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Sammanfattning 
Sjöstads reningsverk är det största kommunala avloppsreningsverket i Karlstads kommun. 

Reningsverket producerar eget och tar emot slam från mindre reningsverk inom kommunen. Genom 

anaerob rötning av avloppsslammet produceras biogas vid reningsverket. Under 2018 har 

slammottagningen på Sjöstads reningsverk i Karlstads kommun byggts ut för att mer slam ska kunna tas 

emot. Det är slam från fyra grannkommuner som är aktuella för utvärdering, Forshaga, Grums, 

Hammarö (med reningsverken Vidön och Sättervikens reningsverk) och Kil. Slam från alla dessa 

kommuner kommer inte att kunna tas emot då det inte finns kapacitet för det. Därför kommer ett urval 

att ske. Syftet med detta examensarbete är att utvärdera slam från dessa fyra kommuner utifrån två 

perspektiv för att underlätta i valet av vilka slam som kommer att tas emot i framtiden. Målet är att 

undersöka hur rötresterna påverkas beroende på vilket slam som läggs till i processen och vilken 

potential till metangasproduktion finns i de olika slammen. 

Sjöstads reningsverk är Revaq-certifierat vilket bland annat betyder att de ständigt arbetar för att minska 

mängden farliga ämnen i sina rötrester. Rötresterna sprids senare på åkermark. Ett krav för certifieringen 

är att rötresterna inte får försämras angående halter av vissa ämnen. Därför sammanställdes historiska 

data angående de olika slammens innehåll. En modell byggdes i Excel för att kunna beräkna hur 

slammens och rötresternas innehåll påverkas beroende på vilket slam som adderas i processen. 

Resultaten visade att oavsett val av slam så påverkas inte rötresterna i någon större utsträckning. Endast 

slam från Kils kommun bör undvikas då mängden krom ökade betydligt.  

För att utvärdera de olika slammens potential till metangasproduktion (mätt i Nml/gVS) så genomfördes 

flera satsvisa rötningsförsök. Samtliga slam rötades enskilt och tillsamman med slam från Sjöstads 

reningsverk. Slam från Vidöns reningsverk rötades aldrig tillsammans med Sjöstads slam på grund av 

oförutsägbara händelser. Under samtliga rötningsförsök så visade pH på att ingen försurning skett under 

nedbrytningen. Vid samrötningsförsöken uppstod inga signifikanta skillnader i producerad mängd 

metangas per mängd adderat substrat (Nml/gVS) mellan de olika samrötningsförsöken. När slam enskilt 

rötades så visade slam från Forshaga, Grums och Vidön ett bättre resultat än slam från Kil och 

Sätterviken. De slam som har högst potential till metangasproduktion per år påverkas av hur mycket 

slam som produceras vid de olika reningsverken samt dess potential till metangasproduktion. Högst 

potential till ökad metangasproduktion hade slam från Vidön (73 800 Nm3/år), Forshaga (71 100 

Nm3/år) och Kil (60 800 Nm3/år). 

Slam från Vidön och Kil rekommenderas inte i dagsläget då dessa reningsverk i skrivande stund hanterar 

lakvatten i sina processer. Rötrester från Kils reningsverk påverkar dessutom rötresternas metalinnehåll 

negativt. Istället rekommenderas slam från Forshaga, Grums och Sätterviken.  

 

 

 

 

  

  



  

Abstract 
Sjöstad's wastewater treatment plant is the largest municipal wastewater treatment plant in the county of 

Karlstad. The treatment plant produces and receives sludge from smaller treatment plants within the 

region. Biogas is produced at the plant through anaerobic digestion of the sewage sludge. In 2018 a new 

sludge reception has been built at Sjöstad's wastewater treatment plant in order to receive more sludge. 

Sludge from four neighbouring counties are relevant for evaluation. These counties are Forshaga, 

Grums, Hammarö (with the wastewater treatment plants of Vidön and Sätterviken) and Kil. Sludge from 

all of these counties are not going to be added to the process at Sjöstad. The purpose of this thesis is to 

evaluate sludge from these four counties based on two goals. How the digestate is affected depending on 

which sludge is added to the process and what potential for methane gas production is in the sludge from 

various counties. The results of this study will act as a help in the decision making of which sludge that 

is to be added into the process. 

Sjöstad's treatment plant is Revaq-certified, which means, among other things, that they are constantly 

working to reduce the amount of hazardous substances in their digestate. The leftover digestates are later 

spread on arable land. One requirement for the certification is that the contents of the digestate must not 

deteriorate with respect to the levels of certain substances. Therefore, historical data was compiled 

regarding the content of the sludge from all the counties. A model was built in Excel to be able to 

calculate how the content of the sludge and digestate residue is affected depending on which sludge is 

added into the process. The results showed that regardless of the choice of sludge, the digestate residue 

are not affected to any great extent. Only sludge from the county of Kil should be avoided as the amount 

of chromium increased significantly. 

In order to evaluate the potential of the various sludges for methane gas production (measured by 

Nml/gVS), several batch digestion experiments were carried out. All sludges were digested individually 

and together with sludge from Sjöstad's wastewater treatment plant. Sludge from Vidön's treatment plant 

was never digested with Sjöstad's sludge due to unpredictable events. During all the digestion 

experiments, the pH showed a stable process. At the co-digestion attempts, no significant differences for 

methane produced by the amount of substrate added arose between the various co-digestion attempts. 

When sludge was individually digested, sludge from Forshaga, Grums and Vidön performed better than 

sludge from Kil and Sätterviken. The sludge that has the highest potential for methane gas production 

each year is influenced of how much sludge is produced at the treatment plant and its potential of 

methane production. The highest potential for increased methane gas production each year was sludge 

from Vidön (73 800 Nm3/year), Forshaga (71 100 Nm3/year) and Kil (60 800 Nm3/year). 

From this study sludge from Vidön and Kil are not recommended since those treatment plants handles 

wastewater from landfill. Sludge Kil also contain a high level of metals that would affect the digestate 

negative. Instead sludge from Forshaga, Grums and Sätterviken are recommended. 

  



  

Förord 
Detta examensarbete avslutar fem års studier vid programmet civilingenjör på Karlstads universitet med 

inriktningen mot energi- och miljöteknik. Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet 

insatt publik. Arbetet har därefter diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har 

vid seminariet deltagit aktivt som opponent till ett annat examensarbete. 

Detta arbete hade inte varit möjligt utan hjälpen av Kajsa-Stina Ohlström som jobbar på Sjöstads 

reningsverk. Ett stort tack till Kajsa-Stina och all personal som jag har varit i kontakt med från alla de 

olika reningsverken. Tack till min handledare Karin Granström som hjälp mig med sin kunskap och 

erfarenhet genom arbetes gång. Jag vill också tacka alla lärare som jag haft under åren för all hjälp och 

inspiration. 

 

 

  



  

Förkortningar i texten 
 

COD Chemical oxygen demand, mängd syre som krävs för fullständig kemisk nedbrytning av 

mängden organiskt material 

F-haga Forshaga 

GR Glödningsrest 

HRT  Hydrolic retention time, uppehållstiden för vätskor i rötkammaren 

H-ö  Hammarö 

KD Karlstad 

LCFA  Långa fettsyror 

OLR Organic loading rate, mängd glödningsförlust som kontinuerligt tillförs till en         

rötningsprocess 

N Normal, förekommer bland annat i formen ”Nm3” där normal syftar på gasvolym under ett 

atmosfärstryck 

R1 Rötningsförsök 1 

R2 Rötningsförsök 2 

R3 Rötningsförsök 3 

SRT  Solid retention time, uppehållstid för solider i rötkammaren 

S-vik Sätterviken 

TS  Torrsubstans 

VFA  volatile fatty acids, lättflyktiga fettsyror 

VS  volatile solids, glödningsförlust 
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1. Inledning 
Sedan 1800-talets andra hälft har medeltemperaturen på jorden ökad med 1˚C då atmosfären, 

världshavet och isarna värmts upp. De snabba förändringar som skett är orsakad av oss människor och 

våra utsläpp av växthusgaser. Utsläppen av växthusgaser sker främst genom förbränning av fossila 

bränslen men också genom förändrad markanvändning (Naturvårdsverket 2018a). I Sverige står fossila 

bränslen för 30% av vår energianvändning då de används bland annat för transporter och uppvärmning. 

Ett sätt att fasa ut de fossila bränslena är att övergå till förnyelsebara energikällor som kommer från till 

exempel sol och vind eller bioenergi (Naturvårdsverket 2018b). 

Att utnyttja bioenergi istället för fossilenergi kommer att ge positiva klimateffekter. Att byta ut den 

fossila energin inom transportsektorn går att göra med hjälp av biogas. Biogasen kan produceras genom 

rötning av till exempel avloppsslam, matavfall eller energigrödor. Att utnyttja energigrödor för 

tillverkningen av biogas har väckt en etisk debatt. Att odla energigrödor på mark där livsmedel istället 

skulle kunna odlas blir problematiskt. Att använda avloppsslam för produktion av bioenergi blir ett 

hållbart alternativ då det inte tar resurser från någon annan (Naturvårdsverket 2018c; Energimyndigheten 

2018; Tomei & Helliwell 2016). 

2. Syfte och Mål 
Under 2018 så har slammottagningen på Sjöstads reningsverk i Karlstads kommun byggts ut för att mer 

slam ska kunna tas emot. Det är slam från fyra grannkommuner som är aktuella för utvärdering. 

Forshaga kommun med Forshaga reningsverk, Grums kommun med Slottbrons reningsverk, Hammarö 

kommun med Vidöns reningsverk samt Sättervikens reningsverk och Kils kommun med Kils 

reningsverk. Slam från alla dessa kommuner kommer inte att kunna tas emot då volymen i 

rötkammrarna inte räcker till, troligtvis så kommer två av grannkommunerna att väljas ut. Syftet med 

detta examensarbete är att hjälpa Sjöstads reningsverk i detta beslut. Att utvärdera vilken potential för 

metangasproduktion som finns i slammen från de fyra grannkommunerna samt hur rötningen av 

slammet från Karlstads kommun påverkas när de andra slammen blandas in i processen. 

Målet med studien är att besvara dessa frågeställningar: 

• För vilka egenskaper skiljer sig slammet åt och hur kan det påverka rötningen av slammet och 

användningen av rötresten? 

• Vilken potential för metangasproduktion finns för de olika slammen? 

• Hur mycket kommer gasproduktionen att kunna öka beroende på vilket eller vilka slam som väljs 

ut till att rötas på Sjöstads biogasanläggning? 

Avgränsningar som gjorts i detta arbete är att slam som används vid rötningsförsök hämtats vid de olika 

reningsverken som är av intresse för Karlstad kommun vid ett fåtal tillfällen. Inga nya provtagningar 

över vad slam innehåll har tagits, istället har historiskdata som sammanställts i bland annat 

miljörapporter från de olika reningsverken använts. 

3. Bakgrund 
Detta avsnitt är uppdelat i två delar. Först går det att läsa om Avloppsvattenrening. Detta för att läsaren 

ska få förståelse för hur avloppsslammet produceras som senare kan användas som substrat vid 

biogasproduktion. I slutet av kapitlet presenteras alla de reningsverk som berörs av denna studie. Det 
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andra kapitlet fokuserar på biogasproduktion. I slutet av det andra kapitlet presenteras 

biogasanläggningen på Sjöstads reningsverk. 

3.1 Avloppsvattenreningens olika steg 

Det första reningssteget för avloppsvatten är mekanisk rening. Galler, silar eller filter med mera avskiljer 

större föremål från vattnet. En annan typ av mekanisk rening bygger på sedimentation eller flotation. 

Tyngre partiklar som t.ex. sand sjunker till botten och kan skrapas upp. Sedimenteringen avlägsnar både 

organiskt och oorganiskt material, på så sätt minskas den organiska belastningen för senare steg i 

reningsverket. Vid flotation flyter istället partiklar upp till ytan och kan på så sätt avskiljas från vattnet. 

Det kan ske genom att luft bubblar upp genom vattnet och lyfter med sig partiklar eller passivt utan luft. 

Flotation kan användas för att avskilja till exempel oljor och fett ur vattnet. Efter den mekaniska 

reningen kommer antingen kemisk eller biologisk rening (Nabb 2013).  

Under den biologiska reningen bryts föroreningar i vattnet ned med hjälp av mikroorganismer. 

Mikroorganismerna bryter ned föroreningarna och bildar ett slam som enkelt kan avskiljas från vattnet. 

Bakterier som finns bland mikroorganismerna omvandlar organiskt material i vattnet till biomassa och 

gas, gasen består till största del av koldioxid och metangas. Bakterierna kan vara antingen aeroba eller 

anaeroba. En aktivslamprocess är ett vanligt alternativ till aerob nedbrytning. Först går avloppsvattnet 

genom en luftad bassäng som är rik på mikroorganismer. Efter den luftade bassängen kommer en 

sedimenteringsbassäng där slammet skiljs från vattnet. En del av slammet förs tillbaka till den luftade 

bassängen som returslam. Det slam som tas ut ur processen kallas för överskottslam. Det är under den 

biologiska reningen som kväve bundet i organiskt material och i form av ammonium renas från 

avloppsvattnet (Nabb 2013; Haandel & Lubbe 2012). 

Kemisk rening gör att sedimenteringsegenskaper förbättras, metaller kan fällas ut samt att virus och 

bakterier tas bort. Genom kemisk fällning kan tungmetaller och fosfater renas från avloppsvattnet. För 

att kunna fälla ut fosfor från vattnet så används aluminiumjoner, järnjoner eller kalciumjoner. 

Fällningskemikalier blandas in i vattnet och metallhydroxid-fosfat-föreningar bildas i flockar som kan 

avlägsnast mekaniskt från vattnet som slam (Nabb 2013). Rening av fosfor ur avloppsvattnet kan också 

ske biologiskt. Biologisk fosforrening kan ske till exempel med hjälp av en aktivslamprocess där 

processen anpassas för att gynna de mikroorganismer som ackumulerar fosfor. Reningstekniken minskar 

halterna av olika metaller i slammet och gör fosforn lättare tillgänglig för växter (vid spridning av slam 

på åkermark) att ta upp i jämförelse med om fosforn renats kemiskt ifrån vattnet. Processen kräver 

lättillgängligt organiskt material i vattnet, samma material som går åt vid biogasproduktion vilket är en 

nackdel för tekniken (Burn et al. 2014; Svenskt Vatten 2016). 

Det är inte ovanligt att lakvatten renas på kommunala vattenreningsverk. Ungefär hälften av alla 

deponier i Sverige renar sitt lakvatten på så sätt. Lakvatten kan genomgå en lokal lakvattenbehandling 

innan det förs in på reningsverket. När lakvattnet renas på de kommunala reningsverken så kan 

organismerna i det biologiska reningssteget störas eller hämmas av föroreningar från lakvattnet. 

Föroreningarna från lakvattnet kan också anrikas i slammet vilket har betydande effekt för senare 

användning av slammet. Vad lakvattnet innehåller beror på vad som finns i deponin och vad som 

tidigare deponerats på samma plats, hur gammal deponin är, deponeringsteknik och hur mycket vatten 

som det blandats ut i. Lakvattnet kan innehålla metaller som bly, mangan, kadmium, krom, kvicksilver 

och zink. En del av metallerna är i höga halter giftiga och klassas som miljöfarliga (Naturvårdsverket 

2008). 
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Under vattenreningsprocessen bildas avloppsslam. Detta slam kan användas till flera saker så som 

sluttäckning av avfallsdeponier, markuppfyllnads material, samförbränning med avfall eller biobränslen, 

näring till mark för jordbruk eller skogsbruk (Svenskt Vatten 2013). Innan slammet kan transporteras 

vidare måste det stabiliseras och avvattnas på plats för att minska transportkostnader och minska 

hälsorisker. Avvattningen kan ske genom till exempel gravitationsförtjockare, flotationsförtjockare, 

silbandspress eller en centrifug. Genom avvattning så förtjockas slammet och TS halten ökar samtidigt 

som slamvolymen minskar (Nabb 2013; Metcalf & Eddy 2014).  

Att stabilisera slammet kan ske aerobt, anaerobt, termiskt eller kemiskt och syftet är att minska dålig 

lukt, volymen av slammet och mängden patogena bakterier samt att motverka fortsatt nedbrytning av 

substratet. Under en anaerob nedbrytning av slammet via rötning bildas metangas (Tomei et al. 2016; 

Metcalf & Eddy 2014). 

Då avloppsreningsverk är uppbyggda på olika sätt och dimensionerade för varienrande flöden blir inget 

reningsverk likt ett annat. De blir unika då processkonfiguration, inkommande vatten och 

driftförhållanden skiljer sig från varandra. För ett och samma reningsverk så varierar även processen 

med årstiderna då vattenflöden och temperatur ändras. Det kan betyda att till exempel dosering av 

kemikalier måste anpassas för att reningsverken ska uppfylla sina krav. Utsläppen av diverse 

föroreningar kan variera i utgående vatten samt slam på grund av säsongsvariationer (Åmand et al. 

2016). Variationer i processen uppstår även över dagen, det beror på faktorer som människans beteende 

och till exempel nederbörd. Vid regn och snösmältning så kommer mer vatten in i systemet och påverkar 

reningen av avloppsvattnet. Industrier eller annan verksamhet som är kopplade till reningsverket kan 

påverka reningen beroende på vad de släpper ut och det är inte ovanligt att det också är säsongsbaserat 

(Leitao 2006).  

3.1.1 Karlstad kommun 

I Karlstad kommun är Sjöstads reningsverk det största som tar emot avloppsvatten från invånare och 

industrier motsvarande 67 000 personer. Verket är dimensionerat för 97 000 personekvivalenter. Varje 

år produceras 3 100 ton slam i kommunen var av 2 600 ton TS1 kommer från Sjöstads reningsverk. 

Torrsubstansen i slammet består av cirka 79%1 glödningsförlust (VS). Verket är uppbyggt med 

mekanisk, biologisk och kemisk rening. Slam avlägsnas under både de biologiska och kemiska 

reningstegen. Kväve renas från vattnet i de biologiska reningsstegen och fosfor fälls ut i det kemiska 

reningssteget. Slammet avvattnas till ett TS på cirka 6%1 och genomgår sedan en anaerob rötning. 

Rötresterna sprids sedan på åkermark (Karlstad kommun 2017a; Karlstad kommun 2017b). 

3.1.2 Forshaga kommun 

I Forshaga kommun finns två reningsverk, Forshaga reningsverk och Deje reningsverk. Tillsammans har 

de kapacitet att rena vatten för maximalt 16 500 personer och producerar 54 ton TS slam per år. Till 

reningsverket kommer slam ifrån Dejes reningsverk (ett mindre reningsverk i kommunen) samt 

externslam från enskilda anläggningar. Totalt hanterar reningsverket 286 ton TS slam per år som består 

av cirka 77% VS. Inget industriellt avloppsvatten renas i verken. På Forshaga reningsverk kommer det 

kemiska reningssteget före det biologiska. Som fällningskemikalie används EKO flock 75 vilket är 

polyaluminiumklorid och doseras med 110g/m3 vatten. Slammet från de båda reningsverken avvattnas 

med hjälp av en centrifug till ett TS på 20%. Slammet transporteras vidare till Katrineberg där det 

används som sluttäckning för deponi (Forshaga kommun 2018a; Forshaga kommun 2018b; Forshaga 

kommun 2018c; Forshaga kommun 2017). 

                                                           
1 Kajsa-Stina Ohlström processingenjör vid Sjöstads reningsverk, samtal under februari år 2019 
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3.1.3 Grums kommun 

Inom Grums kommun finns fyra vattenreningsverk där det största är reningsverket vid Slottsbron. 

Reningsverket är dimensionerat för 8 500 personekvivalenter, år 2017 var 4800 personekvivalenter 

anslutna. Industrianslutning till reningsverket består av sanitäravlopp. Under 2017 producerades totalt 

234 ton TS slam. Slammet har en TS halt på 27% och en VS halt på 77% av TS. På Slottsbrons 

reningsverk genomgår vattnet mekanisk, biologisk och kemisk rening. Som fällningskemikalie på de tre 

största reningsverken används PAX XL 260 vilket är polyaluminiumklorid. Fällningskemikalie doseras 

med 101g/m3 vatten på Slottsbrons reningsverk. Slammet från kommunens reningsverk avvattnas till ett 

TS på 26% och transporteras sedan till Econova i Värhult. Där komposteras slammet och används sedan 

som material för täckning av deponi (Grums kommun, 2019a; Grums kommun 2019b; Grums kommun 

2017). 

3.1.4 Hammarö Kommun 

Vidöns reningsverk är dimensionerat för maximalt 15 000 personekvivalenter och tar emot både 

kommunalt och industriellt avloppsvatten. En del av det industriella avloppsvattnet som behandlas i 

skrivande stund är lakvatten från deponi. Nyligen har besluts fattats och inom en snar framtid kommer 

inte lakvatten längre behandlas på reningsverket2. År 2017 var 6800 personekvivalenter anslutna till 

reningsverket. Varje år hanterar reningsverket runt 350 ton TS slam från egen produktion samt från 

mindre reningsverk i kommunen. Torrsubstansen har en VS halt på 77% av TS. Reningsverket har 

biologiskt rening av kväve och organiskt material, sedan fälls fosfor ut kemiskt med kemikalien AGL 

Bulk vilket är aluminiumsulfat. Fällningskemikalie doseras med 65.3 g/m3 vatten. Slammet stabiliseras 

anaerobt och avvattnas sedan med en centrifug till ett TS på 25% (Hammarö kommun 2017a; Hammarö 

kommun 2017b).  

Sättervikens reningsverk är ett av de mindre verken som idag transporterar sitt slam till Vidöns 

reningsverk. Reningsverket är dimensionerat för 4000 personekvivalenter och hade 1780 

personekvivalenter anslutna år 2017.  Ingen industri är kopplad till reningsverket. Reningsverket 

producerade 32 ton TS slam år 2017 med en VS halt på cirka 74% av TS. När reningsverket byggdes år 

2007 så utformades det med mekaniskt och biologiska reningssteg. Både fosfor och kväve renades då 

biologiskt. Senare byggdes ett kemiskt reningssteg för fosfor till där polyaluminiumklorid används som 

fällningskemikalie. På reningsverket så förtjockas slammet men avvattnas ej. Pumpbart slam 

transporteras istället till Vidöns reningsverk för avvattning (Hammarö kommun 2018). 

3.1.5 Kil Kommun 

I Kil finns ett reningsverk som är dimensionerat för maximalt 17 500 personekvivalenter, år 2017 var 6 

000 personekvivalenter anslutna till reningsverket. Av de anslutna finns ett flertal mindre industrier. 

Industrianslutningen består främst av sanitäravlopp men också lakvatten från deponi. Personal på 

reningsverket är angelägna om att få bort lakvatten från reningsverket då det stör processen3. 

Reningsverket hanterat 450 ton slam mätt i mängd TS varje år med en VS halt på cirka 77% av TS. Efter 

det mekaniska reningssteget så följer ett biologiskt kvävereningssteg med luftade och icke luftade 

bassänger. Från detta reningssteg avskiljs bioslam. Ur avloppsvattnet skiljs sedan fosfor ut med hjälp av 

fällningskemikalie PAX XL 100 vilket är polyaluminiumklorid som doseras med 161g/m3 vatten. 

Slammet från det biologiska och kemiska stegen förtjockas och avvattnas sedan i en centrifug till ett TS 

på 27%. Slammet hanteras sedan av ett externt företag som tillverkar anläggningsjord av slammet (Kils 

kommun 2018; Kils kommun 2017). 

                                                           
2 Anna Söderlindh, VA-chef Hammarö kommun 
3 Johan Fryksenius, Projektledare/Drifttekniker VA-verken Kils kommun 
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3.2 Biogasproduktion 

Av biogasen som produceras i Sverige går ungefär två tredjedelar vidare till uppgradering 

(Energimyndigheten 2018). Med uppgradering av biogasen menas att metangasen utvinns från biogasen. 

När avloppsslam används som substrat vid den anaeroba rötningen så innehåller biogasen metangas 

(58%-65%), koldioxid (33%-40%), kvävgas (1%-8%), syrgas (<1%) samt andra mindre föroreningar 

(Khan et al. 2017). Den uppgraderade metangasen används som mest sedan i transportsektorn. Om inte 

gasen uppgraderas så används den vanligtvis till värmeproduktion. En liten andel av biogasen används 

även till elproduktion, industriell användning eller så facklas den. I Sverige producerades 2 068 GWh 

biogas år 2017 där reningsverken stod för 36% av all produktion, näst störst efter 

samrötningsanläggningar som står för 48%. Samrötningsanläggningar rötar flera olika substrat 

tillsammans. Bland substraten som används vid produktion av biogas är avloppsslam det vanligaste 

(mätt i vikt). Andra substrat som används är gödsel, matavfall, avfall från livsmedelsindustrin och en 

mycket liten andel består av energigrödor (Energimyndigheten 2018).  

Innan rötningen av slammet kan ske så kan det behöva genomgå diverse förbehandlingar. Dessa 

förbehandlingar är nödvändiga för att substratet som flödar in i rötkammaren ska vara så konstant och   

homogent som möjligt men kan också göra substratet mer lättnedbrytbart. Vanliga steg som avloppsslam 

går genom innan det kommer till rötkammaren är malning, avskärmning (engelska screening), 

avsandning, omblandning och förvaring. Omblandning och förvaring kan ske antingen avskilt från 

varandra men även i en och samma tank. Behovet av dessa förbehandlingar beror på hur reningsverket är 

uppbyggt (Metcalf & Eddy 2016; Ward et al. 2008). På samtliga reningsverk som utvärderas i detta 

arbete så centrifugeras endast slammet innan det förvaras för vidare transport. Slam från Sättervikens 

reningsverk centrifugeras inte utan transporteras vidare till Vidöns reningsverk. De slam som tas emot 

på Sjöstads reningsverk genomgår en omblandning tillsammans med slam som produceras vid 

reningsverket i en blandningsbassäng14innan det går in i rötkamrarna (Forshaga kommun 2018a; Grums 

kommun 2017; Hammarö kommun 2018; Hammarö kommun 2017b; Kils kommun 2018).  

3.2.1 Anaerob rötning 

När organiskt material bryts ned med hjälp av mikroorganismer som inte har tillgång till syre så bildas 

biogas. Den anaeroba nedbrytningen kan vara antingen en mesofil eller en termofil process. Om 

processen sker under termofila eller mesofila förhållanden påverkar hur mycket metangas som utvinns, 

hur snabbt nedbrytningen sker och hur stabil processen är. En termofil rötningsprocess utvinner mer 

metangas och är snabbare än en mesofil (Gebreeyessus & Jenicek 2016). En mesofil nedbrytning sker 

vid en optimal temperatur på 37˚C och en termofil vid en optimal temperatur på 55˚C (Fernandez-

Rodriguez et al. 2013). Nedbrytningen brukar ske under 15-30 dagar, beroende på hur processen ser ut 

och vilket substrat som används (Carmona et al. 2013). Av de rötningsanläggningar som hanterar 

avloppsslam i Sverige så är en mesofil nedbrytning vanligast. Av biogasen så ligger metanhalten runt 

60% beroende på vilket substrat som används. Utöver metangas så produceras främst koldioxid 

(Energimyndigheten 2018). Att röta avloppslammet görs inte bara för att utvinna biogas utan även för att 

stabilisera slammet samt att minska volymen som i sin tur leder till minskade kostnader (Gebreeyessus 

& Jenicek 2016).  

Den anaeroba rötningen delas upp i fyra steg som visas i Figur 1. De fyra stegen är hydrolys, 

fermentation, anaeroba oxidationer och till sist metanbildning.  Under hydrolysen så omvandlas fetter, 

socker och proteiner till mindre lättillgängliga molekyler. För att sönderdela de stora molekylerna så 

                                                           
1 Kajsa-Stina Ohlström Processingenjör vid Sjöstads reningsverk, samtal under februari 2019 
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utsöndrar mikroorganismerna extracellulära enzymer som bryter ned dem till mindre molekyler. Dessa 

lättillgängliga molekyler kan sedan tas upp och användas av mikroorganismer som näring. Hur snabbt 

hydrolysen sker beror på substratet men det brukar anses vara det mest tidskrävande steget i 

nedbrytningen. Det andra steget i nedbrytningen är fermentation. Under fermentationen används de 

flesta produkter från hydrolysen och omvandlas till främst till olika organiska syror, alkoholer, 

ammoniak, koldioxid och vätgas. Resultaten av fermentationen beror på substrat, miljö och vilka 

organismer som finns (Jarvis & Schnürer 2019).  

 

Figur 1. De fyra stegen som en anaerob nedbrytning av organiskt material genomgår. Bilden är inspirerad av Figur 4 från 

rapporten Mikrobiologisk handbok för biogasanläggningar som är skriven av Jarvis & Schnürer år 2009. 

Tredje steget är anaeroba oxidationer. De resulterande produkterna från fermentationen fortsätter att 

bytas ned under det kommande steget, metanogenes. Organismerna som är aktiva under den anaeroba 

oxidationen och metanogenesen har ett komplext samspel. Den producerade vätgasen måste 

kontinuerligt brytas ned av metanbildarna annars stannar oxidationen upp. Av produkterna från 

hydrolysen och den anaeroba oxidationen bildas metangas och koldioxid i det sista steget som heter 

metanogenes. Under metanogenesen är flera metallrika enzymer aktiva. Det betyder att det är 

nödvändigt med spår metaller för att metangasproduktionen ska fungera bra. Flera olika 

mikroorganismer är aktiva under steget men den dominerande typen är acetotrofa metanogener som 

utnyttjar acetat som näring. Hydrogenotroferna är också en viktig grupp, de använder vätgas och 

koldioxid som substrat för att producera metangas. Även metanogenesen är ett tidskrävande steg i 

processen (Jarvis & Schnürer 2019; Ortner et al. 2015). 

3.2.2 Substrat 

Kvalitén på nedbrytningsprocessen är främst påverkad av substratet som genomgår en rötningsprocess. 

Mikroorganismflorans förmåga att bryta ned substratet under en anaerob rötning är viktig för processen. 

Mikroorganismerna behöver en energikälla, elektronmottagare och viktiga näringsämnen som fungerar 

som byggstenar för att en bra nedbrytning ska kunna ske. Som energikälla finns själva substratet, 

organismerna får energi av olika kemiska föreningar. Dessa kemiska föreningar kan vara oorganiska 

föreningar som H2-gas eller organiska föreningar som protein, fett eller socker. Som elektronmottagare 
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vid en anaerob nedbrytning används flera organiska ämnen. Vanligast är olika syror, alkoholer, vätgas 

och koldioxid. De viktigaste byggstenar som mikroorganismerna består av (och därför behöver för 

tillväxt) är syre, kväve och väte. Andra ämnen som bygger upp organismerna är svavel, fosfor, natrium, 

kalium, magnesium, kalcium och klor. Som spårämnen och vitaminer behöver de metanogena 

organismerna till exempel järn, zink, nickel, koppar, kobolt och molybden. Det har visats gynnsamt att 

tillsätta spårämnen vid anaerob nedbrytning för flera olika substrat. Högre halter av metaller betyder inte 

att metanogenesen kommer att gynnas, det viktiga är att näringsämnena är biotillgängliga för 

mikroorganismerna. Tillsatser av spårämnen är något som det forskas aktivt på och det finns ingen 

universell lösning för generella situationer idag (Knoop et al. 2017: Carlsson & Schnürer 2013: Ortner et 

al. 2015: Jarvis & Schnürer 2009). 

För att mikroorganismerna ska kunna bryta ned det organiska materialet i substraten snabbare så sker en 

omblandning inne i rötkammaren. På så sätt kommer nedbrytarna lättare i kontakt med näringen. 

Omblandningen ska sätta substratet i en långsam omrörning, om cirkulationen är för kraftig så blir det 

svårare för mikroorganismerna att hålla kontakt med näringen. I liten skala går det att skaka flaskorna 

minst en gång om dagen om annan omrörning inte finns tillgänglig. Det påverkar ej BMP men kan leda 

till en långsammare process (Carlsson & Schnürer 2011). 

Förhållandet mellan kol och kväve i substratet är mycket betydelsefullt för den anaeroba nedbrytningen. 

Ett högt värde för C/N bidrar till en låg solubilisering av protein vilket i sin tur leder till 

ammoniakinhibering. Även ett lågt värde ökar risken för ammoniakinhibering då effektiv användning 

för kolet inte kan ske. För ett mycket högt värde på C/N kvoten blir det istället brist på kväve vilket 

hindrar cellernas tillväxt. För att minska risken för ammoniakinhibering så bör ett optimalt värde för C/N 

eftersträvas. Mikroorganismerna föredrar ett förhållande av C:N på 25-30:1. I avloppsslam brukar detta 

förhållande ligga på 9:1. För substrat som inte har ett optimalt C/N kvot så går det att öka 

metangasproduktionen genom att blanda in annat substrat som förbättrar förhållandet (Mao et al. 2015; 

Kizilakya et al. 2005). 

Olika typer av substrat ger olika mängd metangas. Bland de substrat som ger mycket metangas vid en 

anaerob nedbrytning hör matavfall från hushåll eller livsmedelsproduktion. Industriavfall från livsmedel- 

eller träindustrin kan också utnyttjas. Metangaspotentialen för substrat som kommer från diverse 

industrier varierar stort beroende på vilken industri det är (Gunaseelan 1997; Mohammadi Maghanaki et 

al. 2013). 

Genom att samröta olika substrat kan metangasproduktionen öka. Detta då till exempel förhållandet 

mellan kol och kväve kan förbättras till ett mer gynnsamt förhållande (Kizilakya et al. 2005). En annan 

positiv effekt av att röta substrat med varierande egenskaper är giftiga komponenter från slammet 

blandas ut med ett annat substrat. Det andra substratet kan också bidra med en större variation av näring 

till slammet vilket hjälper nedbrytningen om avloppsslammet är näringsfattigt (Sosnowski et al. 2003). 

Glödförlusten (VS) är ett mått på den mängd organiskt material som finns i substratet. Ett högre värde på 

VS för substratet tyder på att mycket metangas skulle kunna utvinnas vid rötning. Men 

metangasproduktionen påverkas också av vilken sammansättning det organiska materialet har. Vid 

torkning av substratet (vid bestämning av TS) så kan lättflyktiga organiska substanser avdunsta och 

räknas därför inte med i glödförlusten. Att de lättflyktiga organiska substanserna inte räknas med bidrar 

till ett fel då mängden organiskt material i substratet underskattas (Vahlberg et al. 2013; Haandel & 

Lubbe 2012).  
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3.2.3 Hämmande ämnen 

Vid val av substrat till en process är det inte alltid möjlig att veta om substratet innehåller några 

hämmande ämnen. Inte heller om nedbrytningen av ämnena kommer att ske eller inte. För att undvika att 

få problem i processen är det lämpligt att göra kontinuerliga eller satsvisa rötförsök i liten skala innan 

det nya substratet sätts in i en större process. 

När ammoniak är närvarande under nedbrytningen påverkas de metanbildande organismerna negativt. 

Ammoniak (NH3) och ammoniumjonen (NH4
+) står i jämvikt och vilken som dominerar avgörs av bland 

annat pH och processtemperatur. Det är ammoniak som är hämmande för metanbildningen och 

processen påverkas vid en koncentration av 30 mg per liter och uppåt. Ammonium är ofarligt för 

metangasproduktionen. Det är vanligt att mängden ammoniumkväve övervakas i processen för att ge en 

indikation på om metangasproduktionen är stabil eller ej. Att undersöka mängden ammoniumkväve i 

substraten ger ett sammanlagt värde för både ammoniak och ammonium vilket bör hållas i åtanke vid 

denna typ av övervakning. Eftersom de båda står i jämvikt med varandra så ökar ammoniakhalten i 

relation till ammonium när pH och temperatur stiger (Jarvis & Schumer 2009). 

Mikroorganismerna behöver katjoner men i en för hög koncentration så ger det en missgynnande effekt 

för nedbrytningen. När saltkoncentrationen blir för hög förstörs bakteriecellerna då de genom att pumpa 

ut vatten försöker att späda ut omgivningskoncentrationen (Oh et al. 2008). Salt som påvisats hämmande 

vid en koncentration av 1500mg/l är natrium, kalium, kalcium och magnesium. Hur mycket av saltet 

som krävs för att metanbildningen ska hämmas beror på vilket substrat som används. Men katjoner kan 

också ha en positiv effekt på nedbrytningen då det kan minska effekten av ammoniakinhibering (Jarvis 

& Schumer 2009). 

Alternativa elektronmottagare i substratet ändrar flödet av elektroner bort från metanbildningen så att 

produktionen istället ökar hos konkurrerande mikroorganismer i processen. Istället för metangas så 

produceras istället mer kvävgas och lustgas (Rodriguez-Martinez et al. 2005). Vilka koncentrationer som 

hämmar produktionen av metangas är svårt att fastställa då det är flera faktorer som påverkar. När 

kvoten COD/SO4
2- ligger över 2,7 i substratet så är metanbildarna de dominerande organismerna. 

Kvoten av COD/NO3
- -N bör ligga mellan 2-3,7 för att metangasproduktionen ska gynnas (Jarvis & 

Schumer 2009; Dar et al. 2008). 

Organiska föroreningars hämmande effekt på nedbrytningen beror på vilken typ av förorening det är, 

exponeringstid, processtemperatur och matningsfrekvens (Chen et al. 2008). Eftersom de organiska 

föroreningarna inte är vattenlösliga så binder de sig till annat organiskt material istället. 

Mikroorganismerna klarar av att byta ned organiska föroreningar mycket bra men om föroreningen 

binder sig till bakteriecellens membran så kan den skadas. Om organismen skadas och inte längre kan 

utföra sin metabolism så hämmas dess tillväxt och i värsta fall dör de helt ut. Föroreningar som 

vanligtvis orsakar problem i processen är olika bensenföreningar, halogenerande alifater, halogenerande 

aromater, föreningar med bensenring och olika nitroföreningar. I små mängder är dessa föroreningar 

oftast inga problem för nedbrytningen men i högre koncentrationer så kan det skapa problem (Jarvis & 

Schumer 2009). 

Av slam som kommer från ett kommunalt reningsverk så kan relativt höga koncentrationer av 

tungmetaller bli ett problem under nedbrytningen. Då de inte bryts ned under processen kan metallerna 

koncentreras till höga nivåer och förstöra i processen genom att störa organismernas enzymsystem. 

Vissa av metallerna är dock viktiga för mikroorganismernas funktion och kan till och med behöva 

tillsättas för att en bra nedbrytning ska kunna ske. Dessa metaller är kobolt, molybden och nickel. Men i 
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för höga koncentrationer hämmas nedbrytningen precis som de miljöfarliga metallerna bly, kvicksilver, 

kadmium och uran. Andra metaller som också missgynnar nedbrytningen på samma sätt är järn, zink, 

koppar, krom, mangan och selen. Vid vilken koncentration som metallerna missgynnar 

metangasproduktionen är inte fastställt då resultaten i litteratur varierat i hög grad men en skadlig 

koncentration ligger i storleksordningen 100mg metall /l slam (Chen et al. 2008; Jarvis & Schumer 

2009). 

Termofila mikroorganismer är känsligare för långa fettsyror än vad mesofila organismer är. Långa 

fettsyror (LCFA) frigörs när fettrika material bryts ned och har en negativ effekt på metanbildarna då de 

binder sig till cellernas membran. När LCFA är bundet till cellens membran så kan ingen transport ske in 

och ut genom cellen. Membranet fungerar inte heller längre som ett skydd för cellen. Om processen 

skadats av LCFA så kan det ta låg tid innan den återhämtar sig (Chen et al. 2008; Jarvis & Schumer 

2009). 

Vid slam från reningsverk kan även antibiotika vara närvarande i slammet. Antibiotikan stör den 

anaeroba nedbrytningen. Antibiotika är främst hämmande för bakterierna i processen men vissa sorter 

kan även ha en direkt negativ effekt på metanbildarna. Att antibiotika blir ett problem är vanligt när 

substrat kopplat till djurhållningsindustrin används i processen (Sanz et al. 1996; Zitomer et al. 2007). 

På vattenreningsverk kan detergenter användas för att sänka ytspänningen. Dessa föroreningar kan 

därför närvara vid slam som kommer från reningsverk. Föroreningarna är svårnedbrytbara i processen 

och kan verka hämmande för både bakterierna i processen och för metanbildarna (Garcia et al. 2006). 

Sulfid verkar hämmande då de binder sig och bildar fällningar med olika metaller. Metaller som behövs 

för att mikroorganismerna ska kunna föröka sig och vara aktiva. På flera biogasanläggningar i Sverige är 

det vanligt att tillsätta järnklorid i processen. Sulfiden blir järnsulfid som inte stör processen. Ett lägre 

pH i processen (lägre än 7) förskjuter jämnvikten mellan svavelväte och vätesulfid. Det innebär att den 

hämmande effekter av sulfider ökar med ett sjunkande pH (Jarvis & Schumer 2009).   

3.2.4 Processparametrar 

De viktigaste miljöfaktorerna under en anaerob rötning är temperatur, pH, HRT, SRT, alkalinitet, 

närvaro av hämmande ämnen och biotillgängligheten av näring och spårämnen i substratet (Matcalf & 

Eddy 2014). 

Uppehållstiderna, HRT och SRT beskriver hur uppehållstiden i rötkammaren är för vätskor respektive 

solider. En anaerob nedbrytning kräver en viss minimumtid för att de olika stegen ska kunna ske. Vilken 

uppehållstid som är optimal beror på vilket substrat som används och vilket OLR. Vanligtvis så brukar 

uppehållstiden vara ett par veckor. Om uppehållstiden i rötkammaren blir för kort så hinner inte 

bakterierna att växa till sig och processen kommer att misslyckas (Metcalf & Eddy 2014: Mao et al. 

2015). 

Organic loading rate (OLR) står för hur mycket VS som tillförs i en process som matas kontinuerligt. 

Att öka OLR ökar metangasproduktionen upp till en viss nivå, efter det överbelastas processen. När nytt 

substrats tillförs i stora mängder så påverkas miljön inne i rötkammaren och produktionen av VFA ökar. 

Detta då nytt substrat gör att en större aktivitet av hydrolys och acidogenes sker som leder till att 

metangasproduktionen minskar. Processen blir försurad och även hydrolysen stannar av. För att uppnå 

maximal metangasproduktion gäller det generellt att hålla ett lågt OLR med ett högt HRT (Mao et al. 

2015). 
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Temperaturen i kammaren påverkas dels av aktiviteten hos mikroorganismerna, men också 

gasöverföringshastigheter samt sedimenteringsegenskaper hos slammet. Temperaturområdena delas upp 

i mesofilt temperaturområde (30-38˚C) och termofilt temperaturområde (50-57˚C). Det är viktigt att 

hålla en konstant temperatur i rötkammaren då de metanogena bakterierna är temperatur känsliga. 

Variationer på 1˚C per dag påverkar processen och att hålla variationer under 0,5˚C per dag är 

rekommenderat. Att hålla reaktionen i det termofila temperaturområdet har flera för och nackdelar i 

jämförelse med att hålla den i det mesofila temperaturområdet. Processen går snabbare, patogena 

bakterier bryts ned i högre grad, nedbrytningen av VS ökar och metangasproduktionen ökar. Men 

värmeenergiåtgången ökar, rötresterna blir svårare att avvattna och risken för att processen ska bli 

instabil ökar (Metcalf & Eddy 2014; Barrett 2014). 

Kalcium, magnesium och ammonium bikarbonater är ämnen som ger slammet en buffrande effekt. 

Koncentrationen av alkalinitet i reaktorn är proportionell mot alkaliniteten i substratet. VFA konsumerar 

alkalinitet och bidrar till pH förändringar i rötkammaren (Metcalf & Eddy 2014). Tillväxten hos 

mikroorganismerna och sammansättningen av VFA påverkas betydligt av pH, på så sätt har pH värde en 

direkt påverkan på nedbrytningen. Ett tecken på en instabil process är när ackumulering av VFA sker. 

Ackumulering av VFA sker ofta när reaktorn överbelastas då plötsliga variationer av HRT och OLR 

sker. När processen stressas så skiftar förhållandet mellan VFA konsumenterna och VFA producenterna. 

Detta leder till att pH sjunker beroende på alkaniteten i rötkammaren. För en stabil process bör 

koncentrationen av VFA inte överstiga 200 g/m3 och ett pH värde ≥7,0. Ett pH värde nära neutralt är 

fungerar bäst vid en anaerob nedbrytning och om värdet understiger 6,8 så hämmas metanbildningen 

(Mao et al. 2015: Leitao et al. 2006: Metcalf & Eddy 2014).  

För att mäta hur aktiv ympen är under nedbrytning så går det att röta ympen tillsammans med en 

kontrollsubstans där det förväntade gasutbytet per substrat är känt. Det finns flera kontrollsubstrat att 

välja mellan beroende på vilken information som önskas av testet. Vid val av cellulosa så är det 

förväntade gasutbytet per g substrat 350±29Nml metangas när förhållandet mellan ymp och substrat är 

2:1. Fördelen med att välja cellulosa som testsubstrat är att alla steg i nedbrytningsförloppet kan 

observeras där hydrolysen av cellulosan är hastighetsbestämmande (Raposo et al. 2011: Carlsson & 

Schnürer 2013). 

3.2.5 Rötrester 

När rötningen är färdig så finns en del av substratet kvar, rötresten. Denna rötrest kan ha flera 

användningsområden men det mest fördelaktiga är att utnyttja den som gödningsmedel för skog eller 

åkermark. Rötresterna är näringsrika och genom återföring av mull och näringsämnen till marken så 

sluts ett kretslopp. Dessutom ökar markens kolförråd och utsläpp från produktion av handelsgödsel 

minskar vilket gynnar klimatet. Rötresterna från ett reningsverk innehåller mycket vatten och avvattnas 

därför oftast innan det används till spridning (Energimyndigheten 2018; Hörsing 2018).  

Sverige har som mål när detta arbete skrivs att 60% av fosforföreningar i avlopp ska föras tillbaka till 

arbetsam mark där hälften av fosforn bör spridas på åkermark. För att slam som härstammar från 

kommunala vattenreningsverk ska få spridas enligt svensk lag måste de uppfylla vissa krav. Dessa krav 

gäller innehåll av fosfor, kadmium, bly, kvicksilver, krom, koppar, nickel och zink. Dessa krav visas i 

tabell 2 (Naturvårdsverket 2008; Svenskt vatten 2019). Metallhalterna i avloppsslammet är det 

bakomliggande skälet till dagens lagstiftning. Avloppsslammet kan även innehålla andra oönskade 

ämnen som bör tas bort genom uppströmsarbete. I studier över hur grödor som odlats på åkermark som 

gödslats med avloppsslam under flera år i Sverige visar inte resultaten att det skulle vara någon fara för 
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människor eller miljö. Gränsvärden över metallhalter för att avloppsslam ska överlåtas eller säljas för 

ändamål inom jordbruket visas i Tabell 1 (Hörsing 2018). 

Tabell 1. Gränsvärden för metallhalter för slam som ska användas i jordbruksändamål enligt SFS nr 1998:944. Värdena är 

hämtade från förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska 

produkter. 

Metall Gränsvärde [mg/kgTS] 

Bly 100 

Kadmium 2 

Koppar 600 

Krom 100 

Kvicksilver 2,5 

Nickel 50 

Zink 800 

 

För att utveckla och systematisera uppströmsarbete finns en certifiering som heter Revaq för 

vattenreningsverk. Initiativet för Revaq uppstod för att uppmuntra jordbrukare och livsmedelsindustrin 

till att utnyttja slammet som näring till åkermark. Certifieringen betyder att reningsverket arbetar för att 

minska mängden farliga ämnen till reningsverket samt en säker och hållbar återföring av växtnäring till 

jordbruket. Certifierade reningsverk arbetar aktivt med att förbättra sin verksamhet och är öppna med 

information angående sin verksamhet (Svenskt vatten 2018; Malmqvist 2006). För att rötresterna ska få 

spridas på åkermark enligt certifieringen måste fyra krav uppnås. Det första kravet är att slampartiet 

uppfyller den svenska lagstiftningen för innehåll vid spridning på åkermark. För dessa värden se Tabell 

2. Det andra kravet är att kontrollera att slammet inte innehåller för höga värden av 47 stycken andra 

prioriterade spårämnen som till exempel silver, arsenik och uran. Det tredje kravet är att beräkna hur 

mycket av slammet som får spridas per hektar åkermark varje år. På grund av att slammet kan innehålla 

olika mängder av de olika ämnena så varierar mängden slam som får spridas. Det sista kravet är att 

rötresterna ska vara hygieniserade och fria från salmonella (Svenskt vatten 2019).  

Tabell 2. Gränsvärden för mängd fosfor eller metall som får spridas på åkermark enligt SNFS 1994:2. Värdena är hämtade 

från dokumentet REVAQ regler för certifieringssystem utgiven 2019 av Svenskt vatten.   

Ämne: Fosfor Kadmium Bly Kvicksilver Krom Koppar Nickel Zink 

Gränsvärde 

[g/ha,år]: 

22 000 0,75 25 1,5 40 300 25 600 

 

I Sverige år 2017 så var 43 vattenreningsverk Revaq certifierade där de största verken ingick. Ungefär 

hälften av avloppsvattnet i Sverige renas i ett reningsverk som har en Revaq certifiering. Av all rötrest 

från reningsverken så används endast 31% som gödsel (Energimyndigheten 2018). På grund av att 

avloppsslammet innehåller ämnen som är hälsofarliga, som läkemedelsrester och mikroplaster, så har 

debatten kring spridning på åkermark åter igen väckts till liv. Under 2018 tillsattes en utredning som ska 

föreslå ett förbud mot spridning av avloppsslam på åkermark. Hur detta förbud kommer att utformas och 

om det kommer att påverka Revaq-certifierat slam är i skrivande stund oklart (Regeringskansliet 2018). 

3.2.6 Biogasanläggningen på Sjöstads reningsverk 

Vid Sjöstads vattenreningsverk som renar 80% av allt kommunalt avloppsvatten i Karlstads kommun 

finns en biogasanläggning. Varje år produceras cirka 700 000 Nm3 biogas vid anläggningen som 
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motsvarar cirka 2 000 liter bensin. Slam från reningsverket samt Karlstad kommuns andra mindre 

reningsverk rötas på anläggningen. År 2017 så behandlades 1552 ton TS slam vid anläggningen. 

Anläggningen består av två rötkammarar med en volym på 1 500 m3 var. Processen ser likadan ut i båda 

kamrarna1.5Den aktiva volymen i rötkamrarna varierar dock i samband med att sand ansamlas på botten 

och töms ut. I januari 2019 uppskattades det aktiva volymen ligga på 1 400 m3 1. Flödet in till kammaren 

ligger på cirka 5m3/h och uppehållstiden brukar variera mellan 20-22 dagar.1 Substratet flödar genom 

kamrarna och högst upp forslas det ut. Uppehållstiden avgörs därför av hur mycket substrat som pumpas 

in i kammaren och den aktiva volymen1. Ju mer substrat som matas in desto kortare uppehållstid i 

rötkammarna. Volymen av rötkammrarna är därför en begränsande faktor för hur mycket slam som kan 

tas emot i dagsläget då uppehållstiden inte får bli för kort. På Sjöstads biogasanläggning sker en termofil 

rötningsprocess på 52˚C1. 

Under åren 2017-2018 så har slammottagningen på Sjöstads anläggningen byggts om i syfte att kunna 

öka mängden substrat som tas emot.1 Slam från Sjöstads reningsverk går genom en slamförtjockare i 

from av en silbandspress. Slammet förtjockas till en TS halt på 5-6% innan det går vidare till en 

blandningsbassäng med en volym på 400 m3 1. Där har slammet en uppehållstid på cirka 1 dag1. Slam 

från andra reningsverk anländer till anläggningens nya slammottagning. Slammet som transporteras har 

en hög TS halt runt 25% och blandas därför ut med vatten för att det ska kunna pumpas. Vattnet som 

används för att lösa upp slammet kan vara antingen rejektvatten från silbandspressarna eller 

avloppsvatten från verket1.6 

Rötresterna är Revaq-certifierade och sprids på åkermark. Sjöstadsverket är certifierat enligt Revaq 

sedan 2008. Slam som tas emot från andra reningsverk inom kommunen ingår i certifieringen (Karlstad 

kommun 2018: Karlstad kommun 2017b). 

4. Metod och material 

4.1 Modellering 

För att se hur val av slam påverkar användningen av rötresterna så byggdes en modell i Excel. Data från 

de olika slammen sammanställdes. Data som användes var framtaget av SYNLAB (tidigare ALcontrol 

AB) vid olika tidpunkter och omfattning. Vattenreningsverk som har 2001-20 000 personekvivalenter 

anslutna ska ta representativa prover på sitt slam en gång i halvåret för vissa ämnen och egenskaper om 

slammet ska användas i jordbruk enligt Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1994:2. Trots att inget slam 

från de fyra grannkommunerna tidigare används i jordbruk så tas prover en gång per halvår och 

sammanställts i reningsverkens miljörapporter. Från vissa reningsverk tas fler prover. Eftersom Sjöstads 

reningsverk är större och Revaq-certifierat så tas prover 1 gång per månad. Omfattningen av den data 

som sammanställts från varje kommun förklaras nedan. 

• Karlstad kommun: proverna var tagna en gång per månad under år 2017 på slam från rötresterna. 

År 2017 bestod rötresterna av en blandning av slam från Sjöstads reningsverk och de mindre 

reningsverken i kommunen vilket är den normala slamblandningen. 

 

                                                           
1 Kajsa-Stina Ohlström Processingenjör vid Sjöstads reningsverk, samtal under februari 2019 
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• Forshaga kommun: data sammanställdes utifrån sju provtagningar. Provtagningarna var 

utspridda över åren 2017 och 2018. Slammet kom från samma reningsverk som utvärderas i detta 

examensarbete. 

 

• Grums kommun: data från Grums kommun bestod av två provtagningar under år 2017 som 

sammanställts i reningsverkets miljörapport samt fem provtagningar som tagits utspritt under år 

2018. Totalt bygger sammanställningen av data på sju provtagningar från samma reningsverk 

som utvärderas i detta examensarbete. 

 

• Hammarö kommun (Vidöns reningsverk): sammanställd data från Hammarö kommun bygger på 

sju provtagningar var av sex av dessa som sammanställts i Vidöns reningsverk miljörapport för 

år 2015-2017 och ett prov taget under våren 2018. Eftersom lakvatten behandlas vid Hammarös 

reningsverk under vissa tider på året så är inte nödvändigtvis sammanställd data samma värden 

för det slam som kommer att tas emot senare. Sammanställd data från Hammarö kommun inte 

stack ut ur mängden så ansågs värdarna vara intressanta ändå. Slammet från reningsverket är av 

intresse för utvärdering. 

 

• Hammarö kommun (Sättervikens reningsverk): sammanställd data härstammar från sex separata 

provtagningar av blandprov under åren 2015-2017. En gång per vecka tas ett stickprov ut av 

slammet. Stickproven blandas till ett bandprov, det är av detta blandprov som provtagningarna 

för slamminnehåll tas. Slammet kom från samma reningsverk som utvärderas i detta 

examensarbete. 

 

• Kils kommun: sammanställd data från Kils kommun bestod av sex prover tagna en gång per 

halvår under 2015, 2016 och 2017 av blandprov. Varje vecka togs ett stickprov av slammet som 

blandades till ett större blandprov. Slammet kom från samma reningsverk som utvärderas i detta 

examensarbete. Eftersom lakvatten behandlas vid Kils reningsverk under vissa tider på året så är 

inte nödvändigtvis sammanställd data samma värden för det slam som kommer att tas emot 

senare. Men då sammanställd data från Kils kommun inte stack ut ur mängden så ansågs 

värdarna vara intressanta ändå.  

Eftersom mätdata från de fyra andra kommunerna (Forshaga, Grums, Hammarö och Kil) gäller slam 

som inte genomgått en rötningsprocess så stämmer de inte överens med vad som kommer att komma ut 

ur rötkammaren. Då metall, fosfor och kväve inte bryts ned under rötningen kommer halterna att vara 

högre ut ur rötkammaren än det icke rötade slammet. Från Sjöstads reningsverk finns slamprover både 

före och efter rötning. Med hjälp av de uppgifterna så kunde en kvot uppskattas för varje enskilt ämne 

över hur de förändras genom rötningen. Kvoten beräknades med ekvation 1. 

𝑋 =
𝑚𝑒

𝑚𝑓
 [1] 

I ekvation 1 står X för ämnets koncentrationsökning mätt i % genom rötkammaren. me och mf är mätt i 

mg/kgTS och står för ämnets halt efter respektive före rötkammaren. 

Modellen tog även hänsyn till att olika mängder slam mätt i ton TS tas emot från de olika verken. 

Andelen av de olika slammen som flödar genom blandningsbassängen och de två rötkamrarna 

uppskattades efter samtal med personal på reningsverket och kan ses i Tabell 3. Värdena i tabellen är 

baserade på antagandet att endast slam från en kommun i taget tas emot till Sjöstads reningsverk. Slam 

flödar kontinuerligt genom blandningsbassängen men har en uppehållstid på cirka 1 dygn. Slam från 
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grannkommunerna pumpas in i blandningsbassängen under cirka 15 minuter. De första timmarna 

kommer flödet ut ur blandningsbassängen bestå av en hög andel grannkommunslam (ett maximalt värde 

vilket är det som redovisas i tabellen) för att sedan minska under de kommande 24 timmar.  

Tabell 3. I tabellen redovisas hur stor andel av slammet som pumpas ut ur blandningsbassängen (in i en rötkammare) som 

skulle bestå av slam från en grannkommun. Även andelen TS i en rötkammare som skulle bestå av slam från grannkommunen 

redovisas i tabellen.  

Kommun Andel av TS i 

blandningsbassängen [%] 

Andel av TS i rötkammare 

[%] 

Forshaga 28 11 

Grums 23 9 

Hammarö, Vidön 34 13 

H-ö, Sätterviken 3,1 1,2 

Kil 39 16 

 

Förhållandena inne i rötkamrarna användes i modellen för att kunna förutspå vad rötresterna utifrån vald 

slamblandning innehåller. Förhållandet ut ur blandningsbassängen användes även för att bestämma ett 

passande förhållande mellan grannkommun slam och Sjöstad slam för samrötningsförsöken.  

Efter att modellen byggts kunde användningen av rötrester för olika slamblandningar utvärderas. Med 

hjälp av det förutspådda innehållet av rötresterna och en Excelmodell framtagen av svenskt vatten så 

kunde flera resultat fastställas. Hur mycket av rötresterna som får spridas på åkermark, i hur många år 

framöver rötresterna får spridas (förutsatt att innehåll inte ändras) och vilka ämnen som är de 

begränsande för fortsatt spridning. 

4.2 Rötningsförsök 

4.2.1 Utrustning 

Reaktorn som användes till rötningsförsöken var en AMPTS2 som hanterar satsvisa rötningsförsök. 

Reaktorn bestod av 15 provkärl. Provkärlen hade en volym på 500ml var av 400ml rymdes av själva 

provsubstratet. Provkärlen var placerade i ett vattenbad som höll en konstant temperatur. Substraten 

blandades kontinuerligt så att proverna hölls homogena genom hela rötningen. Gasen som producerats 

tvättades genom att sugas genom en behållare som innehöll en lösning av NaOH som fixerar 

koldioxidsgasen. Efter CO2 fixeringen så mättes mängden gas som producerats. 

pH mättes med en pH mätare av märket HACH och modell IntelliCAL PHC101. pH mätaren mätte med 

en noggrannhet med två decimaler. De vågar som användes var av märkena RADWAD och Sartorius. 

Vågarna mätte i g med upp till två decimalers säkerhet. 

4.2.2 Hantering av slam, ymp och rejektvatten 

Innan rötningsförsöken startade så hämtades ymp från biogasanläggningen på Sjöstads reningsverk. 

Ympen är de rötrester som kommer ut ur rötkammaren och behövs för att en stor mängd 

mikroorganismer ska närvara vid nedbrytningen. Ympen placerades i ett värmeskåp på 55˚C under minst 

5-6 dagar innan rötningsförsöken startade. Detta för att så mycket som möjligt av det organiska 

materialet skulle brytas ned och inte bidra med biogasproduktion vid det senare rötningsförsöket.  

Slam som hämtats från de olika reningsverken förvarades i kylskåp på 4˚C för att ingen nedbrytning 

skulle ske. Rejektvatten som användes för att blanda ut slammet hämtades nytt inför varje 

rötningsförsök. Även vattnet förvarades i kylskåp. 



 

22 
 

För att efterlikna de förhållanden som är vid biogasanläggningen på Sjöstads reningsverk så uppehölls 

en termofil rötningsprocess. En optimal temperatur på 55˚C eftersträvades under en uppehållstid på 21 

dagar i provflaskorna. 

4.2.3 Glödningsförlust och torrsubstans 

För att beräkna slammets glödningsförlust så togs TS och GR fram enligt den metod som används på 

Sjöstads reningsverk, se Figur 2. Alltså vägdes prover av slam före och efter det torkats vid 105˚C under 

minst 18h för att få fram TS. För att få fram GR så glödgas proverna vid 620˚C under cirka 1-2h, tills 

proverna inte längre glödde.  

 

Figur 2. Visuell beskrivning av  metoden för framtagnade av provernas torrsubstans och glödningsförlust.  

VS beräknades sedan med ekvation 2 och 4. Där SV[m] står för slammets vikt (mätt i gram) innan 

provtagning för TS och GR påbörjat. TS[m] är vikten på prov (mätt i g) efter att det torkats i 105˚C 

följaktligen substratets TS uttryckt i massa. TS[%] är istället substratets TS halt som beräknades med 

ekvation 3. GR[m] är glödningsresten (mätt i gram), följaktligen massan på provet efter att det torkats i 

620˚C. VS[%avTS] beskriver hur stor del av torrsubstansen som består av organiskt material. 

 

𝑉𝑆[%] =
𝑇𝑆[𝑚]−𝐺𝑅[𝑚]

𝑆𝑉[𝑚]
 [2] 

𝑇𝑆[%] =
𝑇𝑆[𝑚]

𝑆𝑉[𝑚]
 [3] 

𝑉𝑆[%𝑎𝑣𝑇𝑆] =
𝑇𝑆[𝑚]−𝐺𝑅[𝑚]

𝑇𝑆[𝑚]
 [4] 

 

4.2.4 Utrötningsgrad 

Utrötningsgrad beskriver hur väl materialet har brutits ned. En högre utrötningsgrad innebär att 

substratets biogaspotential har utnyttjats bättre. Utrötningsgrad beräknades med ekvation 5. 

 

α = (1 −
𝑉𝑆𝑢𝑡

𝑉𝑆𝑖𝑛
) ∗ 100% [5] 
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α  beskriver utrötningsgraden med enheten %. VSut beskriver hur stor del av proverna som beståd av 

organiskt material efter rötningen, mätt i g. VSin beskriver hur mycket organiskt material som fanns i 

proverna innan rötningen påbörjades, mätt i g.  

4.2.5 Biogasproduktion 

Den totala volymen biogas producerat per adderat substrat i batch reaktorn definieras som BMP. BMP 

beräknades med hjälp av ekvation 6 efter rötningsförsökens slut. 

 

𝐵𝑀𝑃 =
𝑉𝑆−𝑉𝐵

𝑚𝑉𝑆,𝐼𝑆
𝑚𝑉𝑆,𝐼𝐵

𝑚𝑉𝑆,𝑠𝑆
 [6] 

 

BMP mäts i enheten Nml/gVS i ekvation 6. VS och VB mäts i Nml och står för den uppmätta mängden gas från 

provflaska respektive nollprov. mVS,sS och mVS,IS mäts i g och står för mängden VS i provflaksorna som kommer 

från substraten respektive ympen. MVS,IB mäts också i g och står för mängden VS i nollproven. 

Mellan de tre replikaten beräknades standardavvikelse för resultaten av metangasproduktion. Detta för 

att få ett statistiskt mått över hur mycket resultaten avviker ifrån medelvärdet för replikaten. En 

standardavvikelse som når upp mot 5-10% mellan proverna är vanligt för heterogena substrat (Carlsson 

& Schrüner 2011). Standardavvikelse beräknades med ekvation 7.   

 

σ = √
∑(𝑥−𝑚)2

𝑛
 [7] 

 

I ekvation 7 står σ för standardavvikelsen mätt i Nml. x står för observationsvärde och m för medelvärde 

för samtliga observationsvärden, båda har enheten Nml. n representerar antalet observationsvärden. 

För att jämföra om en signifikant skillnad uppstod mellan de olika substraten så utfördes t-test mellan 

resultaten över BMP för de olika slammen. Hypotesen H0 som testades var att det inte finns någon 

statiskt signifikant skillnad i resultaten mellan de olika slammen. T-testen utfördes i Microsoft Excel 

med två fördelningssidor av typen tvåsampeltest med sannolikheten p≤0,05. Även parvis t-test utfördes 

mellan de tre replikaten för substraten. 

4.2.6 Rötningsförsök 1 

Slam hämtades den 18 februari 2019 från de olika reningsverken i grannkommunerna inför 

rötningsförsök 1. Slammet från Forshaga och Kils kommuner togs från en container medan slammet från 

Hammarö och Grums kommuner togs direkt från centrifugen då slammet i containrarna inte var 

tillgängligt. Proverna togs i repetition av tre, se Figur 3. För att resultaten skulle kunna jämföras med 

likande resultat med substrat från Sjöstads reningsverk så efterliknades rötningsförsök med tidigare 

undersökningar som gjorts med slam från Sjöstad. Närmast i tiden finns resultat över total 

biogasproduktion samt biogasproduktion per gram tillförd VS framtaget av Fokkema (2018). Under de 
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rötningsförsöken så innehöll proverna ett förhållande på 2:1 mellan ymp och slam (mätt i VS). Samma 

förhållande valdes för att göra resultaten så jämförbara som möjligt. 

 

Figur 3. Provuppställningen för rötningsförsök 1. 

Samtliga slam blandades ut med rejektvatten till ett VS på 2,25% för att inte överbelasta processen med 

näring och undvika instabilitet. Ympen (i nollproverna) blandades med destillerat vatten till ett VS på 

1,48% då för lite ymp fanns tillgängligt, provmängden var 400g. Mängden slam och ymp beräknades av 

programvaran tillhörande utrustningen efter att förhållandet 2:1 valt för ymp och slam. Mängden ymp i 

alla prover (bortsett från nollprovet) var 278±0,5g med ett VS på 1,97%. Mängd slam var 122±0,5g i 

alla prover (bortsett från nollprovet) med ett VS på 2,25%. När alla prover var färdigblandade så blåstes 

det kvävgas genom provkärlen i minst en minut för att få bort allt syre. 

Då temperaturanvisningen för vattenbadet inte stämde överens med verkligheten så kontrollerades 

vattenbadets temperatur kontinuerligt och rättades när avvikande temperatur upptäcktes. Efter att 

rötningen var klar och material plockades undan observerades det att ett tryck uppstått i en av flaskorna 

från Kil. Samma provflaska hade inte heller uppdateras om metangasproduktion de sista 13 dagarna av 

provtiden. En annan provflaska från Kil uppdaterades aldrig om någon gasproduktion. Även i den 

flaskan observerades ett högt tryckt av gas vid nedmontering. På grund av den trasiga utrustningen så 

undersöktes inget slam i dessa provflaskor under de kommande rötningsförsök. Då prover togs av 

rötresterna så observerades klumpar i samtliga slam bortsett från Forshaga proven. 

4.2.7 Rötningsförsök 2 

Under rötningsförsök 2 så gjordes analyser om för Kil då utrustningen var trasig för två av proven. För 

Hammarö gjordes proven om, då tidigare slam producerats då lakvatten renats på reningsverket och det 

kan påverkat resultaten negativt. Nya slamprover för Hammarö och Kil hämtades den 11 mars 2019. 

Denna gång hämtades slamprover fån Hammarö vid Sättervikens reningsverk. Ett mindre reningsverk 

som idag transporterar sitt slam till Vidöns reningsverk. Prover som hämtades från Kils reningsverk var 

slam som åter igen producerats när lakvatten renats vid verket. Även ett prov där samrötningseffekter 

undersöktes mellan slam från Kil och Karlstad. Det valda förhållandet mellan Sjöstadslam och 

grannkommuners slam var 70%-30% mätt i TS. Detta då ett uppskattat förhållande mellan slam från 

Sjöstad och grannkommunerna som pumpas in i rötkamrarna varierade främst mellan 80%-20% och 
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60%-40%, se Tabell 3. I två av proverna testades även ympens förmåga att bryta ned substrat där 

cellulosa valdes som referenssubstrat. För provuppställning se Figur 4. Inför rötningsförsöket blåstes 

utrustningen med luft och kvävgas tillhörande det prov som i tidigare försök slutat fungera efter några 

dagar.  

 

Figur 4. Provuppställning för rötningsförsök 2. 

Samtliga prover med slam innehöll 114,26g±1g slam och 285,71g±1g ymp. Alla slam var utblandade 

med rejektvatten till en VS halt på 2,25%. Mängderna slam och ymp var beräknat av programvaran 

tillhörande AMPTS2 utrustningen för att hålla förhållandet 2:1 mellan ymp och substrat. I proverna med 

cellulosa fanns 1g cellulosa mickrocrystalin pulver, 114,26g±1g destillerat vatten och 285,17g±1g ymp. 

I de blanka nollproverna proverna fanns 400g ymp med en VS halt på 1,8%.  

Vid provtagning av rötresterna så observerades klumpar i slammet för samtliga prover (överlag mindre 

klumpar än i rötresterna från rötningsförsök 1). Samtliga slam mixades med en stavmixer helt släta innan 

provtagning för pH, TS samt VS togs för rötresterna. 

4.2.8 Rötningsförsök 3 

Eftersom mätutrustningen hade problem med att mäta för tre av de 15 proverna så uteslöts de under det 

sista rötningsförsöket. Även två andra prover hade slutat uppmäta gasproduktion under andra 

rötningsförsöket de sista dagarna (när produktionen planat ut). Mätutrustningen tillhörande dessa prover 

blåstes med kvävgas för att öppna upp eventuella tilltäppningar. Under det sista rötningsförsöket 

undersöktes samrötningseffekter med ett TS förhållande på 70% av slam från Sjöstad och 30% av slam 

från Forshaga, Grums eller Sätterviken, se Figur 5 för provuppställning. För Sjöstad, Grums och 

Sätterviken så användes samma slam som i tidigare rötningsförsök. Nytt slam från Forshaga hämtades 

då det slam som använts under rötningsförsök 1 hade möglat. 
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Figur 5. Provuppställning under det tredje rötningsföröket. 

Samtliga prover med slam innehöll 114,26g±1g slam och 285,71g±1g ymp. Alla slam var utblandade 

med rejektvatten till en VS halt på 2,25%. Mängderna slam och ymp var beräknat av programvaran 

tillhörande AMPTS2 utrustningen för att hålla förhållandet 2:1 mellan ymp och substrat. I de blanka 

nollproverna proverna fanns 400g ymp med en VS halt på 1,8%. 

4.2.9 Beräkning av potentiell ökning för biogasproduktion 

För att ge ett förslag till vilka slam som rekommenderas till Sjöstadsverket så jämfördes resultaten från 

rötningsförsöken och modelleringen. Förslaget baserades på vilket slam val som skulle resultera i högst 

produktion av metangas utan att försämra rötresternas egenskaper avsevärt. Den potentiella 

metangasproduktionen beräknades med ekvation 8. 

 

𝑃𝑀𝑃 = 𝐵𝑀𝑃 ∙ 𝑉𝑆 [8] 

 

I ekvation 8 representerar PMP den porentiella metangasprodktionen mätt i Nml. BMP står för den 

beräknade metangasproduktionen per adderad mängd VS från substrat och mäts i Nml/gVS. VS är den 

tillgängliga mängden organiskt material från de olika reningsverken och mäts i g. 

4.2.10 Beräkning av teoretisk och verklig samrötningseffekt 

För att avgöra om de olika slammen haft positiva eller negativa samrötningseffekter så beräknades de 

teoretiska och verkliga värdet ut för metangasproduktion för de olika samrötningsförsöken och de 

jämfördes med varandra. För de teoretiska värdena så användes ekvation 9 nedan. För de verkliga 

värdena för potentiell metangasproduktion användes samma ekvation men endast BMP från de olika 

samrötningsförsöken användes. Samma totala mängd VS antogs vid beräkning av verklig och teoretisk 

potentiell metangasproduktion. 

 

𝑃𝑀𝑃𝐴𝐵 = 𝐵𝑀𝑃𝐴 ∗ 𝑉𝑆𝐴 + 𝐵𝑀𝑃𝐵 ∙ 𝑉𝑆𝐵  [9] 
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I ekvation 9 representerar PMPAB den potentiella metangasproduktionen vis samrötning av slam A och B 

med enheten Nml. BMPA och BMPB representerat den beräknade metangasproduktion per adderat mäng 

VS från slam A och B, mäts i Nml/gVS. VSA och VSB står för mängd VS från slam A och B som 

samröts med enheten g.  

För varje kombination av slam så beräknades tre verkliga respektive teoretiska PMP värden ut. Dessa tre 

olika värdens beräknades från de olika BMP som fåtts från de tre replikaten. För slam från Karlstads 

kommun användes alltid samma BMP vid beräkningarna. Mellan de teoretiska och verkliga PMP 

värdena så utfördes sedan ett tvåsidigt homoskedastiskt tvåsampeltest med sannolikheten p≤0,05 för att se 

om signifikanta skillnader uppstod. 

5. Resultat 

5.1 Slamegenskaper 

5.1.1 Innehåll innan rötning 

I Tabell 4 visas de olika slammens innehåll innan de genomgår en rötningsprocess. I den sista kolumnen 

så visas mätosäkerheten i sammanställd data. Mätosäkerheten vid provtagning är angiven av SYNLAB 

som genomfört provtagningarna. De värden som markerats i blått understiger motsvarande värde för 

Karlstads slam med hänsyn tagen till mätosäkerheten. De rosa markerade värdena överstiger istället 

Karlstad värdena.  

Tabell 4. Ämnen i slammet innan det går igenom en rötkammare samt mätosäkerhet vid provtagning. Värden markerade i 

rosa överstiger motsvarande värde för slam från KD med mätosäkerhet medräknad. Värden markerade i blått understiger 

istället KD värdet med mätosäkerhet medräknat. 

Ämne [mg/kgTS] KD Forshaga Grums Vidön S-viken Kil ±[%] 

P-tot. 19 300 15 300 17 000 18 200 27 000 23 500 20 

N-tot. 47 000 37 900 41 600 45 000 62 300 52 500 20 

Ammoniumkväve 12 700 8 700 6 700 11 700 17 900 13 900 16 

Bly 8,9 8,9 9,0 8,9 12 12 20 

Kadmium 0,39 0,32 0,40 0,41 0,51 0,45 20 

Koppar 147 147 139 140 281 135 20 

Krom 12,0 25,4 25,3 14,5 20,0 27,2 20 

Kvicksilver 0,55 0,18 0,46 0,55 0,30 0,58 30 

Nickel 8,63 13,4 13,3 11,3 16,7 18,2 20 

Zink 317 360 387 345 458 442 25 

 

Tabell 5 sammanfattar de olika faktorer som kan påverka rötning positivt eller negativt av de olika 

slammen i jämförelse med slam från Karlstad kommun.  
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Tabell 5. Sammanställning över de olika faktorer som kan påverka rötningen av avloppsslammen. En ±1 indikerar att det kan 

ha påverkat rötegenskaper positivt eller negativt i jämförelse med slam från Karlstad kommun och en 0 indikerar att faktorn 

troligtvis inte har någon påverkan. 

Faktor Forshaga Grums Vidön Sätterviken Kil 

P-tot -1 0 0 +1 +1 

N-tot 0 0 0 -1 0 

Ammoniumkväve +1 +1 0 -1 0 

Bly 0 0 0 0 0 

Kadmium 0 0 0 0 0 

Koppar 0 0 0 +1 0 

Krom +1 +1 +1 +1 +1 

Kvicksilver 0 0 0 0 0 

Nickel +1 +1 +1 +1 +1 

Zink 0 0 0 +1 +1 

Biologisk 

tillgänglighet 

+1 +1 +1   

Industrivatten ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 

Lakvatten 0 0 -1 0 -1 

Reningsteknik 0 0 0 -1 0 

 

Fosfor är ett viktigt näringsämne för mikroorganismers tillväxt. Därför kan slam från Sätterviken och 

Kils reningsverk ha gynnats positivt då dessa slam innehåller mer fosfor än de andra. Slam från 

Forshaga kommun kan däremot påverkats negativt då det innehållit lägre halter fosfor. Dock går detta 

rakt emot resultaten från rötningsförsök ett och två vilket betyder att andra faktorer påverkar hur mycket 

biogas som produceras. Även om fosforn är biologiskt tillgängligt för mikroorganismerna eller inte 

påverkar metangasproduktionen. 

Slam från Sättervikens reningsverk innehåller mer kväve än slam från de andra reningsverken. Detta kan 

påverka rötningen negativt då det kan missgynna förhållandet mellan kol och kväve i slammet. Eftersom 

ingen data fanns tillgängligt över hur mycket kol som finns i de olika slammen så går det inte att säga 

med säkerhet att detta har varit en missgynnande faktor vid rötning av slammet. 

Eftersom temperaturen under de tre rötningsföröken varit den samma och pH före och efter varit 

liknande i alla tre rötningsförsök så bör jämvikten mellan ammoniak och ammonium vara jämförbara 

under alla tre rötningsförsök. Därför kan en lägre halt ammoniumkväve i substratet ge en bättre 

metangasproduktion. De slam som har en lägre halt ammoniumkväve än slam från Karlstad kommun är 

slam från Forshaga och Grums. Sätterviken har en högre halt ammoniumkväve och skulle därför kunna 

påverka en nedbrytning negativt. 

Bly, Kadmium och Kvicksilver är tre tungmetaller som agerar skadligt vid en anaerob rötning i för höga 

koncentrationer. Eftersom inget slam innehöll en sådan hög koncentration av dessa metaller så bör de 

inte ha påverkat metangasproduktionen negativt även om vissa slam innehöll mer och andra mindre. 

Koppar, krom, nickel och zink är metaller som hämmar nedbrytningen i för höga halter. Ingen utav 

dessa metaller fanns i skadliga mängder hos något utan slammen. I små mängder och mikrobiologiskt 
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tillgängligt är dessa metaller istället nödvändiga för nedbrytningen. Därför kan en högre mängd av dessa 

metaller påverkat nedbrytningen positivt men endast om de är biotillgängliga. 

En viktig faktor vid nedbrytningen är om näringsämnen är biologiskt tillgängliga eller ej. Under det 

första och andra rötningsförsöket producerade slam från Forshaga, Vidön (Hammarö) och Grums 

reningsverk mer gas än de andra två. Det skulle kunna bero på en sådan faktor som biologisk 

tillgänglighet för organismerna under nedbrytningen. 

Reningsverken i Forshaga, Grums och Sätterviken tar inte emot något industriellt vatten till sina 

processer vilket de andra verken gör. Beroende på vilka industrier som är kopplade till reningsverken så 

kan det ha antingen en positiv eller negativ inverkan under den anaeroba nedbrytningen. 

Vatten från lakvatten renas vid Vidöns och Kils reningsverk. Det betyder att slammet kan ha innehållit 

högre halter av giftiga ämnen, som till exempel tungmetaller, än vanligt under rötningsförsöken. Hur 

slammet sett ut beror på vad som finns i de olika deponierna och om det påverkat nedbrytningen negativt 

går inte att säga eftersom slam från till exempel Grums och Sätterviken presterat likvärdigt där lakvatten 

inte hanterats.  

Alla reningsverk använder sig av samma reningssteg förutom Sättervikens reningsverk. Sättervikens 

reningsverk använder sig först och främst av biologisk fosforrening och sedan ett kemiskt reningssteg 

för det fosfor som återstår. Det biologiska reningssteget förbrukar lättillgängligt organiskt material vilket 

leder till att mindre VS finns tillgängligt i slammet än om endast det kemiska reningssteget utnyttjats. 

Det organiska material som återstår i slammet kan därför vara svårare att bryta ned vilket kan leda till en 

sämre gasproduktion.  

5.1.2 Rötresternas innehåll 

Tabell 6 visar resultaten av rötresternas innehåll från de olika kommunernas slam var för sig som 

beräknats. För varje provtagning av innehåll i slammet hade samtliga metaller och andra ämnen förutom 

kvicksilver och zink en mätosäkerhet på maximalt 20%. För kvicksilver var mätosäkerheten maximalt 

30% och för zink var det 25%. De värden som är markerade i rött i Tabell 6 är de värden där 

metallhalten ökat mer än 20%, 25% respektive 30% från Karlstad kommuns rötrester. De värden som är 

markerade i grönt är värden som är lägre än 20%, 25% respektive 30%. Inget värde för någon metallhalt 

översteg vad som är lagligt att sprida på åkermark i Sverige. 

Tabell 6. Resultat av rötresternas innehåll från de olika kommunernas slam genom modellering. Värden markerade i rött 

överstiger motsvarande värde för rötrester från KD med mätosäkerhet medräknad. Värden markerade i grönt understiger 

istället KD värdet med mätosäkerhet medräknat. 

Ämne [mg/kgTS] KD Forshaga Grums Vidön S-viken Kil 

P-tot. 32 900 26 000 28 900 30 900 46 000 40 000 

N-tot. 40 900 33 000 36 200 39 200 54 300 45 700 

Bly 12,8 12,9 13,1 12,8 17,3 17,6 

Kadmium 0,56 0,46 0,57 0,59 0,73 0,65 

Koppar 241 242 228 229 463 222 

Krom 21,5 45,6 45,3 26,0 35,8 48,7 

Kvicksilver 0,78 0,25 0,65 0,79 0,43 0,82 

Nickel 15 23 23 20 29 32 

Zink 554 630 678 604 802 773 
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I Tabell 7 redovisas den mängd av slammet i rötkammaren som härstammar från de andra 

reningsverken. Resultaten i tabellen är grundade på antagandet att transportering av slam från de andra 

kommunerna sker en gång i veckan (ett lass i veckan). 

Tabell 7. Andelen TS inne i rötkammaren som kommer från de olika kommunerna/reningsverken och blandas med slam från 

Karlstad kommun. 

Kommun/reningsverk Forshaga Grums Vidön Sätterviken Kil 

Andel 11% 9% 13% 1,2% 16% 

 

Tabell 8 visar rötresternas innehåll då slam från reningsverken blandats in enligt mängderna som 

redovisas i Tabell 7. Resultaten i tabellen är grundade på antagandet att endast slam från den redovisade 

kommunen tas emot och blandas med slam från Karlstad kommun. För varje provtagning av 

metallinnehåll i slammet hade samtliga metaller förutom kvicksilver och zink en mätosäkerhet på 

maximalt 20%. För kvicksilver var mätosäkerheten maximalt 30% och för zink var det 25%. Det värde 

som är markerat i rött i Tabell 8 är det enda värde då metallhalten ökat med fler procentenheter än vad 

den motsvarande mätosäkerheten är. Inte för någon av metallerna så minskar mängden så pass mycket 

att det understeg mätosäkerheten.  

Tabell 8. Tabellen visar innehåll i rötrester då slam från de olika reningsverken enskilt blandats in i rötkammaren i de 

uppskattade mängderna från Tabell 7. 

Ämne 

[mg/kgTS] 

Karlstad Forshaga+KD Grums+KD Vidön+KD S-vik+KD Kil+KD 

P-tot. 32 900 32 200 32 600 32 700 33 100 34 100 

N-tot. 40 900 40 000 40 500 40 700 41 100 41 700 

Bly 12,8 12,8 12,8 12,8 12,9 13,6 

Kadmium 0,56 0,54 0,56 0,56 0,56 0,57 

Koppar 241 241 240 239 244 238 

Krom 21,5 24,2 23,6 22,1 21,7 25,9 

Kvicksilver 0,78 0,72 0,77 0,78 0,78 0,79 

Nickel 15 16 16 16 15 18 

Zink 554 563 565 561 557 589 

 

Vid en känslighetsanalys för rötresternas innehåll undersöktes det hur resultaten påverkas om mängden 

TS som levereras en gång i veckan ändrades med ±10% samt ±20%. När mängden TS från de olika 

slammen ökar eller minskar med 10% i rötkammaren förändras motsvarande resultat i Tabell 8 något 

men om det ökat eller minskat i jämförelse med rent slam från Sjöstad (med mätosäkerhet medräknat) 

påverkades ej. Vid en ökning eller minskning på 20% mängd TS från en annan kommun i rötkammaren 

så påverkades resultaten på samma vis som för ±10% med ett undantag. Med en ökning på 20% på 

mängden TS från Kil i rötkammaren så ökade även mängden nickel i rötresterna så pass mycket att det 

översteg mängden nickel (med hänsyn tagen till mätosäkerhet) i de nuvarande rötresterna från Sjöstad. 

Inget gränsvärde för tillåten spridning på åkermark överstegs.  

Mängden rötrester som får spridas på åkermark beräknas utifrån de gränsvärden som visas i Tabell 2. 

Resultaten redovisas i Tabell 9. För samtliga kombinationer av slam så var det mängden fosfor i 

slammet som avgjorde hur mycket som får spridas på åkermark per år. De rötrester som produceras på 

Sjöstads reningsverk får spridas på åkermark fram till och med år 2022. Efter det måste mängden 

kvicksilver minskas i röresterna genom aktivt uppströmsarbete oavsett val av slam. Detta på grund av 

kravet på ständig förbättring omfattande vissa ämnen i Revaq-certifieringen (fosfor ingår inte i detta 
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krav). Om endast slam från Karlstads kommun skulle fortsätta att användas så behöver mängden 

kadmium minskas inom de fem kommande åren för att Revaq-certifieringen ska kunna upprätthållas. 

Om slam från Forshaga kommun eller Kils kommun tas emot så minskar mängden kadmium så att det 

inte längre behöver åtgärdas inom denna tid. Vid val av slam från de andra kommunernas reningsverk så 

måste mängden kadmium återigen minskas genom aktivt uppströmsarbete inom de fem kommande åren. 

Tabell 9. Mängd rötrester som får spridas på åkermark varje år av de olika rötresterna, fram till vilket år som spridning      

tillåts samt vilka ämnen som måste minskas för fortsattspridning inom de kommande 5 åren. 

Kommun/reningsverk KD F-haga+KD Grums+KD H-ö+KD S-

vik+KD 

Kil+KD 

Mängd rötrester 

[kgTS/ha,år] 

669 683 675 673 665 646 

Tillåten spridning till 

och med år 

2022 2022 2022 2022 2022 2022 

Begränsande faktor 

för fortsatt spridning 

Hg Hg Hg Hg Hg Hg 

Begränsande faktor 

inom de närmaste 5 

åren 

Hg, 

Cd 

Hg Hg, Cd Hg, Cd Hg, Cd Hg 

 

5.2 Rötningsförsök 

5.2.1 Rötningsförsök 1 

I Figur 6 visas den producerade mängden metangas per mängd adderat substrat för varje dag under det 

första rötningsförsöket. Ympens bidrag (mätt i Nml) redovisas i figuren och är borträknad från de olika 

substratens biogasproduktion enligt ekvation 6. Det är därför som biogasproduktionen från Kil minskar 

synligt i slutet.  

 

Figur 6. Metangasproduktionen (BMP, Nml/gVS) under det första rötningsförsöket för alla fyra substrat samt den totala 

metangasproduktionen i nollproverna (Nml). 
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I Figur 6 så går det att observera att metangasproduktionen stannar av runt dag nio, endast det blanka 

provet med ymp fortsätter att producera en betydlig mängd gas efter det. I Figur 6 går det också att 

observera en acceleration av metangasproduktionen under dag tre. Detta beror på att temperaturen i 

vattenbadet hade minskat och justerades under dag tre. Temperaturen i vattenbadet justerades vid flera 

tillfällen under rötningsförsöket men endast den första justeringen syns i resultaten. 

För samtliga prover bortsett från Forshaga så uppnåddes det maximala BMP innan uppehållstiden var 

genomgången, se Tabell 10. Provet från Forshaga uppnådde ett lokalt maximum (322,6Nml/gVS) innan 

dag 21 och pendlade lite upp och ner fram ända fram till sista dagen.  

Tabell 10. Maximalt och slutgiltigt BMP värde under det första rötningsförsöket. 

Prov BMPmax [Nml/gVS] Tid för BMPmax 

[dag] 

BMP [Nml/gVS] 

Forshaga 323,0 21 323,0 

Grums 299,5 14 296,6 

Vidön 279,4 14 274,0 

Kil 231,4 9 218,7 

 

I Figur 7 visas den totala mängden metangas som producerats under R1. Värdena fån Sjöstads 

reningsverk är taget från tidigare rötningsförsök. Om det tas hänsyn till en standardavvikelse, så går det 

utifrån det första rötningsförsöket att konstatera att slam från Forshaga kommun producerar mer än slam 

från Hammarö och Kil. Slam från Kil producerade mindre än alla de andra. Slam från Grums och 

Hammarös kommuner producerar snarlikt lika mycket biogas. Detta trots att reningsverket vid Hammarö 

kommun behandlat lakvatten under sin reningsprocess. Inget av de fyra kommunerna kommer upp i 

samma mängd gas som tidigare uppmätts från Sjöstad utom möjligtvis Forshaga. Av resultaten från Kils 

kommun så bör det noteras att ett av proven slutade fungera under provtiden och därför dras medelvärdet 

ned något. Resultatet från det enda prov som uppmätte gasproduktion under hela provtiden uppnådde ett 

värde på 244,83 Nml/gVS. 

 

Figur 7. Total producerad mängd metangas under R1 efter 21 dagar inklusive en standardavvikelse, resultaten från Sjöstad 

är hämtat från Fokkema (2018). 
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Figur 8 visar producerad BMP från samtliga provflaskorna med slam fram till den punkt då minst en 

flaska per substrat slutat uppdatera om gasproduktion. Vid utförandet av t-test (parad t-test, två sidor 

med sannolikheten p≤0,05) mellan resultaten från provflaskorna var skillnaden signifikant för alla de 

olika slammen samt nollproverna. I samtliga fall visar proven inga signifikanta skillnader i producerad 

metangas under de första dagarna av provtiden. När produktionen börjar plana ut uppstår skillnader 

mellan replikaten vilket leder till signifikanta skillnader mellan provflaskorna. En standardavvikelse (vid 

dag 21) för samtliga replikat låg inom spannet av vad som är normalt (5%-10%). 

 

 

Figur 8. Figuren visar BMP för samtliga provflaskor med slam under det första rötningsförsöket. 

Tabell 11 beskriver hur pH förändrats under rötningsförsök 1 samt utrötningsgrad och BMP med en 

standardavvikelse. Då pH ligger runt 8 för alla prov efter rötningsförsöket så tyder det på en stabil 

nedbrytning (ingen försurning skedde). Data från Sjöstads biogasanläggning visar på att 

utrötningsgraden på anläggningen ligger runt 55%. Utrötningsgraden för de fyra substraten blev lägre för 

alla de fyra substraten, alltså borde mer metangas kunna produceras under bättre förhållanden.  

0

50

100

150

200

250

300

350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

B
M

P
 [

N
m

l/
gV

S]

BMP för enskilda provflaskor under R1

Forshaga1 Forshaga2 Forshaga3 Grums1 Grums2 Grums3

Vidön1 Vidön2 Vidön3 Kil1 Kil2



 

34 
 

Tabell 11. pH i proverna före samt efter rötningsförsök 1, den beräknade utrötningsgraden samt BMP för de fyra substrat 

valen. 

Prov pH före pH efter Utrötningsgrad [%] BMP [Nml/gVS] 

Forshaga 8,3 8,0 28 323,0±18,7 

Grums 8,3 8,1 30 296,6±13,1 

Hammarö 8,3 8,1 33 274,0±29,0 

Kil 8,4 7,9 32 218,7±26,1 

 

Vid nedmontering efter rötningsförsök ett så observerades sediment som stelnat i botten för flera av 

flaskorna. Inget sediment hade lagt sig i botten av flaskorna för Forshaga kommun. 

5.2.2 Rötningsförsök 2 

I Figur 9 visas metangasproduktionen under det andra rötningsförsöket. Grafen visar de uträknande 

BMP värdena för de fyra substraten samt metangasproduktionen för nollproverna (mätt i Nml). Att BMP 

för prover innehållande cellulosa sjunker efter dag sju beror på att ingen mer gas produceras från 

cellulosan men ympen i nollproven fortsätter att stiga. Även de andra proverna börjar sjunka av samma 

skäl av olika grad men ej lika märkbart i figuren. 

 

Figur 9. Metangasproduktionen (BMP, Nml/gVS) under andra rötningsförsöket för alla 4 substrat samt den totala 

metangasproduktionen i nollproverna (Nml). 

Maximalt BMB av slammen uppnåddes av samrötningsförsöket för slam från Sjöstads reningsverk och 

Kils kommun.  För samtliga slam och för cellulosaprovet så uppnåddes maximalt BMP innan 

provtidensslut, se Tabell 12. 
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Tabell 12. Maximalt och slutgiltigt BMP värde (med en standardavvikelse) under det andra rötningsförsöket. 

Prov Max BMP Tid för max BMP BMP (dag 21) 

Cellulosa 291,7 6 191,9±20,9 

Kil+KD 292,3 11 289,7±67,1 

Kil 188.4 13 175,6±10,8 

Sätterviken 191,8 7 184,0±17,2 

 

Figur 10 sammanfattar den totala gasproduktionen för de slam som testats under det andra 

rötningsförsöket. Kil och Sätterviken kommer inte upp i samma höga gasproduktion som slam från 

Karlstad gör. För samtliga prover låg standardavvikelsen inom spannet av vad som är förväntat. 

 

Figur 10. Total producerad mängd metangas under R2 inklusive standardavvikelse, resultaten från Sjöstad är hämtat från 

Fokkema (2018). 

Figur 11 visar BMP för varje enskild flaska under det andra rötningsförsöket. Precis som under det 

första rötningsförsöket så finns ingen signifikant skillnad mellan replikaten de första dagarna. När 

kurvorna börjar plana ut så uppstår signifikanta skillnader (parad t-test, två sidor med sannolikheten 

p≤0,05) för alla prover med slam samt cellulosa proven och nollproven. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

KD+Kil Kil S-vik Cellullosa Sjöstad

B
M

P
 [

N
m

l/
gV

S]

Total metangasproduktion under R2



 

36 
 

 

Figur 11. Figuren visar BMP för samtliga provflaskor med slam under det andra rötningsförsöket. 

I Tabell 13 så går det att observera att pH efter rötningen tyder på en stabil process. Inget samband 

mellan utrötningsgrad och BMP går att avläsa. Utrötningsgraden under det andra rötningsförsöket var 

betydligt lägre än den utrötningsgrad som uppnås på Sjöstads biogasanläggning vilket är cirka 55%. Det 

bör observeras att cellulosa provet slutade att mäta efter dag 16. Det maximala BMP för cellulosa provet 

var 291,68Nml/gVS vilket uppnåddes dag sex, se Tabell 12 och Figur 9. Det förväntade gasutbytet med 

cellulosa som substrat är 350±29Nml/gVS vilket inte uppnåddes under R2. Under det två första 

rötningsförsöken så undersöktes prov från Kil. Under det andra rötningsförsöket så uppnådde provet en 

lägre BMP och utrötningsgrad men vid t-test mellan Kil1 (prover från Kil under det första 

rötningsförsöket) och Kil2 (proven från Kil under det andra rötningsförsöket) så kunde ingen signifikant 

skillnad utmärkas, se Tabell 18. 
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Tabell 13. pH före samt efter rötningsförsök 2, utrötningsgrad samt producerad mängd metangas. 

Prov pH före pH efter Utrötningsgrad 

[%] 

BMP [Nml/gVS] 

Cellulosa 8,2 8,0 28 191,9±20,9 

Kil+KD 8,1 7,9 20 288,3±9,8 

Kil 8,1 7,9 21 175,6±10,8 

Sätterviken 8,1 8,0 23 184,0±17,2 

 

5.2.3 Rötningsförsök 3 

I Figur 12 visas den producerade mängden metangas per mängd adderat substrat för varje dag under det 

tredje rötningsförsöket. Ympens bidrag (mätt i Nml) redovisas i figuren och är borträknad från de olika 

substratens biogasproduktion. Det är därför som biogasproduktionen från samtliga substratprover 

minskar i slutet.  

 

Figur 12. Metangasproduktionen (BMP, Nml/gVS) under det tredje rötningsförsöket för alla tre substrat samt den totala 

metangasproduktionen i nollproverna (Nml). 

I Figur 12 så går det att observera att metangasproduktionen stannar av runt dag 10-12, endast det blanka 

provet med ymp fortsätter att producera en betydlig mängd gas efter det. Det går att observera en 

acceleration av produktionen runt dag sex, detta berodde på en temperaturjustering. Alla de tre proven är 

väldigt lika genom hela uppehållstiden vilket är rimligt eftersom de till största del innehåller samma 

slam från Karlstad. 
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Samtliga prover uppnådde sitt maximala BMP värde under dag 13 med snarlika resultat, se Tabell 14. 

Alla samsrötningsförsöken under detta rötningsförsök fick högre BMP än samrötningsförsöket mellan 

KD och Kil under det andra rötningsförsöket. 

Tabell 14. Maximalt och slutgiltigt BMP värde (med en standardavvikelse) under det andra rötningsförsöket 

Prov Max BMP Dag för max 

BMP 

BMP (dag 21) 

KD+S-vik 329,2 13 313,1±8,7 

KD+Forshaga 335,5 13 318,8±6,0 

KD+Grums 339,3 13 323,1±6,8 

 

Figur 13 sammanfattar den totala gasproduktionen för de olika kombinationer av slam som testats under 

det tredje rötningsförsöket. De tre olika substratproverna får snarlika resultat då de till större del 

innehåller slam från Karlstads kommun och de andra substraten ej gett någon stor påverkan. 

 

 

Figur 13. Total producerad mängd metangas under det tredje inklusive en standardavvikelse, resultaten från Sjöstad är 

hämtat från Fokkema (2018). 

Precis som under det första och andra rötningsförsöket så finns ingen signifikant skillnad mellan 

replikaten de första dagarna. Efter att det gått runt nio dagar så uppstår signifikanta skillnader (parad t-

test, två sidor, p≤0,05) för alla prover med slam samt nollproven, se Figur 14. 
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Figur 14. Figuren visar BMP för samtliga provflaskor med slam under det tredje rötningsförsöket 

Även under det sista rötningsförsöket så tydde pH efter att en stabil nedbrytning skett utan försurning, se 

Tabell 15. Utrötningsgraden är lägre än Sjöstads 55% och inget samband mellan utrötningsgrad och 

BMP kan avläsas. 

Tabell 15. pH före samt efter rötningsförsök 3, utrötningsgrad samt producerad mängd metangas 

Prov pH före pH efter Utrötningsgrad 

[%] 

BMP [Nml/gVS] 

Forshaga+KD 7,9 8,0 28 318,8±6,0 

Grums+KD 8,0 8,1 26 323,1±6,8 

S-vik+KD 7,9 8,0 30 313,1±8,7 

 

5.2.3 Samrötingseffekter 

De teoretiska och verkliga uträkningarna innehåller alla samma mängd VS totalt (2,57g). KD+Grums 

blandningen får ett högre teoretiskt värde än vad KD+Forshaga blandningen får, se Tabell 16. Detta 

kommer sig då andelen VS som består av KD respektive annat slam skiljer sig eftersom bandningen är 
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beräknad utefter TS förhållande och inte VS. Med andra ord innehåller KD+Grums blandningen mer VS 

från Sjöstad (som har högst BMP) än vad KD+Forshaga blandningen innehåller. 

De enda slammen som visade på positiva samrötningseffekter var slam från Karlstad och Sätterviken. 

Men vid ett t-test så vad det endast kombinationer av slam från Forshaga och Grums som visade på 

signifikanta skillnader för de verkliga och teoretiska värdena. Alltså visar resultaten på att en blandning 

av slammen från antingen Forshaga eller Grums ger negativa samrötningseffekter med Karlstads slam. 

Slammen presterar bättre enskilt än tillsammans. T-testet var ett tvåsidigt homoskedastiskt tvåsampeltest 

med sannolikheten p≤0,05.  

Tabell 16. Teoretisk och verklig gasproduktion om 2,57gVS rötas i TS förhållanden 70% Karlstad slam och 30% annat slam. 

Skillnaden är det teoretiska värdets procentuella ökning eller minskning. H0 är nollhypotesen ”det finns ingen signifikant 

skillnad mellan de verkliga och teoretiska replikaten”. 

Slam Teoretisk tot. 

[Nml] 

Verklig tot. [Nml] Skillnad [%] H0 förkastas 

KD+Kil 762,6 740,9 -2,8 Nej 

KD+Forshaga 867,7 819,6 -5,5 Ja 

KD+Grums 912,8 830,4 -9,0 Ja 

KD+S-vik 765,6 804,7 +4,9 Nej 

 

Tabell 17 visar att inga signifikanta skillnader mellan BMP går att påvisa i de olika samrötningsförsöken 

vid ett tvåsidigt homoskedastiskt t-test med sannolikheten p≤0,05. I Figur 14 syns det tydligt att alla de 

provflaskor som redovisas R3 ligger runt samma resultat. Alla kombinationer av slam har presterat 

likvärdigt under rötningsförsök två och tre. 

Tabell 17. Tabellen redovisar sannolikheten för att noll hypotesen går att förkasta i ett t-test. Noll hypotesen är att det inte 

finns någon signifikant skillnad mellan BMP för de två kombinationer av slam som testas mot varandra.  

Slam Sannolikhet H0 förkastas? 

KD+Kil & KD+F-haga 0,185 Nej 

KD+Kil & KD+Grums 0,164 Nej 

KD+Kil & KD+S-vik 0,207 Nej 

KD+F-haga & KD+Grums 0,496 Nej 

KD+F-haga & KD+S-vik 0,602 Nej 

KD+Grums & KD+S-vik 0,312 Nej 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

5.2.5 Potentiell metangasproduktion 

För de enskilda slammen som testades under första och andra rötningsförsöket så utfördes t-test för att se 

om någon skilde sig signifikant från en annan. Resultaten för t-test med sannolikheten p≤0,05 visas i 

Tabell 18.  

Tabell 18. Tabellen redovisar sannolikheten för att noll hypotesen går att förkasta i ett t-test. Noll hypotesen är att det inte 

finns någon signifikant skillnad mellan BMP för de två slammet som testas mot varandra. 

Slam Sannolikhet H0 förkastas? 

Forshaga & Grums 0,18 nej 

Forshaga & Vidön 0,12 nej 

Forshaga & Kil 1 0,027 ja 

Forshaga & S-vik 0,0015 ja 

Forshaga & Kil 2 0,00064 ja 

Grums & Vidön 0,37 nej 

Grums & Kil 1 0,042 ja 

Grums & S-vik 0,0018 ja 

Grums & Kil 2 0,00055 ja 

Vidön & Kil 1 0,19 nej 

Vidön & S-vik 0,0098 ja 

Vidön & Kil 2 0,011 ja 

Kil 1 & S-vik 0,13 nej 

Kil 1 & Kil2 0,14 nej 

S-vik & Kil 2 0,59 nej 

 

I Tabell 18 redovisas resultaten från ett homoskedastiskt tvåsidigt, tvåsampeltest t-test över BMP 

resultaten från första och andra rötningsförsöket. H0 är att det inte finns någon signifikant skillnad 

mellan resultaten. För att noll hypotesen ska förkastas inom ett 95% konfidensintervall så måste 

sannolikheten vara lägre än 0,05. Från tabellen kan det därför avläsas att slam från Forshaga, Grums och 

Vidön skiljer sig signifikant från slam från Kil och Sätterviken med det enda undantaget att slam från 

Vidöns reningsverk inte skiljer sig signifikant från Kils slam under det första rötningsförsöket. 

Tabell 19 visar resultaten för BMP från rötningsförsök ett och två, hur mycket slam som produceras på 

de olika reningsverken (mätt i TS), VS halt samt PMP, potentiell metangasproduktion. Från tabellen så 

går det att läsa av att slam från Vidöns reningsverk kommer att ge högst mängd metangas. Detta främst 

då Hammarö kommun producerar en stor mängd slam som gett en högre avkastning metangas än till 

exempel slam från Kils kommun som också producerar mycket slam. Att slam från Sätterviken 

innehåller en lägre halt VS kan förklaras av det biologiska reningssteget av fosfor på reningsverket. 

 

 

 

 



 

42 
 

Tabell 19. Hur mycket metangas som skulle kunna utvinnas (PMP=potentiell metangasproduktion) av slam från de olika 

reningsverken med en standardavvikelse. 

Slam BMP [Nml/gVS] Tillgängligt TS 

[Ton/år] 

VS [%avTS] PMP [Nm3/år] 

Forshaga 323,0±18,7 (5,8%) 286 77 71 100±4 100 

Grums 296,6±13,1 (4,4%) 234 77 53 400±2 400 

Kil (resultat från 

R2) 

175,6±10,8 (6,2%) 450 77 60 800±3 800 

Sätterviken 184,0±17,2 (9,4%) 32 74 4 400±400 

Vidön 274,0±29,1 (11%) 350 77 73 800±8 100 

 

6. Diskussion 

6.1 Modellering 

6.1.1 Användning av rötrester 

Det enda slam som gör en skillnad på rötresterna är slam från Kils reningsverk. Om detta slam blandas 

in i processen så löper det en risk för att mängden krom kommer att öka. Utöver Kils slam så påverkar 

inget slam innehållet negativt, utan en märkbar försämring så kommer valet av slam inte att påverka 

Revaq-certifieringen. I skrivande stund är spridning av slam från reningsverk tillåtet i Sverige. I 

framtiden kan det se annorlunda ut och Revaq-certifiering av slammet kanske inte längre är aktuellt. Om 

spridning av slam från reningsverk förbjuds så kan även slam från Kils reningsverk hanteras på Sjöstads 

reningsverk. 

Idag innehåller rötresterna från Sjöstad halter av kvicksilver och kadmium som inom de kommande fem 

åren måste minskas för fortsatt tillåten spridning. Ett sätt att minska dessa halter är att välja ett slam som 

innehåller lägre mängder av dessa metaller i jämförelse med Karlstad kommuns slam. Vad gäller 

kvicksilver så ses i Tabell 6 att slam från Forshaga kommun och Sättervikens reningsverk har en 

märkbart lägre halt av kvicksilver. Även om det i modellen inte framgår att slam från Forshaga eller 

Sätterviken kommer att ändra kvicksilverhalten märkbart (se Tabell 8) så kan det ändå vara ett steg i rätt 

riktning. Därför skulle både slam från Forshaga kommun och Sättervikens reningsverk kunna motiveras 

som val trots att Sättervikens slam visade på sämre rötningsegenskaper.  

Från de övriga kommunerna (Forshaga, Hammarö, Grums och Kil) så finns endast data tillgängligt över 

totalt innehålla av fosfor och kväve samt de metaller som redovisas i detta arbete. Revaq-certifieringen 

omfattar ett mycket större antal spårämnen som inte har undersökts i detta arbete. För att verkligen 

kunna fastställa om rötresterna kommer att kunna fortsätta att spridas på åkermark så behöver alla 

ämnen ses över. Resultaten från modellen visar att det endast var ett av de undersökta ämnena från ett av 

reningsverken som steg så pass mycket att resultaten av rötresterna skulle överstiga mätosäkerheten. Om 

liknande trend skulle gälla de ämnen som inte undersökts i detta arbete går inte att säga.  

Att lakvatten inte behandlas på de reningsverk vars slam tas emot är en förutsättning på grund av Revaq-

certifieringen. Om slam från Kil eller Vidöns reningsverk ska tas emot så måste en förändring ske. Vid 

samtal med personal på dessa reningsverk så är de positivt inställda till att lakvatten i framtiden inte 

kommer att behandlas på dessa reningsverk. Om lakvatten inte längre skulle behandlas vid dessa två 
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reningsverk så kan det betyda att slammens innehåll förbättras. Med förbättrade värden så skulle de 

slammen kunna bidra positivt till dagens rötrester på Sjöstad. Men för att kunna säga det med säkerhet så 

skulle prover behöva tas på slammens innehåll med och utan lakvatten i processen för jämförelse. 

Eftersom Revaq-certifieringen kräver ständig förbättring och hårdare krav ställs för varje år så kan det 

kräva handling av de andra reningsverken i from av ett aktivt uppströmsarbete om slam ska tas emot på 

Sjöstad.  

Svagheter i modellen som byggdes i Excel är främst två. De kvoter som tagits fram över hur slammets 

innehåll förändras före och efter rötningen är den största. Prover tas kontinuerligt på slammet som 

kommer ut ur rötkammaren på Sjöstads biogasanläggning och därför finns en stor mängd data 

tillgängligt. Men för slammet som går in i rötkammaren tas inga prover kontinuerligt. Endast data från 

ett fåtal provtagningar fanns tillgängligt och användes för att få fram kvoterna. Dock låg de värden för 

slammets innehåll i närheten av vad de slam från de andra kommunerna innehåller. Medelvärdet för 

Sjöstads slaminnehåll före rötkammaren ansågs därför ändå trovärdigt även om mer data önskats. Även 

de kvoter som togs fram behöver inte tala sanning om hur rötresterna ser ut. Rötresternas innehåll 

varierar beroende på hur processen sett ut. Om belastningen ökar med de nya slammen och faktorer som 

uppehållstid påverkas så är det möjligt att processen blir så pass annorlunda och kvoterna inte är 

applicerbara under framtida förhållanden. En annan felkälla i modellen kan vara de uppskattade 

mängderna av de andra slammen som blandas in i rötkamrarna. De antaganden om hur mycket slam som 

kommer och hur ofta, de är byggda på samtal med personal på reningsverket. Hur det kommer att bli i 

praktiken är idag oklart. Eftersom känslighetsanalysen över hur rötresterna påverkas beroende på hur 

mängden TS ändras inte gav några större skillnader så bör inte dessa antaganden ha en större påverkan 

men kan vara värt att nämna.   

6.1.2 Slaminnehållets påverkan under rötning 

All data som använts för att bygga modellen i Excel som visade vad slam och rötrester skulle innehålla 

är generella data. Modellen går därför bra att använda i generella syften så som att undersöka potentiella 

rötresters innehåll. Mindre bra går det att använda de framtagna slaminnehållen för att förklara resultaten 

från rötningsförsöken i detta arbete.   

I Tabell 5 redovisas flera faktorer som skiljer slammen åt. Som precis nämnt bör inte vissa av dessa 

faktorer som till exempel innehåll av olika metaller användas som argument till att förklara resultaten i 

rötningsförsöken. Detta eftersom inga prover tagits på just de slam som rötats och därför går det inte att 

säga om provernas innehåll speglar det innehåll som redovisats i Tabell 4. Däremot kan faktorer som 

industriellt avloppsvatten eller lakvatten, reningsteknik och biologisk tillgänglighet av näringsämnen 

vara faktorer som kan förklara resultaten i rötningsförsöken. Till vissa av reningsverken finns industrier 

och lakvatten kopplade. Beroende på vilka industrier som är kopplade kan det påverka slammens 

rötningsegenskaper antingen positivt eller negativt. För att kunna förklara det måste industrierna 

kartläggas och innehållen i deras avloppsvatten undersökas. Om lakvattnet kan ha påverkat rötningen av 

slammet negativt så måste rötningsförsök genomföras för att undersöka just detta. Hur tillgängligt 

näringsämnena i slammen är påverkar självklart gasproduktionen. Under alla tre rötningsförsök så har 

faktorer som temperatur, pH, avgasning av ymp med mera varit de samma. Även nollproverna 

producerade snarlik mängd metangas per adderat gram VS. Eftersom dessa förutsättningar var de samma 

så kan den biologiska tillgängligheten av näringsämnena varit en stor faktor för de signifikanta 

skillnader som uppstod. Den biologiska tillgängligheten kan hänga ihop med till exempel vilka 

industrier som är kopplade till reningsverken och dess reningsteknik. Att Sättervikens reningsverk 
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använder biologisk fosforrening kan ha lett till att det lättnedbrytbara organiska materialet redan 

förbrukats. Det organiska material som finns kvar i slammet är mer svårnedbrytbart. 

Slam från Grums, Vidön, Forshaga och Kil var mycket torrt och svårt att lösa upp i vatten samtidigt som 

slam från Sjöstad och Sätterviken var blötare och pumpbart. Troligtvis har det ändå inte varit något 

problem för mikroorganismer att komma åt näringen eftersom signifikanta skillnader uppstod mellan de 

torra slammen. Samt att ett av de blöta lättupplösliga slammen (Sätterviken) presterade sämst. 

6.2 Rötningsförsök 

De slam som presterade bäst enskilt under det första och andra rötningsförsöket var slam från Forshaga 

och Grums kommun samt slam från Vidöns reningsverk. I Tabell 5 ges förslag på olika faktorer som kan 

ha påverkat rötningen av de olika slam. Inga direkta slutsatser kan dras till varför slammen presterar 

olika då denna studie hade behövt vara mycket större. Precis som rekommenderat av Jarvis & Schumer 

(2009) är den enklaste vägen för att veta hur olika slam presterar under rötning att testa det. Detta då 

nedbrytningen är komplex och beroende av många olika faktorer. 

De slam som uppnådde högst BMP var Forshaga, Grums och Vidöns slam. Men de slam som har 

möjligheten att producera mest metangas påverkas betydligt (men avgörs inte) av hur mycket VS som 

finns tillgängligt varje år. De tre mest produktiva reningsverken då blir istället Vidön, Forshagas och 

Kils reningsverk utifrån de siffror som angetts av personalen. 

Under samrötningsförsöken kunde samrötningseffekter upptäckas för två av de undersökta slammen, 

Forshaga och Grums. Trots att slammen presterat sämre tillsammans med Sjöstads slam än om de rötats 

enskilt så kommer totalt sätt mer metangas ändå att produceras eftersom mer VS tillförts. Inga 

kombinationer av slam under samrötningsförsöken uppvisade heller inte några tecken på försurning 

under processen, ett gott tecken för att kunna introducera det nya slammet i de stora rötkamrarna. Alla 

kombinationer av slam producerade lika mycket metangas. Valet av vilket slam som ska tas emot på 

Sjöstads anläggning bör därför inte påverkas av resultaten från rötnings försök två och tre då alla prover 

presterat likvärdigt.  

En viktig sak att ha i åtanke vid analys av samrötningsförsöken är att TS förhållandet på 70% respektive 

30% är överdrivet. I verkligheten kommer inte TS förhållandena se ut så utan det kommer att vara en 

mycket lägre andel främmande slam. Det betyder att de samrötningseffekter som uppstod kanske inte 

märks av i den stora anläggningen. Däremot kan andra effekter uppstå som av till exempel en kortare 

uppehållstid. Under felkällor diskuteras andra viktiga faktorer som bör tas i beaktande vid analys av 

resultaten för samrötningseffekter. 

6.2.1 Felkällor 

De torra slammen som hämtades från Kil, Forshaga, Hammarö och Grums var svåra alla lösa upp i 

vatten för att kunna uppnå rätt TS och VS halt. Proven skakades väl tillsammans med vatten vid flera 

tillfällen men ett homogent slam gick inte att uppnå. De klumpiga slammen gjorde det svårt att mäta upp 

rätt mängd VS i provflaskorna. En noggrannhet på ±1g användes vid uppvägningen av slam men 

eftersom slammen var klumpiga lär ändå olika mängder VS hamnat i provflaskorna. Resultaten från de 

olika replikaten hade trots det en standardavvikelse som låg inom det spann som hittats i litteraturen och 

anses normalt. De skillnader som uppstod mellan replikaten kan dels ha uppkommit på grund av 

varierande mängder VS. Skillnaden kan också ha påverkats av utrustningen. Under rötningsförsöket så 

kontrollerades utrustningen kontinuerligt. Ibland när temperaturen sjunkit fanns droppar av kondens i 
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slangarna. Ibland kunde dessa kondensdroppar rinna ner i burkarna med bas. Även mellan burkarna med 

bas och gasmätaren kunde kondensdroppar uppstå men det var inte lika vanligt. 

Temperaturen var mer eller mindre instabil under rötningsförsöken. Ibland hölls samma temperatur 

stabil under flera dagar och ibland så sjönk den varje gång vattenbadet lämnades utan uppsikt gång på 

gång under flera dagar. Det var vanligare att temperaturen hölls konstant. Stora temperaturskillnader kan 

enligt litteraturen göra processen instabil och redan vid variationer på en halv grad Celsius under 

tidsloppet av en timme rekommenderas att undvikas. Under rötningsförsöken kunde temperaturen ha 

förändringar i storleken av 10-15˚C inom loppet av någon eller några timmar. Trots de stora 

temperaturförändringarna fanns inga tecken för en instabil process under rötningsförsöken. Ingen 

försurning skedde och gasproduktionen stannande av efter några dagar precis som den ska göra. 

Troligtvis har inte resultaten påverkats av den varierande temperaturen.  

Något som inte har fungerat bra under alla de tre rötningsförsök är den totala utvunna mängden 

metangas. Resultaten visade att utrötningsgraden var låg för samtliga prover under alla de tre 

rötningsförsöken. Mycket organiskt material fanns kvar i proven trots att gasproduktionen stannat av. 

Även provet med cellulosa visade att ett lägre gasutbyte än det förväntade skedde under det andra 

rötningsförsöket. När nollprovernas produktion av gas undersöktes så hade de presterat likvärdigt under 

alla de tre rötningsförsöken (runt 30 Nml/gVS). Under tidigare rötningsförsök med nollprover med ymp 

från Sjöstad så producerade de runt 45Nml/gVS (Fokkema 2018). Vid de rötningsförsöken av slam från 

Sjöstad så uppnåddes ett högre BMP än vad som uppnåddes för något av proverna i detta arbete. Detta 

påverkar flera resultat. Dels påverkar det de beräknade samrötningseffekterna. Eftersom det i detta 

arbete har använts ett högt BMP för vad slam från Sjöstad teoretiskt kan uppnå så kan de beräknade 

samrötningseffekterna vara missledande. Det höga BMP som tidigare uppnåtts under nedbrytning av 

slam från Sjöstad har troligtvis skett under bättre förutsättningar än under detta arbete. Alltså kan de 

teoretiska värden som beräknades i Tabell 16 vara för höga och inte jämförbara med de värden som 

uppnåddes under detta arbete. Alternativt att de BMP som beräknats under detta arbete är för lågt och 

därför inte jämförbart med tidigare arbeten. Överlag påverkar den dåliga gasproduktionen också 

uppskattningen av hur mycket gas som skulle kunna produceras från de olika slammen som presenteras i 

Tabell 19. Troligtvis ska de värdena vara betydligt högre då mer organiskt material bör kunna brytas ned 

i substraten. Varför nedbrytningen inte varit optimal är svårt att säga. Alla provers gasproduktion 

stannande av och ingen försurning skedde. Samma metod och utrustning som vid tidigare rötningsförsök 

har använts den enda stora skillnaden är substraten och ympen. På biogasanläggningen i Sjöstad har inga 

stora skillnader skett sedan tidigare slam och ymp inhämtats. Det är mycket möjligt att processen ändå 

kan se annorlunda ut när slam och ymp inhämtats för detta arbete än tidigare. När ympens produktion 

jämförs så tyder det på att ympen som använts under detta arbete inte varit lika produktiv. Även det 

slamparti som inhämtades på Sjöstad och användes i samtliga samrötningsförsök kan ha varit sämre än 

de slam som inhämtades ett år tidigare. 

Vid nedmontering av samtliga rötningsförsök så upptäcktes sedimentering i botten av de flesta 

provflaskorna. Trots kontinuerlig omrörning så hade ändå tyngre organiskt material sjunkit ned mot 

botten och en liten del stelnat. Enligt litteratur ska inte omrörningen ha en betydande roll på BMP så 

länge någon form av omrörning sker. Troligtvis så har mikroorganismer haft möjligheten att bryta ned 

organiska materialet i slammet trots att en del sjunkit ned och stelnat på botten. Inget samband mellan 

mängd sediment, BMP eller utrötningsgrad observerades. 
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En annan faktor som påverkar resultaten är det faktum att prover av slam som hämtats från de olika 

reningsverken är stickprov. Om något av proverna har presterat bättre eller sämre än vad slam från det 

reningsverk annars gör framgår inte i studien. Ett sämre slamparti från till exempel Sättervikens 

reninngsverk kanske var det som inhämtades och normalt sätt skulle slammet producerat mer metangas. 

Det enda sättet att veta detta är om många fler rötningsförsök genomförts under en längre tid så att en 

större mer representativ mänga slam från varje reningsverk kunde undersökts. 

Samtliga prover som hämtades från Kils reningsverk samt provet från Vidöns reningsverk hade 

producerats då lakvatten från deponi renats på reningsverket. Om detta påverkat egenskaperna och BMP 

hos slammen går inte att säga eftersom inga prover från samma reningsverk utan lakvatten testades. 

Personal på Kils reningsverk berättade att lakvattnet försämrar processen i reningsverket vilket tyder på 

att även slammet borde se annorlunda ut. Slam från Vidöns reningsverk visade sig vara ett av de bättre 

för gasproduktionen under rötningsförsöken så att en högre halt farliga ämnen varit närvarande är inte 

troligt. Även den sammanställda data för generellt innehåll i slammen visar inga tecken på att slam från 

dessa reningsverk skulle innehålla några högre halter av de farliga ämnena.  

6.3 Slutsats 

Oavsett vilket slam som kommer att tas emot på Sjöstads biogasanläggning så lär inte rötresterna 

förändras i någon större utsträckning. De slam som hade högst BMP var Forshaga, Grums och Vidöns 

slam. De slam som har högst potential för en ökad metangasproduktion på Sjöstads biogasanläggning 

var slam från Forshaga (71 100Nm3/år), Vidön (73 800Nm3/år) och Kil (60 800Nm3/år). Idag produceras 

runt 700 000Nm3 metangas varje år på Sjöstads reningsverk. Signifikanta negativa samrötningseffekter 

för två av de fyra undersökta substraten uppstod, Forshaga och Grums tillsammans med Karlstads slam. 

Oavsett val av slam så kommer metangasproduktionen att öka torts eventuella negativa 

samrötningseffekter. 

Val av vilket eller vilka slam som ska introduceras i processen bör avgöras främst av skäl som 

transportsträckor, kostnader och tillgänglig mängd substrat än de som undersökt i detta arbete. Detta då 

resultaten visar på att inga av de undersökta substraten, ensamma eller i samrötning med Karlstads slam 

leder till en instabil process eller försämrade rötrester (bortsett från slam från Kil som inte 

rekommenderas på grund av försämrade rötrester). De slam som rekommenderas utifrån resultaten i 

detta arbete är slam från Forshaga, Grums och Sätterviken då de kommer att öka biogasproduktionen 

utan att Sjöstads reningsverk får problem med sin Revaq-certifiering. 

6.4 Vidare studier 

För att få en bättre uppfattning om hur olika avloppsslam kan ge positiva eller negativa 

samrötningseffekter så skulle ännu en studie kunna genomföras. Istället för att bara testa ett förhållande 

(70% och 30%) så skulle flera förhållanden testas för att ge en uppfattning om eller när 

samrötningseffekter uppstår. Även en fördjupning i de faktorer som skiljer slammen åt så som industrier 

och dess påverkan skulle kunna undersökas. Dels genom rötningsförsök och dels genom jämförelse i 

litteratur angående rötning av slam från olika industrier. De olika slam som används i rötningsförsök 

skulle kunna skickas på analys och på så sätt få en bättre bild av vad som finns i substraten som 

undersökts. 

En studie med huvudfokus på rötresterna och dess potential för användning skulle kunna genomföras. 

En studie där analys på de olika slammen skulle utföras för att undersöka alla de ämnen som omfattas i 

Revaq-certifieringen och inkludera i en liknande modell som den som byggds i detta arbete. Även 
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alternativa användningsområden för rötresterna skulle kunna undersökas om lagstiftningen angående 

spridning på åkermark kommer att ändras. En vidare studie skulle kunna innebära en validering av 

modellen för rötresternas innehåll som tagits fram i detta arbete. När nytt slam tas emot på Sjöstads 

reningsverk så kan de prover som tas jämföras med modellen som byggds. Fler prover på slam som går 

in i rötkammaren skulle kunna analyseras för att modellen skulle kunna förbättras. En vidare studie 

skulle kunna undersöka om eller hur de framtagna kvoterna i modellen varierar.  

Under rötningsförsöken i detta arbete var mycket organiskt material kvar i rötresterna. En vidare studie 

skulle kunna undersöka ympens påverkan på nedbrytningen. Var det en mindre aktiv ymp som var 

orsaken till att mindre organiskt material bröts ned? Flera rötningsförsök med samma substrat, till 

exempel cellulosa, skulle kunna utföras under en längre tidsperiod för att variationer i Sjöstads ymp ska 

uppstå. Processen på biogasanläggningen kan studeras noggrant för att upptäcka vad som kan påverka 

ympen. Om processen har haft problem med instabilitet så kanske ymp kan påverkas eller av andra 

orsaker. 
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