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Kemikalier som används vid slamhanteringen omfattar framförallt tillsatser vid slamavvattningen.
Under tillverkningsprocessen av dessa kemikalier uppstår framförallt emissioner som leder till en
klimatpåverkan och försurningspotential.
Transporter
Flest slamtransporter sker i samband med transport av organiskt avfall och slam till lagring,
spridning och täckning. Även kemikalietransporter och transporten av fordonsbränsle innebär
transporter relaterade till slamhanteringen.
Materielbehov
Icke förnyelsebara materialresurser förbrukats framförallt för tillverkning av utrustning och
reservdelar som krävs för att behandla slammet vid ett reningsverk.
Andra miljöaspekter
Avloppsslam kan bära på smittoämnen i form av bakterier, parasiter, virus och svampar. De
vanligaste patogenerna som man finner i svenska slam är Salmonella, Campylobacter, Giardia,
Cryptosporidium, Escherichia coli och andra enterokocker och stafylokocker samt norovirus som
alla kommer in till reningsverken via avloppsvattnet. Det finns stora variationer i förekomst av
levande oönskade mikroorganismer i slammet.

HTC-processen kan påverka flera av slammets egenskaper och kan därmed påverka olika av dessa
miljöaspekter direkt eller indirekt. Samtidigt innebär HTC-behandlingen ett extra behandlingssteg som
kräver resurser för att kunna drivas.
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Miljönytta genom återvinning av näringsämnen

Koncentrationen av närsalter i det producerade biokolet efter HTC-processen varierar, dock kan upp till 95
% av totalfosforn från utgångssubstratet och drygt 50 % av totalkvävet hamna i HTC-kolet. Hur
reningsprocessen är uppbyggd, vilka fällningskemikaler som tillsätts och hur inkommande avloppsvatten är
sammansatt påverkar hur mycket närsalter som binds i HTC-kolet. Även pH vid HTC-behandlingen
påverkar. En stor del av kvävet hamnar således i HTC-rejektet. Hur mycket av fosforn som kan utvinnas ur
HTC-kolet genom t.ex. lakning med syra och efterföljande utfällning i basisk miljö eller efter förbränning och
efterföljande utvinning ur askan är fortfarande inte helt kartlagt. Miljöpåverkan av denna utvinning beror på
energibehovet och kemikalieanvändningen.
Inom projektets arbetspaket 1 har en praktiskt studie genomförds för att undersöka fosforåtervinning från
HTC-kol. Den undersökta våtkemiska metoden för fosforåtervinning från materialet utfördes genom en
sekvens av sur lakning, utfällning, alkalisk lakning samt utfällning. Två syror undersöktes med tre
koncentrationer för sur lakning och tre pH-värden undersöktes för alkalisk lakning. Från studien drogs
slutsatsen att den antagna metoden kunde extrahera 67% fosfor medan halter av metallföroreningar hölls
låga (Bigum och Widerberg, 2019).
Även om återvinning av kväve inte har undersökts mer en teoretiskt så bör höga kvävehalter i olika HTCströmmar möjliggöra en återvinning med hjälp av olika metoder (t.ex. strippning).
Då olika slamtyper och driftparametrar i HTC-tekniken kan påverka hur mycket närsalter som hamnar i
vilken delström, bör det finnas flera optimeringsmöjligheter att utvinna närsalter från olika delströmmar än i
dagens slambehandling.
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5.1

Andra identifierade miljönyttor som HTC-tekniken kan ge
Växthusgasemissioner
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Emissioner vid en eventuell lagring eller spridning av slam antas kunna minska då slammet stabiliseras
genom en HTC-behandling och metan- och lustgasemissioner därmed minskar. Detta behöver dock
verifieras genom relevanta fältförsök.
Det ökade energivärdet hos HTC-kol jämfört med slam innebär en potential att utnyttja HTC-kol som
biobränsle i olika användningar och därmed ersätta fossila bränslen. Detta skulle på liknande sätt som
biogassubstituering av fossila bränslen minska miljöpåverkan. Vid en utvinning av den termiska energin i
HTC-kol faller även de direkta växthusgasemissionerna vid spridning bort men eventuella emissioner vid en
termisk behandling behöver beaktas.
En aspekt som diskuteras i samband med HTC-behandling av avloppsslam är förmågan till
koldioxidbindning i HTC-kolet genom att en stabil kemisk kolinlagring sker. Detta skulle ge en positiv effekt
på klimatet. Hur stabil denna inlagring är har dock inte kartlagts tillräckligt än.

5.2

Biogasproduktion

HTC-rejekt, det vill säga vatten från slutavvattningen, innehåller en stor del av den organiska fraktionen
som frigjorts i HTC-processen. Återförs denna fraktion till en befintlig rötningsprocess kan
biogasproduktion ökas. Den efterföljande användningen av biogas som fordonsgas eller för produktion av el
och värme skulle då ge en minskning av de totala emissionerna på grund av substitution av fossila bränslen
som exempelvis bensin i fordon som annars skulle ha använts detta. Hur mycket extra biogas som kan
produceras beror på hur effektiv en existerande rötningsprocess är och på sammansättningen av slammet
som HTC-behandlas. Tidigare tester som Biokol AB har utfört i Tyskland indikerar en ökad
metanproduktion på upp till 30 % (Björkman och Lilliestråle, 2016).

5.3

Energiförbrukning

Vid HTC-processen blir slammet infört i en syrefri miljö vid ett tryck på 20-35 bar och en temperatur på 180220 °C. Själva reaktionen är i princip en exoterm process vilket innebär att energi i form av värme frigörs.
Mängden energi som frigörs beror på typ och mängd av det organiska innehållet i den biomassa som
behandlas. För avloppsslam och framförallt rötat slam är denna organiska andel lägre än vid andra substrat
vilket medför att det krävs en extra extern värmekälla för att upprätthålla processen. En optimerad
energiåtervinning kan dock minimera detta energibehov eller i bästa fall göra HTC-processen energineutral.
Med implementering av HTC-process på avloppsslam kan det specifika energiinnehållet i produkten öka
jämfört med avvattnat slam. Slutprodukten kan vidarebehandlas till pellets eller annat och ersätta fossila
bränslen i befintliga förbränningsanläggningar.
Vid en eventuell torkning av slammet minskar energibehovet för slamtorkning avsevärt då
torkningsprocessen börjar vid en redan relativt högt TS-halt. Vid vissa termiska behandlingsmetoder som
katalytisk förgasning som endast kräver en TS-halt på 60 % kan en torkning eventuellt helt falla bort. En
bättre avvattningsbarhet innebär också att mindre avvattningskemikalier behöver tillsättas och därmed
minskar miljöpåverkan från kemikalieanvändningen.

5.4

Kemikalieanvändning

Bättre avvattningsbarhet hos slammet minskar även behovet av tillsatser för att uppnå samma torrhalt som
vid avvattning av obehandlat slam. För att uppnå höga torrhalter kommer det dock krävas tillsatser i olika
utsträckning. Då avvattningstester av HTC-slurryn än så länge framförallt har genomförts på labbskalenivå
behöver tester i realistisk miljö, till exempel vid reningsverk, genomföras för att kunna bedöma
kemikaliebehovet och därmed potentiella miljöeffekter från tillverkningen av denna.

5.5

Transporter
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En bättre avvattning innebär mindre slamvolym och -vikt och därmed mindre transporter oavsett
slutanvändning av slammet. Detta har en positiv inverkan på miljön då mindre växthusgaser och försurande
ämnen släpps ut.

5.6

Andra aspekter

HTC-processen ger en hygienisering av slammet vilket minskar smittorisken vid hantering av slammet.
HTC-rejekt och HTC-kol har en specifik lukt som varierar beroende på vilka temperaturer och
uppehållstider som appliceras.
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Samhällsnytta

Ett hållbart samhälle kan endas byggas på cirkulära flöden av olika resurser och tillgångar. Ett hållbart
jordbruk är direkt avhängigt av återvinning och återföring av näringsämnen från våra urbana
avfallsströmmar till jordbruket. Kommunalt avloppsvatten utgör idag avfallsströmmen med stor andel
värdefulla resurser som näringsämne och biokemisk energi. Den fosfor som idag återfinns i vårt
avloppsvatten tillsammans med matavfall är till exempel högst jämförbar med den fosfor som årligen tillförs
våra svenska åkrar via mineralgödsel framtagna från ändliga gruvfyndigheter. Även tillverkning av
kvävekonstgödsel kräver bruk av ändliga resurser i from av naturgas. En hållbar återvinning av närsalter
med hjälp av HTC-tekniken skulle således medverka att uppnå cirkulära flöden av näringsämnen och
minska bruka av ändliga fossila resurser.
Även ett hållbar svenskt lantbruk behöver gödsel av bra kvalitet. Förutom växtnäring behöver
gödselprodukten vara rent från föroreningar, såsom metaller och läkemedelsrester. Även om slammet som
sprids idag på åkermark kommer främst från Revaq-certifierade reningsverk där halter av tungmetaller
måste följa vissa riktlinjer, så kan halter i slammet ändå föra till en tungmetalanrikning i marken. Halter av
andra mikroföroreningar ingår dessutom inte i dagens regelverk.
En samhällsnytta som kanske inte framstår som ett problem idag som dock kan vara bra att känna till är att
sårbarheten för försörjningen av växtnäring till svensk odlingsmark kan minskas genom återvinning och
återföring av närsalter från avloppsvatten. Detta på grund av då beroendet av tillförsel av växtnäring från
importerad mineralgödsel minskar.
En annan viktig samhällsnytta som HTC-tekniken kan bidra till att uppnår är att de stora fossila
energimängder som krävs i dagens reningsverk för att överföra ammoniumkväve till kvävgas kan minskas.
In inhemsk utveckling och implementering av innovativa slamhanteringstekniker som möjliggör en
resurseffektiv återvinning och återföring av närsalter innebär också en styrkt nationell
miljöteknikkompetens som också kan säkra och skapa arbetsplatser.
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