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Käppalaförbundet

• 11 medlemskommuner äger och driver 
Käppalaverket på Lidingö

• Revaq-certifierat sedan 2008

• Belastning ca 500 000 personer och 2000 
industrier 

• Nytt tillstånd med striktare reningskrav som 
träder i kraft 2026

• 34 000 ton slam/år

• 4 miljoner m3 uppgraderad biogas/år



Nytt nationellt 

regelverk för slam?

2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040

Omställningsperiod?

Mål: Minst 80 % slam till åkermark

Samförbränning?

Hygienisering?

Monoförbränning?

Utöka lagringskapacitet

FoU med fokus på effektivt resursutnyttjande

Hygieniseringskrav?

Gränsvärde PFAS?

Revaq och uppströmsarbete



Slamanvändning och kostnader
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Kostnad slamavsättning
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Användningsområden

Åkermark Deponitäckning Jordtillverkning Förbränning avfall Förbränning biobränsle



Viktning av avsättningsalternativ vid upphandling

I. Nyttiggör växtnäring 

och mull

II. Nyttiggör fosfor

Slam till åkermark III. Ersätter 

naturresurser
Monoförbränning och 

utvinning av fosfor 

IV. Möjliggör 

energiutvining

ur askan Produktion av V.Kvittbliving

anläggningsjord

Förbränning med 

biobränsle och Deponitäckning

spridning av askan i 

skog

Samförbränning med 

avfall                                     



Marknaden för slam i Stockholmsregionen idag

• Få slamentreprenörer på marknaden

• Brist på lageryta flaskhals

• SYVAB, SVOA och Käppalaförbundet 

producerar ca 150 000 ton slam tillsammans

• Gott om stora växtodlingsgårdar som förutom 

kväve och fosfor efterfrågar mull och 

mikronäringsämnen som finns i slammet



Revaq



Satsa på uppströmsarbete för att uppfylla 

kommande striktare krav

• I samarbete med kommunerna arbeta för att minska tillskottsvattnet

• Informationskampanjer riktade mot hushåll med teman som silver, kadmium, 

mikroplaster och diklofenac. 

• Utredning av silver från sjukhus och städprodukter

• Kampanjprovtagning i ledningsnätet. Resultatet blir ett viktigt underlag i 

kommunernas tillsynsarbete. 

• Utredning av kopparkällor



Undersöka alternativ - Samförbränning med 

biobränsle Värtan

• Projekt i samarbete med Stockholm Exergi

• Syfte: Undersöka möjligheten att samförbränna slam och 
biobränsle och därefter nyttja den fosforrika askan i skogen

• Utförande: 3 viktprocent slam blandades in i träflis och 
förbrändes i pannan i Värtaverket. Askan analyserades på 
näringsämnen och tungmetaller

• Resultat: Inga negativa effekter vid förbränning på pannan. 
Askresten uppfyllde skogsstyrelsens gränsvärden för 
spridning av bioaskor. 

• Nästa steg: 10 åriga skogsgödslingsförsök i samarbete med 
SLU mfl.



Övriga projekt

• Pågående

– Använda del av slammet för att tillverka egen kolkälla

– Utreda hygienisering genom termofil rötning

• Framtida

– Miljöpåverkan från lagring av slam

– Höja torrsubstanshalten i slammet

– Utvinning av kväve ur rejektvattnet

– HTC/Pyrolys/Monoförbränning



Slutsatser

• Med den information vi har idag ser vi spridning av Revaq slam på åkermark 

som troligt huvudalternativ minst 10 år framåt i tiden.

• Fortsatt framgångsrikt uppströmsarbetet och långsiktig tillgång på lageryta har 

hög prioritet

• I och med ombyggnation för att anpassa verket till nya tillståndet planeras 

inga nya tekniker testas på verket i innan 2027

• Förbränning med biobränsle, monoförbränning, HTC/Pyrolys är möjliga 

framtida alternativ. 


