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Framtida slamhantering med pyrolys

Förutsättningar

• Fosforn i avlopp återfinns i slammet.

• Alternativ till slamspridning kommer att behövas.

Möjligheter

• Torkning hygieniserar och ger en volymreduktion.

• Pyrolys driver av vissa tungmetaller (t ex Cd) och bryter ned 
mikroföroreningar.

• Pyrolys kräver inte stora anläggningar – snabb implementering.

• Pyrolys producerar ett slambiokol – en kolsänka.

Utmaningar

• Slambiokolet kan behöva förädlas för att bli en attraktiv 
gödselprodukt.

• Vilken är den ”bästa” slamhanteringskedjan?



Vad är Testbädd Ellinge?

Mål

• Många VA-verk får praktisk erfarenhet av torkning och pyrolys.

• Konkurrenskraftiga gödselprodukter skapas.



Slambiokol

Frågeställningar
• Hur påverkar temperatur och uppehållstid i 

pyrolysen innehållet och egenskaperna hos 
slambiokolet?

• Hur ska vi binda kolet på reningsverket på bästa sätt 
för att maximera kolsänkan?

• Hur ska vi hantera slammet på reningsverket för att 
maximera kolsänkan?

• Hur ska vi avskilja fosforn på bästa sätt för att 
maximera fosfortillgänglighet i slambiokolet?

• Pyrolys som alternativ eller komplement till 
biogasproduktion?



Pågående arbete

Projektering- och etableringsfas

• Pilotanläggning på plats jan-feb 2023.

Pilotdriften ska ge klarhet gällande 
avskiljning av tungmetaller och 
mikroföroreningar samt slambiokolets 
olika egenskaper vid pyrolys med olika 
typer av slam och vid olika 
temperaturer och uppehållstider.



Produktspecifikation

• Framtagen i diskussion med testbäddsutvecklare (VA-bolagen), 
forskare och leverantörer.

• Beskriver pilotens huvudsakliga komponenter, funktioner samt 
kapaciteter

• Förutsättningar på Ellinge

• Storlek på investeringsbudget



Exempel på krav

• Torken ska leverera ett torkat slam med 85-95 % TS och kunna torka 
avvattnat slam med 18-30 % TS.

• Pyrolysen ska kunna köra 50 ton TS slam/år.

• Pyrolysens drifttemperatur ska kunna justeras mellan 500-900 grader C.

• Eldriven tork och pyrolys

• En batch med avvattnat på 0,8-1,5 ton slam ska vara tillräckligt för att få 
en representativt prov gällande de kemiska och fysikaliska 
egenskaperna hos torkat slam och slambiokol.



Testbädden – attrahera testare

• Anordna intressent- och nätverksträffar. Matchmaking.

• Medverka till att skapa testprojekt, särskilt kring substrat för 
sampyrolys, förädling av torkat slam och biokol, samt 
produktapplikationer.



Systemperspektiv

Effekter på avlopps- och odlingssystemen vid införande av torkning och 
slampyrolys med avseende på teknik, miljö, ekonomi, sociokultur och 
lagar?

• Systemanalys för behandlingen utan produktförädling. 

• Stöttning till testare i uppställning av deras systemanalyser.



Affärsutveckling

Produkternas affärsmodeller

VA-verkens och produktifierares
potentiella modeller ska utarbetas 
och analyseras.

• Vilken marknad/-er passar det 
fosforrika biokolet från 
avloppsslammet bäst?

• Kolsänkan

• Certifiering

Testbäddens affärsmodell

Ska utarbetas i början av 2022

• Exempelvis betalar testare 
engångssumma på ca 25 000 kr. 
De betalar också för sina 
omkostnader.



Anmäl er till vårt nyhetsbrev!

https://www.swedenwaterresearch.se/projekt/testbadd-ellinge/

https://www.swedenwaterresearch.se/projekt/testbadd-ellinge/
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