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Sammanfattning 
 

Denna rapport utgör delprojekt 3 i Vinnova-projektet ”Slamförädling via pyrolys” som 

undersöker EkoBalans process för pyrolys av slam. Övriga delprojekt är mer inriktade på 

de tekniska processerna och användning av producerat biokol. Delprojektet är en 

miljösystemanalys som jämför  tre olika sätt att försörja ett hektar åkermark med 

näringsämnen, och en del av indata har kommit från de andra delprojekten. Den 

funktionella enheten är: Att få ut en fullständig mängd näring med avseende på kväve, 

fosfor och kalium (N, P och K) under en specificerad växtföljd till ett hektar åkermark”. 

Växtföljden är fyraårig och består av höstvete, havre, höstvete och slutligen vårkorn.  

 

Fosfor är en globalt begränsad resurs och det är av största vikt att vara sparsam med 

denna resurs för att uppnå en långsiktig hållbar utveckling. Projektets fokus ligger på 

fosfor men eftersom åkermarken kräver stora mängder av andra näringsämnen som också 

kan kopplas ihop med fosfor så är även kväve och kalium med i analysen (avloppsslam 

innehåller t ex även kväve förutom fosfor).   

 

De tre olika försörjningssätten av näringsämnen är: 

 

1. Mineralgödsel 

2. Avloppsslam + Mineralgödsel 

3. Biokol + Mineralgödsel 

 

Växttillgängligheten för de tre näringsämnena antas vara likvärdiga mellan de tre 

alternativen. Mineralgödseln framställs via extraktion ur mark (fosfor- och 

kaliummineral) och luft (kvävebindning med hjälp av naturgas). Avloppsslammet 

kommer i avvattnad form från ett avloppsreningsverk, och lagras 6 månader i väntan på 

spridning. I biokol-alternativet så torkas det avvattnade avloppsslammet med spillvärme 

och genomgår därefter en pyrolysprocess. Avloppsslammet belastas inte med någon 

miljöpåverkan i kalkylen fram till den punkt det matas ut vid avloppsreningsverket. All 

bearbetning och transport därefter är däremot inkluderad. Den aktuella åkermarken antas 

ligga i södra Sverige. Transporterna har estimerats utifrån detta med realistiska 

transportavstånd.  

 

Resultatet är att avloppsslam är det alternativ som kräver minst energiinsats. På grund av  

klimatpåverande emissioner vid lagring av avloppsslam är det dock inte det bästa 

alternativet ur klimatsynpunkt, vilket visade sig vara biokol. Mineralgödsel och 

avloppsslam var likvärdiga ur klimatsynpunkt. Dessa slutsatser kräver dock att biokolen 

torkas med spillvärme utan miljöbelastning (vilket är ett fullt realistiskt antagande i ett 

systemperspektiv) samt att pyrolysgaserna kan förbrännas och driva pyrolysprocessen. 

Om inte detta uppnås blir biokolalternativet sämst ur båda perspektiven.  

 

Om den jämförande analysen fokuserar på näringsämnet fosfor så är biokol bäst ur både 

energi- och klimatsynpunkt. Biokol kräver väldigt lite energi i framställningen förutsatt 

att torkenergin tillförs i form av spillvärme.  Fosfor från mineralgödsel kräver mycket 

energi för framställningen och fosfor från avloppsslam har större energibehov i form av 

transporter än biokol. För klimatpåverkan är det samma förhållande. Fosfor från 

mineralgödsel har större klimatpåverkan från produktionen än biokol, och fosfor från 

avloppsslam har större klimatpåverkan vid lagring, än biokol. Klimatpåverkan från 

alternativet biokol visade sig bli ”negativ” dvs man lagrar upp kol i marken vid detta 

alternativ. 

 

Framställning av mineralgödselkväve dominerar fullständigt både energibehov och 

klimatpåverkan i de tre fallen, eftersom alla tre fallen behöver tillföras kvävegödsel. 
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Transportbehovet är lägst för biokolet även om skillnaden mot mineralgödselalternativet 

är liten. Slam kräver mest transporter eftersom näringen är mest utspädd i det fallet. Men 

som i så många andra systemanalyser avseende energi- och klimatpåverkan, så är 

transporternas betydelse mindre än förväntat.  

 

Kadmiumbalansen visar att om man skall nå en långsiktig minskning av Cd i åkermarken 

så måste Cd/P-kvoten i det gödselmedel som tillförs marken minska i förhållande till 

dagens riktvärden för mineralgödsel (12) och slam (17). I de andra delprojekten 

uppmättes en Cd/P-kvot på 2 för biokol, vilket på 100 års sikt skulle minska Cd-halten 

med 8 % i åkermarken. För mineralgödseln skulle halten bli oförändrad och för 

avloppsslam skulle en ökning ske med 5 %.   

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

SP Technical Research Institute of Sweden 

 

SP rapport 2016:61 

Borås Juni 2016  
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Summary 
 

This report is the sub project three of the Vinnova project "Sludge Processing via 

pyrolysis", which investigates EkoBalans´ process for sludge pyrolysis. The other sub-

projects are focused on the technical processes, and the use of sludge biochar. This sub-

project is an environmental systems analysis that compares three different ways to fulfil 

the need of nutrients for a hectare of arable land, and part of the input has come from the 

other subprojects. The functional unit is: To get a full amount of nutrition in terms of 

nitrogen, phosphorus and potassium (N, P and K) for a specified crop rotation to one 

hectare of arable land. " Crop rotation is for four years and consists of wheat, oats, winter 

wheat and spring barley the last year. 

 

Phosphorus is a globally limited resource and it is vital to be careful with this resource to 

achieve long-term sustainable development. The project focuses on phosphorus, but 

because arable land requires large amounts of other nutrients, nitrogen and potassium are 

also included in the analysis (sewage sludge contains, for example, nitrogen in addition to 

phosphorus). 

 

The three different modes of supply of nutrients are;  

 

1. Mineral fertilizers,  

2. Biochar + Mineral fertilizers 

3. Sewage sludge + Mineral fertilizers 

 

Plant availability of the three nutrients are assumed to be equivalent between the 

alternatives. Mineral fertilizer are produced through extraction from the soil (phosphorus 

and potassium minerals) and air (nitrogen fixation with the help of natural gas). Sewage 

sludge is dewatered in a sewage treatment plant, and stored six months prior to spreading. 

In the biochar option, the dewatered sewage sludge is dried with the help of waste heat 

and then undergoes a pyrolysis process. Sewage sludge is considered to have no 

environmental impact in this analysis to the point it leaves the wastewater treatment plant. 

All processing and transportation after that point is, however, included. The current arable 

land is assumed to be in southern Sweden. The transports have been estimated on the 

basis of realistic transport distances. 

 

The result is that sewage sludge is the alternative that requires least energy input. Due to 

emissions of climate gases during storage of sewage sludge, it is however not the best 

option from a climate perspective, which proved to be biochar. Mineral fertilizers and 

sewage sludge was equivalent from a climate perspective. These conclusions, however, 

requires that the biochar is dried with waste heat, without environmental impact (which is 

a fully realistic assumption in a systems perspective) and the pyrolysis gases can be 

burned and run the pyrolysis process. Unless this is achieved, the biochar alternative will 

be the worst from both perspectives. 

 

If the comparative analysis focuses on the nutrient phosphorus, biochar is the best from 

both energy- and climate point of view. Biochar requires very little energy in the 

”production” phase  provided that the drying energy can be considered as waste heat. 

Phosphorus from fertilizers require a lot of energy for the production and phosphorus 

from sewage sludge needs more energy in the form of transports than biochar. For the 

impact category climate change, it is approximately the same situation, phosphorus 

fertilizers have a greater climate impact from production, and phosphorus from sewage 

sludge has a greater impact on the climate due to emissions during storage. In fact, 

biochar has a “negative” climate impact, due to that carbon is stored in the ground and not 

released to the atmosphere.  
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Production of mineral fertilizers nitrogen completely dominates both the energy 

consumed and climate change in the three cases, since all three cases need nitrogen 

fertilizers. The transport demand is lowest for biochar although the difference against 

mineral option is very small. Sludge requires most transports since the nutrients 

concentration is low in sewage sludge.  But as in many other systems analyses, the 

importance of transport over all is less than expected. 

 

The cadmium balance shows that if it a long term decline of the amount of Cd in arable 

land should be achieved, the Cd/P have to decline in relation to current levels in mineral 

fertilizers (12) and sludge (17). In the other subproject a Cd/P ratio of 2 was measured for 

biochar, which in 100 years would reduce the Cd content by 8% of arable land. For the 

mineral fertilizer, the content would be unchanged, and sewage sludge would cause an 

increase of the Cd content in the soil of 5%. 

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

SP Technical Research Institute of Sweden 

 

SP rapport 2016:61 

Borås Juni 2016  
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1 Bakgrund 

I ett långsiktigt hållbart jordbruk krävs det att man återför den näring till åkermarken som 

varje år förs bort med skörden. I nuläget är större delen av näringsflödet linjärt, dvs 

näringen som tillförs åkermarken härstammar från gruvor (fosfor och kalium) eller luften 

(kväve). Näringen finns i maten vi konsumerar, och hamnar slutligen till stor del i 

avloppsslammet om hushållet är anslutet till ett kommunalt reningsverk. Men, i 

reningsverkets biologiska rening omformas växttillgängligt kväve i avloppet till luftkväve 

och förloras från kretsloppet. Likaså, om avloppsslammet läggs på deponi (eller förbränns 

och askan läggs på deponi) så uppstår inte något kretslopp av näring, vilket bör 

eftersträvas eftersom resurserna av näringsämnen  är begränsade. I framtiden kommer det 

att krävas ett cirkulärt flöde av näringsämnen vilket innebär att näringen i de organiska 

restprodukter som uppstår i samhället, främst matavfall och avloppsvatten, måste 

återföras till åkermarken på ett eller annat sätt.  

 

Näringen i matavfallet kan återföras via insamling av matavfall, rötning i 

biogasanläggning, och spridning av den näringsrika rötresten på åkermark. Då återförs 

både fosfor och kväve, samt en hel del andra för åkermarken nyttiga ämnen.  

 

Den näring som finns i avloppsvatten är i de flesta fall svårare att återföra eftersom 

svartvatten (vatten från toaletter) oftast har blandats med annat spillvatten, främst från 

industrier och från dagvatten i urban miljö, vilket medfört att halten av metaller och 

oönskade organiska ämnen mm i slammet har höjts. Det bör dock tilläggas att även 

svartvatten och matavfall innehåller betydande halter av metaller. Den största källan till 

kadmium i avloppsslammet är oftast svartvatten (avloppsvatten från toaletter) även om 

avloppsreningsverket har en viss del industrier och dagvatten anslutet.   

 

Det är alltså angeläget att långsiktigt kunna återföra näringsämnen i slammet från 

avloppsreningsverk på ett säkert sätt. I detta projektet används en pyrolysprocess, som 

medför att slammets innehåll av kadmium minskar betydligt samtidigt som smittor, 

medicinrester och oönskade organiska ämnen destrueras. Det finns dock en liten risk för 

bildning av små mängder oönskade organiska ämnen i pyrolysprocessen. Detta har dock 

inte studerats i projektet. Processen ökar möjligheterna betydligt för riskfri återföring av 

näringen till åkermarken och därmed långsiktigt sluta kretsloppet mellan stad och land. 

Denna rapport är en systemjämförelse (av energi- och klimatpåverkan) mellan återföring 

med hjälp av pyrolysprocessen och två andra sätt att tillgodose näring till åkermarken, 

nämligen via direktspridning av stabiliserat rötat avloppsslam och med hjälp av  enbart 

mineralgödsel.  

2 Mål och avgränsningar 

 Mål 2.1

Målet med studien är att kvantitativt analysera miljökonsekvenserna om man börjar 

tillverka och använda biokol i stor skala från avloppsslam. Relevanta frågor här är till 

exempel:  

 

 Hur mycket energi det går åt för att torka och pyrolysera slammet? 

 Vad innebär det för transportbehovet att man transporterar näring i form av ett 

lättare biokol istället för ett slam med mycket vatten? 

 Vad innebär det att använda biokol istället för mineralgödsel? 

 Vad händer med åkermarken på lång sikt om man använder biokol? 

 Vad skulle ett system med biokol från avloppsslam ha för klimatpåverkan och 

energibehov jämfört med andra alternativ? 
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 Funktionell enhet 2.2

I en miljösystemanalys är det viktigt att man har ett jämförande angreppssätt för att få 

fram meningsfullt resultat, en sk ”funktionell enhet”. I detta fallet så vill man säkerställa 

att man får ut tillräckligt med näring till en växande gröda under en viss tid. Som 

funktionell enhet har valts:   

 

Att få ut en fullständig mängd näring med avseende på kväve, fosfor och kalium 

under en specificerad växtföljd till ett hektar åkermark”.  

 

Denna studie har sitt fokus på fosfor, men även kväve och kalium är medtaget för att 

efterlikna en realistisk situation.  

 Kompletterande gödning 2.2.1
Avloppsslam och biokol är inte kompletta gödningsmedel jämfört med ett NPK-

gödselmedel. Avloppsslam och biokol innehåller för lite N och K jämfört med vad grödan 

behöver, vilket medför att mineralgödsel i form av N och K måste tillföras separat i de två 

fallen. De fall som analyseras i projektet framgår av Tabell 1, där benämningen på fallen 

och ingående gödning redovisas. I de fall ordet slam (istället för avloppsslam) används i 

denna rapport så åsyftas alltid avloppsslam.  

 
Tabell 1. Studiens tre fall och dessas näringsförsörjning.  

Benämning  Ingående gödning 

Mineralgödsel NPK-gödsel 

Avloppsslam Slam + N-gödsel
1
 + K-gödsel 

Biokol Biokol + N-gödsel + K-gödsel 
1)

 Eftersom avloppsslam innehåller en del kväve så minskas kvävegivan i motsvarande  

omfattning, för att inte överdosera kväve.  

 

Vid avloppsvattenrening återfinns den absolut största delen av fosforn i slammet och en 

liten del av kvävet. Pyrolysprocessen fokuserar på slammet vilket innebär att det är 

fosforn som är i fokus för den processen. För att återföra kväve i större utsträckning krävs 

att man jobbar internt i reningsverket med rejektvattenströmmar och liknande.  

 Växtföljd som tillämpas i projektet 2.3

För att räkna med en realistisk växtföljd har samma växtföljd valts som i projektet 

”Hållbara matvägar” [1]. Projektet Hållbara matvägar utfördes av SIK Institutet för 

Livsmedel och Bioteknik (nuvarande SP FB (Food and Bioscience), projektledare), SLU 

Sveriges Lantbruksuniversitet och JTI Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik. Projektet 

syftade till att sammanställa vetenskaplig och praktisk kunskap om hur livsmedels-

produktion, från jord till bord, kan bli mer miljömässigt hållbar. Projektet slut-

rapporterades under slutet av 2014. Man fokuserade på några produktionskedjor för att 

framställa ett antal produkter (nötkött, griskött, kycklingkött, mjölk, ost och bröd). För att 

göra detta studerades ett antal produktionssystem, varav ”växtodling” är det 

produktionssystem som ligger till grund för beräkningarna i denna miljösystemanalys.   

 

I produktionssystemet växtodling så tillämpade man en växtföljd på fyra år med följden: 

höstvete – havre – höstvete - vårkorn. Detta är en typisk växtföljd för en växtodlingsgård 

i Västra Götaland. En växtodlingsgård valdes eftersom det är en gårdstyp som är mer 

beroende av externa gödningsmedel än djurgårdar som har tillgång till stallgödsel.  

 

Tillhörande mängd näring som behövs för växtodlingen framgår  av Tabell 2 nedan och 

utgörs av realistiska mängder för den valda grödan. Till höger i tabellen framgår hur 

gödslingen utformas för att försörja fältet med erforderlig näring enligt tabellens vänstra 
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halva. Det framgår att man tillämpar förrådsgödsling av P och K vartannat år, vilket gör 

att år 2 och 4 så sprids enbart N. 

 
Tabell 2. Växtföljden som används i projektet samt mängder näring som skall spridas varje 

eller vartannat år.   

År Gröda Växtnäringsbehov  Gödsling per år 

  
N 

(kg/ha) 
P 

(kg/ha) 
K 

(kg/ha) 
N 

(kg/ha) 
P 

(kg/ha) 
K 

(kg/ha) 

1 
Höstvete 

(bröd) 
158 17 18 158 31 26 

2 Havre 83 14 8 83 0 0 

3 
Höstvete 
(foder) 

150 15 15 150 29 24 

4 Vårkorn 96 14 9 96 0 0 

 Systemgränser för studien  2.4

Studiens startpunkt är olika för de tre gödselalternativen. En schematisk bild över flödena 

i de tre fallen visas i Figur 1 nedan.  

 

 
Figur 1. Flödesschema för de tre fallen.  

 Systemgränser 2.5

 Geografiska avgränsningar 2.5.1
Den hektar på vilken näringen antas spridas förutsätts ligga i Skåne. Antaganden om 

transporter utgår alltså från att näringen skall transporteras dit. De längsta 

transportavstånden blir naturligtvis för mineralgödselns P och K- komponenter, som 

utvinns ur gruvor utanför Sverige (Finland och Tyskland) och transporteras relativt långa 

sträckor.  

 Avgränsningar mot natursystem 2.5.2
För mineralgödsel är starten på systemet när respektive ingående komponent (N, P och K) 

utvinns och förädlas till mineralgödsel. För P och K innebär detta att man utvinner 



10 

 

SP-rapport 2016:61 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
 

mineralen ur fyndigheter ur jordskorpan som sen tillsammans med N sammansätts till ett 

NPK-gödselmedel. N-delen kommer från ammoniak, som framställs med hjälp av 

naturgas och luft.  

 Hantering av emissioner från användning av kväve 2.5.2.1
Emissioner av ammoniak (NH3) och lustgas (N2O) är ofrånkomligt när man gödslar med 

kväve i denna typ av odlingssystem. Eftersom totala kvävetillförseln är lika i de tre fallen 

och eftersom kvävet huvudsakligen tillförs via mineralgödsel i samtliga fall (i fallet 

avloppsslam så tillgodoses en del av kvävebehovet av slammet) så har inte emissionerna 

från kväve (direkta och indirekta), då det tillförs åkermarken, inkluderats. De förutsätts 

vara ungefär lika stora i alla tre fallen. Det är heller inte projektets fokus att utreda detta. 

Systemanalysens sträcker sig alltså fram till den tidpunkt i processen då gödningsmedlet 

hamnar på åkermarken, en så kallad ”cradle-to-field”-variant av livscykelanalys. 

 

Fallet med avloppsslam innebär att slammet långtidslagras (6 månader) som en 

hygieniseringsmetod. Under denna lagring avgår vissa klimatpåverkande gaser och dessa 

är inkluderade i studien.  

 Avgränsningar i tid 2.5.3
Miljösystemanalysen utgår från att spridningen av näring sker i nutid. Dock är en del data 

äldre, t ex kommer en del av data för mineralgödsling från början av 2000-talet, men har 

ändå bedömts vara av acceptabel kvalitet, se avsnittet om datakvalitet.  

 Allokeringar 2.6

 Avloppsslam – värdering ur miljösynpunkt 2.6.1
Det är av central betydelse hur avloppsslammet skall betraktas ur miljösynpunkt. I denna 

studien antas miljöbelastningen för avloppsslammet vara lika med noll i samband med att 

slammet matas ut från avloppsreningsverket (ut på slamplatta eller ner i en container). All 

efterföljande bearbetning för att få ut näringen på åkermarken eller att processa slammet 

till ett biokol  inkluderas och allokeras till slammet respektive biokolet. Detta sätt att 

betrakta slammet har stöd i ISO 14044, kapitel 4.3.4.3, samt främst ILCD-handboken 

avsnitt 14.4.1.3 ”Market value of waste / end-of-life product is negative [2].  

 

I det avsnittet definieras att all miljöpåverkan från  processer och insatser som görs i det 

första produktsystemet (avloppsreningen) skall tillräknas det första produktsystemet, fram 

till den punkt då avfallets värde har ”noll-värde” ur marknadssynpunkt. Samt att all 

miljöpåverkan från fortsatt behandling av avfallet (för att upparbeta det till något 

användbart) skall tillfalla det upparbetade avfallet, dvs det andra produktsystemet. I vårt 

fall är detta tydligt, dvs att all miljöpåverkan från det att slammet lämnar 

avloppsreningsverket, och upparbetas till ett biokol (transporter, torkning, pyrolys mm) 

skall tillfalla biokolet. Om slammet används direkt (utan att processas till biokol) 

inkluderas och allokeras transporterna från reningsverket till åkermarken, till slammet.  

 Avloppsslam och biokol – undanträngingseffekter 2.6.2
Nyttjande av avloppsslam och biokol som näring på åkermark innebär att man slipper 

producera och tillföra mineralgödsel, vilket innebär sk ”sluppna” emissioner från dessa 

processer, vilket skulle kunna tillgodoräknas processerna för avloppsslam och biokol. 

Typen av LCA som genomförs i detta projekt är av typen ”bokförings-LCA” 

(attributional LCA), till skillnad från en ”konsekvens-LCA” (consequential LCA). Det 

innebär att man bokföringsmässigt värderar ett antal olika parallella fall och i huvudsak 

använder representativa genomsnittsdata. En LCA av den andra typen, konsekvens-LCA, 

skulle kunna svara på frågan ”vad händer med den totala miljöpåverkan i en region om  

lantbrukarna börjar använda biokol i stor utsträckning”. I den typen av LCA används 

dessutom huvudsakligen marginal-data. Eftersom fokus ligger på jämförande av olika 

parallella fall (bokförings-LCA) är inte dessa undanträngnings-effekter inkluderade.  
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 Datakvalitet 2.7

Eftersom studien bygger på en jämförelse av befintliga system (mineralgödsel eller 

avloppsslam på åkermark) med ett framtida system (pyrolyserat slam på åkermark) är det 

viktigt hur data väljs för de befintliga systemen. Principen har varit att så långt som 

möjligt välja realistiska nutidsdata för de redan befintliga systemen, vilket är ett 

konservativt antagande, eftersom miljöprestanda för framförallt produktionen av 

mineralgödselkväve har förbättrats avsevärt de senaste decenniet. Att välja äldre data 

(med förmodligen sämre miljöprestanda) för de befintliga systemen skulle medföra att 

pyrolysfallet skulle framstå som relativt sätt bättre eftersom de jämförbara alternativen 

framställs i en sämre dager än vad som är realistiskt. Att välja nutidsdata (bra 

miljöprestanda) för de befintliga systemen innebär således en rättvisare jämförelse.  

 

Angående själva kvaliteten på data bygger den både på databaser (Ecoinvent m fl) och 

egen inventering. Datakvaliteten bedöms som övervägande god, och där så inte är fallet 

påpekas detta.   

3 Datainventering 

 Mineralgödsel 3.1

Trots att mineralgödsel är en för samhället extremt viktig produkt har det inte genomförts 

så många inventeringar av miljöbelastningen från produktionen. En svårighet är att få 

fram bra siffror på sammansatta gödningsmedel. Den mest omfattande redovisningen 

finns för N-gödselns klimatpåverkan och för detta har även producenterna publicerat egna 

miljödata, t ex Yara, som är en stor producent av N-gödsel i Europa. En europeisk 

branschorganisation, ”Fertilizers Europe” har också publicerat siffror över miljöpåverkan 

[3]. Det har varit svårare att få fram bra data för P- och K-produktion.  

 

All mineralgödsel innehåller kadmium i olika grad. Vid datainventeringen har ingen 

hänsyn tagits till detta eftersom kadmium behandlas genom en analys av kadmiumbalans 

på annat ställe i rapporten.  

 Produktion av kvävegödselmedel 3.1.1
I projektet studeras ett rent kvävegödselmedel som består av ett salt av ammoniumnitrat 

(AN). Ammoniak framställs med hjälp av luftkväve och vätgas (från naturgas), vilket är 

en process som orsakar CO2-utsläpp från energianvändningen. En del av ammoniaken 

används för att framställa nitrat. Ammoniak och nitrat reagera därefter och bildar 

ammoniumnitrat (AN). Det går åt stora mängder naturgas (vilket är vanligast) både som 

byggsten och som energikälla. Det finns ett teoretiskt minimum för hur mycket energi 

som går åt för att framställa N-gödselmedel, se Figur 2 nedan.  

 



12 

 

SP-rapport 2016:61 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
 

 
Figur 2. Utveckling av energiåtgång för att framställa kvävegödselmedel [4] 

 

Detta teoretiska minimum ligger på ca 25 MJ/kg N och genom åren har producenterna 

närmat sig denna gräns [4]. I denna rapport har värdet 35 MJ/kg N använts som förmodas 

motsvara produktionen i Europa ganska väl för närvarande. Organisationen Fertilizers 

Europe anger en siffra på 42 MJ/kg från 2008 [3] och en liten energiförbättring har 

således antagits sen dess.  

 

Utsläppen av CO2 (och dito ekvivalenter) är betydligt mer varierande eftersom det till stor 

det beror på vilken teknik man väljer och hur effektivt man driver de industriella kemiska 

processerna. Värden från 3 – 11 kg CO2-ekvivalenter/kg N förekommer i litteraturen [5]. 

De lägre värdet förutsätter att man har katalytisk rening på fabriken för att eliminera N2O 

(lustgas) som annars drar upp klimatpåverkan på grund av att den räknas som 298 x CO2 i 

klimatpåverkan. I studien har använts 3,6 kg CO2-ekvivalenter / kg N vilket är det värde 

som Yara redovisar för sin produktion i Europa [6]. Ett högre värde skulle kunna väljas 

men det strider då mot principerna i avsnitt 2.7 i denna rapport.  

 P-produktion 3.1.2
Energiåtgången för att producera fosforgödselmedel styrs huvudsakligen av hur mycket 

energi det går åt för att gräva upp apatit och processa detta till slutprodukten 

trippelsuperfosfat. Här anger branschen betydligt lägre värden än andra källor. IFS anger 

5,2 MJ/kg P medan andra källor anger ca 25 – 35 MJ/kg [5], vilket också en beräkning av 

totala energiåtgången via Ecoinvent ger. Ett värde på 35 MJ/kg P har använts i analysen.  

 

Klimatpåverkan från P-framställning är i stort sett proportionell till hur mycket olja som 

använts som insatsmedel i produktionen. 35 MJ energi motsvarar ca 2,5 kg CO2-utsläpp. I 

studien har använts 3,0 kg CO2-ekvivalenter/kg P för att få med energi och utsläpp från 

produktionsprocesser.  

 K-produktion 3.1.3
 

Data över kaliumgödselmedel är ganska sparsam, men det som finns ger en ganska 

samstämmig bild. Energiåtgången per kg kalium uppskattas till cirka 10 MJ/kg K och för 

klimatpåverkan används värdet 1,0 kg CO2-ekvivalenter/kg K, vilket stämmer väl 

överens med andra studier samt med de enhetsprocesser som finns i Ecoinvent.  

 Elanvändning inom mineralgödseltillverkningen   3.1.4
Energi i form av elanvändning, jämfört med annan energi som används i 

mineralgödseltillverkning, är ganska liten, och miljöpåverkan av denna el är inkluderad i 

energiåtgång och emissioner för mineralgödselproduktionen.  
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 Avloppsslam 3.2

 Egenskaper för svenska och tyska slam 3.2.1
Slammets egenskaper med avseende på TS-halt och fosfor-innehåll är viktigt eftersom det 

påverkar beräkningarna. Innehållet av fosfor avgör hur mycket slam som kan spridas, 

lägre fosfor-innehåll innebär att mer slam måste spridas för att uppnå full fosforgiva. 

Även TS-halten är viktig eftersom den påverkar mängden energi som går åt för torkning 

samt omfattningen av transporter. En låg TS-halt innebär att mycket vatten finns i 

slammet och att det går åt mer energi för att torka ett sådant slam, samt även mer 

transportarbete för att förflytta slammet.  

 

För att avvattna slam används oftast centrifuger vid svenska reningsverk, vilket är en 

beprövad metod  som i de flesta fall resulterar i en acceptabel TS-halt. Andra typer av 

avvattning förekommer också, t ex med slampressar, men är inte lika utbredd. En aktuell 

(2014) och omfattande översikt om olika slamavvattningstekniker ges i rapporten 

”Slamavvattning i kommunala reningsverk”[7]. I rapporten görs bara uppskattningar på 

uppnådda TS-halter för de olika teknikerna, inga värden från verklig användning. 

Författarna av rapporten poängterar att ”de flesta av alternativen för slamhantering kräver 

ett behandlingssteg där vattenhalten i slammet minskas för att möjliggöra en 

vidarebehandling av slammet”[7].  

 

För att få fram representativa värden för TS-halt och fosfor-innehåll för slam från Sverige 

har Svenskt Vattens databas VASS använts. En stor mängd data matas varje år in i denna 

databas från svenska avloppsreningsverk. För denna studie har de verk som är med i 

Revaq-systemet använts. Totalt omfattar dessa drygt 40 reningsverk i varierande storlek. 

Alla de större reningsverken runt Stockholm, Göteborg och Malmö är med samt en stor 

mängd mellanstora reningsverk från orter i södra Sverige, varför de använda värdena 

bedöms ha god representativitet, se Tabell 3.  Den totala mängden slam som dessa verk 

genererar är en bit över 50 % av den totala slammängden i Sverige.  

 
Tabell 3. Värden som används i studien. TS-halt (torrsubstanshalt) och P-halt (fosfor-

innehåll), i svenskt slam och uppskattad P-halt i svenskt slam efter pyrolys.  

Parameter Värde 

TS-halt, %   23,2 

P-halt, g/kg TS  29,2 

Uppskattad P-halt, g/kg TS, i pyrolyserat slam  55,5 

 

I denna miljösystemanalys har den svenska TS-halten använts i beräkningarna eftersom 

svenska förhållanden förutsätts. I pyrolysförsöken på de tyska slammet har man för de 

slam som behandlats vid 750 grader C i genomsnitt lyckats höja P-halten med 92 % 

jämfört med ursprungshalten. Vid temperaturen 750 grader är avgången av  kadmium 

betydande, vilket är anledningen till att den temperatur valts. Motsvarande höjning antas 

kunna ske med de svenska slammen, vilket då skulle innebära en halt på 56 g P/kg biokol, 

vilket har använts i studien.  

 Växthusgasemissioner från lagring av slam  3.2.2
Lagring av rötat och orötat slam innebär i de flesta fall utsläpp av klimatgaser, främst 

metan och lustgas. Utformningen av lagringen har stor betydelse för utsläppen och den 

vanligaste formen av lagring, dvs lagring i form av ”limpa” direkt på hårdgjord yta, 

slamplatta, innebär vissa utsläpp. Anledningen till att slam lagras överhuvudtaget är att 

eventuell smitta, t ex salmonella skall klinga av och slutligen dö ut. Naturvårdsverket 

föreslog 2002 att lagring skall ske under ett år [8] för att uppfylla god hygienisering. 

Senare utredningar pekar på att mer kraftfulla hygieniseringsmetoder bör införas än 

lagring, t ex upphettning eller behandling med urea [9], men i nuläget finns inga explicita 

krav på detta, och det finns heller inget lagkrav på vilken tid ett slam skall lagras. I denna 
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studie antas att slammet lagras i sex månader, vilket sker om reningsverket är anslutet till 

Revaq-systemet.  

 

I en rapport från Flodman [10] beräknas att 5 % av Sveriges antropogena lustgasutsläpp, 

och dito 0,1 % för metan, skulle härröra från slamlagring, om allt slam lagrades under ett 

år. Lagring av slam kan alltså innebära relativt stora utsläpp av växthusgaser. Att 

kvantifiera dessa mängder är svårt men ett mycket omfattande försök har genomförts 

nyligen av SLU [11], där man långtidslagrade fyra olika slam och mätte ett stort antal 

parametrar från dessa slamhögar, däribland utsläpp av växthusgaser.  

 

Fyra olika slam analyserades med olika kombinationer av rötning (mesofil/termofil) samt 

med och utan täckning och ureabehandling. I denna studie används data från SLUs studie 

för de mesofilt rötade slammen utan täckning. Anledningen till detta är att mesofil rötning 

är den dominerande processen jämfört med termofil rötning vid svenska 

avloppsreningsverk. Det kan tilläggas att vid täckning av slamhögarna blev skillnaderna 

stora med avseende på inbördes mängdförhållande mellan metan och lustgas, men 

skillnaden i total klimatpåverkan ganska liten.  

 

Tabell 4.8 i SLUs rapport anger att ett aggregerat värde för ett års lagring är ”mycket 

högre” än 54 kg CO2-ekv/m
3
 slam. Anledningen till detta är att metanemissionerna i 

början av försöken var högre än mätutrustningen kunde detektera. I vår studie antas sex 

månaders lagring, vilket ju är kortare tid än det år som gäller för nyss nämnda siffra  

I vår studie väljs ändå detta värde eftersom ”mycket högre” och den kortare lagringstiden 

antas kompensera varandra. Det är mycket svårt att få bra värden på denna typ av 

emissioner men storleksordningen bedöms vara rimlig. Det är möjligt att verklig 

metanemission vid slamlagring är betydligt högre. 

 

 Värdering av avloppsslammets kolinlagringseffekt 3.2.3
 

Avloppsslam innehåller en viss mängd kol som tillförs marken då slammet sprids, och 

denna process fungerar då som kolsänka. Hur betydelsefull kolsänkan är i ett 100-

årsperspektiv avgörs av hur fort detta kol i avloppsslammet oxideras till CO2. Studier har 

visat att större delen av kolet bryts  ner på ca 10 år vilket innebär att avloppslams funktion 

som kolsänka är mycket begränsad i ett 100-årsperspektiv, och för det antas att den är 

noll i beräkningarna.  

 Biokol 3.3

Biokolet har två stora process-steg som skiljer det mot direkt slamanvändning; torkning 

av slam och pyrolys av det torkade slammet. I det senare steget, pyrolys av det torkade 

slammet, uppstår brännbara pyrolysgaser som skall användas till att driva 

pyrolysprocessen i en kontinuerlig process. I ett annat delprojekt om energibalans, 

påvisades att energi-mängden i pyrolysgaserna är tillräcklig för att driva 

pyrolysprocessen. En av de stora fördelarna med pyrolysprocessen är att nästan all 

kadmium drivs av från slammet, och kvar blir ett biokol med mycket låg Cd/P-kvot. Det 

är alltså viktigt att ta hand om pyrolysgaserna och rena den för att inte låta detta kadmium 

komma ut i atmosfären med framtida nedfall på åkern som följd.   

 

 Värdering av biokols kolinlagringseffekt 3.3.1
Att använda biokol på produktiv åkermark innebär att man lagrar in kol i marken, vilket 

är positivt ur ett klimatperspektiv, samt att det också förväntas ha positiv inverkan på 

markens egenskaper, t ex ökad vattenhållande förmåga. Ett moment i detta delprojekt är 

att undersöka konsekvenserna av ökad användning av biokol. Det har utförts i form av ett 

examensarbete av Klas Lucander vid Lunds universitet; ”Biokolets påverkan på markens 
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organiska material” [12][12]. I korthet var slutsatserna att ”Biokol antas kunna bidra till 

kolinlagringen om biokolet i sig själv är stabilt under en lång tid och/eller om samspelet 

mellan biokol och marken resulterar i en under lång tid nettoökning av SOM-poolen (Soil 

Organic Matter) i relation till den atmosfäriska poolen. Dock råder det oklarhet kring de 

processer involverade i biokolets påverkan på markens organiska material samt hur 

snabbt biokolet bryts ner i marken”. En sammanfattning av examensarbetet finns med i 

denna rapport som ett appendix.  

 

Ur beräkningssynpunkt så antas biokolprocessen vara en kolsänka eftersom kolets 

halveringstid enliga Lucander [12] är ungefär 1400 år, dvs biokolet som tillförs 

åkermarken kommer att oxidera till CO2 i en mycket långsam takt. I beräkningarna för 

klimatpåverkan tillämpas som brukligt ett 100-årsperspektiv, vilket innebär att mängden 

kol i biokol som oxiderar under denna tid är liten, och i beräkningarna antas 95 % av 

kolet finnas kvar efter 100 år.    

 

 Torkning av avloppsslammet 3.3.2
Torkningen av slammet är en energikrävande process i och med att torrsubstanshalten 

(TS-halten) skall höjas från ca 23 % till 90 % och en stor mängd vatten måste då 

indunstas. I en storskalig process förutsätts att man använder någon typ av lågkvalitativ 

värme, t ex lågtemperaturspillvärme från någon industriell process. I detta delprojekt 

används naturgas för att torka slammet bara för att få med processteget och visa hur 

mycket CO2-utsläpp det skulle orsaka om slammet torkades på det sättet, vilket alltså är 

ett orealistiskt sätt att driva processen. Resultaten tas fram både med och utan detta 

torksteg.  

 Elanvändning inom biokolprocessen   3.3.3
För att torka slam används främst någon form av lågvärdig värmeenergi, men en del 

elektricitet behövs också för att driva pumpar och fläktar och annan utrustning. Denna 

elmängd uppskattas till 3 % av torkenergin.  

 

Ytterligare ett fall då elektricitet används är för att producera kvävgas till 

pyrolysprocessen. För att hela tiden säkerställa syrefria förhållanden så måste in- och 

utflöde spolas med kvävgas, och denna kvävgas framställs med hjälp av kompressorer 

som drivs av el. Se mer under avsnitt 3.3.4 Kvävgas.  

 Kvävgas i biokolprocessen 3.3.4
För att kunna driva pyrolysprocessen krävs det viss tillförsel av kvävgas för att säkerställa 

syrefria förhållanden. Denna kvävgas behöver inte vara helt ren, vilket innebär att den 

kan produceras med en enklare teknik än en teknik som kyler ned luft till flytande 

tillstånd och sen destillerar de olika gaserna. I detta projekt räknar vi med att kvävgasen 

framställs lokalt, dvs i absolut närhet till pyrolysprocessen, med PSA-teknik (Pressure 

Swing Adsorption) till en renhet av 99 %, vilket bedöms fullt tillräckligt.  
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Figur 3. Kvävgasgenerator arbetar enligt PSA-principen vilken är mer energieffektiv än 

membran-tekniken. Renheten kan justeras mellan 95 – 99,9 %, men det åtgår mer energi för 

högre renhet.  

 

Efter kontakter med en svensk leverantör av kvävgasgeneratorer, Atlas Copco, erhölls 

data på el-energi för produktion av kvävgas för en produktionsenhet enligt ovan. 

Erfarenheter från pilot-försöken i Tyskland visar att ett kvävgasflöde på cirka 50 m
3
/h 

krävs för att kontinuerligt pyrolysera slam från en stad av Helsingborgs storlek (3000 ton 

torkat slam per år). Detta ger en koppling mellan mängd slam och mängd kvävgas, och 

detta användes för att uppskatta kvävgasförbrukningen.  

 Transporter  3.4

För att förse åkermarken med erforderlig näring krävs det en mängd transporter, vilka 

beskrivs i detta avsnitt. Transporterna antas ske med lastbil och båt.  

 Transporter för de olika gödseltyperna  3.4.1

 Transporter mineralgödsel  3.4.1.1
Transporterna av mineralgödsel är de mest långväga transporterna eftersom två av 

ingredienserna i NPK-gödsel kommer från gruvbrytning, dvs P och K. I verkligheten sker 

utvinning av P och K ur dagbrott/gruvor och transporteras till en kvävegödselfabrik som 

framställer ammoniumnitrat enligt beskrivningen i avsnitt 3.1.  I denna fabrik, som antas 

ligga i Norge, på grund av rik tillgång på naturgas, framställs ett NPK-gödselmedel 

genom att tillsätta P och K till ammoniumnitratet för att forma ett NPK-gödselmedel.  

 

Kvävedelen försörjs av råvaran naturgas som fraktas med lastbil från en norsk hamn till 

fabriken. För den nordiska marknaden kommer största delen av P från ett dagbrott i 

Sillanjärvi i Finland, se Figur 4. Angående K bryts det också i dagbrott, t ex i Ryssland, 

Vitryssland och Tyskland, enligt Yara [13]. I denna studie antas P komma från Finland 

och K från Tyskland, samt att dessa insatsvaror transporteras till Norge där NPK-

gödselmedlet framställs. Därifrån transporteras NPK-gödselmedlet till Skåne. Sträckor 

för dessa transporter framgår av Tabell 4 nedan.  
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Figur 4. Satellitbild över Sillanjärvi fosforfyndighet i Finland 

 
Tabell 4. Transporter för mineralgödsel 

Tran-

sport 

Typ av 

tran-

sport 

Från Till 
Last- 

grad 

Distans i  

km 

P0 Lastbil Stavanger, Norge Fredrikstad Norge 50 520 

P1 Lastbil 
Dagbrott, 

Sillanjärvi, Finland 
Hamn  Åbo 50 480 

P2 Båt Hamn Åbo Hamn Fredrikstad 50 954 

K1 Lastbil Dagbrott, Tyskland Fredrikstad Norge 50 1000 

NPK Lastbil 
Fabrik, Fredrikstad 

Norge 
Skåne 50 480 

 

Produktionen av NPK-gödsel antas ske genom att huvudprocessen kvävefixering sker vid 

en specifik fabrik till vilken P och K transporteras, se Figur 5.  
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Figur 5. Schematisk bild för att transportera P och K till gödselmedelsfabrik i Fredrikstad, 

Norge. Naturgas fraktas från Stavanger till Fredrikstad för N-produktion, P utvinns från 

Sillanjärvi i Finland och fraktas med lastbil och båt till Fredrikstad i Norge. K utvinns från 

en gruva i Södra Tyskland och fraktas med lastbil till Norge. Slutligen transporteras det 

färdiga NPK-gödselmedlet ner till Skåne från Norge.  

 

 Transporter avloppsslam  3.4.1.2
Transporter av avloppsslam som skall gå ut på åkermark sker oftast i två steg. Det första 

steget är att slammet går från reningsverket till en slamlagringsplatta där det oftast 

långtidslagras i minst 6 månader för att eventuell salmonella skall klinga av. 

Slamlagringsplattan kan ligga på avloppsreningsverkets område eller en bit därifrån.  

I denna studie antas att slamlagringsplattan ligger på ett avstånd av 10 km från 

avloppsreningsverket och körs dit i container på ett lastväxlarflak, se Figur 6. Nästa 

transport, från slamplatta till åkermark, uppskattas till 55 km, vilket är den sträcka som ett 

företag i branschen uppger som det genomsnittliga transportavståndet.  

 

Lastgraden antas vara 50 %, dvs lastbilarna går fram och tillbaks för att utföra detta 

arbete, och utför inget annat transportarbete samtidigt.  

 

Eftersom avloppsslammet inte innehåller tillräckligt mycket kväve för att tillgodose den 

växande grödan måste ytterligare kväve tillsättas, samt även kalium. För dessa två ämnen 

antas transportsträckan vara 400 km.    

 
Tabell 5. Transporter i fallet avloppsslam 

Transport Bet 
Typ av 

transport 
Från Till 

Last 

Grad, % 

Distans i 

km 

Slam D Lastbil 
Avlopps-

reningsverk 
Slamplatta 50 10 

Slam  E Lastbil Slamplatta Lantbruk 50 55 

N,K C Lastbil Fabrik Lantbruk 50 400 
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Figur 6. Schematisk bild av transporter för slam och biokol. Pyrolysanläggningen antal ligga 

nära avloppsreningsverket, samt att det därefter är 55 km till aktuellt åkerparti (för både 

slam och biokol). Båda dessa fallen kräver extra kvävegödsling men i slamfallet något 

mindre mängd. Slammet mellanlagras på en slamplatta innan det kan gå ut på åkermark. 

ARV = Avloppsreningsverk 

 Transporter biokol  3.4.1.3
Transporterna för biokol hör ihop med transporterna av slam, eftersom biokol framställs 

via avloppsslam. I detta fall antas att de flesta större orter ( > 50 000 inv) i Sverige 

kommer att ha en pyrolysanläggning i direkt anslutning till avloppsreningsverket.  

Transporten av färdigt biokol från pyrolysanläggningen till åkermarken varierar med 

avståndet till aktuell åkermark. I detta fall antas att sträckan är samma som den 

genomsnittliga sträckan för transport av slam från slamplatta till åkermark, dvs 55 km. 

Den kvävgas som behövs för pyrolysprocessen antas utvinnas lokalt (se avsnitt 3.3.4) så 

någon transport av kvävgas är inte medräknad. Transporten för N-gödselmedlet och K-

gödselmedlet antas vara samma som motsvarande transporter för avloppsslam, 400 km.  

 
Tabell 6. Transporter i fallet biokol  

Tran-

sport  
Bet.  

Typ av 

transport  
Från  Till  

Last 

grad 

Distans i 

km 

Slam  A Lastbil 
Avlopps-

reningsverk 
Pyrolysanl 50 1 

Biokol B Lastbil  Pyrolysanl Lantbruk 50 55 

N, K C Lastbil  Fabrik  Lantbruk 50 400 
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 Data som används för transporterna 3.4.2

 Lastbilstransporter 3.4.3
Energiåtgången som krävs för en lastbilstransport beror av en mängd olika faktorer såsom 

lastbilstyp, körsätt, vägförhållanden mm. Bränslekonsumtionen per km har generellt gått 

ner de senaste åren på grund av utveckling av effektivare motorer och lastbilen som 

helhet. En ungefärlig förbrukning för att köra 10 mil med en stor lastbil (30 ton last) 

ligger på ca 30 liter diesel. Detta innebär att förbrukningen per tonkm då blir 0,01 liter. 

Med ett värmevärde på 33 MJ/liter och 72 g CO2/MJ [15][15], så ger det en 

energiförbrukning på 0,33 MJ/tonkm, och en emissionsfaktor på 23,6 g CO2/tonkm, 

vilket har använts i studien. Detta stämmer bra överens med ett exempel från Volvo 

lastvagnar som angett 27,5 g CO2/tonkm i ett PM [16].   

 

Lastgraden har stor betydelse för den totala miljöpåverkan från transporter, och i studien 

har i de flesta fall använts att lastbilen går tom tillbaks, dvs lastgraden antas vara 50 %, 

vilket gör att ovanstående emissionssiffror multipliceras med två för att räkna ut CO2-

utsläpp och energiförbrukning för transportarbetet.   

 

 Fartygstransport  3.4.3.1
Förhållandet i energieffektivitet mellan båt och lastbilstransporter är enligt Ecoinvents 

datamodell att energiåtgången per tonkm för båttransport är ungefär 25 % av 

energiåtgången för motsvarande transport med lastbil. Följaktligen har 25 % av 

lastbilsdata tillämpats vilket ger 0,08 MJ/tonkm och 5,9 g CO2/tonkm.  

 Värdering av transporterna 3.4.4
För att kunna avgöra betydelsen av transporterna av mineralgödsel, slam och biokol 

kommer ett överslag att göras för hur långt en lastbil kan köra innan emissionerna är lika 

stora som de emissioner som produktionen av lasten orsakat. I detta fall antas en lastbil 

kunna lasta högst 15 ton av vardera material.   

 Spridning av näring på åkermark 3.5

Den tillgängliga data som erhållits för spridning av näring på åkermark utgörs inte av en 

viss energimängd per kg näringsämne. Istället anges hur mkt bränsle som går åt vid olika 

typer av fältbearbetning, t ex plöjning, harvning, sådd mm. Här finns exempelvis data 

från 0,4 kg diesel/ha upp till 40 kg diesel/ha för olika typer av bearbetning. Ju tyngre 

arbete på åkern, te x plöjning, desto mer bränsle åtgår per hektar. Se Tabell 7 nedan för 

exempel på energiåtgång vid olika typer av fältarbete. 

  



21 

 

SP-rapport 2016:61 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
 

 
Tabell 7. Exempel på bränsleåtgång vid olika typer av fältarbete med lantbruksmaskiner. 

Kolumn nr två från vänster (kg bränsle / ha) är mest intressant för denna rapport. Källa: 

[17].  

 
 

I denna miljösystemanalys antas att spridningen av biokol sker med samma 

förutsättningar som spridningen av mineralgödsel. Båda materialen är relativt torra och 

lätta och borde gå att sprida med ungefär samma energiinsats, men 

spridningsutrustningen bör dock anpassas till respektive material.  Avloppsslam däremot, 

är betydligt tyngre och kräver mer kraft vid spridning.  

 Mineralgödsel-alternativet  3.5.1
Data för spridning av mineralgödsel är enligt Lindgren 0,4 kg diesel/ha [17]. Att 

spridningen kräver relativt lite energi beror på att materialet är ganska lätt och att 

möjligheten att sprida mycket på kort tid är stor. Vid spridning av mineralgödsel kan man 

täcka 11 ha på en timme, jämfört med t ex plöjning där man bara kan bearbeta ca 1 ha på 

samma tid.  

 

Ett flertal olika källor har funnits för spridning av mineralgödsel som ligger mellan        

0,5 – 2 liter diesel/ha, och i denna studie har förbrukningen 1 liter/ha valts utefter en 

bedömning av trovärdigheten från de olika källorna.  

 

Eftersom all nödvändig näring finns i NPK-gödselmedel så krävs det bara en spridning 

per år för att tillgodose grödan med näring, se Tabell 8.  
 

Tabell 8 Antal spridningar med alternativet mineralgödsel 

 
Gödsling 

Antal 
spridningar 

År N (kg/ha) P (kg/ha) K (kg/ha)  

1 158 31  26 1 

2 83 0 0 1 

3 150 29 24 1 

4 96 0 0 1 
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 Avloppsslams-alternativet 3.5.2
För förbrukningen av diesel för spridning av avloppsslam har verkliga siffror använts från 

ett företag i branschen som arbetar som slamspridningsentreprenör. De uppger att de 

använder 0,5 liter diesel per ton slam som sprids. För ett slam med TS 23 % och ett P-

innehåll på 29 g/kg (se Tabell 3), krävs det ca 4 ton slam för att ge full fosforgiva, vilket 

innebär en dieselförbrukning på 2 liter/ha, vilket också använts i studien. Det innebär att 

det antas att förbrukningen per hektar för att sprida slam är dubbelt så hög som för 

spridning av mineralgödsel eller biokol. 

 

Den mängd lättillgängligt kväve som ett hektar åkermark behöver per år varierar mellan 

83 – 158 kg enligt den analyserade växtföljden. Eftersom slam redan innehåller en viss 

andel lättillgängligt kväve (ammoniumkväve) kan givan av mineralgödselkväve reduceras 

då slam tillförs. Då slam innehåller ungefär 10 kg ammonium-kväve/ton TS [18], så  

reduceras mängden tillförd ammoniumkväve från mineralgödsel med motsvarande 

mängd. Det antas att kväveffekten från slam är likvärdig med kväveeffekten från 

mineralgödsel. Givan av slam bestäms av P-mängden och detta ger också mängden 

ammoniumkväve som sprids, då innehållet av ammoniumkväve i slammet är känt, se 

Tabell 9 nedan. Eftersom slam bara sprids år 1 och 3 så reduceras inte kvävegivan år 2 

och 4.  

 
Tabell 9. Beräkning av reducerad mängd ammoniumkväve vid slamspridning, eftersom slam 

innehåller en viss mängd ammoniumkväve. År 2 och 4 sprids inget slam och då reduceras 

således inte givan av mineralgödselkväve.  

År 

Mängd P 

som krävs, 

kg 

Mängd K 

som 

krävs, kg 

Mängd N-

NH4 som 

krävs, kg 

Mängd N-NH4 

som sprids med 

slamgivan, kg 

Mängd N som skall 

spridas som 

mineralgödsel 

1 31 26 158 46 112 

2 0 0 83 0 83 (Ingen skillnad) 

3 29 24 150 45 105 

4 0 0 96 0 96 (Ingen skillnad) 

 

Slammet innehåller också en del K, men för lite för att det skall räcka för åkermarkens 

behov, varför K tillsätts separat som ett mineralgödsel. Det finns visserligen NK-

gödningsmedel, men i detta fall så antas att spridningarna ske separat av N och K för att 

doseringen skall bli så exakt som möjligt. Det totala antalet spridningar som görs på 

åkermarken för avloppsslams-alternativet visas i Tabell 10 nedan.  

 
Tabell 10. Antal spridningar med alternativet avloppsslam 

 
Gödsling 

Antal 
spridningar 

År N (kg/ha) P (kg/ha) K (kg/ha)  

1 158 31 (från slam) 26 3 

2 83 0 0 1 

3 150 29 (från slam) 24 3 

4 96 0 0 1 
 

 Biokol-alternativet 3.5.3
Biokol är till sin natur ganska lik mineralgödsel, dvs relativt torrt och lätt, varför samma 

förbrukningssiffor används för spridning av biokol som för mineralgödsel, dvs 1 liter 

diesel / ha.  
 

Eftersom biokol innehåller mycket lite N och begränsade mängder K, så måste detta 

tillföras separat, enligt samma principer som för avloppsslams-alternativet beskrivet ovan, 

dvs med separata spridningar för N respektive K. Av tekniska skäl bör man inte blanda 
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biokol med N- och K-gödselmedel, eftersom det då skulle uppstå ammoniakförluster pga 

den pH-höjning i blandningen som det basiska biokolet skulle ge upphov till.  Därför 

förutsätts separata spridningar för biokol, resp N och K.   

 
Tabell 11. Gödslingsschema för biokolalternativet. Denna tabell är ett förtydligande av 

tabell 1, och belyser att biokol försörjer åkermarken enbart med P. Försörjningen av N och 

K sker via mineralgödsel, med separata spridningar.  

 
Gödsling 

Antal 
spridningar 

År N (kg/ha) P (kg/ha) K (kg/ha)  

1 158 31 (från biokol) 26 3 

2 83 0 0 1 

3 150 29 (från biokol) 24 3 

4 96 0 0 1 

 Elektricitet 3.6

I de fall då elenergi har använts tillämpas nordisk elmix med ett CO2-utsläpp på 30 g 

CO2-ekvivalenter/MJ enligt en IVL-rapport om nordisk elmix [19].   

 Förpackningsmaterial 3.7

Förpackningsmaterial förekommer förmodligen i form av ”big-bags” för transport av 

mineralgödsel. Vid liknande tidigare studier har dessa inte haft någon avgörande effekt på 

utfallet, och samma antaganden görs här.  

 Värdering av biokols kolinlagringseffekt 3.8

Att använda biokol på produktiv åkermark innebär att man lagrar in kol i marken, vilket 

är positivt ur ett klimatperspektiv, samt att det också förväntas ha positiv inverkan på 

markens egenskaper, t ex ökad vattenhållande förmåga. Ett moment i detta delprojekt är 

att undersöka konsekvenserna av ökad användning av biokol. Det har utförts i form av ett 

examensarbete av Klas Lucander vid Lunds universitet; ”Biokolets påverkan på markens 

organiska material”[12]. I korthet var slutsatserna att ”Biokol antas kunna bidra till 

kolinlagringen om biokolet i sig själv är stabilt under en lång tid och/eller om samspelet 

mellan biokol och marken resulterar i en under lång tid nettoökning av SOM-poolen (Soil 

Organic Matter) i relation till den atmosfäriska poolen. Dock råder det oklarhet kring de 

processer involverade i biokolets påverkan på markens organiska material samt hur 

snabbt biokolet bryts ner i marken”. En sammanfattning av examensarbetet finns med i 

denna rapport som ett appendix.  

 Kadmiumbalanser i åkermark för de tre alternativen 3.9

 Bakgrund 3.9.1
Många metaller förekommer naturligt i åkermarken, i varierande koncentrationer. Det 

finns dock sju metaller som är extra intressanta och som regleras i svensk lagstiftning, 

avseende maximal halt som får spridas per hektar och år då man gödslar med 

avloppsslam. Detta finns beskrivet i SNFS 1994:2, ”Statens naturvårdsverks föreskrifter  

om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket” [20]. De 

metaller som regleras är: 

 Bly  

 Kadmium  

 Kvicksilver  

 Krom  

 Nickel  
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 Zink 

 Koppar  

 

Tre av dessa metaller är så kallade utfasningsämnen, dvs ämnen som kan vara 

cancerframkallande, allergiframkallande, hormonstörande eller ozonstörande med mera. 

Dessa metaller är bly, kadmium och kvicksilver, enligt Kemikalieinspektionen [21], 

skrivna med fet stil ovan.  

Innehållet av bly har varit ganska konstant i avloppsslam och åkermark de senaste 10-15 

åren. Upplagring av bly i åkermark och människor skedde till största delen under den tid 

som fordonsbränslen hade tillsatser av bly, dvs blyad bensin och tillförseln är numera 

mycket låg, vilket bidragit till den stabila utvecklingen. Kvicksilver är också av intresse 

men halterna är relativt låga i slam i nuläget. Generellt gäller att halterna av alla dessa sju 

metaller har minskat kraftigt i avloppsslam under de senaste 30 åren.  

 Kadmium 3.9.2
Av speciellt intresse är dock kadmium eftersom det är den metall som det är viktigast att 

man arbetar med att minska. Den har stor betydelse ur folkhälsosynpunkt eftersom den 

snurrar runt i teknosfären (industrin, livsmedel, åkermark mm) och den kan ha stor 

påverkan på människor. År 2012 genomförde Kemikalieinspektionen ett 

regeringsuppdrag i form av en omfattande riskbedömning; ”Kadmiumhalten måste 

minska  - för folkhälsans skull. En riskbedömning av kadmium med mineralgödsel i 

fokus” [22].  

 

Utgångspunkten i rapporten är att européernas exponering av kadmium redan idag är på 

en nivå som gör att den kan orsaka effekter på njurarna hos en del av befolkningen. I 

Sverige har man också konstaterat i rapporten att vissa delar av befolkningen i Sverige 

redan idag har kadmium i urin som ligger vid eller över de nivåer som kan relateras till 

påverkan på skelett och njurar. Påverkan på skelettet är i form av benskörhet och högre 

Cd-halter  i befolkningen medför ökad risk för benbrott. Speciellt äldre kvinnor är extra 

känsliga och utsatta för detta.  

 

Kadmium finns redan i åkermarken, och en betydande andel av denna kadmium tillfördes 

på 50-talet och framåt då mineralgödseln innehöll mycket kadmium per kg fosfor. På 70-

talet användes t. ex. fosforgödselmedel med  en Cd/P-kvot på 150 jämfört med dagens ca 

12, [22] och det kunde ibland innebära en tillförsel på ca 3,5 g Cd/ha, år [22], jämfört 

med dagens gränsvärde för tillförsel som är 0,75 g Cd/ha, år. Denna stora tillförsel var 

mycket högre än bortförseln från åkermark vilket medförde att kadmium lagrades upp i 

åkermarken.  
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Figur 7. Tillförsel av kadmium (gram per hektar och år) till svensk åkermark med 

fosforhaltiga gödningsmedel. (Källor: Statlig kadmiumutredning Ds 1989:49 samt statistik 

från Jordbruksverket och SCB.). Källa: Yaras hemsida 

 

I takt med att tillförseln av kadmium via mineralgödsel har minskat har deposition från 

luften blivit den största källan [22] för tillförseln av kadmium till åkermarken.  

 

Den frågan som kemikalieinspektionen skulle svara på i projektet var hur stor betydelse 

halten av kadmium i mineralgödsel har för kadmiumhaltens långsiktiga utveckling i 

åkerjordarna. Långsiktigt vill man både på EU-nivå och nationell nivå att halten skall 

minska för att på så sätt minska befolkningens exponering av kadmium. En av de 

viktigaste slutsatserna i deras rapport var att Cd/P-kvoten skall var lägre än 12 i de 

gödningsmedel som tillförs åkerjorden, för att uthålligt få en minskning av 

kadmiumhalten i alla jordar i Sverige. Om kvoten ligger på högst denna nivån innebär det 

att tillförseln är lägre än bortförseln över året, och nivåerna i åkermarken minskar 

långsiktigt.  

 Kadmiumbalans i de tre alternativen 3.9.3
Den ursprungliga planen var att värderingen av kadmium skulle ingå i den 

miljösystemanalys-beräkning som har utförts i detta delprojekt. Dock är LCA inte ett 

optimalt beräkningsverktyg för att räkna på ekotoxikologiska effekter, även om många 

ansatser till detta har gjorts. Istället beslöts att göra en kadmiumbalans över åkermarken 

med ett hundraårsperspektiv på liknande sätt som gjorts i rapporten från 

Kemikalieinspektionen [22]. Detta har utförts med följande antaganden:  

 
Tabell 12. Antaganden för Cd-balansen.  

Parameter   

Matjordsdjup 0,25 m  (ungefär ett ”plogdjup”) 

Densitet, matjord 1,25 ton / m
3 
 

Cd-halt i jord vid start 0,24 mg/kg TS [23] 

Tillförsel av Cd från atmosfär 0,4 g/ha 

Bortförsel (avrinning) 0,4 g/ha 

 

På ett hektar ger en jord med en total vikt av 3125 ton och en mängd Cd på 719 g. I 

kadmiumbalansen har tillförsel och bortförsel, via deposition och avrinning, tagits med 

men de har satts till samma nivå (vilket är ett realistiskt antagande) varför de inte 

förändrar slutsatserna. De är dock med för att kunna göra en känslighetsanalys, t ex se hur 

en minskning av det atmosfäriska nedfallet påverkar Cd-balansen.  



26 

 

SP-rapport 2016:61 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
 

 

På denna åkermark tillämpas sedan samma växtföljd som tidigare i rapporten. Det är 

viktigt att räkna med realistiska parametrar på skördemängd och upptag i gröda för att få 

trovärdiga resultat. De data för skördenivåer som används kommer från Sveriges 

Officiella Statistik [23] och data för Cd-innehåll i gröda från en rapport från 

Naturvårdsverket [24], och framgår av Tabell 13 nedan.  

 
Tabell 13. Statistik för Cd-halter i gröda och genomsnittliga skördar  

 Cd-halt, mg/kg TS Skörd, kg/ha 

Höstvete 0,047 6300 

Havre  0,029 4200 

Vårkorn 0,016 4600 
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4 Resultat  

Detta projekt har analyserat användandet av biokol i en fyraårig växtföljd ur ett 

systemperspektiv, främst ur energi- och klimatsynpunkt. Modellens utdata ger en 

energiåtgång och en klimatpåverkan enligt följande avsnitt.  

 Grundresultat 4.1

 

  
Figur 8. Modellens grundresultat för de tre alternativen. Diagrammen visar den energi som 

behövs, och den klimatpåverkan som uppstår, för att försörja den aktuella åkermarken med 

näring under en 4-årsperiod.  

 

Således kan konstateras att om energiinsatsen skall minimeras så är avloppsslam det bästa 

alternativet, 16 GJ krävs i det fallet för att uppfylla näringsbehovet under fyraårsperioden. 

För biokol är motsvarande siffra ca 19 GJ och för mineralgödsel ca 21 GJ. Det största 

bidraget i alla dessa staplar kommer från produktion av mineralgödsel vilket måste ske i 

alla tre fallen. Anledningen till att avloppsslam kräver minst energi är att 

avloppsslammet, som sprids direkt, inte kräver så mycket energi för industriella 

processer.  

 

Om det är klimatpåverkan som  studeras faller biokol bäst ut med 1,1 ton CO2-

ekvivalenter. Att stapeln för biokol är betydligt lägre än de två övriga beror på att vid 

biokolgödsling så lagras kol upp för mycket lång tid i åkermarken. De två andra ligger på 

ca 2 ton CO2-ekvivalenter. Även här kommer den största delen av klimatpåverkan från 

mineralgödseldelen. Detta framgår tydligare då enbart fosfor studeras, se avsnitt 4.3.  

 Grundresultat för biokol med torkenergi för 4.2

avloppsslammet 

I denna miljösystemanalys förutsätts att slammet kan torkas med någon form av 

restvärme för att minska TS-halten till en lämplig nivå för pyrolysprocessen. Denna 

restvärme har då ingen miljöbelastning, eftersom miljöbelastningen allokeras till 

huvudprocessen oberoende av vad som händer med restvärmen, enligt [2].  

 

Om man istället skulle införa en aktiv process och generera värme med t ex naturgas 

skulle energiåtgång och klimatpåverkan bli enligt Figur 9 nedan, och då framstår biokol 

som det sämsta alternativet, med mer än dubbelt så stort energibehov och klimatpåverkan 

jämfört med de övriga. Således är det mycket viktigt att man kan finna någon form av 

restvärme för att torka slammet. Trots att biokolet lagrar in kol i marken så är utsläppet 

från förbränning av naturgas betydligt större än upplagringen i marken. 
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Figur 9. Energibehov och klimatpåverkan för de tre alternativen då slammat torkas aktivt i 

biokolfallet med hjälp av naturgas. Diagrammen visar den energi som behövs, och den 

klimatpåverkan som uppstår, för att försörja den aktuella åkermarken med näring under en 

4-årsperiod. Biokol blir det sämsta alternativet ur energi- och klimatsynpunkt om slammet 

torkas med naturgas.  

 Resultat för enbart fosfor 4.3

Då odlingssystem med mineralgödselkväve studeras är det lätt att energi och emissioner 

från kvävegödselmedels-produktionen fullständigt dominerar över motsvarande för de 

andra näringsämnen. Anledningen till detta är att mineralgödselkväve är energikrävande 

att producera och att det behövs i stora mängder. Eftersom det dominerande näringsämnet 

i biokol är fosfor så görs här en jämförelse för enbart fosfor mellan de tre alternativen. 

Resultatet av jämförelsen framgår av Figur 10 nedan.  

 

 
 

Figur 10. Diagrammen visar energibehov och klimatpåverkan för de tre alternativen för att 

uppfylla näringsbehovet av enbart fosfor under en fyraårsperiod. Biokol blir det bästa 

alternativet både ur energi- och klimatsynpunkt. Den negativa stapeln för klimatpåverkan 

(kg CO2-ekv/funktionell enhet) beror på att kol finns inlagrat i biokolen som tillförs 

åkermarken.  

 

Som framgår av figurerna ovan krävs betydligt mindre energi för fosfor från biokol, 

jämfört med fosfor från mineralgödsel eller avloppsslam. Den största delen i skillnaden i 

energiåtgång är att det åtgår mer energi för att transportera slammet (9,3 ton) jämfört med 

biokolet (1,1 ton), eftersom biokolen inte innehåller något vatten samt att fosfor är mer 

koncentrerat i biokol än slam. Det går också åt mer energi för att sprida slammet än 

biokolet.  

 

Ur klimatsynpunkt är biokol också det bästa alternativet eftersom det inte generarar några 

växthusgaser vid framställningen, samt att det sker en omfattande upplagring av kol i 
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marken då biokol används, se avsnitt 3.3.1. Upplagringen av kol i marken är betydligt 

större än den CO2 som genereras i systemet (transporter, kvävgasproduktion mm) för att 

återföra näringen.   

 

Klimatpåverkan från mineralgödsel kommer till största delen från produktionen av 

fosforgödselmedel då t ex energi i form av olja används. Klimatpåverkan från fosfor från 

avloppsslam är inte oväsentlig  och anledningen till det är att då avloppsslam lagras i 6 

månader för hygienisering så avgår det en del metan och lustgas, vilka båda är kraftiga 

växthusgaser. Om man inte behöver lagra utan hygieniserar på annat sätt så kan denna 

påverkan kraftigt minska.  

 

Även om slammet släpper en del växthusgaser vid lagring så är klimatpåverkan från dessa 

emissioner mindre än om samma mängd kväve skulle produceras i form av 

mineralgödselkväve från naturgas.  

 

 
Figur 11. Fördelning av klimatpåverkan från avloppsslam. Lagringen av slam är den fas 

som bidrar mest till avloppsslammets klimatpåverkan.  

 Resultat för mineralgödseln 4.4

 Produktionen dominerar 4.4.1
Som väntat är produktionen av mineralgödsel den del i kedjan som kräver mest energi, av 

det totala 21 GJ, vilket framgår av figuren nedan, där transport och spridning bara syns 

marginellt i cirkeln.  

2,3 
12,5 

260 

5,1 

Klimatpåverkan från avloppsslam, kg CO2-ekvivalenter 

Transport slam till platta

Transport slam till lantbruk

Lagring av slam

Spridning av slam



30 

 

SP-rapport 2016:61 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
 

 
Figur 12. Energiförbrukning för produktion av mineralgödsel. Produktionen av 

mineralgödsel dominerar över övriga delar i processen.  

 Fördelning av energin mellan de tre näringsämnena 4.4.2
Som väntat är det kvävegödslingen som kräver mest energi och ger upphov till störst 

CO2-utsläpp. Detta beror huvudsakligen på att mängden kväve som behövs är betydligt 

större än för fosfor och kalium. Energibehovet är visserligen stort för att producera kväve, 

men även fosfor och kalium kräver en energiinsats och energiåtgång per kg näringsämne 

är i samma storleksordning för de tre. Figur 13 nedan visar energibehovet för att 

framställa näringsämnen under det första året.  

 

 
Figur 13. Fördelning av energibehov för att framställa näringsämnen till växtföljdens första 

år (MJ).  

 Resultat angående energi och klimatpåverkan för 4.5

spridning 

Inventeringsarbetet visade att det var omöjligt att få fram data för spridningsenergi i 

formen av ”MJ/kg näringsämne”. Det är istället karaktären på det material som skall 

spridas som definierar insatsen av spridningsenergi per hektar. Dubbelt så stor 

spridningsenergi (70 MJ; 5 kg CO2-ekv) har antagits för slamspridning som för spridning 
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av biokol resp mineralgödsel (35 MJ; 2,5 kg CO2-ekv). Eftersom gödning med biokol och 

avloppsslam kräver fler körningar blir spridningsenergin och enligt Tabell 14 nedan.   
 

Tabell 14. Sammanställning av energibehov och klimatpåverkan för spridningarna som 

krävs i studien. Enheter: MJ resp kg CO2-ekv.  

 År 1 År 2 År 3 År 4 Totalt 

Mineralgödsel 35; 2,5 35; 2,5 35; 2,5 35; 2,5 140; 10 

Biokol+NK 105; 5,0  35; 2,5 105; 5,0 35; 2,5 280; 15 

Avloppsslam+NK 140; 10 35; 2,5 140; 10 35; 2,5 350; 25 

 

Av tabellen framgår att mineralgödsel kräver minst spridningsenergi på 140 MJ, följt av 

biokol+NK på 280 MJ. Den större spridningsenergin för biokolet beror på att man måste 

göra två separata spridningar år 1 och 3. Samma förutsättningar gäller för 

avloppsslammet men där är den separata spridningen av avloppsslam dessutom mer 

energikrävande, därav de höga värdena år 1 och år 3 för avloppsslam, som totalt kräver 

350 MJ resp 25 kg CO2-ekvivalenter.  Skillnaderna är dock ganska små jämfört med 

övriga energimängder i processen, t ex energi för att producera mineralgödsel.  

 Resultat angående energi- och klimatpåverkan från 4.6

transporter och spridning 

För att få kunskap om transporternas betydelse krävs att dessa studeras utan att 

överskuggas av energibehovet från produktionen av gödningsmedel, vilket alltså 

exkluderas från detta avsnitt. Transporter förekommer naturligtvis i hela det studerade 

systemet, och påverkas ju naturligtvis av valda transportavstånd. Transportavstånden är 

uppsatta utifrån realistiska förutsättningar, som framgår av avsnitt 3.4. Förutsatt dessa 

randvillkor blir resultatet enligt de tre tabellerna nedan. I tabellerna nedan studeras bara 

det första året, om alla åren räknas kommer siffrorna bli högre för mineralgödselfallet 

eftersom spridning varje år.  

 
Tabell 15. Transporter i alternativet mineralgödsel 

 MJ/ha CO2-ekv/ha 

Transport till sammansättningsfabrik 191 14 

Transport till lantbruk 141 10 

Spridning på åkermark, NPK 35 2,5 

Summa 367 26 

 
Tabell 16. Transporter i alternativet biokol 

 MJ/ha CO2-ekv/ha 

Transport till sammansättningsfabrik (NK) 134 10 

Trpt av slam till pyrolysanläggning 3 0,3 

Trpt av biokol till lantbruk 20 1,5 

Trpt av NK till lantbruk 132 18,5 

Spridning på åkermark, biokol 35 2,5 

Spridning på åkermark, NK 35 2,5 

Summa 359 35 
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Tabell 17. Transporter i alternativet avloppsslam 

 MJ/ha CO2-ekv/ha 

Transport till sammansättningsfabrik (NK) 102 7 

Transport av slam till platta 32 2 

Transport av slam till lantbruk 174 13 

Transport av NK till lantbruk 98 7 

Spridning av NK 35 5 

Spridning av slam 71 3 

Summa  512 37 

 

 
Figur 14. Energiförbrukning för transporter i de tre fallen, MJ.  

 

Figur 14 visar energiförbrukningen i diagramform. Som framgår av figuren är 

transportarbetet ungefär lika för mineralgödsel och biokol, men cirka 40 % högre för 

avloppsslam. Anledningen till att det är högre för slam är att man har med många olika 

transporttyper och att slam innehåller vatten, vilket gör att transportarbetet blir större. Det 

åtgår 20 MJ att transportera fosfor till lantbruket i form av biokol, jämfört med 174 MJ att 

transportera samma mängd fosfor i form av avvattnat slam. Transportarbetet för 

slamalternativet är också högst pga det åtgår mer energi att sprida slam än för 

mineralgödselspridning, samt att det krävs fler antal körningar.  

 

Men för andra parametrar kan det vara omvänt - ytterligare jämförelse mellan biokol och 

slam visar att transportarbetet är större för biokols kompletterande gödning, dvs transport 

av kväve än motsvarande för slam, beroende på att slammets kväveinnehåll gör att 

mängden mineralgödselkväve kan minskas. Sammanfattningsvis har avloppsslam störst 

transportbehov pga vatteninnehållet, och detta uppvägs inte av att mängden 

komplementgödning kan minskas pga slammets kväveinnehåll.  

 Kadmiumbalans 4.7

För att se vilka effekter på lång sikt som de olika alternativen ger, antas en 100-årsperiod 

och att växtföljden då upprepas 25 gånger, se Figur 14. Då blir förändringen av Cd i 

marken enligt   
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Tabell 18. Långsiktig förändring av Cd i åkermarken för de tre alternativen. Biokol är det 

enda alternativet som ger en långsiktig minskning med dessa förutsättningar. 

 
 Figur 15. Kadmiumbalans 
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Tabell 18. Långsiktig förändring av Cd i åkermarken för de tre alternativen. Biokol är det 

enda alternativet som ger en långsiktig minskning med dessa förutsättningar.  

Typ av gödning  Mineralgödsel Biokol Avloppsslam 

Förändring på 100 år, (g) +4 -56 +34 

Ursprunglig mängd i åkermarken (g) 719 719 719 

Mängd efter 100 år (g) 723 663 753 

Förändring, %  + 0,6 % - 7,8 % + 4,8 % 

 

Som framgår av tabellen är biokolalternativet det enda som ger en långsiktig minskning 

av Cd-halten i åkermarken. Detta beror på att Cd-halten i biokolen är låg på grund av 

pyrolysen, ungefär 2 mg Cd/kg P. Mineralgödselalternativet med Cd/P-kvot på 12 ger en 

nästan oförändrad Cd-halt på 100 år, vilket stämmer väl med slutsatserna i 

Kemikalieinspektionens rapport, att nämnda kvot måste understiga 12 för att en långsiktig 

minskning skall ske. I denna modell ger en antagen kvot på 11 en långsiktig minskning av 

Cd-halterna. Med antagna förutsättningar ger avloppsslam en ökning av Cd-halten med 5 

% på 100 år.  

 

Även om man bara använder biokol som gödningsmedel (med mycket låga Cd/P-kvoter) 

på åkermarken kommer det ta minst 500 år innan Cd-nivåerna i åkermarken är nere på de 

nivåer som var i början på 1900-talet, före tidpunkten då jordbruket industrialiserades och 

mineralgödsel med högt innehåll av kadmium introducerades i stor skala.  En uppenbar 

slutsats är att kadmiumhalten i åkermark ändrar sig väldigt långsamt, beroende på att 

mängden kadmium i det som tillförs (mineralgödsel, avloppsslam eller biokol) är väldigt 

liten i förhållande till den mängd kadmium som redan finns i åkermarken på vilket 

gödningsmedlet sprids.  

 Resultat i sammandrag 4.8

 Analysen visar att av de tre alternativen är biokol+NK är det bästa alternativet ur 

klimatsynpunkt och näst bäst ur energisynpunkt, om man ska fullgödsla ett ha 

åkermark. Detta förutsätter att klimatbelastningen från torkningen är noll 

(realistisk antagande), t ex via spillvärme, och att pyrolysgaserna kan driva 

pyrolysen (realistiskt antagande).  

 

 Biokol det klart bästa alternativet både ur energisynpunkt och klimatsynpunkt, 

om jämförelsen fokuserar på enbart fosfor:   

 

o Energiåtgången för att producera biokol är låg (förutsatt att spillvärme 

finns och att pyrolysgaserna driver pyrolysen) jämfört med de andra två, 

där fosforgödsel kräver energi för att framställas och avloppsslam relativt 

mycket energi för att transporeras.  

 

o För klimatpåverkan så dominerar biokolalternativets upplagring av kol i 

marken, vilket gör att klimatpåverkan blir ”negativ”. Klimatpåverkan 

från fosfor då slam används härrör till största delen från lagring av 

slammet, då slammet avger växthusgaser.   

 

 Ur ett systemperspektiv är energimängd och klimatpåverkan från framställning av 

mineralgödselkväve fullständigt dominerande jämfört med övriga processer.  

 

 Avloppsslam och biokol kräver en större energiinsats vid spridning än 

mineralgödselalternativet, pga att fler spridningar krävs för båda dessa och att 

mer energi går åt vid spridningstillfället (för avloppsslam). Energin för spridning 

är relativt låg jämfört med andra enhetsprocesser.  
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 Transportbehovet är lägst för biokolet även om skillnaden mot 

mineralgödselalternativet är liten. Slam kräver mest transporter eftersom näringen 

är mest utspädd i det fallet. Men som i så många andra systemanalyser där andra 

energikrävande processer är inblandade, är transporternas betydelse liten jämfört 

med andra delar i systemet.  

 

 Biokolets låga Cd/P-kvot (ca 2) medför att en minskning skulle erhållas av 

åkermarkens kadmiuminnehåll på lång sikt, vid användande av biokol. En kvot 

på 11 eller lägre krävs för detta. Att långsiktig minska markens innehåll av 

kadmium är en väldigt långsam process eftersom den mängd kadmium som finns 

i åkermarken är mycket stor jämfört med det kadmium som tillförs med 

gödningsmedel.  

5 Känslighetsanalys 

Under modelleringsarbetet uppmärksammades behovet av känslighetsanalys och i detta 

avsnitt görs några sådana studier. Parametrarna TS-halt och torkenergi tas inte upp här 

eftersom det tidigare konstaterats att dessa är av avgörande betydelse för hela analysen.  

 Transportarbetet 5.1

Det är intressant att jämföra hur långt en transport kan fortgå tills transportarbetet ger lika 

stora CO2-utsläpp som det som transporteras. I beräkningarna antas en lastbil som 

transporterar 15 ton NPK-gödsel. Produktionen av detta NPK-gödselger upphov till ca 16 

ton CO2. En normal lastbil kan köras 4600 mil innan utsläppen från lastbilen kommer upp 

i 16 ton CO2, alltså mer än ett varv runt jorden.  

 

Motsvarande beräkning för en lastbil med 15 ton avloppsslam ger körsträckan 440 mil. 

Utsläppen från transporten jämförs då med de utsläpp som skulle uppstå om motsvarande 

mängd fosfor (ca 100 kg) och kväve (ca 300 kg) skulle framställas i form av 

mineralgödsel. Skillnaden jämfört med mineralgödsel beror på avloppsslammets lägre 

koncentration av näringsämnen samt vatteninnehåll.  

Biokolet däremot innehåller inget vatten men heller inte något kväve som för 

avloppsslammet, vilket medför en motsvarande körsträcka på ca 760 mil. Den längre 

körsträckan för biokolet än avloppsslammet beror på att fosforkoncentrationen är ungefär 

dubbelt så hög i biokol som för avloppsslam,  6 % istället för 3 %.  

 

Sålunda kan konstateras att det inte är de miljömässiga parametrarna som avgör möjligt 

tranportavstånd eftersom prisbilden på restprodukter såsom avloppsslam är sådan att de 

ekonomiskt möjliga transportsträckorna inte kommer i närheten av de ovan uträknade.  

 Kvävgas 5.2

De parametrar som är intressanta att variera är mängden kvävgas och den typ av el som 

används för att framställa den. Ett antagande har gjorts att dubbelt så mycket kvävgas 

behövs samt att den framställs av kolkraft. Då stiger CO2-utsläppet från 

kvävgasproduktionen med en faktor 6, vilket innebär att istället för 0,13 ton CO2/ton torrt 

slam blir emissionen 0,77 ton CO2/ton torrt slam.  Detta ökar det totala CO2-utsläppen 

med ca 25 % från biokol-processen, från 4 till 5 kg CO2, men detta är ändå blygsamt när 

de totala emissionerna ligger på ca 650 kg CO2 per funktionell enhet för biokolfallet det 

första året.  
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 Metanläckage 5.3

Slammets CO2-utsläpp under livscykeln kommer till 92 % från lagringen. De övriga 

procenten kommer från transporter mellan avloppsreningsverk och plattan, vidare till 

åkermarken, samt spridning. Data för slamlagringen är inte tilltagna i överkant. Det gör 

att metanläckaget sannolikt skulle få en ännu mer dominerande roll med bättre 

mätvärden.,  

 Cd - Minskning av atmosfäriskt nedfall  5.4

Förhoppningsvis kommer det atmosfäriska nedfallet av Cd att minska i framtiden i takt 

med att Cd fasas ut i samhället. För närvarande råder dock balans mellan tillförsel och 

bortförsel av fosfor i svenskt jordbruk [22]. Om man antar en minskning av nedfallet med 

25 %, från 0,4 mg Cd/ha, år till 0,3 mg Cd/ha, år, så minskar den långsiktiga Cd-halten i 

åkerjorden i alla tre fallen. Att anta en minskning av det atmosfäriska nedfallet bedöms 

mer realistiskt än att räkna med att bortförseln från åkermarken skulle ändras, eftersom 

den är svårare att påverka, då den i högre grad bestäms av förutsättningarna i åkermarken, 

och vilken gröda som odlas. Förändringen blir då -5 % för mineralgödsel, -13 % för 

biokolfallet och -1 % för gödsel med avloppsslam.  

6 Diskussion 

 Systemgränsernas betydelse 6.1

Denna miljösystemanalys visar att pyrolyprocessen ur ett systemperspektiv är bra om 

man kan finna ett bra sätt att torka avloppsslammet. Systemanalysens utgångspunkt är en 

odlingscykel på fyra år med komplett tillförd mängd av makronäringsämnen, kväve, 

fosfor och kalium. Ansatsen medför att kväve kommer med och då dominerar detta 

näringsämne både i energi och klimatpåverkan. I analysen så är det egentligen intestor 

skillnad mellan alternativen, biokol blir näst bäst ur energisynpunkt (eftersom slammet 

inte kräver någon bearbetning alls) men bäst ur klimatsynpunkt pga av att kol inlagras 

(och dras bort från atmosfären) i marken.  

 

Om man däremot bryter ut det näringsämnen som är i fokus för biokolet, nämligen fosfor, 

och jämför de tre alternativen med detta randvillkor är biokolet betydligt bättre än de 

båda andra alternativen. Skälet till detta är att biokolen har lågt energibehov vid 

framställningen och effektiva (”näringstäta”) transporter, vilket ger ett lågt totalt 

energibehov. Ur klimatsynpunkt är biokolet också betydligt bättre eftersom 

fosforgödselmedel kräver energi vid framställning och avloppsslam påverkar klimatet vid 

lagring, samtidigt som inlagringen av kol i marken vid användning av biokol är en stor 

fördel för detta material.  

 

Det är således tydligt att resultaten blir olika beroende på hur systemgränserna sätts, som 

vid alla systemanalyser. Om systemgränserna sätts snävare runt enbart fosfor framstår 

biokolet som det absolut bästa valet, och då man vidgar systemgränserna så kommer 

dessa fördelar att relativt sätt bli mindre, vilket är helt naturligt. Hur systemgränserna dras 

beror på hur man tror att biokol kommer att användas i framtida odlingssystem.  

 Värdering av kadmium  6.2

Svensk åkermark tillfördes Cd i stora mängder från 1950 till 1990. Det är tydligt att även 

om man använder gödselmedel med mycket lågt Cd-innehåll kommer den sen tidigare 

tillförda Cd att ligga kvar i åkermarken under många hundra år eftersom 

förändringsprocessen är mycket långsam. För att få ner halterna långsiktigt gäller det att 

tillförsel från gödningsmedel och atmosfären minskar. Det atmosfäriska bidraget är inte i 
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fokus i denna rapporten, men har bl a sitt ursprung i förbränning av kol och annan 

förbränning av fossila bränslen. Tillförseln från näringsämnen är lättare att påverka 

genom att använda gödningsmedel med låg Cd/P-kvot, antingen genom naturliga 

egenskaper hos gödningsmedlet eller att det har genomgått någon teknisk process, t ex 

pyrolys.  

 

För att få ner halterna långsiktigt bör man använda gödningsmedel med Cd/P-kvoter med 

en bra bit lägre än 12. I resultatdelen ovan visade det sig att biokol med en Cd/P-kvot på 

2, skulle ge en minskning av Cd-halten i åkermarken på ca 8 % på 100 år med 

gödningsanvändning enligt odlingscykeln i denna rapport. Att använda bra slam (Cd/P ca 

17) och bra NPK gödsel (Cd/P ca 12) ger ingen långsiktig minskning av Cd-halterna i 

åkermarken, snarare en bibehållen nivå. På lång sikt kommer det att bli svårare att få tag i 

NPK-gödsel med bra förhållande mellan Cd och P varför någon teknisk process som 

förbättrar kvoten mellan dessa behövs oavsett om fosforn kommer från ett jungfruligt 

eller sekundärt flöde. Oavsett så är det mycket positivt att pyrolysprocessen ger en så låg 

Cd/P-kvot eftersom mer utbredd användning av biokol skulle leda till en långsiktig 

minskning av Cd-halterna i den åkermark på vilken biokol används, och att Cd successivt 

förflyttas från livsmedel/avlopps-flödet till att fastna i pyrolysanläggningens luftrening, 

för att sedan läggas på en kontrollerad deponi.  

 Pyrolys och hygienisering  6.3

Om Naturvårdsverkets förslag om hygienisering av avloppsslam antas i framtiden, se 

avsnitt 3.2.2, kommer det att förändra villkoren för slamhanteringen.  Det åtgår mer 

energi för att använda standardmetoden (70 grader C i 60 minuter) än att bara 

långtidslagra slammet. Transporterna borde dock bli av samma storleksordning. Att 

använda en pyrolys-process för att få en renare gödningsmedelsprodukt borde också 

kunna godkännas som en hygieniseringsmetod eftersom temperaturen är mycket hög och 

oönskade organiska ämnen med stor sannolikhet destrueras, t ex nonylfenol och 

läkemedelsrester. Att undersöka detta har inte varit i fokus i detta projekt, men det är inte 

en djärv gissning att så sker, med tanke på temperaturer och uppehållstider.  

 

Under mars månad 2016 har EU-kommissionen publicerat ett förslag till en kommande 

förordning om CE-märkning av gödselprodukter [25], både av mineraliskt och organiskt 

ursprung. I detta förslag är det ett krav att gödselmedlen skall var hygieniska, dvs 

salmonella inte får påvisas i de organiska gödningsmedelsprodukterna samt att det finns 

krav på att antalet E-coli och Enterokocker skall vara under en viss nivå. Avloppsslam 

omfattas inte av denna förslaget men det visar ändå på att kraven på hygienisering snarare 

kommer att höjas än att sänkas i framtiden. Det är oklart vilken relation EU-dokumentet 

har jämfört med Naturvårdsverkets förslag, men båda dokumenten föreslår alltså hårdare 

krav på hygienisering av avloppsslam än dagens långtidslagring.  

 

Slutrapporten i fosforutredningen föreslår också att hygieniseringen av avloppsslam skall 

bli mer omfattande framöver. Principen för de flesta föreslagna metoderna är någon form 

av uppvärmning under en viss tid för att avdöda bakterier. Pyrolysprocessen finns inte 

med som en av de föreslagna metoderna, eftersom den är relativt ny för slam och under 

utveckling. Det är Naturvårdsverkets avsikt att det skall finnas möjlighet att validera egna 

metoder för hygienisering. Pyrolysprocessen borde kunna kvalificera sig till att bli en 

godkänd metod, pga processens höga temperaturer och upphållstid.  
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Appendix A – Biokols inlagringseffekter 

Sammanfattning av rapporten - Biokolets påverkan på markens organiska 

material 

 
Här presenterats en sammanfattning av en konceptuell sammanställning av de 
processer som styr markkolet om biokol tillsätts. Den ursprungliga rapporten är en 
masteruppsats som skrevs våren 2015 och går att hitta på Lunds Universitets 
hemsidor(Lucander, K 2015). Se referens i slutet av texten.  
 

Tusen år gammalt träkol har visat sig kunna vara orsaken till den höga andelen 

organiskt material och höga bördighet som påvisats i Terra Preta, de antropogena av 

människorna brukade svarta jordarna i Amazonas(Glaser et al. 2002).  

  

Tillsättning av biokol har föreslagits som metod för lindra klimatförändringarna 

genom att lagra kol i marken och på så sätt utjämna utsläppen av växthusgaser från 

förbränning eller nedbrytning av biomassa. Biokol är, liksom träkol, pyroliserat 

organiskt material, men med den skillnaden att den framtagits med syfte att fungera 

som jordförbättring och för att lagra kol i marken. Det som utmärker biokol är dess 

höga kolhalt med höga andel aromatiska föreningar som nedbryts långsamt, höga 

specifika yta och porositet, adsorptiva egenskaper, kemiska egenskaper, samt dess 

egenskap att bilda aggregat och komplex i marken. Dessa egenskaper är dock olika 

framträdande beroende på vilket råmaterial som används samt pyrolystemperatur 

(Glaser, Lehmann och Zech 2002; Lehmann 2007; Keiluweit et al. 2010; ).  

 

För att effektivt motverka klimatförändringarna genom kolinlagring i marken, måste 

det ske ett långsiktigt (minst 100 år) nettoavlägsnande av koldioxid från atmosfären 

och kolinlagring i markens organiska kol-pool(Lorenz och Lal 2014). Med markens 

organiska kol-pool menas det kol som är del av det organiska materialet i marken 

och är en del av den globala kolcykeln. Den globala markkol poolen beräknas till 

2500 gigaton och är 3,3 gånger större atmosfärens kol-pool(koldioxid) och 4,5 

gånger större än den terrestra biosfären.  Den globala markkol-poolen består av ca 

1550 gigaton organiskt material (SOM) och resten är oorganiskt kol(Lal 2004). Hur 

mycket organiskt material som finns i marken bestäms av balansen mellan tillförsel 

av nytt material och nedbrytning av nytt och gammalt material(Eriksson 2011). 

 

Biokol antas kunna bidra till kolinlagringen om biokolet i sig själv är stabilt under en 

lång tid och/eller om samspelet mellan biokol och marken resulterar i en under lång 

tid nettoökning av SOM-poolen i relation till den atmosfäriska poolen(Lorenz och 

Lal 2014). Dock råder det oklarhet kring de processer involverade i biokolets 

påverkan på markens organiska material samt hur snabbt biokolet bryts ner i 

marken. 

 

Syftet med den här sammanställningen är att undersöka om gödslig med näringsrikt 

biokol kan bidra till kolinlagring i marken, genom att studera de processer som 

påverkar SOM. Studien är en vetenskaplig sammanställning (scientific review) av ett 

urval ur dagens forskning. För att besvara frågeställningarna används ett 

systemdynamiskt tillvägagångssätt. 
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Resultatet presenteras som en konceptuell modell över de processer på vilket sätt 

biokolet påverkar markens organiska material. Modellen bygger på en tidigare 

konceptuell markmodell (Wallman, P, Svensson, M, Sverdrup, H, & Belyazid, S 2005), 

men är unik i att föra in biokol som variabel. Modellen kan fungera som en grund för 

vidareutveckling av en numerisk modell för att kunna göra en kvantitativ värdering.  

 

Resultat 
 

Här följer en sammanfattning av sammanställningens resultat. Fullständig 

referenslista hittas i den ursprungliga rapporten. Sammanställningen visade att 

processerna är beroende av vilken typ av biokol som appliceras och på vilken 

jordart. Processerna beter sig olika beroende av vilken typ av biokol och jordart det 

är fråga om. 

  

Biokolets direkta påverkan på SOM 

Biokol kan öka lagringen av SOM med anledning av den naturliga stabiliteten i 

fraktioner av biokolet, men också påskynda nedbrytningen av markens ursprungliga 

SOM.  Biokol kan medföra en indirekt ökning av mikroorganismer i marken på 

långsikt(pga. ändring i markens pH, vattenhållningskapacitet, por-distribution, 

porositet), vilket skulle bidra till att öka mängden kol bundet i marken. Både positiv 

och negativ inverkan på nedbrytningen av markens ursprungliga SOM har 

påvisats(s.k. priming effect). Även biokolets roll som katalysator för 

humifieringsprocesser har förts fram. Samtidigt sker en långsiktig stabilisering av 

biokolet. Det är fråga om rumslig separation av nedbrytare och substrat, och 

formation av växelverkningar mellan mineralytor och organiskt material – 

komplexbildning. Möjligtvis är det i dessa organ- mineralkomplex som kolet skyddas 

från nedbrytning och hålls bundet under lång tid. 

 

Samtidigt sker en förlust av biokolet i marken genom abiotisk och biotisk 

nedbrytning, ”degradation”, erosion och urlakning. Hur snabbt det skan vara 

beroende av omständigheter som typ av biokol, jordart och klimat. I en studie av 

Kuzyakov et al. (2009) uppskattades biokolets nedbrytningstid under optimala 

förhållanden till 0,5 % per år. Med tanke på att nedbrytningen är ungefär 10 gånger 

långsammare under naturliga förhållanden innebär det en halveringstid på ca 1400 

år. Det här kan jämföras med nedplöjd halm som enligt Eriksson (2011) har brutits 

ner till 50% redan under den första månaden i en biologiskt aktiv jord. 

 

Biokolets indirekta påverkan på SOM 

Tillsättning av biokol har tydligt samband med ökad biomassa ovanjord(ökad 

tillväxt)på upp till 2 år(Biederman och Harpole 2012; Jeffery et al. 2011). Mängden 

producerad växtbiomassa, utsöndringen av kol från växtrötter och överföring av kol 

från växt till rot symbionter, är en viktig faktor som påverkar inflödet av kol till 

marken i agroekosystem. Biokolet kan påverka markens fysiska 

egenskaper(skrymdensiteten, porositeten och specifika ytan) vilket påverkan 

markens vattenhållningsförmåga. Vidare påverkar biokolet markens pH, 

katjonbyteskapacitet, aggregation och minskar urlakningen.  
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En sammanfattning av processerna i systemet och deras kausala samband 

presenteras som en detaljerad CLD introduceras i figur 1. De utvalda processerna är 

variablerna i mitt system. CLD skall läsas med hjälp av sammanställningen av 

processerna. CLDn beskriver de kausala samband mellan variabler relevanta för 

biokolets påverkan på SOM och utgår från sammanställningen i denna studie. 

Modellen utgår ifrån/vidareutvecklar konceptuella modellen för ForSAFE- 

modellen(Wallman et al. 2005) med modifieringar. 

 

Sammanfattning av processer ur frågeställningsperspektiv 

 
Här följer en sammanfattning av de processer som beter sig olika eller de samband 
som olika kausalitet eller saknar kausalitet, beroende på vilken typ av biokol som 
tillsätts samt i vilken jordart. Beroende på vilka förutsättningarna är, läses CLDn på 
olika sätt. Följande biokol- och jordartsspecifika samt biokol+jordartspecifika 
faktorer har identifierats utifrån sammanställningen som de viktigaste: 
 
Biokolet: 
Högsta behandlings temperatur HTT 
Lågt HTT -> färre kondenserade aromatiska föreningar -> snabbare nedbrytning av 
kolet 
Högt HTT -> fler kondenserade aromatiska föreningar -> långsammare nedbrytning 
av kolet 
Högre HTT ger biokolet högre pH-värde (se tabell 1) 
Råmaterial: 
Påverkar hur kondenserat biokolet kommer att bli, t.ex. trämaterial med hög andel 
lignin ger högre kondensation än mineralrik spillning(Smernik och McBeath 2009 
Conference). Fler kondenserade aromatiska föreningar: 
långsammare nedbrytning av kolet 
högre pH-värde på biokolet 
Aggregat 
Långsam pyrolys, Lågt HTT -> ökad aggregation 
Högt HTT -> opåverkad aggregation om jorden har lågt SOM och organiska 
restprodukter inte tillsätts med biokolet 
O:C förhållandet -> nedbrytningshastigheten 
 
Jordart/biokol interaktion: 
Biokol + sandiga jordar: 
Ökar markens specifika yta 
eventuellt skydd för bakterier och mykorrhiza 
ökar markens CEC 
ökar markens vattenhållningsförmåga 
Biokol + lättleror jordar 
påverkar inte markens vattenhållningsförmåga 
Biokol + styva leror 
minskar markens vattenhållningsförmåga 
 
Klimat: Tas inte i beaktande i denna systemanalys. 
Giva: Tas inte i beaktande i denna systemanalys. 
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Modellen presenterar de kausala samband som litteraturen tagit upp relevanta för 
studiens frågeställning applicerade på en tidigare konceptuell modell framtagen av 
Belyazid et al.(2006). Flera kausala samband kan både vara negativa, positiva eller 
både och. Det råder också fördröjningar bland vissa samband som kan komma att 
spela stor roll under en längre tidsperiod. Som det framgår i genomgången av 
processerna, finns det ett flertal kausala samband som är beroende av på vilken typ 
av jord modellen skall appliceras på. Vilken typ av biokol som införs i systemet ger 
också olika effekt på olika processer. Här presenterar jag nu ett möjligt scenario med 
hjälp av orsakssambandsdiagrammet (CLD): 
 
Scenario 1 (Ekobalans case) 
Biokolets råmaterial: Avloppsslam 
HTT: 900 °C? 
Näringstillskott: Fosfor: 7 %, ammoniumsulfat 
Marktyp, jordart: Matjord? 
Andel SOM/humus i marken: ? 
Klimat: beaktas inte 
Giva: beaktas inte 
 
Vad händer med markens SOM: 
Biokolet kommer initialt öka det stabila och labila andelen markkol i marken. Då det 
är fråga om matjord med hög andel SOM kommer aggregat bildas fastän biokolets 
HTT är högt. Biokolet kommer antagligen att bidra till att göra marken mera basisk, 
pga. högt HTT vilket gynnar nedbrytningen av organiskt material. Tillsättningen 
kommer bidra till att höja markens CEC och vattenhållningskapacitet vilket i sin tur 
gynnar tillväxten. Läggs förna tillbaka på åkern kommer det i sin tur bidra till att 
höja markens SOM. I jordar med hög andel SOM har biokol visat sig öka 
nedbrytningen av SOM initialt. Men oklarhet råder om så är även fallet på lång sikt. 
Vid ökad bildning av aggregat och komplex bildning spekuleras av flera forskare 
vara orsaken till stabiliseringen av SOM. Urlakas dessa till djupare skikt från 
matjorden finns det potential för en långvarig inlagring av SOM. Dock är det för stor 
osäkerhet systemet så inget säkert svar på frågan om effekten på SOM kan ges. 
 
Med utgångspunkt i den här sammanställningen är det svårt att svara på om biokol 
kan öka mängden kol i marken över en lång tid. Dock kan man med hjälp av 
modellen få indikationer på vilket biokol eller vilken jordart skulle ge den högsta 
nedbrytningen eller den minsta, utifrån vad man vet idag. Utifrån 
sammanställningen av artiklar ser jag att det läggas mycket fokus på 
inkubationsförsök och även ett antal fältstudier. Dock finns det få kolmodeller som 
tar i beaktande biokolet och där ser jag en möjlighet för vidare forskning. 
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Figur 1 En detaljerad CLD som visar markens processer relevanta för biokolets påverkan på SOM. Modellen 

bygger på ForSAFE(Wallman et al. 2005). Kausala sambanden mellan biokol och variable motsvarar 

sammanställningens processer. Se ursprungliga rapporten för referenser. De gröna pilarna symboliserar 

kausalitet med hög sannolikhet( se sammanställningen) medan de röda symboliserar vag kausalitet eller 

positiv eller negativ beroende på förhållandena 

 

 

Källa:  

 

Lucander, Klas; Biokolets påverkan på markens organiska material – Kan gödsling med 

biokol bidra till en kolinlagring i marken? 

 

Examensarbete för mastersexamen 30 HP, MVEM30, Miljövetenskap, Lunds Universitet 

2015. 



 

SP Technical Research Institute of Sweden 

Box 857, SE-501 15  BORÅS, SWEDEN 

Telephone: +46 10 516 50 00, Telefax: +46 33 13 55 02 

E-mail: info@sp.se, Internet: www.sp.se 

www.sp.se 

SP-rapport 2016:61 

 

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  

Vi arbetar med innovation och värdeskapande teknikutveckling. Genom att vi har 

Sveriges bredaste och mest kvalificerade resurser för teknisk utvärdering, mätteknik, 

forskning och utveckling har vi stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och 

hållbara utveckling. Vår forskning sker i nära samarbete med universitet och 

högskolor och bland våra cirka 9000 kunder finns allt från nytänkande småföretag till 

internationella koncerner. 
 

 

SP Technical Research Institute of Sweden 

Our work is concentrated on innovation and the development of value-adding technology. 

Using Sweden's most extensive and advanced resources for technical evaluation, 

measurement technology, research and development, we make an important contribution to 

the competitiveness and sustainable development of industry. Research is carried out in close 

conjunction with universities and institutes of technology, to the benefit of a customer base of 

about 9000 organisations, ranging from start-up companies developing new technologies or 

new ideas to international groups. 

 

 

 
 
 
 
 

 


