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SAMMANFATTNING 
Långtgående mekaniskt avvattnat  slam, sk torrslam från kommunala avloppsreningsverk  
transporteras idag ofta genom pumpning som innebär en sluten och miljöanpassad hantering. 
Tryck- och effektbehovet för pumpning av slammet, som har en jordliknande konsistens, kan 
reduceras kraftig genom injicering av  en polymer-vattenblandning längs rörperiferin, sk 
glidfilm. 
 
Kostnadsstrukturen för  system för torrslamspumpning beskrivs här delvis med modell-
ansatser som kan ingå i livscykelkostnadsanalyser. Vidare diskuteras transporthantering för 
slamnedbrytning genom överkritisk vattenoxidation (SCWO). Man har här att beakta en 
transport- och hanteringskedja som av processtekniska skäl avslutas genom pumpning av slam 
vid högt tryck och vattenhalter som sällan är lägre än vad man idag får vid mekanisk 
avvattning. Pipelinetransport av slam ämnat för SCWO-nedbrytning  kan således vara ett 
passande alternativ för att uppnå  kostnadseffektivitet och miljöfördelar ur ett övergripande 
systemperspektiv.   
 
1.       Inledning  

Inom ramen för ett uthålligt kretsloppsanpassat samhälle har man  stora förväntningar 
på återföring av näringsämnen från slam från kommunala reningsverk till åkermark. 
Synsättet i dagsläget är att man ej direktanvänder slam på åkermark bl.a  på grund av 
risken för spridning av sjukdomsalstrande bakterier. Naturvårdsverket anger att det 
övergripande målet bör vara att näringsämnen i avlopp skall kunna återföras utan risk 
för hälsa och miljö.I kvantifierbara termer anser man att återföringen av fosfor från 
avlopp till jordbruk år 2015 bör vara 20-30 % och 35-50% år 2025. 
 
Från år 2005 får inte organiskt avfall deponeras. Idag nyttjas en del av det kommunala 
slammet för gödsling av energiskog. Möjligheter och svårigheter med slam som 
täckmaterial för deponier  diskuteras,se exempelvis Macsik(2002). I Centraleuropa 
använder man främst slammet för förbränning. I Sverige kan sådant nyttjande komma 
att ses som en övergångslösning, då sannolikt främst med regional samförbränning med 
biobränsle eller avfall. 
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Stora utvecklingsinsatser har hitintills lagts ned på utvinning av fosfor ur slam och 
slamaskor. Resultat från fullskaletester och demonstrationsanläggningar är lovande men 
någon beprövad teknik är ej tillgänglig idag. 
 
Behandlingen av närmare 1400 Mm3 avloppsvatten i svenska reningsverk innebär en 
successiv avskiljning av fasta komponenter i form av slam. Vattenandelen är från början 
mycket stor och mängden fasta ämnen relateras ofta till vattenfritt tillstånd, kg(ton) 
torrsubstans (TS). Koncentrationen av fasta ämnen i slammet kan då uttryckas som 
massandelen TS.  
 
Årligen produceras i Sverige ca 200 000 ton torrsubstans (tTS). De största verken i 
storstadsregioner bidrar med mellan 10 000 och 25 000 tTS. Motsvarande mängd i verk 
i kommuner med 15 000-20 000 personer anslutna är i grova drag 500 tTS. Inom EU-
länderna produceras ca 7 millioner tTS per år.  
 
En schematisk sammanställning av slamhanteringen ges i Figur 1 där pumpning 
sammanbinder de olika processtegen.  
 

 
Figur 1.Schematiskt processchema för hantering av kommunalt avloppsslam. P 
betecknar pumpning. Pumpning sker här även av slutavvattnat slam, sk torrslam. 
 
 
Uttaget slam från processerna kan föravvattnas i konventionella cirkulära gravitations-
förtjockare till TS-halten 4-6%. Idag förtjockas slammet alternativt med band- eller 
silpress tillsammans med ett effektivt slamuttag från processen. Efter förtjockningen 
pumpar slammet till rötkammare. Här sker en nedbrytning av organiskt material varvid 
biogas och vatten frigörs. Upp mot 50% av slammängden reduceras. Biogasen består av 
metan och koldioxid som kan ersätta naturgas, dvs denna del av slaminnehållet är ett 
högvärdigt bränsle. Koldioxiden i biogasen har biologisk bakgrund och räknas ej som 
en växthusgas, Svanström och Fröling (2002).  
 
Rötat (stabiliserat) slam pumpas sedan  till slutlig avvattning, ofta via mellanlagring i en 
tank. Slamhalten ligger efter rötningen på 3 – 4 %. Långtgående avvattning i slutsteget 
till sk torrslam med TS-halter överstigande 15% reducerar kraftigt slamvolymen. 
Avvattningen sker mekaniskt i centrifuger eller olika typer av pressfilter till TS-halter 
från ca 15% till upp mot 35%.   

 
För att uppnå god avskiljning i de olika avvattningsstegen tillsätts polymerer till det 
inkommande slammet. Det är polymerer av polyelektrolyttyp som främst används i 
svenska avloppsreningsverk. Polymeranvändningen vid slamhanteringen fram till och 
med slutavvattningen ligger genomsnittligen på 3-5 kg per ton TS.  
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Det slutavvattnade slammet, som  kan ha en jordliknande konsistens, lagras ofta i en 
slamsilo eller transporters till lagring i markplanet omedelbart utanför verksbyggnaden. 
För att uppnå en sluten hantering transporteras torrslammet numera ofta medelst 
pumpning som alternativ till trågplacerade skruvmatare eller via bandtransportörer. 
Torrslamspumpningens fördel ligger i den slutna och miljöanpassade hanteringen. 
 
Långtgående avvattning i slutavvattningssteget till torrslam med TS-halter överstigande 
20 % kan kräva ledningssystem och pumpar för tryck i storleksordningen 10 MPa. 
Tryckbehovet kan reduceras med ca. 20% genom injicering av vatten längs rörperiferin 
(s k glidfilm). Med en polymer-vattenblandning blir reduktionen 60-70%. Med speciella 
glidmedel kan reduktionen bli över 80%. Injicering av luft längs periferin kan reducera 
tryckbehovet med upp till 50 %. 
 
Lagrat torrslam transporteras i regel från reningsverksområdet med lastbil. Med 
slutavvattningen högt placerad i verket kan utfrakten ske direkt till fordon under en silo 
eller till containers. Lastning på fordon från markplanet utanför verket görs med 
schaktlastare. Då slammet används för skogsbruksändamål (energiskog) är 
transportavståndet i regel av storleksordningen 100 km. Vid regionala lösningar med 
samförbränning av slam med biobränsle eller avfall eftersträvas  tidigt i 
hanteringskedjan en reduktion av vatteninnehållet  för att begränsa transportkostnader  
och  för att uppnå bästa möjlig effektivitet med minimal miljöpåverkan.  
                                                                                                                         
Återföringsintentionerna av näringsämnen i avloppsslam inom ramen för ett uthålligt 
och kretsloppsanpassat samhälle måste ses på mycket lång sikt. Intresset är idag också 
inriktat på termisk behandling som ökar nedbrytningen och minskade slammängder. 
En hydrotermisk oxidationsprocess som ger  slamnedbrytning med små restmängder är  
oxidation av organiskt material i sk överkritiskt vatten (överkritisk vattenoxidation). 
Tekniken är ännu tämligen oprövad i full driftskala. Till skillnad från  situationen vid  
förbränning har man här att beakta en transport- och hanteringskedja som av process-
tekniska skäl avslutas genom pumpning av slam vid högt tryck och TS-halten 15 till 25 
%.Processen beskrivs kortfattat längre fram. 
 

1.1     Avsikt 
Avsikten är här att beskriva system och kostnadsstruktur för pumpning av slutavvattnat 
slam till utfrakt i ett avloppsreningsverk med  utnyttjande av glidfilm. Syftet är också  
att belysa modellansatser som underlag för livscykelkostnadsanalyser. Vidare diskuteras 
transporthantering för slamnedbrytning genom överkritisk vattenoxidation. 

 
 

2.      Torrslamspumpning 
För slamtransport i ledningar efter förtjockningssteget används deplacementpumpar och 
olika typer av centrifugalpumpar. Deplacementpumpar är funktions- och kostnads-
mässigt ofta väl anpassade till höga tryck med låga till måttliga flöden. I kommunala 
reningsverk dominerar deplacementpumpar av excenterskruvtyp all slampumpning efter 
förtjockningssteget.  
 
Pumpningen sker kortare avstånd vid TS-halter om15-25 %  med excenterskruvpumpar 
vid tryck upp mot 2000 kPa. Vid TS-värden om 25-35 % och längre avstånd utnyttjas 
kolvpumpar för arbetstryck upp mot 7000 kPa.  Deplacementpumpar för höga tryck 
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3000-10000 kPa baseras  i regel på kolv/ventil-koncept som ursprungligen utvecklades 
för pumpning av betong. För torrslamspumpning dominerar hydraulstyrda pumpar av 
dubbelkolvtyp med sätesventiler. Totalverkningsgraden varierar mellan 30 till 55 % 
beroende på  slitage, inmatningseffektivitet och slamegenskaper. För excenterskruv-
pumpar är totalverkningsgraden i regel något  lägre. 
                                                                                                                                            
Vid polymerbaserad glidfilmsinjektering för torrslamspumpning injiceras en polymer-
vattenblandning motsvarande 0,1 till 1%  av totala slamflödet. Relationen  polymerer: 
vatten är då normalt 1:50.Uttryckt i kg polymerer per ton  torrslam motsvarar detta ca 
0,2 till 0,5 kg. Reduktionen verkar effektivt upp mot 100m,vid något längre ledning får 
man höja dosen eller vid mycket längre ledning ha flera injiceringsställen. I praktiken 
installerar man en pump och en injekteringsutrustning och sedan provar man sig fram 
till en passande polymerdosering. 
    

2.1     Kostnadsstruktur 
Målsättningen är naturligtvis att varje genomförd pumpningsinstallation skall uppnå 
bästa möjliga totalekonomi. En ekonomisk jämförelse av alternativ som belyser 
särskiljande viktiga kostnader under en för ägarens beslutssituation intressant tidsperiod 
kallas idag ofta livskostnadsanalys (LCC) eller TCO-analys (Total Cost of Ownership). 
LCC/TCO-begreppet associerar till funktionen av en teknisk installation som ger 
långsiktig gynnsam ekonomi, inbegripande exempelvis underhållskostnader inklusive 
stilleståndskostnader under en installations livslängd. Kalkylperiodens längd kan ur 
teknisk synpunkt vara 10 till 20 år.  
 
Pump-och ledningsinvesteringen i avloppsreningsverk vid torrslamspumpning för TS-
halter mellan 25 och 35 % är av storleksordningen 1,5-2 MSEK. För TS-halter mellan 
15 och 20% och korta avstånd kommer även excenterskruvpumpar ifråga som har 
avsevärt lägre investeringskostnad. En fördubbling av TS-halten från exempelvis 17 till 
34% halverar slamvolymen. Man har här att överväga kostnaden för pumpning vid olika 
TS-halter  i relation till kostnaden för lagring och den fortsatta transporten med lastbil 
där avståndet ofta  kan överstiga 100 km.  
 
Investeringen ökar med ökat tryckbehov som är starkt kopplat till TS-halten. Höga tryck 
ökar underhållsbehovet och volymverkningsgraden minskar vid slitage av vitala 
pumpdelar. Injicering av polymerer längs rörperiferin minskar tryckbehovet och därmed 
ovanstående problem samt energiförbrukningen. 
 
Förändringar av slitage eller inmatningseffektivitet för sambandet mellan  genererat 
tryck och flöde för en deplacementpump exemplifieras schematiskt i Figur 2 för en 
excenterskruvpump  som arbetar med ett fixt varvtal. 
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Figur 2.Samband mellan tryck,p, och flöde,Q, för en excenterpump vid konstant varvtal. 
Den streckade linjen markerar försämring av pumpens funktion. 
 
För en sliten pump eller en pump utsatt för högt tryck  som inte tätar för återströmning 
sjunker volymverkningsgraden och därmed totalverkningsgraden. För att upprätthålla 
ett önskat flöde måste man därför öka varvtalet, vilket i sin tur accelererar slitaget. För 
att upprätthålla ett givet flöde och en acceptabel verkningsgrad är det därför viktigt att 
underhålla pumpen och byta ut slitdelar. 
 

2.2     Modellering 
Den successiva förändringen av flöde och tryck i Figur 2 kan modellmässigt relateras 
till en ”konditionsparameter”, n. 
 
Q = Qmax · (1-p/pmax)n-1                                                                                                              
                                                                                                                           ( 1 ) 
 p = pmax · (1-Q/Qmax)n

 
Avgörande för totalverkningsgraden är därvid volymeffektiviteten Q/Qmax. 
 
Underhållskostnaden, CM, begränsas här till kostnaden för slitdelar till pumpen. 
Erfarenheter från högtryckspumpning av industriella slurries (Sellgren 1982) indikerar 
att CM ökar exponentiellt, exempelvis enligt sambandet:  
 

3c

ref
ref p

pCMCM ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

    ( 2 )
     
där c3 är en konstant och CMref och pref är referensvärden för årlig slitdelskostnad vid 
trycket p. För enkelhets skull förs inte fler variabler in här utan referenskostnaden får 
inbegripa aktuell driftstid per år och om kostnaden för avställning och arbetskraft skall 
ingå.  
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Kostnadsmodellering utgående från ekv.(1) och (2) kan utvecklas i ett LCC/TCO-
instrument. Förändringar i energipriser och arbetskraftskostnader kan tas in liksom 
värderingar av stillestånd orsakade av planerade driftsavbrott. Underhållskostnads-
ansatsen i ekv.(2) kan utvidgas till att rymma flödesförändringar och olika driftstider. 
 

2.3     Exempel 
Pumpning av 5500 tTS per år under 4000 h med en hydraulstyrd dubbelkolvpump 
(totalverkningsgrad 50%) i en 70 m lång ledning (diam= 0,15 m) vid TS=27%. Flödet 
motsvarar 6 m3/h vid arbetstrycket 6000 kPa. Alternativet är här injicering av 0,25 kg 
polymerer/tTS som reducerar tryckbehovet med två tredjedel till ca 2000 kPa. Jäm-
förelser görs också med en ökad avvattningsgrad till TS=30% .Tryckbehovet vid 
TS=30% har uppskattats till 7000 kPa. Elenergikostnad 0,4 SEK/kWh inkl. nätavgifter. 
Polymerkostnad 25 SEK/kg. 
 

Baserat från erfarenhetsunderlag från installationer uppskattades CMref = 5000 SEK i 
ekv (2) med pref = 1500 Pa och c3 = 1,5. Uppskattade drifts- och injiceringskostnader för 
de tre fallen ges i Tabell 1. 
 
Tabell 1.Fördelning av driftskostnader i kSEK för torrslamspumpning med hydraulstyrd 
dubbelkolvpump enligt förutsättningar i ett exempel. 
 

TS-halt (%) 30 27 27

Polymertillsats kg/tTS - - 0,3

Tryck (kPa) 7000 6000 2000

Driftskostnad  

                            Energi 37 32 11

                            Underhåll 50 40 8

                            Polymer - - 34

Kapitalkostnad,injiceringsanläggning - - 20

Summa 87 72 73

 

Inledningsvis betraktas endast 27%.Det framgår från Tabell 1 att energi-och 
underhållskostnaderna sjunker markant vid polymerinjicering. Kapitalkostnaden av 
investeringen i injiceringsutrustning med doserings- och vattenpumpar var lägre än  
polymerkostnaden och totalsumman blir då ungefär densamma med eller utan injicering  
av 0,25 kg polymerer per ton TS. Kostnaden för polymerinjicering kompenseras alltså 
av lägre underhållskostnader och energiförbrukning. 
 
Investeringskostnaden för 6000 kPa  ligger kring 1 MSEK och högtrycksledningen 
kostar ca 0,4 MSEK, totalt en kapitalkostnad av 210’med annuitetsfaktorn 
0,15,motsvarande 10 år med kalkylräntan 8%. Denna kostnad dominerar över 
driftskostnaden ( ca 70’) i Tabell 1. 
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Vid polymerinjicering nöjer man sig ofta med att tillgodogöra sig det lägre energi-och 
underhållsbehovet och nyttjar den pumpinstallation som klarar transporten även utan 
glidfilm. En liknande pump anpassad för, säg  ett halverat tryck 3000 kPa , kostar dock 
ca 80% av motsvarande pump för 6000 kPa, vilket sänker årskostnaden från 280’ till 
240’,ca 15 %. 
 
 Det framgår från Tabell 1 hur en  ökning av TS-halten med ca 10% från 27 till 30% 
ökar driftskostnaden för pumpning utan polymertillsats med ca 20% till 87’ per år, 
beroende av ökade energi- och underhållskostnader. Naturligtvis kan man här ekono-
miskt  tillgodogöra sig fördelen med glidfilm på samma sätt som diskuterats ovan för 
27%. 
 
Injicering av en vattenfilm ger en friktionsreduktion på ca 20 %.Kostnaden för 
glidfilmen blir då avsevärt lägre än för polymertillsats. Den ekonomiska potentialen kan 
belysas  av att vatteninjicering sannolikt skulle räcka för att reducera trycket från 7000 
till 6000 kPa vid ökningen av TS-halten från 27 till 30%. Ledningskostnaden påverkas 
inte för de tryck som diskuteras här. 
 
Årskostnaden i exemplet motsvarar något över 300’. För att undvika torrslamspumpning 
eller annan transport av torrslam kan ett  alternativ vara att ha en silo placerad omedel-
bart under slutavvattningen varifrån slammet sedan  fraktas ut direkt till slutlig destina-
tion. Investeringsutrymmet för alternativa lösningar  blir då ca 2 MSEK, exempelvis  en 
högre förläggning av avvattningsutrustningen.   
 
Om man utgår från att en viss tryck-och effektreduktion skall uppnås så finner man att 
kostnaden för glidfilm är mycket känslig för polymeråtgången, se Tabell 1.En fördubb-
ling av doseringen i exemplet ovan skulle öka kostnaden för detta alternativ med 50 %. 
Kilopriset på årsbasis för den valda polymerprodukten  är naturligtvis också en viktig 
faktor. 

 
3.      Överkritisk vattenoxidation (SCWO) 

Fullständig nedbrytning av organiskt material kan uppnås genom oxidation i sk 
överkritiskt vatten. Vid temperaturer över 375 grader och tryck över 22 MPa (220 bar) 
uppträder vatten i dubbel skepnad med både vätske- och gasliknande egenskaper. I 
denna omgivning är organiska material lösliga medan oorganiska ämnen bildar en fast 
fas. Via oxidationen överförs organiska ämnen främst till koldioxid och vatten. 
Benämningen man ofta ser då ovanstående vattenegenskaper utnyttjas praktiskt  för 
destruktion av slam är SCWO( Super Critical Water Oxidation). Erfarenheter från 
pilotförsök finns idag för avloppslam i Sverige för några hundra timmars drifttid 
,Gidner (2002).En anläggning  i drift, beskriven i detalj av Griffith( 2001), finns i staden 
Harlingen i Texas, U.S.A. 
 
Nedanstående beskrivning av  processen härrör i huvudsak från  Gidner ( 2002 )och 
Stark (2002).Avloppsslam  homogeniseras i en lagringstank under omrörning och 
cirkulation via en disperger ( ”malkvarn”,pulper).Därefter pumpas slammet under högt 
tryck (ca 25 MPa) med TS-halten 15 till 20 % genom en värmeväxlare  där det värms 
via utflödet från redan oxiderat medium i reaktorn, Figur 3. 
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Figur 3.Schematisk beskrivning av processen för sk överkritisk vattenoxidation 
(SCWO).Från Stark (2002) efter Gidner (2000). 
 
För att uppnå en passande starttemperatur om närmare 400 grader för destruktion kan 
slammet här även passera en gasvärmare. I reaktorn tillsätts syre i två steg varvid 
oxidationsprocessen fullföljs under en uppehållstid på   60 till 90 sek. Under processen 
genererat värme begränsas till ca 600 grader genom tillförsel av kylvatten tillsammans 
med syret. Reaktionsprodukten passerar  den tidigare värmeväxlaren och större delen av 
reaktionsvärmet återvinnes sedan som ånga eller hetvatten. Därefter kyls eventuellt 
överskottsvärme i flödet och trycket reduceras till atmosfäriska förhållanden. 
 
Slutligen separeras gas-och vätskefasen, varvid bildad koldioxid, kväve och syreöver-
skott frigörs. En oorganiskt fast fas återstår tillsammans med vatten. Olika processer är 
under utveckling för att återvinna bl.a fosfor från den fasta fasen ,se Stark (2002). 
 
Svanström et al (2001) har utvärderat SCWO-tekniken utifrån en livscykelanalys (LCA) 
av den tidigare nämnda fullskaleanläggningen i U.S.A. I en fortsättning har Svanström 
och Fröling (2002) genomfört en motsvarande utvärdering med anläggningen placerad i 
Sverige. Resultatet av LCA-analysen visar att tekniken är fördelaktig för miljön, fler 
utsläpp undviks än vad som alstras. Viktigt för ett positivt resultat är att värmeåter-
vinningen från SCWO-processen ersätter andra värmekällor. Utfallet i Sverige blir då 
normalt måttligt eftersom fjärrvärme här redan till stor del baseras på biobränslen.  
 

4.      Diskussion och slutsatser 
Fullskaleanvändningen  av SCWO-tekniken beskriven ovan avsåg  råslam, dvs ett orötat 
slam. I Sverige har idag i stort sett alla större verk en rötningsprocess där slamvolymen 
som fortsättningsvis måste hanteras minskas avsevärt. Detta tillsammans med att 
behovet av  en större processanläggning och vissa tekniska svårigheter med råslam, 
leder därför till att ett rimligt svenskt  scenarium är att tekniken inledningsvis kan 
komma att utnyttjas för stabiliserat slam och då sannolikt  i storstadsområden. Idag ser 
 man främst på att tekniken appliceras i ett system där slutavvattnat slam transporteras 
med lastbil från reningsverk till  en SCWO-anläggning, där man ånyo blandar in vatten 
för att få en för processen passande TS-halt, dvs 15-25 %. TS-halten efter rötnings-
processen vid reningsverken är 3-4%.   
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Ur ett övergripande systemperspektiv har man här att beakta en transporthantering som 
ger bästa kostnadseffektivitet i hela kedjan tillsammans med miljöfördelar. TS-halter 
kring 3-4 % är tämligen enkelt pumpbara med måttlig energiinsats, emellertid 
transiteras också stora vattenmängder som sannolikt inte kan tillgodogöras i nedbryt-
ningsprocessen. Pumpning långa sträckor vid TS-halten15 till 25 % är i dagsläget 
knappast tekniskt-ekonomiskt försvarbart mer än upp till ca 1 km, hanteringen är då 
dock direkt anpassad för inmatning till SCWO-processen. Med pipelinetransport har 
man således att bedöma såväl graden av och lokaliseringen av avvattningshanteringen. 
Lokala förhållanden är naturligtvis helt avgörande för pipelinealternativets 
konkurrenskraft. 
 
Anläggningar för SCWO-hantering kräver avsevärt mindre utrymme än förbrännings-
installationer. I ett längre tidsperspektiv kan tekniken ha utvecklats till att effektivt 
kunna appliceras  i liten skala i  anslutning till reningsverken  där man då också  direkt 
utnyttjar råslam i processen.  
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