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Rapportlogg
Alla rapporter som finns med i denna förteckning ska det finnas ett beslut på från ett projektmöte eller från ett grupp/aktivitets möte.

Projekt: Utvärdering av två fosforrika mineralgödsel och metoder för fosforutvunning

Rapporttyp Dokumentkod Dokumentnamn Datum Ersätter Författare

S W-22-99/S-01 Utvinning av näringsämnen ur slamaska 2022-05

Vilma Keenan, Malin Burklint,  Tilda Appelqvist, 
Maja Borg, Wilma Högman, Olle Sundell

W-22-99/S-02 Utvärdering av två fosforrika mineralgödsel och metoder för fosforutvinning 2022-05 W-22-99/S-01

Vilma Keenan, Malin Burklint,  Tilda Appelqvist,
 Maja Borg, Wilma Högman, Olle Sundell

W-22-99/S-03 Utvärdering av två fosforrika mineralgödsel och metoder för fosforutvinning 2022-06-01 W-22-99/S-02

Vilma Keenan, Malin Burklint,  Tilda Appelqvist, 
Maja Borg, Wilma Högman, Olle Sundell

W-22-99/S-04 Utvärdering av två fosforrika mineralgödsel och metoder för fosforutvinning 2022-06-02 W-22-99/S-03

Vilma Keenan, Malin Burklint,  Tilda Appelqvist, 
Maja Borg, Wilma Högman, Olle Sundell

A W-22-99/A-01 Det första mötet 2022-03-29 Maja Borg
W-22-99/A-02 Uppdelning av arbetet 2022-04-04 Malin Burklint 
W-22-99/A-03 Uppdelning av ansvarsområden 2022-04-04 Malin Burklint 
W-22-99/A-04 W-22-99_A-04 2022-04-07 Vilma Nyberg Keenan
W-22-99/A-05 Uppstart Metod 2022-04-22 Malin Burklint 
W-22-99/A-06 Bestämmande av metod 2022-05-03 Malin Burklint 
W-22-99/A-07 Fredagsmöte efter seminarium 2022-05-06 Olle Sundell
W-22-99/A-08 Uppsamlingsmöte efter S1 2022-05-16 Wilma Högman
W-22-99/A-09 Uppdelning av arbetet till opponering 2022-05-17 Wilma Högman
W-22-99/A-10 Möte med Cecilia 2022-05-19 Olle Sundell
W-22-99/A-11 Möte med Cecilia 2022-05-20 Wilma Högman
W-22-99/A-12 Möte 23/5 2022-05-23 Wilma Högman
W-22-99/A-13 Uppdelning av kvarvarande arbetsuppgifter 2022-05-31 Malin Burklint 
W-22-99/A-14 Svar på opponering 2022-06-01 Vilma Nyberg Keenan

P W-22-99/P-01 Möte 04_04 2022-04-25 Malin Burklint
W-22-99/P-02 Möte 25_04 2022-04-25 Malin Burklint
W-22-99/P-03 Möte 04_05 2022-05-09 Malin Burklint
W-22-99/P-04 Möte 09_05 2022-05-09 Malin Burklint

G W-22-99/G-01 Förstudien 2022-04-20

Vilma Keenan, Malin Burklint, (ansvariga) 
Tilda Appelqvist, Maja Borg, Wilma Högman, 
Olle Sundell

W-22-99/G-02 Metod för jämförelse av koldioxidutsläpp vid tillverkning av kaliumhydroxid och ammoniak 2022-04-24 Vilma Keenan, Wilma Högman
W-22-99/G-03 Metod för jämförelse av koldioxidutsläpp vid tillverkning av kaliumhydroxid och ammoniak 2022-04-25 W-22-99/G-02 Vilma Keenan, Wilma Högman
W-22-99/G-04 Malmbrytning av fosfor 2022-05-03 Maja Borg, Tilda Appelqvist 
W-22-99/G-05 Metod för jämförelse av koldioxidutsläpp vid tillverkning av MAP/MKP samt fossil/återvunnen fosfor2022-05-04 Maja Borg, Tilda Appelqvist 

W-22-99/G-06 Förstudien 2022-05-04 W-22-99/G-01

Vilma Keenan, Malin Burklint, (ansvariga) 
Tilda Appelqvist, Maja Borg, Wilma Högman, 
Olle Sundell

W-22-99/G-07 Att skriva en populärvetenskaplig artikel 2022-05-05 Malin Burklint
W-22-99/G-08 Diskussion 2022-05-11 Maja Borg, Tilda Appelqvist 
W-22-99/G-09 Slutsats 2022-05-11 Maja Borg, Tilda Appelqvist 
W-22-99/G-10 Metod 2022-05-13 Olle Sundell

W-22-99/G-11 Förstudie 2022-05-16 W-22-99/G-06

Vilma Keenan, Maja Borg, Tilda Appelqvist, 
Wilma Högman, Malin Burklint

L W-22-99/L-01 MAP, användningsområde 2022-04-07 Vilma Keenan
W-22-99/L-02 Vilka marker som finns i Sverige och hur näringsämnen tas upp av växtern 2022-04-12 Wilma Högman
W-22-99/L-03 Fosfatmineral 2022-04-12 Tilda Appelqvist
W-22-99/L-04 Rening av fosforsyra, neutralisering 2022-04-12 Tilda Appelqvist
W-22-99/L-05 MAP vs tMAP och våtprocessen 2022-04-12 Maja Borg 
W-22-99/L-06 Fosfor 2022-04-17 Malin Burklint

W-22-99/L-07 Kaliumhydroxid 2022-04-17 Malin Burklint

W-22-99/L-08 Avloppsslam 2022-04-12 Tilda Appelqvist
W-22-99/L-09 Ekonomisk diskussion 2022-04-13 Maja Borg 
W-22-99/L-10 Vilka marker som finns i Sverige och hur näringsämnen tas upp av växtern 2022-04-14 W-22-99/L-02 Wilma Högman
W-22-99/L-11 Vad är MKP och vad används det till? 2022-04-14 Wilma Högman
W-22-99/L-12 Ammoniak 2022-04-19 Vilma Keenan
W-22-99/L-13 Bakgrund Mishor Rotem 2022-04-24 Olle Sundell
W-22-99/L-14 Metod för att kvantifiera tillstånd 2022-04-27 Vilma Keenan
W-22-99/L-15 Mishor Rotem Processen 2022-04-27 Olle Sundell
W-22-99/L-16 Metod poängsättning koldioxidutsläpp MAP och MKP 2022-05-03 Olle Sundell
W-22-99/L-17 Metod/ beräkningar för återvinningskedjan 2022-05-04 Tilda Appelqvist
W-22-99/L-18 Metod/ beräkningar för fossila kedjan 2022-05-04 Tilda Appelqvist
W-22-99/L-19 Metod för att kvantifiera tillstånd 2022-05-04 W-22-99/L-14 Vilma Keenan
W-22-99/L-20 Indata för priser 2022-05-04 Maja Borg 
W-22-99/L-21 Tillstånd vid hantering av ammoniak och kaliumhydroxid 2022-05-04 Maja Borg 
W-22-99/L-22 Uppdaterad version: metod/ beräkningar för återvinningskedjan 2022-05-05 W-22-99/L-17 Tilda Appelqvist
W-22-99/L-23 Världsläget 2022-05-05 Tilda Appelqvist
W-22-99/L-24 Kadmium halten, intervall 2022-05-05 Malin Burklint
W-22-99/L-25 Indata för Cd i återvunnen respektive fossil fosfor, KOH och NH3 2022-05-05 Wilma Högman
W-22-99/L-26 Återvinning av avloppsslam 2022-05-05 Tilda Appelqvist
W-22-99/L-27 Gödsling - betydelse och olika gödselmedel 2022-05-05 Vilma Keenan
W-22-99/L-28 Metod poängsättning pris MAP och MKP 2022-05-05 Olle Sundell
W-22-99/L-29 Indata för Cd i återvunnen respektive fossil fosfor, KOH och NH3 2022-05-06 W-22-99/L-25 Wilma Högman
W-22-99/L-30 Resultat 2022-05-08 Wilma Högman
W-22-99/L-31 Data koldioxidutsläpp MAP och MKP 2022-05-10 Olle Sundell
W-22-99/L-32 Bakgrund mineralgödsel; pris, CO2, tillstånd 2022-05-10 Malin Burklint
W-22-99/L-33 Introduktion 2022-05-11 Vilma Keenan
W-22-99/L-34 Resultat känslighetsanalys 2022-05-13 Olle Sundell



 
Ärendelogg 
Ärendeloggen är en strukturerad "Att göra lista" 
Ärendeloggen innehåller alla arbetsuppgifter som utförs inom projektet. 
De ärenden som ni väljer att redovisa med en rapport ska vid inskrivandet i ärendeloggen även föras in med nummer och nman i rapportloggen (andra fliken).

Projekt: Utvärdering av två fosforrika mineralgödsel och metoder för fosforutvunning

Färgmarkeringar
När ett ärende är:

genomför/klart
under arbete/pågår
försenat/ej genomfört

Nr. Datum Ärende / uppgift Resultat Ansvarig person Övriga medverkande personer Ärendet slutfört Kommentarer
Ange datum då Skriv i text vad ärendet uppgiften handlar om. T.ex. Om ärendet/uppgiften är tänkt att resultera i Ange vem som är 

W-22-99/A-01 2022-03-29 Uppstartsmöte Diskuterat ambitionsnivåer, roller, hur vi vill jobba, Maja Olle, Wilma, Vilma, Malin, Tilda 2022-03-29
2022-03-29 Fördjupa sig i Gantt och förklara för de andra Alla förstår Gantt schemat och förstår hur det Wilma Vilma 2022-03-30
2022-03-29 En Latex ska skapas med formatet som ska Olle 2022-04-04
2022-03-30 Kontakta Holger om litteratur Han hade ingen litteratur som han kunde Maja 2022-03-31

2022-03-30 Skriva ihop frågeställning Diskutera användningsområden för MKP, MAP samt undersöka skillnader mellan dessa från ett hållbarhetsperspektiv med avseende på koldioxidutsläpp vid framställning (är det möjligt? eller om något annat också är relevant), verkningsgrad vid användning, hantering (är något mer giftigt, vattenfri ammoniak etc.) och pris.Tilda 2022-04-04
W-22-99/G 2022-03-30 Undersöka MAP Vilma Tilda, Maja Skrivs direkt till 
W-22-99/L-01 2022-03-31 Vad är MAP, användingsområde Vilma 2022-04-07
W-22-99/L-12 2022-03-31 Kort om ammoniak, tillstånd etc Vilma 2022-04-19
W-22-99/L 2022-03-31 Framställningsprocess Tilda Vilma Maja tog över.
W-22-99/L-09 2022-03-31 diskussion om ekonomi Maja 2022-04-13
W-22-99/L-03 2022-03-31 Fosfatmineral Tilda 2022-04-12
W-22-99/L-08 2022-03-31 Avloppsrening Tilda 2022-04-12
W-22-99/L-04 2022-03-31 Rening av fosforsyra och neutralisering Tilda 2022-04-12

W-22-99/G- 2022-03-30 Undersöka MKP Malin Olle, Wilma

Istället för att göra 
denna skrevs det 
direkt in i Förstudien

W-22-99/L-11 2022-03-31 Vad är MKP och vad är dess användningsområde Wilma 2022-04-14

W-22-99/G- 2022-03-30 Skriva samman MKP + MAP till förstudie Vilma Malin
Omformulerat ärende 
till nytt

2022-03-30 Skapa worddokument Olle 2022-03-31
2022-04-04 Fixa en ppt till redovisningen 4/4 Vilma Olle, Malin, Tilda Maja, Wilma 2022-04-04

W-22-99/L-02 2022-04-04 Vad har vi för mark i Sverige och vilka Wilma 2022-04-07
W-22-99/L-13 2022-04-04 Kort bakrund Mishor Rotem Olle 2022-04-24
W-22-99/L- 2022-04-04 Mishor Rotem Processen Olle Togs bort
W-22-99/L-06 2022-04-04 Bakgrund fosfor Malin 2022-04-17
W-22-99/L-07 2022-04-05 Allmänt om kaliumhydroxid Malin 2022-04-17
W-22-99/L-05 2022-04-05 MAP framställningsprocess, tMAP vs MAP Maja 2022-04-12

2022-04-12 Maila Cecilia om möte onsdag fm kl 9 Kl 9.00 funkar bra för cecilia Maja 2022-04-13
W-22-99/G-01 2022-03-30 Sammanställa samtliga rapporter till förstudie Inskickat under G-rapporter Vilma Malin 2022-04-20

W-22-99/L-10 2022-04-12
Skriva om W-22-99/L-02 med referenslista och 

referenser i text Wilma 2022-04-14

Skrevs om så att det 
referenserna är i 
Harvard

W-22-99/L-14 2022-04-20 Undersöka hur tillstånd kan kvantifieras Vilma

W-22-99/G-02 2022-04-20
Metod för kvantifiering av koldioxidutsläppen för 

KOH samt ammoniak Wilma Vilma 2022-04-24

W-22-99/G-05 2022-04-20
Metod för kvantifiering av koldioxidutsläpp för 

tillverkning MAP och MKP Maja Tilda 2022-05-05

W-22-99/G-05 2022-04-20
Metod för kvantifiering av koldioxidutsläpp för 

utvinning av fosfor(fossil och återvunnen) Tilda Maja 2022-05-05

2022-04-20
Metod för att kvantifiera renlighet av fosforn i 

gruva/återvunnen Malin

W-22-99/G 2022-04-20
Metod för att kvantifiera tillgänglighet av fosforn i 

gruva/återvunnen Tilda
Denna punkt togs 
bort. 

2022-04-20
Metod för att kvantifiera %(andel) fosfor i MKP 

och MAP Malin
Denna punkt togs 
bort. 

W--22-99/L-28 2022-04-20 Metod för att kvantifiera pris Olle 2022-05-05

2022-04-20
Göra PP till mittredovisningen samt kolla att målen 

uppfylls Vilma
2022-04-25 Skriva ett kort PM om hur man skriver Inlämning på studium gjord Malin 2022-05-05

W-22-99/G-03 2022-04-25
Ändra G-02 där det vi ändrade intervallen blev 

jämna intervall Wilma Vilma 2022-04-25
2022-04-27 Maila Cecilia om kommatecken i referens i text Vilma 2022-04-27

2022-04-27 Ta fram koldioxidutsläpp för gruvbrytning av fosfor Maja/Tilda
2022-04-27 Ta fram priser för MAP/tMAP Maja
2022-04-27 Boka möte med Yariv Möte kl 8.30 fredag 29/4 på easymining Maja 2022-04-27

Skriva sammanfattning till förstudie Malin

W-22-99/G-04 2022-05-02
Skriva om hur gruvbrytningen av fosfor går till, i 

marocko och dess miljöpåverkan Maja Tilda 2022-05-03

W-22-99/L-21 2022-04-27

Resultat för genomförande av metod för hantering 
av tillstånd för ammoniak respektive 

kaliumhydroxid Vilma

W-22-99/L- 2022-04-27
Resultat för genomförande av metod för 

koldioxidutsläpp för ammoniak Vilma Wilma tog över
W-22-99/L-17 Metod/ beräkningar för återvinningskedjan Tilda 2022-05-04
W-22-99/L-18 Metod/ beräkningar för fossila kedjan Tilda 2022-05-04
W-22-99/L-16 2022-04-27 Metod för poängsättning koldioxidutsläpp Olle 2022-05-04

2022-04-27 Sammanställan metod Olle

W-22-99/L-19 2022-05-04
Revidera rapport om metod för kvantifiering av 

tillstånd enligt Cecilias feedback Vilma 2022-05-04
W-22-99/L-20 2022-05-04 Indata för priser Maja

W-22-99/L-25 2022-05-04

Resultat för genomförande 
av metod för koldioxidutsläpp för 
ammoniak, kaliumhydroxid och 

kadmiumhalt Wilma 2022-05-05
W-22-99/G-05 2022-05-04 Metod för jämförelse av koldioxidutsläpp Maja Tilda 2022-05-05
W-22-99/L-22 2022-05-04 Uppdaterad version: metod/ beräkningar för Tilda 2022-05-04 Figur lades till.
W-22-99/L-23 2022-05-04 Världsläget Tilda 2022-05-05
W-22-99/L-24 2022-05-04 Metoden för kadmium intervallen Malin 2022-05-05
W-22-99/L-26 2022-05-04 Återvinning av avloppsslam Tilda 2022-05-05

2022-05-05 LaTex dokument för slutrapport Olle
Vi bestämde att vi inte 
ska använda Latex

2022-05-05 Kadmium bakgrund  slutrapport Malin 2022-05-05
W-22-99/L-27 2022-05-05 Gödsling - betydelse och olika gödselmedel Vilma 2022-05-05
W-22-99/L-28 2022-05-05 Metod för poängsättning av priser Olle 2022-05-05

W-22-99/L-29 2022-05-06
Skriva om efter hur det ska vara utformat i G-

rapporten Wilma 2022-05-06

W-22-99/L-30 2022-05-06
Uppdatera, Skriv resultatet från MKA och skapa 

stapeldiagram Wilma 2022-05-08

2022-05-09
Maila Cecilia och fråga om en sammanfattning på 

svenska ska vara med i slutrapporten TIlda 2022-05-09 Ja
2022-05-09 Skriva sammanfattningen till slutrapporten Tilda
2022-05-09 Skriva "Slutsats" i slutrapporten Tilda Maja
2022-05-09 Skriva "Vidare studier" i slutrapporten Maja Tilda
2022-05-09 Skriv "Abstract" i slutrapporten Vilma 2022-05-09 Ska inte vara med i 
2022-05-09 "Appendix" i slutrapporten Malin
2022-05-09 Sammanställa "Data" till slutrappoten Malin
2022-05-09 Renskriva "Referenser" i slutrapporten Wilma Vilma

W-22-99/L-33 2022-05-09 Skriva introduktion, frågeställningar och Vilma Maja, Malin, Olle, Tilda, Wilma
W-22-99/L-31 2022-05-10 Data koldioxiodutsläpp MAP, MKP och NKP Olle 2022-05-10

2022-05-10
Maila Cecilia och fråga om referering till artikel i 

flytande text Malin

https://www.slu.se/sit
e/bibliotek/skriva-och-
referera/skriva-
referenser/referera-i-
text-enligt-harvard/

W-22-99/L-32 2022-05-10 Bakgrund mineralgödsel Malin 2022-05-10
2022-05-11 Kopiera in all text i slutrapporten Wilma
2022-05-11 Ladda upp tvärgruppersindelningen på studium Wilma Tvärgrupperna skulle 

W-22-99/G-08 2022-05-11 Diskussion Tilda Maja 2022-05-11
W-22-99/G-09 2022-05-11 Slutsats Maja Tilda 2022-05-11

2022-05-05 Bakgrund En G rapport gjordes ej pga tidsbrist. Istället Vilma, Malin, Wilma 2022-05-11
W-22-99/L-34 2022-05-12 Resultat känslighetsanalys Olle 2022-05-12
W-22-99/G-10 2022-05-12 Metod (sammanställning) Olle 2022-05-12
W-22-99/S-01 2022-05-13 Första utkastet av slutrapporten inlämnade Vilma, Maja, Malin, Wilma, Tilda och Olle 2022-05-13
W-22-99/G-11 2022-05-16 Revidera förstudien Vilma, Maja, Malin, Wilma, Tilda 2022-05-16

2022-05 Revidera sid 2-10 i slutrapporten enligt Cecilias Vilma 2022-05-17
2022-05 Revidera sid 18-20 i slutrapporten enligt Cecilias Tilda 2022-05-17

2022-05-17 Revidera rubrik "Mineralgödsel" i slutrapporten Wilma Malin 2022-05-17

2022-05-17 Revidera avsnitt 2.2 enligt Cecilias kommentarer Wilma 2022-05-17
2022-05-17 Revidera avsnitt 2.3.1-2.3.3 enligt Cecilias Malin 2022-05-17
2022-05-17 Revidera avsnitt 2.3.4-2.4.3 enligt Cecilias Maja Vilma 2022-05-18
2022-05-17 Revidera avsnitt 2.5 enligt Cecilias kommentarer Olle
2022-05-17 Införa avgränsningar vilma 2022-05-17

2022-05-18
Fixa figur 1-3 och förtydliga tabelltext (utveckla text 

samt ändra CO2eq till CO2e) Wilma 2022-05-19
2022-05-18 Ändra technical grade till teknisk kvalite Tilda 2022-05-18

2022-05-18
Ändra förångning till uppkoncentrering i text och 

figurer Wilma, Maja 2022-05-18
2022-05-18 Revidera sammanfattningen Tilda 2022-05-18
2022-05-18 Revidera avsnitt 6 diskussionen Tilda 2022-05-18
2022-05-18 Ändra råfosfat till fosfatmineral överallt i rapporten Tilda, Maja 2022-05-18
2022-05-18 Ändra samtliga benämningar av Tilda 2022-05-18

2022-05-18

Ändra hantering av rapportreferering i text så den är 
fullständig samt fixa referenser med förkortade 

namn Vilma 2022-05-18
2022-05-18 Revidera avsnitt 3 metod Olle
2022-05-18 Revidera avsnitt 5 resultat Wilma 2022-05-18
2022-05-18 Revidera avsnitt 4 indata Vilma 2022-05-18
2022-05-18 Huvudansvar revidering av appendix Malin 2022-05-18
2022-05-18 Revidera avsnitt 2.6-2.6.2 enligt Cecilias maja 2022-05-18
2022-05-19 Ändra alla figurer, tabeller från MKP till tMKP Tilda, Wilma 2022-05-19

W-22-99/S-02 2022-05-20 Andra utkastet av slutrapporten inlämnad Vilma, Maja, Malin, Wilma, Tilda och Olle 2022-05-20
2022-05-23 Ändra figur, lägga till kaliumhydroxid och tMKP Wilma 2022-05-25
2022-05-23 Fixa i manuset kring ICL Olle 2022-05-25
2022-05-23 Gå igenom manuset/ öva Respektive tvärgrupp 2022-05-25
2022-05-23 PP till opponering Maja 2022-05-25
2022-05-23 Frågor till opponering Alla 2022-05-23
2022-05-23 Läsa och kommentera opponeringsgruppens rapport Alla 2022-05-24
2022-05-23 Summera opponeringsgruppen rapport Alla 2022-05-26
2022-05-23 Fixa ihop opponering till finskriven text Maja 2022-05-26
2022-05-23 Gå igenom manuset tillsammans Tilda 2022-05-24

2022-05-23

Läsa igenom vår rapport, fundera på 
opponering vi kan få på rapporten, frågetecken 

man inte förstår. ONSDAG 8.30 Vilma, Maja, Malin, Wilma, Tilda och Olle 2022-05-25

W-22-99/S-03 2022-05-31
Malin läser igenom slutrapporten och laddar upp på 

studium till onsdag 12:00 Malin 2022-06-01
2022-05-31 Ladda upp totalrapporten i Diva Wilma & Olle 2022-06-02

2022-05-31
Skriva lista med egna rapporter och ladda upp på 
studium under "Färdiga rapporter i pdf-format" Vilma 2022-06-01

2022-05-31
Skapa gemensamt reflektionsdokument och ladda 

upp på studium Maja 2022-06-02

W-22-99/A-13 2022-05-31
Göra A-rapport av "svar på opponering" och ladda 

upp på studium Vilma, Malin, Wilma 2022-06-01

W-22-99/S-04 2022-06-01
Revidera utifrån Cecilias sista kommentarer på 

slutrapporten Malin Maja, Tilda, Vilma, Wilma, Olle 2022-06-02



























































































































Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Administrativ rapport

Dokumentkod
W-22-99 / A -01

Datum
2022-03-29

Ersätter
-

Författare
Maja Borg

Handledare
Cecilia Johansson

Rapportnamn
Uppstartsmöte

Sammanfattning
Roller
Kontaktperson: Maja
Ha koll på tidsplan: Vilma, Wilma
Sekreterare & mötesansvarig: Malin
Projektledare/ interna planen: Tilda
Marknadsansvarig: Olle

Hur vill vi jobba
● Vilket program

LaTex och Phyton, Olle skapar mallen. Vi börjar i drive och flyttar sedan över till
LaTex. Olle håller en kortare genomgång i programmet under vecka 13.
Gantt-schema i Excel, delas med allas skolmail.
Gathertown, en bättre variant zoom.

● Tider
Individuellt, vara tillgänglig 10-15 för att kunna svara på frågor, få jobba själv på plats
eller distans.

● Möte/egentid
Snitta att ses 1-2 ggr i veckan, dela upp arbetsuppg, jobba utifrån deadline, flex, sitta
tillsammans eller själv, lättare att fokusera när andra sitter med - på zoom eller irl,
bolla med de som är relevanta - de som jobbar med likartade saker, tillgång till snabbt
möte.

Att göra
Ha möten på tisdagar 09-12, Malin ansvarar för att boka lokal/distans.
Ha varsin mapp i driven och den allmänna för “riktiga rapporten”
Värt att lägga ned mycket tid i början för att hitta rätt frågeställning

Vilma och Wilma fixar Gantt-schema



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Administrativ rapport

Dokumentkod
W-22-99/A-02

Datum
30/03-22

Ersätter

Författare
Malin Burklint

Handledare
Cecilia Johansson

Rapportnamn
Uppdelning av arbete

Bestämde att Malin, Olle och Wilma ska ansvara för MKP delen av förstudien medan Maja,
Tilda och Vilma ansvarar för MAP delen.
Hittills har det beslutats att delarna ska innehålla: vad det är, pris, användningsområde,
framställningsprocess och koldioxidutsläpp och uppdelningen sker som följande:

● Malin: ta fram information om processen “Neutralization of purified phosphoric acid
with potassium hydroxide” och eventuella siffror för koldioxidutsläpp samt pris.

● Olle: ta fram information om processen “The Mishor Rothem process” och eventuella
siffror för koldioxidutsläpp samt pris.

● Wilma: ta fram information om vad MKP är, användningsområden.

Utöver detta ska Tilda skriva klart första utkastet till vår frågeställning, Maja ska kontakta
Holger om litteratur samt att Malin och Vilma ska skriva ihop förstudien (18-20/04).



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Administrativ rapport

Dokumentkod
W-22-99/A-03

Datum
2022-04-04

Ersätter

Författare
Malin Burklint

Handledare
Cecilia Johansson

Rapportnamn
Uppdatering av ansvarsområden

Ändringar i projektplanen:
● Lägger till att diskutera om fosfor i allmänhet (ex. varför är det viktigt för

växten) i förstudien - Malin ansvarar

● Maja tar över ansvaret för att ta reda på priserna för MAP och MKP.

● Lägger till att skriva om “Sveriges mark” i förstudien- Wilma ansvarar.

Tilda ansvarar för att skapa en ppt till redovisningen måndag 04/04 och Vilma för att skriva
den.



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Administrativ rapport

Dokumentkod
A-04

Datum
2022-04-04

Ersätter

Författare
Vilma Nyberg Keenan

Handledare
Cecilia Johansson

Rapportnamn
W-22-99_A-04

Projektplan
Sammanfattning

I detta projekt tillsammans med EasyMining undersöks och jämförs befintliga tekniker för att

framställa gödningsämnet monokaliumfosfat (MKP) för att besvara frågeställningen om vilken

som är mest fördelaktig med avseende på miljöpåverkan vid framställning, verkningsgrad vid

användning, hantering och kostnad. I dagsläget utvecklar EasyMining en process för att

framställa monoammoniumfosfat (MAP), som redan är en storspelare bland

gödningsämnena på marknaden, men det är även av intresse att undersöka möjligheterna

att dessutom kunna producera MKP. Genom att använda en litteraturstudie som metod

syftar detta projekt till att få fram ett svar på den tekniska process som mest effektivt

framställer MKP. Projektet genomförs av en grupp om 6 personer omkring 2 månader.

Beställare

EasyMining

Bakgrund

De två gödningsämnena MKP och MAP kan framställas från slamaska och sedan användas

som beståndsdelar i gödselmedel både i jordbruk och växthus. På detta sätt kan viktiga

näringsämnen, såsom fosfor, återföras till marken och ett slutet kretslopp uppstå. EasyMining

har som huvudsyfte att sluta näringskretslopp för att minska utvinningen av bla. fosfor som

är ett så kallat Critical Raw Material (CRW). Beställaren EasyMining har utvecklat en teknisk

process för att utvinna MAP fram slamaska och detta projekt går under namnet Clean-MAP.

Själva anläggningen är ännu inte etablerad och därför finns ett intresse att undersöka om det

på samma anläggningar även går att framställa ytterligare gödningsämnen. Detta skulle vara

särskilt fördelaktigt då det finns vissa komplikationer rent tillståndmässigt med framställning

av MAP, beroende på att processen kräver hantering av vattenfri ammoniak på flera platser.

Ett alternativ som beställaren är intresserad av är MKP, som vid tillverkning använder

kaliumhydroxid istället för ammoniak.



Syfte och mål

Syftet är att undersöka vilken teknisk process för tillverkning av MKP som är mest fördelaktig

ur synpunkterna: miljöpåverkan vid framställning, verkningsgrad vid användning, hantering

och kostnad samt jämföra denna process med den befintliga processen EasyMining har för

framställning av MAP.

Målet med projektet är att ge EasyMining en djupare inblick och kunskap kring framställning,

hantering och användning av MKP för att bidra till det befintliga projektet CLEAN-MAP.

Omfattning och avgränsningar

Projektet omfattar som ovan nämnt framställningen, verkningsgraden vid användning,

hanteringen och kostnaden för produktion av MKP, men även grunden till den befintliga

tekniken bakom framställningen av MAP. Projektet omfattar relevansen av dessa

gödselämnen ur ett odlingsperspektiv men även vikten i skapandet av näringskretslopp. För

att avgränsa dessa områden har vi valt att fokusera på två tekniker för att framställa MKP och

jämföra dessa med varandra samt det den befintliga MAP-framställningen i projektet

CLEAN-MAP. Avgränsning sker även genom att avgränsa sökningen under litteraturstudien, så

att de mest relevanta orden söks efter.

Kravspecifikation

För att vara godkända tekniker bör dessa självklart uppfylla de regelverk som finns kring

framställning av gödselmedel. Däribland kommer även reglering kring innehåll av

tungmetaller i gödningsmedel som producerats från slamaska.

Leverans och införande

Projektet kommer att vara klart den 3:e juni 2022 och därefter är det upp till beställaren att

använda informationen i den slutgiltiga rapporten för vidare utveckling av CLEAN-MAP

projektet.

Nulägesanalys

I nuläget har EasyMining utvecklat en teknisk process för att framställa

monoammoniumfosfat från slamaska. Den tekniska processen kallas Clean-MAP och är en

energi- samt kostnadseffektiv produktion av MAP som är fullt löslig i vatten. Framställningen

är energisnål eftersom ingen avdunstning behövs vid processen som annars kräver varma

temperaturer och drar mycket energi. De ämnen som används vid framställning är

konventionella kemikalier som exempelvis saltsyra, kalk och ammoniak. Toxiska ämnen som

tungmetallen kadmium och uranium tas bort under processen så att inte växterna tar skada.

Även om den utvecklade processen för tillverkning av MAP bådar gott finns vissa

komplikationer kring tillstånd gällande framställningen eftersom den kräver vattenfri

ammoniak. Vattenfri ammoniak kräver speciella tillstånd vid anläggning eftersom den är

giftig.



Kommunikation

Kommunikationen mellan gruppen sker via Messenger och med beställaren via mejl med

Maja Borg som kontaktansvarig.

Milstolpar

Projektplan presentation: 4/4 - 2022

Förstudie inlämnad:  20/4 - 2022 senast kl 17:00

Mittredovisning presentation: 25/4 - 2022 (10 min redovisning)

Första slutverisonen av rapporten ska vara inlämnad: 13/5 - 2022 senast kl 12:00

Preliminär slutrapport: 20/5-2022 senast kl 17:00

Presentation samt opponering: 30/5-2022

Omarbetad preliminär slutrapport till handledare 1/6 -2022 senast kl 12:00

Gemensamt reflektionsdokument 2/6-2022 senast kl: 17:00

Tidsplan

Se bifogat Gantt-schema

Rutin för ändringshantering

Vid ändring av ärenden noteras detta i mötesprotokoll och nytt ärende skapas i

ärendeloggen, eventuell A-rapport skapas.



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Administrativ rapport

Dokumentkod
A-05

Datum
2022-04-20

Ersätter

Författare
Malin Burklint

Handledare
Cecilia Johansson

Rapportnamn
Uppstart metod

För varje område som en person får ansvar ska de även bestämma huruvida kvantifiering ska gå till,
t.ex. vilka intervall medför vilka poäng, viktade kriterier.

Ansvarsområden
● Vilma: tillstånd för kaliumhydroxid och ammoniak, koldioxidutsläpp vid framställning NH3

● Malin: andel fosfor i gödselmedel (MAP och MKP), tungmetaller i slamaska vs gruva

● Maja: koldioxidutsläpp våta vägen & Ash2Phos, pris MAP
Börja med koldioxidutsläppet

● Tilda: koldioxidutsläpp våta vägen & Ash2Phos
Börja med koldioxidutsläppet

● Olle: ta fram metoden för kvantifiering av pris både MKP och MAP, Mishor Rothem
Börja med priset

● Wilma: koldioxidutsläpp vid framställning KOH

För kvantifiering av koldioxidutsläpp vid framställning av KOH och NH3 sker ett samarbete mellan
Vilma och Wilma.

Vilma fixar powerpointen till redovisningen den 25/04.



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Administrativ rapport

Dokumentkod
A-06

Datum
22-04-25

Ersätter

Författare
Malin Burklint

Handledare
Cecilia Johansson

Rapportnamn
Bestämmande av metod

CO2-utsläpp
Enbart CO2-utsläpp [CO2e] enbart återvinning/fossilt inte för MKP/MAP processerna. Har kvar
CO2-utsläppen för KOH och ammoniak → byta frågeställning till “återvinna eller inte” istället
för tidigare frågeställning.

A. Måste motivera varför det blev de intervallen som det blev i tabellen i metoden i
slutrapporten.

B. Kommer inte att räkna ut CO2-utsläppen för Mishor utan tar de värden Olle har hittat
på deras hemsida.

Utsläpp  KOH/ammoniak
Räknat ut hur mycket CO2 NPK släpper ut utifrån EU-medelvärde - likadana för KOH och
ammoniak. - Ändra värdena i tabellen [kg CO2/kg K/N]

Andel fosfor
Skiljer sig väldigt mycket mellan typer av gödsel och anses inte vara lika relevant till frågan -
bestämmer därför att ta bort “Andel fosfor” ur poängtabellen.

Andel tungmetaller
Bestämmer att enbart fokusera på kadmiumgränsen och får vara en del i frågeställningen om
“återvinna eller inte”.

PM om att skriva populärvetenskapligt
Bestämmer att Malin får huvudansvaret för PM:et.

Slutrapporten
Bestämmer att ansvarsområden kommer att delas upp i att vissa ansvarar för en del av
frågeställningen, metoden samt resultatet. Bestämmer att dela upp arbetet för diskussionen
och bakgrunden i slutrapporten.
- Vilma, Malin, Wilma ansvarar för bakgrunden
- Maja, Tilda, Olle ansvarar för diskussionen.



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Administrativ rapport 

Dokumentkod 
A-22-99/A-7 

Datum 
2022.05-06 

Ersätter 
- 

 Författare 
Olle Sundell 
 

Handledare 
Cecilia Johansson 

Rapportnamn 
Fredagsmöte efter seminarium 

 

Två punkter tog upp under mötet: 

1.       Latex, Vilma anser att Latex är onödigt och tidskrävande. Det är bättre att enbart köra word. 
Då finns mer tid till att läsa igenom. Det kommer ta minst en dag att överföra till Latex. Om det vi 
skulle vara färdiga på onsdag så skulle det vara möjligt men det är otroligt. 

2.       Vi borde köra med tMAP i stället för MAP. Ska skrivas in bakgrunden för både MAP och MKP. 

Saker som måste lösas: 

Det har potentiellt blivit en krock där både Malin och Maja har gjort en sammanställning av data. 
Kontakt med Malin med förtydligande av data måste göras. Färdigt senast måndag 9/5-22. 

 Wilma går vidare från diskussion och börjar med resultat då alla intervall i metoden är färdiga, detta 
för att det inte skall hindra skrivandet av som börjar nästa vecka.   

Olle ska skriva en L-rapport som presenterar den data för koldioxidutsläpp för produkterna. 
Dubbelkolla grade MKP som ska in i bakgrunden.   

Beslut: Vi pausar ambitionerna att göra slutrapporten i Latex. MAP skall specificeras till tMAP 
hädanefter.   

 



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Administrativ rapport

Dokumentkod
A-22-99/A-

Datum
16/5-2022

Ersätter
-

Författare
Wilma Högman

Handledare
Cecilia Johansson

Rapportnamn
Uppsamlingsmöte efter S1

Deltagare: Maja Borg, Tilda Appelqvist, Vilma Kennan och Wilma Högman
- Syftet med mötet: Diskutera gruppen och försöka komma på arbetsuppgifter som kommer och

dela upp. Uppgifterna behöver inte vara jättespecifika men att vi använder varandras styrkor. Ex
Latex, skapa mall eller bearbeta text eller lägga till ny information.

- Lite öppet kring att de eventuella kommentarerna. Någras uppgift är att bearbeta om texten.

- En annan punkt är att göra klart förstudien

- Opponering; Man kan ladda upp en PDF i drive och kommentera den på drive. Då har alla
möjlighet att läsa och kommentera. En person som är ansvarig för att den lämnas in/delas med
den andra gruppen. Ska inte göras allt för noggrann, ex skriva ut allas slarvfel utan kommentera
att det skulle behövas läsas igenom. Lite mer diskussion på muntlig opponering,

- Hur ska vi dela upp opponeringen? – Två som ska vara ansvarig för att läsa och skriva frågor, alla
ska läsa igenom och skriva kommentarer man hittar men att två är ansvariga och diskuterar
tillsammans fram frågor till den muntliga opponeringen. Göra en PP för att alla som sitter i
presentationen ska få ett sammanhang.

OBS skriv extra frågor. – Tilda skulle gärna vilja vara en av de två som är ansvariga.

- Förslag av Vilma, ett möte per dag.

- Vad vi har kvar:
Korrigera förstudien, deadline idag 16/5
Wilma – sitta och göra om tabellerna i slutstudien imorgon 17/5

- När vi får tillbaka slutrapporten – Alla får läsa igenom rapporten men att vi går igenom hela
rapporten i ett möte och delar upp det under mötet. Man får vara tillgängliga till 15 så om vi får
tillbaka rapporten innan så ska vi läsas igenom kommentarerna och tillsammans gå igenom. Om
man får tillbaka rapporten efter 15 så ska man läsa igenom kommentarerna och så blir det möte
dagen efter kl. 09:00 på Geocentrum.

- Redovisningen: Vi går gemensamt igenom alla delar vi vill ha med och vilken ordning. Där sedan
en är ansvarig för PP och en är ansvarig för manus, vi lämnar det så att just nu är det uppgifter för
två personer men det lär finnas mer att göra. Kolla även att presentationen blir inom tidsramen.

- Efter opponering: vi ska redovisa alla opponeringsfrågorna samt bemöta alla frågor, detta är ett
ansvarsområde. Viktigt att alla frågor under opponeringen skrivs ner så att de kan bemötas. Detta
är ett ansvarsområde.

- Vem som ansvarar för vad kan bestämmas i nästa möte.



Beslutat: Nästa möte 17/5 kl. 9:00 via gathertown samt att vi ska ha ett möte varje dag



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Administrativ rapport

Dokumentkod
A-22-99/A-09

Datum
17/5-2022

Ersätter

Författare
Wilma Högman

Handledare
Cecilia Johansson

Rapportnamn
Uppdelning av arbetet till opponering

Deltagande: Maja Borg, Tilda Appelqvist, Olof Sundell, Vilma Keenan och Wilma Högman.

Vi ska bestämma fördelning av följande arbetsuppgifter;
- PP + Manus
- Opponeringen
- Fixa de vi fick på opponeringen

Fördelning:
PP + Manus: Tilda, Olof
Oppoering: Maja
Efter arbete till opponeringen: Malin, Vilma, Wilma

Vi börjar att gå igenom kommentarerna vi har fått på bakgrunden.

Nästa möte: imorgon 18/5



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Administrativ rapport 

Dokumentkod 
A-22-99/A-10 

Datum 
2022-05-19 

Ersätter 
- 

 Författare 
Olof Sundell 
 

Handledare 
Cecilia Johansson 

Rapportnamn 
Morgonmöte 19/05 

 

Närvarande: Tilda Appelqvist, Maja Borg, Vilma Keenan, Wilma Högman och Olof Sundell 

  

Går igenom slutrapporten tillsammans för att kolla att allt är klart och så alla får säga sitt 

 

Ändringar: vi skriver tMKP i stället för MKP för att syfta på teknisk grad 

 Frågor till Cecilia: 

-          Referenser till sökspecifikationerna 

-          Appendix 8 (referring) 

-          Indata dubbel fosfor 

- Frågetecken kring MKP, monokaliumfosfat 

- Titel, ändring 

- Vilma referens Maten och Miljön  

 

 



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Administrativ rapport

Dokumentkod
A-22-99 / A-11

Datum
19/5-2022

Ersätter

Författare
Wilma Högman

Handledare
Cecilia Johansson

Rapportnamn
Möte med Cecilia

Vi går igenom våra frågor:
Ordlistan: MKP och MAP, vi vet inte var översättningarna kommer från. Översättningen kan
bli på latin för att fortkortningen ska bli tydligare. För läsaren ska förstå lättare så att ingen
kan kommenterar att det finns ingen förklaring var det kommer ifrån. Det måste vara
jättetydligt för läsaren. MAP – engelska och MKP – latin, man ska kunna söka på ordet.

MKP kommer inte från latin där kalium är potassium på latin men man får säga att det
kommer från periodiska systemet

Titeln: Speglar inte vårt arbete, mer en jämförelse eller undersökning. Vi får ändra titel till
något som passar. Ska helst ändras till fredag helst men huvudsaken det är ändrat till sista
slutrapporten.

Referensen: Referering i andra hand, en svensk källa i engelska text. Refereing i andra hand
visar på att vi inte kan läsa i den referensen utan man borde bara använda förstahandskällor
för att man ska minska risken för att det som sägs ska misstolkas.

Enheter: För att göra det tydligare kan man sätta en parantes om enheten är /(kg P) för att
läsaren lättare ska förstå enheten att det är per kilogram fosfor och inte per kg endast.

Cecilias kommentarer att figur 1 och 2 var bättre och lätt att förstå.

Utvunnen brytning ur gruva till MGA, inget nytt framställningssätt utan man använder det
som ingångsprodukt till processerna. Man skulle kunna koppla det till att det blir MGA,
formuleringen vi använde under mötet var: ”detta fosfatmineral kan sedan användas som
råvara för att tillverka …”.

Appendix 7: Hur vi gjorde för att få ner till vilka rapporter vi använde; vi skulle kunna ha gått
igenom rubriker och vissa andra ord i rapporten eller rubriken. Där vi skriver något mer,
behöver inte vara jätteavancerat. En review artikel sammanställer resultat från flera rapporter.
Sätt in författare och år i referensen för att lättare hitta dom i referenslistan.

Appendix 8: Sätt upphöjt i för att det ska bli tydligare för läsaren där det ska finnas som
fotnoter

Fundera om vi kan diskutera om man kan diskutera priset. Men även om man på något sätt
diskutera framställningen av gödselmedel där man använder slamaska. När skulle det vara
lönsamt om priset på gruvbrytningen går upp, finns det någon kritisk punkt?



- Skulle kunna vara en punkt för vidare studier

Man skulle under denna diskusion istället för att göra en beräkning säga att målen för att
utvinna så att det blir mindre än för befintliga gödselmedel.



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Administrativ rapport

Dokumentkod
A-22-99/A-12

Datum
23/5-2022

Ersätter
-

Författare
Wilma Högman

Handledare
Cecilia Johansson

Rapportnamn
Möte 23/5

Möte 23/5
Deltagare: Tilda Appelqvist, Maja Borg, Olle Sundell, Vilma Keenan och Wilma Högman

Vi gick igenom hur långt vi har läst i rapporten vi ska opponera och vi bestämmer att vi helst
ska vara färdiga med att läsa igenom opponeringsrapporten till tisdag.

Manuset är färdigt, vi kan gå igenom det i imorgon efter lunch. Det enda som kan behöva
utvecklas är ILC:s bit på hur det ska tillverkas, inte bara att man blandar så får man ut en
slutprodukt – Olle fixar

Vi la till tabeller som Tilda ville hitta ifrån rapporten.

Wilma ska göra om en av figurerna från rapporten till presentationen

Vi ska hjälpas åt för att komma åt frågorna för opponeringen och förbereda opponeringens PP
där den som huvudansvaret (Maja) ska skicka in pdf:en som vi har kommenterat i. Maja har
skapat en PP som vi kan lägga in grejer allt eftersom.

- Det ska finnas en sammanfattande första sida över vad vi tycker om deras rapport där det
är något som vi alla ska bidra till sammanfattningen.

För att diskutera vilka frågor vi skulle få från vår rapport, om vi gör detta på onsdag kan Maja
på förmiddagen. Komma på frågor kring vad vi vill lära sig från de delar som man
personligen tycker är otydligt så att man kan det bättre inför vår presentation samt
opponering.

Kolla i tvärgrupperna igenom presentationerna och bestäm de olika delarna.

Till möte imorgon 24/5: Alla ska ha läst rapporten och vi går igenom redovisningen av vår
rapport.

Möte onsdag: 08:30 kolla med Malin vilken tid som fungerar för henne på onsdag förmiddag.
Då kör vi miniopponering på vår rapport.



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Administrativ rapport

Dokumentkod
W-22-99/A- 13

Datum
2022-05-32

Ersätter

Författare
Malin Burklint

Handledare
Cecilia Johansson

Rapportnamn
Uppdelning av kvarvarande arbetsuppgifter

Bestämde att
● Varje gruppmedlem skriver till Vilma vilken rapport man vill ska representera sin egna

rapport. Senast onsdag 17:00 01/06.

● Varje gruppmedlem sammanfattar sina egna reflektionsdokument till ett dokument.
Senast onsdag 17:00 01/06.
Maja ansvarar för att skriva ihop allas sammanfattningar till en. Lämnas in senast
torsdag 17:00 02/06.

● Malin ansvarar för att läsa igenom slutrapporten en sista gång samt att lämna in den
senast onsdag 12:00 01/06.

● Wilma ansvarar för att rapportloggen och ärendeloggen ordnas.

● Olle samt Wilma ansvarar för att alla delar kommer med i totalrapporten i rätt
ordningen enligt rapportloggen, se Studium för mer direktiv. Från Studium “Om en
rapport har ersatts av en ny rapport … så ska enbart den sista versionen av rapporten
tas med i totalrapporten”.













Självständigt arbete i miljö- och
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Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
W-22-99/P-01

Datum
2022-04-04

Ersätter

Författare
Malin Burklint

Handledare
Cecilia Johansson

Rapportnamn
Måndagsmöte 2022-04-04

Tid: 08:50
Plats: Fagerviken, Geocentrum

Närvarande personer:Malin Burklint, Maja Borg, Tilda Appelqvist, Olle Sundell, Vilma Nyberg
Keenan, Wilma Högman

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1)   Meddelanden
Dagböcker för första veckan har inte genomförts, måste ta reda på var de ska läggas upp
och sedan ska alla skriva sina dagböcker under v.14.

2) Lägesrapport
Maja ska ringa Lantmännen senare idag för att diskutera priser för MAP och MKP.
Vilma har läst på om ämnet, uppdaterat Gantt-schemat och projektplanen.
Tilda har jobbat vidare med sina punkter - processen innan det blir slamaska,
bakgrunden.
Olle läst på om “Rithomern process” och funnit företagets hemsida med flertalet
rapporter om deras växthusutsläpp.
Wilma läst vidare om MKP bakgrunden.
Malin haft lite svårt att finna information om “Neutralization of phosphoric acid…”.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
Lägger till att skriva om fosfor (ex. varför är det viktigt för växten) - Malin ansvarar.
Maja ansvarar för priserna för MAP och MKP.
Lägger till att skriva om “Sveriges mark” - Wilma ansvarar.
Tilda ansvarar för att skapa en ppt till redovisningen måndag 04/04 och Vilma för att
skriva den.

4)   Till nästa gång
Skriva klart projektplanen och ppt:en (idag 04/04).
Ha genomgång av LaTex.
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Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
W-22-99/P-02

Datum
25/04

Ersätter

Författare
Malin Burklint

Handledare
Cecilia Johansson

Rapportnamn
Möte

Tid: 13:15-15:25
Plats: Fågelsundet, Geo

Närvarande personer: Malin Burklint, Maja Borg, Olle Sundell, Tilda Appelqvist, Wilma
Högman, Vilma Nyberg keenan.

1. CO2-utsläpp
Enbart CO2-utsläpp [CO2e] enbart återvinning/fossilt inte för MKP/MAP processerna.
Har kvar CO2-utsläppen för KOH och ammoniak → byta frågeställning till “återvinna
eller inte” istället för tidigare frågeställning.

a. Måste motivera varför det blev de intervallen som det blev i tabell i metoden i
slutrapporten.

b. Kommer inte att räkna ut CO2-utsläppen för Mishor utan tar de värden Olle
har hittat på deras hemsida.

2. Tillstånd och utsläpp KOH/ammoniak
a. Tillstånd

5 - tillstånd, anmälan krävs ej - bara att tuta och köra
1 - tillstånd A krävs → hela verksamheten kommer att klassas som miljöfarlig
verksamhet det vill säga eventuell prövning i domstol.

b. Utsläpp
Räknat ut hur mycket CO2 NPK släpper ut utifrån EU-medelvärde - likadana för
KOH och ammoniak. - Ändra värdena i tabellen [kg CO2/kg K/N]

3. Andel fosfor och tungmetaller
a. Fosfor

Skiljer sig väldigt mycket mellan typer av gödsel och anses inte vara lika
relevant till frågan.

b. Tungmetaller
Väljer att enbart fokusera på kadmium gränsen och bakar in det i frågan om
återvinning/fossilt.

4. Pris
Räknat ut en korreringsfaktor, normalfördelat priserna med ett låddiagram för
MKP/MAP. Detta för att skapa ett intervall som inte exkluderade några värden.



5. Uppdatering om vad som kommer
● 5 maj: Inlämning av ett PM, gruppvis, om att spela populärvetenskapligt.

Omfattning: 1-3 sidor. Ingen redovisning om hur/varför informationen är vald
men referenser ska vara med. - Malin ansvarar.

● 13 maj: Första inlämningen av slutrapporten inne 12:00. Ansvarsområden
kommer att delas upp i att vissa ansvarar för en del av frågeställningen för
bakgrunden samt resultatet. Delar upp arbetet för diskussionen och
bakgrunden i slutrapporten. - Vilma, Malin, Wilma ansvarar för bakgrunden
- Maja, Tilda, Olle ansvarar för diskussionen.

6. Reflektionsdokument/dagbok
Skriva om hur det gått för mig själv i gruppen men inte i det individuella arbetet.

7. Till nästa gång
Möte med Yariv 08:30-10:00 fredag 29/04 för alla som kom!
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Gruppmöte



Tid: 2022-05-02, 11:20-12:00
Plats: Micro, Geocentrum

Närvarande personer: Tilda Appelqvist, Maja Borg, Malin Burklint, Wilma Högman, Vilma
Nyberg Keenan, Olle Sundell

Dagordningen

2) Lägesrapport
Tilda: metoddelen och resultatet för beräkningarna av CO2 vid gruvbrytning och
återvinning av fosfor är nästan klart, har inte lagt in i MKA:n.

Maja: har skrivit en ny rapport om hur fosforbrytning görs till bakgrunden, fått fram
priserna för MAP, MKP och NKP för perioden 2020-2022.

Vilma: skrivit metoden om tillstånd men har lite problem med resultatet, inte börjat kolla
på CO2 för ammoniak ännu. Behöver kolla med Yariv om hur mycket ammoniak EM har
tänkt att producera.

Malin: skrivit klart sammanfattningen, 50% klar med PM:et om att skriva
populärvetenskapligt.

Olle: skrivit klart metoden för MKP, kommer bli klar med metoden för priser idag, har
påbörjat sammanställningen till slutrapporten av alla metoder, ska påbörja resultatet av
känslighetsanalysen.

Wilma: metoden och resultatet för CO2-utsläppen för KOH och NH3 är klart, har börjat
skriva på bakgrunden.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
Priset för MAP och MKP ska ges i [kr/kg]

Wilma tar ansvar för indata om kadmium i slutrapporten

Inför ett kapitel som behandlar huruvida data till metoden togs fram

Bestämmer att ha med en ordlista i slutrapporten där förkortningar som kommer att
användas i rapporten och förklaras.

Väljer att enbart presentera NPK i bakgrunden.

4)   Till nästa gång
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Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
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Datum
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Författare
Malin Burklint

Handledare
Cecilia Johansson
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Gruppmöte



Tid: 09:30-10:00
Plats: GatherTown (distans)

Närvarande personer: Tilda Appelqvist, Maja Borg, Malin Burklint, Wilma Högman, Vilma
Nyberg Keenan, Olle Sundell

Dagordningen

1)   Meddelanden
Inga meddelanden.

2) Lägesrapport
Wilma: klar med resultatdelen, nästan klar med stapeldiagrammen för resultatet, har
tillsammans med WIlma kollat på hur MKP/MAP processerna från förstudien kan kortast
ned.

Vilma: bakgrunden till slutrapporten är nästan helt färdigskriven, har börjat utforma och
skriva slutrapportens kapitel om frågeställning/syfte, mailade Cecilia om frågade
huruvida introduktion i slutrapporten ska se ut.

Tilda: skrivit på diskussionen, kvar att skriva om är tillstånd.

Maja: skrivit på diskussionen, lite svårt att få ihop varför vi undersökt CO2 för både
råvaran och hela processen.

Olle: inte klar med sammanställningen av metoden än, har påbörjat känslighetsanalysen.

Malin: börjat skriva om mineralgödsel, NPK, i allmänhet till bakgrunden, nästan helt klar
med data-kapitlet (bortsett från CO2-värden för Mishor Rothem).

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
Ta med i diskussionen att ett högt pris behöver inte nödvändigtvis vara dåligt.

I slutrapportens introduktionen kommer en rubrik att handla om antaganden som gjorts,
relaterade till, frågeställningen. Rapportera i ärendelogg - skriv ner antaganden som
gjorts för frågeställningen

Delarna “Slutsats” och “Vidare studier” i slutrapporten - Maja, Tilda ansvarar Rapportera
i ärendelogg

Abstract i slutrapporten - Vilma ansvarar Rapportera i ärendelogg

Tilda mailar Cecilia om en sammanfattning på svenska ska vara med i slutrapporten
Rapportera i ärendelogg

Appendix i slutrapporten samt sammanställa klart indata delen (G-rapport) - Malin



ansvarar Rapportera i ärendelogg

Referenser i slutrapporten - Wilma ansvarar Rapportera i ärendelogg

4)   Till nästa gång
Nästa möte onsdag 11/05 08:30
Klara med delarna enligt checklistan
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Cecilia Johansson
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Metod för jämförelse av koldioxidutsläpp vid tillverkning av
kaliumhydroxid och ammoniak

Sammanfattning
För att skapa MKP respektive MAP tillsätts kaliumhydroxid respektive ammoniak vid
produktion. I denna rapport beskrivs tillvägagångssättet för hur metoden för att jämföra
koldioxidutsläpp vid tillverkning av tillsatserna kaliumhydroxid och ammoniak skapades. För
att kunna ta reda på vilket av tillsatserna som är mest miljövänlig, det vill säga släpper ut
minst koldioxid vid tillverkning, behövdes en referensram skapas så att poäng kunde sättas
för de två ämnena.

Metod för jämförelse av koldioxidutsläpp vid tillverkning av
kaliumhydroxid och ammoniak
För att kunna jämföra vilken utav ämnena kaliumhydroxid och ammoniak som är mest
miljövänlig med avseende på minst koldioxidutsläpp behövdes en referensram skapas för att
respektive ämne skulle kunna betygsättas mellan 1-5. Metoden för att skapa denna
referensram baserades på tillgänglig data för det genomsnittliga koldioxidutsläppen i Europa
för tillverkning av gödselmedlet NPK som ofta används inom jordbruket. Datan erhölls från
rapporten A Review of Greenhouse gas Emission Factors for Fertilizer Production (Wood &
Cowie 2004) och hittades genom följande sökning:

Tabell 1: Metod för sökning av data

Bibliotek Sökord Sökträffar

Google Scholar Fertilizer production CO2
emission

20 900

Genom att använda datan från tabell 8 över koldioxidutsläpp för NPK för respektive ämne, i
detta fall koldioxidutsläppen per kg N respektive per kg K, skapades ett intervall för
poängsättning. Datan för genomsnittligt koldioxidutsläpp vid tillverkning av NPK i Europa
användes för att Sverige ansågs för avgränsat samt att förhållandet mellan kväve, kalium
och fosfor är lika (15:15:15) för europeisk produktion. På så sätt kunde samma intervall i
poängsättningen sättas för både ammoniak och kaliumhydroxid. På följande sätt skapades
intervallen för poängsättning:



● Datan från tabell 8 (rad 12-13 kolumn 4 och 6) sattes som ett normalt intervall och
fick representera poäng 3.

● Ett lägsta intervall skapades genom att halvera detta normalvärdesintervall, värden
lägre än det halverade värden fick poäng 1 och värden däremellan poäng 2.

● Ett högsta intervall skapades genom att addera samma halvering till det högsta
värdet i normal intervallet, värden lägre än det fick poäng 4 och värden högre än det
poäng 5.

Tabell 2: Poängsystem för koldioxidutsläpp vid tillverkning av kaliumhydroxid och ammoniak

Koldioxidutsläpp för
kaliumhydroxid/ammoniak
i kg/kg produkt

Poäng

0-3,0 5

3,7-7,4 4

6,2-9,2 3

9,3-12,3 2

12,4< 1

Referenser
Wood, S & Cowie, A (2004). A Review of Greenhouse gas Emission Factors for Fertilizer
Production. (38). Wales: Cooperative Research Centre for Greenhouse Accounting
http://www.sciencetheearth.com/uploads/2/4/6/5/24658156/2004_wood_a_review_of_greenh
ouse_gas_emission_factors.pdf

http://www.sciencetheearth.com/uploads/2/4/6/5/24658156/2004_wood_a_review_of_greenhouse_gas_emission_factors.pdf
http://www.sciencetheearth.com/uploads/2/4/6/5/24658156/2004_wood_a_review_of_greenhouse_gas_emission_factors.pdf
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Sammanfattning
I denna rapport beskrivs hur fosfatmalm bryts och hur råfosfat sedan transporteras till
förädlingsindustri. Det finns huvudsakligen två sätt att utvinna fosfat från sediment i marken. Det ena
sättet är att lösa upp sedimentet i vatten och sedan transportera lösningen för vidare förädling via långa
rör. Man kan också torka sedimentet och transportera med tåg eller lastbil. Marocko har världens
största fyndighet av fosfatmineral. i ett dagbrott i regionen Khouribga används båda metoder, med
vattentillgången är begränsad och man diskuterar hur mycket av vattenresurserna som ska gå till
jordbruket eller fosfatindustrin. Vid brytning av fosfat släpps miljöfarliga ämnen som t ex tungmetaller
ut i vattendrag och därför klassas gruvnäringen som miljöfarlig verksamhet.

Brytningen av fosfatmalm
Brytning av fosfatmalm sker nuförtiden oftast genom dagbrott, men har tidigare också gjorts i
underjordiska gruvor. Släpgrävmaskiner för bort översta lagren av marken för att komma ner till den
del av sedimentet som har tillräckligt hög fosforhalt, vilket brukar vara cirka 10 till 30 meter under
markytan. I sedimentärt fosfat uppträder fosfor löst i sedimentet tillsammans med sand och lera.
Generellt finns det sju olika fosforlager med varierande kvalitet. Bulldozers gräver upp och lastar
sedimentet som består av grus med fosfater på ett transportband (Rosengren 2019). Hur förädling av
fosfatmalm går till varierar, men styrs till stor del av vattentillgången vid gruvan. Om det finns god
vattentillgång, är en vanligt använd metod att spola vatten genom fosforgruset så en så kallas slurry av
sand, lera och löst fosfat bildas. Denna process kräver energi då ett högt tryck på vatten måste uppnås.
Slurryn transporteras sedan till en industri för förädling via rör där den filtreras så att sandpartiklar
separeras och genomgår sedan en flotation. Genom denna process fälls fosfat ut och blir därmed
separerad från slurryn. Fosfatet kan sedan transporteras vidare för tillverkning av t ex gödningsmedel .
Om vattentillgången vid gruvan är begränsad, är det vanligt att istället torka sedimentet, som är en
mycket energikrävande process. Fosfatet uppträder då i fast form och kan transporteras till en industri
för vidare förädling via tåg eller lastbil (Van Kauwenbergh  2010).

Fyndigheter av fosfatmineral
Av världens totala fyndigheter av fosfatmineral, som används för framställning av fosfatgödsel, finns
omkring 70% i Marocko och Västsahara. För att tillgodose EU:s behov av fosfatmineral stod importen
under 2019 för 84%. Det var huvudsakligen Marocko och Ryssland som stod för exporten av denna,
24% respektive 20%. EU:s inhemska produktion på 16% stod Finland för (SGU u.å). EU har inga
stora fyndigheter av fosfor utan är beroende av import och därför finns en instabilitet i
försörjningsgrad relaterat till exempelvis geopolitiska konflikter (LKAB, 2022). Emellertid sker en
prospektering på en fosfatfyndighet i Kiruna som kallas Per Geijer. Det är en malmkropp med höga



halter av fosfor och med den tänker sig LKAB att man man skulle kunna ersätta importen från
Ryssland, ifall en etablering av en sådan gruva godkänns (LKAB, 2022).

I Marocko finns huvudsakligen fyra gruvor där dagbrottet i regionen Khouribga är det absolut största.
40% av den råfosfor som bryts där transporteras i form av en slurry via rör och resterande 60%
transporteras som torkad fosforgrus via tåg. Metoden att torka råfosfor kräver generellt sett mer energi
i form av värme,  men metoden att lösa upp råfosfor i vatten kräver också energi då vatten spolas med
ett högt tryck. Framförallt krävs stora mängder vatten, vilket kan vara begränsande i ett land som
Marocko och därför försöker man återanvända spolvattnet flera gånger (Lee et al. 2020). Totalt
exporterar Marocko 11,1 miljoner ton fosfat, 1,9 miljoner ton fosforsyra och 8,1 miljoner ton
konstgödsel till EU och deras globala exportintäkter för fosfat uppgick till cirka 50,7 miljarder kronor
år 2018 (Rosengren 2019).

Miljöpåverkan från gruvor
All gruvnäring bidrar till olika typer av miljöpåverkan och är klassad som miljöfarlig verksamhet i
Sverige. Det är bland annat genom utsläpp av miljöfarliga ämnen såsom metaller till omgivande
vattendrag, avfallshanteringen samt buller, vibrationer och damm som kan påverka boende i
närområdet (SGU, 2020). I Marocko är en stor utmaning hur vattenresurser ska allokeras mellan
jordbruket och fosfatindustrin. I till exempel Khouribgaregionen är det huvudsakligen dammen Ait
Messaoud som står för vattenförsörjningen men kommer troligtvis inte räcka framöver för att
tillgodose båda näringar med tillräckligt vatten (Lee et al. 2020).

Referenser

Lee, S.-H., Assi, A.T, Daher, B., Mengoub, F.E., Mohtar, R.H. (2020). A Water-Energy-Food Nexus
Approach for Conducting Trade-off Analysis: Morocco’s Phosphate Industry in the Khouribga Region.
Hydrol. Earth Syst. Svi., 24, 4727-474. https://doi.org/10.5194/hess-2020-197

LKAB. (2022). LKAB kan ersätta Europas import av fosformalm från Ryssland.
https://www.lkab.com/sv/nyhetsrum/nyheter/lkab-kan-ersatta-europas-import-av-fosformalm-fran-ryss
land/?aid=5232 [2022-05-03].

Rosengren, I. (2019). Fosfor från Marocko styr världens matproduktion. Forskning.se, 8 augusti.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) (u.å). Fosfatmineral och fosfor.
https://www.sgu.se/mineralnaring/kritiska-ravaror/fosfatmineral-och-fosfor/ [2022-04-04]

Sveriges geologiska undersökning (SGU) (2020). Gruvor och miljöpåverkan.
https://www.sgu.se/mineralnaring/gruvor-och-miljopaverkan/ [2022-05-03]

Van Kauwenbergh, S. (2010). World Phosphate Rock Reserves and Resources.
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadw835.PDF

https://doi.org/10.5194/hess-2020-197
https://www.lkab.com/sv/nyhetsrum/nyheter/lkab-kan-ersatta-europas-import-av-fosformalm-fran-ryssland/?aid=5232
https://www.lkab.com/sv/nyhetsrum/nyheter/lkab-kan-ersatta-europas-import-av-fosformalm-fran-ryssland/?aid=5232
https://www.sgu.se/mineralnaring/kritiska-ravaror/fosfatmineral-och-fosfor/
https://www.sgu.se/mineralnaring/gruvor-och-miljopaverkan/
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadw835.PDF
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Metoder för kvantifiering av växthusgasutsläpp

Metod för jämförelse av koldioxidutsläpp vid tillverkning av MAP
och MKP
För att utvärdera hur mycket koldioxidekvivalenter som släpps ut vid produktion av MAP
(europeiskt genomsnitt) samt MKP via Mishor Rotem processen, skapades en värdetabell
med fem intervall. De utsläpp som anses väldigt låga för produktionen får fem poäng och de
utsläpp som anses väldigt höga får endast ett poäng. För att få en uppfattning om
storleksordningen av utsläppen och vad som anses som mycket respektive lite utsläpp,
används befintlig data från produktion av kvävegödselmedel (NPK) som referens.
Koldioxidutsläpp för produktion av NPK är cirka  4,8 kg CO2-eq per kg kväve (Reyes et al
2011). Produktion av kvävegödselmedel är en väldigt energikrävande process och därför
valdes något lägre värden i värderingstabellen för produktion av fosforgödningsmedel.
Antagandet gjordes att om utsläppen av CO2-eq per kg fosfor är 75 % av utsläppen för
kvävegödselmedel anses det som stora utsläpp och värderas därför till ett poäng. Vidare
antogs att intervallet i mitten, för tre poäng, sattes så att det inkluderar 50% av utsläppen för
kvävegödselmedel, det vill säga 2,4 kg CO2-eq per kg fosfor. Därefter gjordes jämna
intervall som presenteras i följande poängsystem:

Totala utsläpp [kg CO2-eq per kg fosfor] poäng

0-0,8 5

0,9-1,7 4

1,8-2,6 3

2,7-3,5 2

3,6< 1



Metod för jämförelse av koldioxidutsläpp vid återvunnen och
fossilt bruten fosfor

Jämförelse av koldioxidekvivalenter mellan återvunnen och fossilt skapad fosforråvara, med
en värdetabell på fem intervall. Lägre utsläpp anses positivt och ger en högre poäng. Som
referens för att skapa intervallen användes data från MAP- vs MKP-processen och
halverades. Antagandet gjordes alltså att utvinningen av “råvaran” fosfor står för 50% av
utsläppen vid hela tillverkningsprocessen av gödningsmedlet. Poängsystemet blir, baserat
på intervallen från tillverkningen, följande:

Totala utsläpp [kg CO2-eq per kg fosfor] poäng

0-0,44 5

0,45-0,8 4

0,9-1,34 3

1,35-1,7 2

1,8< 1

Referenser

Reyes, T., Gopikrishna, S.R., Krishnan, R., Smith, P (2011). Greenhouse gas emissions and
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Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Arbetsrapport

Dokumentkod
W-22-99 / G - 07

Datum
2022-05-06

Ersätter

Författare
Malin Burklint

Handledare
Cecilia Johansson

Rapportnamn
Sammanställning indata

Indata
Litteraturstudier utfördes för samtliga datainsamlingar förutom prisinsamlingen som utfördes
genom personlig kontakt, för detaljerad information om varje sökning se Appendix 1.

Kadmium
För att ta reda på mängden kadmium i slamaska användes rapporten Metoder för
fosforåtervinning ur avloppsslam (2014). I rapportens fanns ett medelvärde på 33 mg Cd/kg P
i avloppsslam. Valde att göra antagandet att mängden kadmium i slamaska är densamma som i
avloppsslam.

Vad gällande kadmiumhalten i fosfor från gruvbrytning specificerades det till fosfor utvunnen
i Marocko. Värdet på kadmiumhalten erhölls från rapporten The geochemistry of cadmium in
the phosphate-rich and organic-rich sediments of the Oulad-Abdoun and Timahdit basins
(Morocco) (1996). Kadmiumhalten i rapporten anges i ppm och fosforhalten som procent
P2O5. Det beräknade värdet på kadmiumhalten blev 2,2831 mg Cd/kg P, för de fullständiga
beräkningarna se Appendix 2.1.

Koldioxidutsläpp
NH3
Data för koldioxidutsläpp för NH3 togs från rapporten A Review of Greenhouse gas Emission
Factors for Fertilizer Production (2004). Enligt rapporten är medelvärdet för Europas
koldioxidutsläpp för ammoniak 2,3293 kg CO2/kg N.

KOH
I rapporten Storage of carbon dioxide capture in pilot-scale biogas upgrading plant by
accelerated carbonation of industrial residues (2011) angavs att produktionen av 1 mol KOH
genererar ett indirekt utsläpp på 1,6 mol CO2. Det beräknade värdet på koldioxidutsläppet för
KOH blev 0,88841 kg CO2/kg K, för fullständig beräkning se Appendix 2.2.

Fosfor från gruvbrytning
Denna rapport valde att endast inrikta sig på gruvbrytning i Marocko och det koldioxidutsläpp
som sker där. I rapporten A Water-Energy-Food Nexus Approach for Conducting Trade-off
Analysis: Morocco’s Phosphate Industry in the Khouribga Region (2020) fås att 2015 utvanns
20,1 miljoner ton råfosfat från gruvområdet i Khouribga samt att de direkta
koldioxidutsläppen är 0,53 miljoner ton/år och de indirekta utsläppen 0,35 miljoner ton/år. Det



beräknade värdet på koldioxidutsläppet för gruvbrytningen av fosfor blev 0,015 kg CO2e/kg P,
för fullständig beräkning se Appendix 2.3.

Fosfor från slamaska
För data på koldioxidutsläppen för de processer som krävs för att få ut fosfor från slamaska
användes rapporten Nya utsläppskrav för svenska reningsverk – effekter på reningsverkens
totala miljöpåverkan (2016) för data om förtjockningen, rötningen och avvattningen och
rapporten Konsekvensbeskrivning för framtida slamhantering och fosforåtervinning (2020)
för data om HTC-processen, förbränningen till slamaska samt transporten mellan reningsverk
och förbränningsanläggningen. Båda rapporterna hade utfört studier på reningsverk som
behandlade 100 000-200 000 pe. Den beräknade totala mängden koldioxidutsläpp för
återvunnet fosfor blev 2,68 kg CO2e/kg P, för fullständig beräkning se Appendix 2.4.

Ammoniak
Ammoniak samt vattenfri ammoniak hittas i bilaga Förteckning över varuslag i förordning
2008:245 under nummer 2814 och kräver därmed anmälan till produktregistret enligt 3§.
Enligt MSB (2017) klassas ammoniak som en brandfarlig gas och därmed krävs tillstånd vid
yrkesmässig hantering inomhus som överskrider 250 liter enligt MSBFS (2013:3) 3§. Det
antas i denna rapport att hanteringen avser en större mängd än 250 liter eftersom det avser
industriell produktion. Därmed kräver hantering av ammoniak tillstånd B enligt metoden i
denna rapport.

Kaliumhydroxid
Enligt 3§ i SFS 2008:245 Förteckning av varuslag ska kaliumhydroxid registreras till. Enligt
4§ i SFS 2008:245 ska anmälan till produktregistret hos kemikalieinspektionen göras av den
som yrkesmässigt tar in produkten i Sverige. Enligt 5§ gäller ej 4§ om mindre än 100 kg av
produkten produceras eller tas in i Sverige. Det antas i denna rapport att hanteringen avser en
större mängd än 100 kg eftersom det avser industriell produktion. Därmed kräver hantering av
kaliumhydroxid produktanmälan.

Priser; NPK, tMAP och MKP
(Kund)Priserna på NPK, tMAP och MKP för perioden april 2020–2022 fanns genom
personlig kontakt via kundtjänst på Lantmännen den 03/05 2022, se tabell 1 för priserna.

Tabell 1: Redovisar Lantmännens pris på NPK, tMAP och MKP för åren 2020–2022.
År NPK [kr/kg] tMAP [kr/kg] MKP [kr/kg]

2020 3,58 14,36 38,12

2021 4,02 15,78 20,14

2022 12,30 24,46 19,14



Det slutgiltiga värdet på data för priserna togs fram genom att ta medelvärdet av priser för
perioden 2020–2022, se tabell 2.

Tabell 2: Medelvärdet av Lantmännens pris för åren 2020–2022.
NPK [kr/kg] tMAP [kr/kg] MKP [kr/kg]

6,63 18,20 25,80
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Appendix
1. Sökord

Tabell 2: Översikt av databas, sökord, antal träffar, datum då sökningen utfördes.
Rapport Databas Sökord Antal

träffar
Datum

Metoder för
fosforåtervinning
ur avloppslam

Google Kalciumhalt i
återvunnen
Ca3(PO4)2

399 2022-05-04

The geochemistry
of cadmium in the
phosphate-rich and
organic-rich
sediments of the
Oulad-Abdoun and
Timahdit basins
(Morocco)

Google Peak P morocco
cadmium

1 480 000 2022-05-05

A Review of
Greenhouse Gas
Emission Factors
for Fertiliser
Production

Google
Scholar

Fertilizer
production CO2
emission

20 900 2022-04-25

Storage of carbon
dioxide captured
in a pilot-scale
biogas upgrading
plant by
accelerated
carbonation of
industrial
residues

Google KOH production
CO2 emission

2 780 000 2022-05-03

Förteckning över
varuslag

Google Ammoniak
tillstånd hantering

43 900 2022-05-03

Förteckning av
varuslag

Google Kaliumhydroxid
tillstånd hantering

13 200 2022-05-03

A
Water-Energy-Fo
od Nexus
Approach for
Conducting
Trade-off
Analysis:
Morocco’s

Google Carbon footprint
mining industry

26 100 000 2022-04-19



Phosphate
Industry in the
Khouribga
Region

Nya utsläppskrav
för svenska
reningsverk –
effekter på
reningsverkens
totala
miljöpåverkan

Google Käppala
reningsverk
koldioxidavtryck

118 2022-04-19

Konsekvensbeskr
ivning för
framtida
slamhantering
och
fosforåtervinning

Google Fosforåtervinnin
g slamhantering

9 240 2022-04-19

2. Beräkningar
2.1 Kadmiumhalten i fosfor från Marocko

2.2 Koldioxidutsläpp för KOH

2.3 Koldioxidutsläpp gruvbrytning av fosfor
CEårligen = 0,53•106 + 0,35•106 = 0,88•109 kg CO2e/år
PRråfosfat = 20,1•109 kg/år

CEfossil = CEårligen / (3 • PRråfosfat) = 0,88•106 / (3 • 20,1•109) = 0,015 kg CO2e/kg P.

Faktorn tre multiplicerades in eftersom fosforn utgör en tredjedel av råfosfatet (United
States Environmental Protection Agency u.å.).

2.4 Koldioxidutsläpp återanvändning av fosfor
CEför = 105 kg CO2e/år
CEröt = 1 400 kg CO2e/år
CEavv = 183 kg CO2e/år

CEför,röt,avv = (CEför + CEröt + CEavv) / (Storrsubstans * 0,2) [kg CO2e/kg slam]

CEHTC = 16,8•103 kg CO2e/år
CEförbränning = 56,2•103 kg CO2e/år
TR = 5,6•103 kg CO2e/slam

CEHTC,förbränning,trans = CEHTC + CEförbränning + TR

Sperson = 80 kg/person/år
CEåtervinning = (CEför, röt, avv + CEHTC, förbrääning, trans)/(Sperson • 0,028/Sperson)
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Sammanfattning
Följande rapport utgör diskussionsdelen i slutrapporten, vilken utgår från resultatet i MKA:n.
De olika parametrarna i MKA:n diskuteras. Kaliumhydroxid var enligt MKA:n lättare att få
tillstånd för jämfört med ammoniak men det diskuteras kring om att andra tillstånd även
skulle beaktas. Priset enligt MKA:n fick samma poäng trots att kostnaden skiljdes mycket åt,
vilket var för att båda kostnader hamnade utanför intervallet. Detta diskuteras till stor del
bero på den instabila marknaden med t.ex. kriget i Ukraina och pandemin Covid-19. För
koldioxidutsläpp vid framställning fick MKP högre poäng än tMAP i Mishor Rotem processen
men samma poäng när endast råvarorna jämfördes. Slutsatsen dras att MKP därför leder till
mindre utsläpp. Vid jämförelse av återvunnen och gruvbuten fosfor fick den sistnämnda
högre poäng i MKA:n och därmed ansågs denna mest fördelaktig, men att andra
miljöfaktorer kan vara intressanta att beakta för att se på miljöpåverkan i stort. Även
geopolitiska spänningar bör betraktas samt att fosfor är en ändlig resurs, vilket kan vara ett
hinder för den gruvbrutna fosforn. Kadmiumhalten var lägre i den gruvbrutna fosforn enligt
MKA:n och därmed bättre.

Det diskuterades även hur MKA:n har fungerat överlag som metod för detta projekt. Det har
ansetts vara ett enkelt sätt för bedömning när olika kriterier vägs in samtidigt som
intervallbyggandet har varit något svårt.



6 Diskussion

6.1 Parametrarna i MKA:n
Följande avsnitt diskuterar de olika parametrarna som studerades var för sig, med resonemang kring
osäkerheter i metod och resultat.

6.1.1 Tillstånd
För att hantera ammoniak (används som tillsats vid tillverkning av tMAP) krävs tillstånd B (“se
betydelse appendix…”) vilket ger två poäng enligt MKA:n. För att hantera kaliumhydroxid (används
som tillsats vid tillverkning av MKP) krävs verksamhetsanmälan och/eller produktanmälan, vilket ger
fyra poäng. Det anses alltså i denna undersökning betydligt lättare att hantera kaliumhydroxid där
endast anmälan behövs, jämfört med ammoniak som dessutom kräver tillstånd.

I följande projekt har vilka tillstånd som gäller för att få använda tillsatserna i tMAP och MKP,
antagits är det som skiljer hela produktionen av respektive gödningsmedel med avseende på tillstånd.
Huruvida detta stämmer eller inte går att diskutera. Enligt miljöprövningsförordningen (SFS
2013:251) krävs tillståndsplikt A (notera ej samma som tillstånd A, se Appendix) eller tillståndsplikt
B (notera ej samma som tillstånd B, se Appendix) beroende på hur stor volym gödselmedel som
produceras, för att i industriell skala tillverka (enkla eller sammansatta) gödselmedel som består av
fosfor, kväve eller kalium. Därmed är det inte självklart att bara för att kaliumhydroxid har en enklare
tillståndsprocess, att hela produktionen av MKP skulle innebära en enklare tillståndshantering.
Emellertid borde övriga tillstånd, förutom de för tillsatserna, vara någorlunda likartade…..

I handboken Hantering av brandfarlig gas för yrkesmässig verksamhet beskrivs ammoniak som en
mycket giftig gas som är brandfarlig men svårt att antända. De menar därför att ammoniak är ett
undantag och tas därför inte upp som en brandfarlig gas i handboken (Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap 2020). Skulle ammoniak anses som ett undantag och inte vara brandfarlig, hade inte
tillstånd B krävts vid hantering, utan bara produktanmälan precis som för kaliumhydroxid. Det har
dock inte hittats några andra underlag i lagtext som stödjer detta och därför har vi i denna rapport valt
att klassa ammoniak som brandfarlig.

6.1.2 Pris och världsmarknad
Enligt lantmännens prislista var priset på MKP 38,12 kr/kg och för tMAP 24,46 kr/kg år 2022, vilket
innebär att MKP säljs för 13,66 kr/kg mer jämfört med tMAP. MKA:n ger därför 2 poäng för både
MKP och tMAP, trots att de skiljer sig mycket åt i pris. Detta beror på att båda priserna hamnade
utanför intervallen, då de var betydligt dyrare än det satta maxvärdet på 7,92 kr/kg. Vidare analys
visar att priset på tMAP och MKP har ökat från 2021 till 2022 med 56% respektive 89%. Detta kan
därmed vara en orsak till att priset hamnade utanför intervallen då de är baserade på historiska
råvarupriser, vilka tycks ha stigit enormt de senaste åren. Vid jämförelse med DTN:s prislista har
konventionell MAP följt en liknande utvecklingskurva under perioden där priset ökat med 53%.
Enligt denna källa är priset för MAP i april 2022 1079 USD/ton vilket motsvarar cirka 11,49 kr/kg
(Quinn 2022). TMAP anses som en premiumprodukt då den bland annat genomgått fler
reningsprocesser än MAP och det är därför inte konstigt att den är dyrare. Enligt dessa källor ger en
ytterligare bearbetning och rening av råvaran, att tMAP kan säljas för 12,97 kr/kg dyrare än MAP. Då



det inte fanns någon annan prisbild på MKP att hitta, jämfördes MKP istället med kaliumkarbonat
(innehåller kalium men inte fosfor). Priset på kaliumkarbonat har enligt DTN ökat med 99% under
perioden vilket betyder att de följer samma trend, men med något större procentuell prisökning för
kaliumkarbonat (Quinn 2022). Indata för pris i MKA:n valdes genom att ta medelvärde från de tre
senaste åren. Då priset har ökat markant, framförallt under det senaste året, går det att diskutera
huruvida dessa priser ska hanteras för indata i MKA:n. Det hade eventuellt varit bättre att ta ett
medelvärde över flera år för att få en uppfattning om det genomsnittliga priset vid en mer stabil
marknad. Samtidigt är det också relevant att veta det aktuella priset och inte vikta in vad det har varit
för 10 år sedan.

Att priset på gödningsmedel har ökat så kraftigt under de senaste åren har framförallt två orsaker. Det
ena är pandemin av coronaviruset som bröt ut år 2019, vilken medförde en prisökning på grund av att
gödningsfabriker var tvungna att stänga ner och försenade transporter (Marlow 2020). Det andra är
Rysslands invasion av Ukraina, vilken är den orsak som har bidragit mest till prisökningen av
gödningsmedel. Som nämnt i avsnitt …. är Ryssland en storproducent av fosfor- och kvävegödning
och därför råder det nu brist på gödningsmedel inför växtsäsongen (Ibendahl 2022). Ett litet utbud
men fortsatt hög efterfrågan leder till att priset ökar, vilket är en trend som kan ses även i denna
rapport.

Hur den framtida gödningsmarkanden kommer se ut är svårt att förutspå. Om priset kommer att öka
ännu mer eller om marknaden kommer stabilisera sig beror till stor del på hur kriget mellan Ryssland
och Ukraina utvecklar sig. Framtida konflikter och pandemier är något svenska lantbrukare behöver ta
hänsyn till och börja fundera mer över sin gödselhantering och hur vi ska kunna bli mer
självförsörjande med gödningsmedel.

6.1.3 Koldioxidutsläpp vid framställning
Koldioxidutsläpp vid framställning av ammoniak och kaliumhydroxid, vilka är råvaror i tMAP
respektive MKP, fick båda 15 poäng i MKA:n. Koldioxidutsläpp vid framställning av tMAP
respektive MKP från Mishor Rotem-anläggningen gav tMAP tre poäng och MKP 15 poäng (se
tabell…). Som övergripande slutsats innebär således en produktion av MKP mindre utsläpp av
koldioxid men att skillnader i mängd utsläpp skiljer sig mellan olika framställningsprocesser.

En viktig aspekt att belysa är att följande rapport endast har jämfört skillnader vid produktion av
ämnena. Vad växter behöver för näringsämnen utöver fosfor har alltså inte tagits i beaktning. MAP
tillför utöver fosfor även kväve i form av ammoniak vilket växten behöver (se mer i avsnitt…),
medan MKP istället tillför kalium vilket också är essentiellt för växten (se mer i avsnitt…). För en
helhetsbild av hur mycket emissioner som produceras vid val av antingen MAP eller MKP, bör man
också studera koldioxidutsläpp från de gödselmedel som behövs för att komplettera MAP respektive
MKP för att ge samma näringstillförsel.

6.1.4 Koldioxidutsläpp för återvunnen och gruvbruten fosfor
För produktion av mineralgödselmedel resulterar en gruvbrytningsprocess i 178 gånger mindre
emissioner av koldioxid, jämfört med att återvinna fosfor från slamaska (se appendix/tabell…). Den
återvunna fosforn fick tre poäng i MKA:n medan gruvbruten fosfor fick 15 poäng med avseende på
koldioxidutsläpp.



Det är emellertid något missvisande att endast utgå från mängden växthusgasutsläpp för att bestämma
om gruvbrytning eller återvinning är att föredra, eftersom det finns många andra miljöfaktorer att
beakta. Gruvnäringen påverkar omgivande miljön på flera sätt som inte tas hänsyn till i denna
rapport.. Det är bland annat utsläpp av oönskade ämnen som till exempel metaller till omgivande
miljö samt krävs stora mängder vatten. En stor del av importen av fosfatmineral är från Marocko (som
beskrivet i avsnitt…), där det inte finns tillräckligt med vatten för att tillgodose både jordbruket och
fosfatindustrin i landet. Det sker just nu en socioekonomisk tillväxt i Marocko, som innebär att det blir
en allt hårdare konkurrens om vattenresurser mellan olika näringar; jordbruk, industri och turism
(Hssaisoune 2020). I landet är det redan brist på vatten vilket kommer öka med framtida
temperaturhöjningar samt ser man även på ett ökande saltvattenintrång i akviferer (Hssaisoune 2020).
Den marockanska fosfatindustrin är visserligen viktig för den marockanska ekonomin samtidigt som
det finns en problematik i och med att jordbruket också gör anspråk på vatten. För återvinningen av
fosfor ur avloppsslam finns inte någon problematik kring utsläpp av oönskade ämnen till omgivning
eller negativ påverkan på vattenresurser.

Resultatets fulla relevans kan också diskuteras då inte hela processen att tillverka mineralgödsel tagits
med, från gruvbrytning till mineralgödsel respektive från slam till mineralgödsel. Koldioxidutsläpp
har beräknats enbart på själva gruvprocessen respektive behandlingarna från avloppsslam till
slamaska. Hur förädlingen till gödningsmedel sedan går till för råfosfat respektive aska och hur stor
klimatpåverkan är i form av koldioxidutsläpp har inte studerats i denna rapport, men kan bland annat
göras med EasyMinings process CleanMap som är förklarad kort i avsnitt …... För att göra en mer
rättvist jämförelse mellan återvunnen respektive bruten fosfor hade alltså även detta behövts tas i
åtanke.

Återvinningsprocessen såsom den presenterades i rapporten, för att gå från avloppsslam till slamaska,
är än så länge inte beprövad rent praktiskt och antaganden för kvantiteten på vissa av koldioxidutsläpp
har gjorts vilka kan komma att ändras från faktiska processer på plats. Det gäller främst förbränningen
då ingen anläggning för denna ännu finns etablerad i Sverige ännu men RagnSells kommer
förmodligen förbränna avloppsslam i framtiden i Sverige1. Eftersom platsen för denna ännu är okänd,
är det antagna snittavståndet på 300 km förmodligen inte helt korrekt. Förvisso står transporterna
endast för en bråkdel av utsläppen och har en mindre betydelse för det slutliga resultatet. Inte heller är
HTC-processen etablerad i Sverige idag och är också baserade på antaganden och förenklingar. Data
för förtjockningen, avvattningen, rötningen i återvinningsprocessen har bara tagits från ett reningsverk
och borde ha jämförts med fler reningsverk. Det kan också förekomma en slamlagring i reningsverket
innan det skickas förbränning. Det kan ha stor påverkan på utsläppen av koldioxid, beroende på dess
omfattning, och då främst i form av metan och lustgas vilka är potenta koldioxidutsläpp. Det är inget
som har tagits med i data för denna rapport och skulle därför bidra till ännu mer emissioner från den
återvunna fosforn.

6.1.4.1 Jämförelse med andra rapporter
I en rapport utförd av IVL, på uppdrag av Ragn-Sells, jämfördes koldioxidutsläpp mellan att
framställa kalciumfosfat från slamaska respektive bruten fosfor. Slutsatsen som drogs var att man
skulle spara 20 000 ton koldioxidutsläpp varje år om man valde återvinningsprocessen (Johansson
2020). Studien tar hänsyn till processerna från slamaska respektive från råfosfat till slutprodukten
kalciumfosfat av samma kvalitet och renhet. Att resultatet skiljer sig från resultatet i denna rapport,

1 Yariv Cohen, VD, EasyMining, Intervju 2022-05-05



kan alltså bero på de olika processtegen som valts att analyseras. Man tog även hänsyn till de
restprodukter som bildas vid återvinning skulle kunna ersätta andra produkter såsom till exempel
cement.

6.1.5 Kadmiumhalt i återvunnen och gruvbruten fosfor
Enligt MKA:n fick kadmiumhalten i återvunnen fosfor fyra poäng medan fosfor från gruvbrytning
fick fem poäng. Både den återvunna fosforn och den gruvbrytna fosforn klarar dock gränsvärdet på
100 mg Cd/kg P och båda bör således vara acceptabelt att använda för tillverkning av gödselmedel.
Värdet på 33 mg Cd/kg P för slamaska är egentligen medelvärdet för kadmiumhalter i avloppsslam.
Dels är det ett medelvärde och högre halter kan därför förekomma, dels har ett antagande gjorts att
kadmiumhalten i avloppsslam är densamma som i slamaska. Vid förbränning av avloppsslam
destrueras substanser såsom organiskt material och läkemedelsrester, medan tungmetaller i regel inte
försvinner och kommer följaktligen ha koncentreras i askan. Enligt Linderholm (2012) kommer
däremot slamaska inte tillföra ytterligare av tungmetallen kadmium till jorden. Detta eftersom en stor
del av kadmiumet följer med rökgaserna som bildas under förbränningen av avloppsslammet och på
så sätt har avskiljts från den bildade askan. Hur mycket av kadmiumet som destrueras i och med
förbränningen nämns inte, men antagandet att avloppsslam och slamaska skulle ha ungefär samma
mängd kadmium skulle därför inte vara korrekt.

Att kadmium försvinner under förbränning understöds visserligen inte av alla källor, vilka inte
framhäver att vissa tungmetaller såsom kadmium på något vis skulle följa med rökgaserna istället för
att koncentreras i askan. I detta fall skulle man behöva beakta vikten av kadmiumrening från
slamaska. Det finns etablerade tekniker för det idag men högre reningsgrader anses ofta vara för dyra i
förhållande till den reningsgrad man vill uppnå. Man har emellertid sett på en minskning av
kadmiumhalter i avloppsslam i de svenska storstäderna, vilket skulle innebära att kadmium inte
kommer vara ett lika stort problem i gödselmedel framöver.

6.1.6 Politiska osäkerheter och fosfor som ändlig resurs
Ytterligare en dimension är påverkan från de geopolitiska spänningar som råder kring flera länder som
innehar stora fosfatfyndigheter, bland annat i Ryssland och Marocko som är de största exportörerna av
fosfatmineral till Sverige (enligt avsnitt…). Som nämnt i avsnitt 6.1.2 leder sådan instabilitet till
osäkerheter på marknaden som till exempel kraftigt ökade priser. För jordbruket är en högre grad av
självförsörjning kritisk för att undslippa konsekvenserna av dessa politiska osäkerheter, för att säkra
livsmedelsproduktionen i Sverige (Regeringskansliet, 2022). För det skulle återvinning av fosfor från
avloppsslam kunna spela en roll, eftersom det kan skötas inhemskt. Eventuellt om import av
avloppsslam krävs men det är en produktion som inte är begränsat till ett fåtal länder, till skillnad från
fosfatfyndigheter som oftast hittas utanför EU (se mer i avsnitt….). Gruvnäringen kan dock bidra för
en högre graden av svensk självförsörjning, då LKAB funnit en malmkropp i Kiruna som har höga
fosforhalter. Prospektering pågår fortfarande och ingen gruva är etablerad men är en framtida
möjlighet.

En viktig sak att ha i åtanke för att avgöra om gruvindustrin eller återvinning av fosfor är att föredra,
är att fosfor är en ändlig resurs. Den är också en essentiell del i matförsörjning och industri. Därför
behövs det hittas cirkulära tekniker för att kunna hushålla med den bättre. Fosforn är enligt avsnitt
…. dels klassat som ett kritiskt råmaterial av EU och är dels relaterat till Generationsmålet, som båda



betonar vikten av att återanvända fosforn i högre grad. Fosforrikt slam är en biprodukt från
vattenreningen i avloppsverk med tekniker som är mer eller mindre etablerade för att återvinna fosfor.
Enligt denna rapport släpper gruvbrytningen ut mindre koldioxidutsläpp än återvinningen från
avloppsslam och att minska på sådana gaser är kritiskt. Att kultivera processen för återvinning för att
bli mer klimatsmart är dock i längden är också en viktig del av framtida infrastruktur, eftersom fosforn
är en ändlig resurs som inte kommer finnas att brytas för all framtid.

6.2 Multikriterieanalys som värderingsmetod
Att använda en MKA för att jämföra olika parametrar har för följande projekt visat sig vara ett enkelt
sätt att bedöma olika aspekter var för sig och har gett ett entydigt resultat, bortsett från
diskussion….. Olika kriterier har kunnat rangordnas efter vilken tyngd de har velats ges av gruppen
och viktats därefter.

För framtida replika av rapporten eller liknande arbete bör möjligtvis intervallen utökas. För
koldioxidutsläpp vid framställning av kaliumhydroxid och ammoniak gavs samma poäng enligt
MKA:n till respektive MKP och tMAP, trots att en skillnad i 1,44 kg CO2/kg (P eller N)
(appendix…) förekom. Huruvida detta tycks vara en stor eller liten skillnad blir en subjektiv
bedömning, men då tMAP har en 2,6 gånger större mängd koldioxidutsläpp än MKP (se appendix…)
kan det tyckas behövas reflekteras i olika poängsättning. Så för att undvika att ge samma poäng vid
jämförelse av olika parametrar som trots allt anses skilja sig åt betydligt, bör storleken på intervallen
studeras ytterligare.
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Slutsatsen av rapporten är att båda frågeställningarna är besvarade, där MKP är mest att föredra
jämfört med tMAP med avseende på pris, koldioxidutsläpp, och tillståndsprocess. Att bryta fosfor från
gruva är att föredra jämfört med att återvinna fosfor från slam med avseende på koldioxidutsläpp och
kadmiumhalt. Slutsatserna är baserade på en rad förenklingar och antaganden och därför lämnas
förslag på vidare studier som kan göra resultatet ännu mer tillförlitligt. Exempel på vidare studier är
att undersöka vilka fler miljöpåverkan det finns från gruvbrytning (metalläckage och stort
vattenbehov) och att undersöka vilka praktiska åtgärder som krävs för respektive tillstånd vid
hantering av ammoniak och kaliumhydroxid (säkerhetsutrustning, krav på personal mm).



7 Slutsats och fortsatta studier
Utifrån resultatet och diskussionen har syftet, frågeställningarna och idéer på fortsatta studier kunnat
utrönas vilka presenteras i följande avsnitt.

7.1 Slutsats
Baserat på de erhållna poängen i tabell…. kunde frågeställningarna besvaras. I den första
frågeställningen fick MKP med avseende på koldioxidutsläpp, pris och tillståndsprocess högst poäng
och anses därför mest fördelaktigt. I den andra frågeställningen fick fosfor utvunnen med
gruvbrytning högst poäng med avseende på koldioxidutsläpp och kadmiumhalter och anses därför
vara att föredra. Visserligen kunde flera av parametrarna kunnat studeras utifrån flera aspekter för att
täcka alla eventuella fallgropar, vilket var diskussioner som fördes under avsnitt 6.1 och nedan i
avsnitt 7.2, men övergripande bedöms ändå resultatet från MKA:n mynna ut i en slutsats.

7.2 Vidare studier
De slutsatser som är presenterade ovan utgår från förenklingar och antaganden som skulle behöva
studeras ytterligare för en mer korrekt analys. Följande är förslag på sådana fortsatta studier som inte
kunde beaktas i denna rapport till följd av begränsningar i resurser och tid.

● Undersöka vilka praktiska åtgärder som krävs för respektive tillstånd vid hantering av
ammoniak och kaliumhydroxid, som till exempel krav på säkerhetsutrustning, speciell
utbildning osv.

● Studera vilka näringsämnen som behövs för att ge växterna fullgod näring. Därmed vilka
gödselmedel som man behöver komplettera tMAP respektive MKP med och hur mycket
emissioner detta skulle innebära.

● Data har tagits för specifika gruvor; data på kadmiumhalten liksom växthusgasutsläpp från
gruvbrytningen av fosfor har tagits från specifika fyndigheter i Marocko. Det är visserligen
landet som står för majoriteten av exporten till Sverige men fler länder bidrar också (se mer i
avsnitt ….). För en korrekt helhetsbild borde alla gruvor och gruvländer som förser Sverige
med fosfor tagits i beaktning.

● Undersöka vilka fler miljöpåverkan från gruvbrytning såsom utsläpp av metaller till
kringliggande miljön och huruvida det stora vattenbehovet påverkar klimatet.
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För att bedöma varsin frågeställning efter två eller fler aspekter så användes 
multikriterieanalys vilket innebär att ett relevant intervall tas fram för att 
poängsätta varsitt kriterium som sedan viktas enligt dess prioritering. Tabell 1   
visar intervall för poängsättning och viktning för varsitt kriterium.  
 
Tabell 1: Intervall för poängsättning och dess tillhörande viktning för varje kriterium 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kommenterad [1]: snygg!! 



 

1. Metod för konstruktion av multikriterieanalys 
 
För att kunna besvara frågeställningarna och uppfylla syftet med denna rapport valdes  
multikriterieanalys tillsammans med litteraturstudie som metod. Multikriterieanalys med 
poängsättning av flera aspekter syftade till att indikera vilket mineralgödsel som var mest 
fördelaktig och huruvida fossil eller återvunnen fosfor var att föredra.  
För att få en helhetsbedömning av både tMAP och MKP för första frågeställningen, skapades 
intervall utifrån fyra kringliggande aspekter för de båda mineralgödseln. Dessa intervall 
användes sedan för att betygsättning med en poängskala med ett som lägsta betyg och fem 
som högsta. Första aspekten betygsatte koldioxidutsläpp vid tillverkning av tMAP och MKP 
medan den andra aspekten fokuserar på beståndsdelarna för respektive mineralgödsel i 
form av koldioxidutsläpp för produktion av ammoniak och kaliumhydroxid. Tredje aspekten 
angav vilket mineralgödsel som var mest lätthanterligt ur produktionssynpunkt utifrån de 
tillstånd som krävdes för att hantera de ämnen som används i produktionen. Den fjärde och 
sista aspekten som användes för att svara på första frågeställningen var priset hos de båda 
gödseln.  
 
För att besvara den andra frågeställningen, som var jämförelsen mellan fosfor utvunnen ur 
gruvor respektive återvunnen fosfor som andra frågeställningen betraktade består av två 
aspekter som betygsattes, koldioxidutsläpp vid utvinning och kadmiumhalter hos de olika 
metoderna. Efter alla aspekter hade poängsätts via intervallen så gick de genom en viktning 
genom att multipliceras med en faktor som representerade hur högt varsin aspekt 
prioriterades.  

 

2. Första frågeställningen 
 
2.1 Koldioxidutsläpp vid tillverkning av tMAP och MKP 
 
För att få fram ett intervall för att betygsätta koldioxidutsläpp från respektive mineralgödsel 
användes data från den kanadensiska motsvarigheten till jordbruksverket som referens, 
department of Agriculture and Agri-food (GoC 2022). Första raden i tabell 2 motsvarar 
sammanlagt utsläpp, direkt och indirekt, per kilo utspridd gödsel. Rapporten nämnde även 
att Kanada avser att minska sitt koldioxidutsläpp med 4 M ton koldioxidekvivalenter (M ton 
CO2e) (GoC 2022), andra raden i tabell 2 anger därmed det potentiella koldioxidutsläppet per 
kilo gödsel efter den utsatta minskningen. 

 
Tabell 2: Koldioxidutsläpp per ton spridd gödsel för och efter utsatt minskning (GoC 2022). 

 
 



För att kontrollera vilka värden som bäst lämpar sig för att användas som referens i 
intervallet, plottades raderna i tabell 2 för att producera varsitt låddiagram, se Figur 1. Första 
raden i tabell 2 representerar det nuvarande koldioxidutsläppen och representeras 
lämpligast av medelvärdet, se Figur 1. Den andra raden i tabell 2 motsvarar de uppsatta 
klimatmålen och representeras lämpligast av medianen, se figur 1. 

 
Figur 1: Median och medelvärde för rader i tabell 2. 

 
En poängskala från ett till fem kunde utan större förändringar appliceras på intervallet. Det 
är önskvärt med gödsel som har lågt klimatavtryck i form av utsläpp så det värderades högre. 
Medelvärdet för det vänstra låddiagrammet i figur 1 ger att 5.08 M ton CO2e per M ton 
gödsel är det nuvarande koldioxidutsläppet, ett värde som måste gå ner, därmed värderades 
det som det lägsta värdet i poängskalan, se tabell 3. Det högra låddiagrammet gav 3.22 M 
ton CO2e per ton gödsel som median, ett eftersträvansvärt värde och värderas därefter som 
en trea i diagrammet, där lägre värden får högre poäng (tabell 3). Steglängden i 
poängintervallen sattes till 1 M ton CO2e per M gödsel då det mest naturligt överensstämde 
med de satta värdena vilket producerade tabell 3.  
 
 
 
 

 
Tabell 3: Poängsättning för koldioxidutsläpp vid tillverkning av MKP och tMAP och dess intervall 



Värdesintervall 
 [M ton CO2e/ M ton] 

Poäng 

1,5≥x 5 

2,5≥x>1,5 4 

3,5≥x>2,5 3 

4,5 ≥x>3,5 2 

x>4,5 1 

 
 

 

2.2 Koldioxidutsläpp vid tillverkning av ammoniak och kaliumhydroxid 

 

Metoden för att kunna jämföra vilken utav ämnena kaliumhydroxid och ammoniak som är 

mest miljövänlig med avseende på minst koldioxidutsläpp baseras på tillgänglig data för det 

genomsnittliga koldioxidutsläppen i Europa för tillverkning av gödselmedlet NPK som ofta 

används inom jordbruket. Data erhölls från rapporten A Review of Greenhouse gas Emission 

Factors for Fertilizer Production (2004). 

 

Data över koldioxidutsläpp för NPK för respektive ämne (Appendix 2), i detta fall 

koldioxidutsläppen per kg N respektive per kg K, användes som referensram vid 

framtagandet av intervallen för poängsättning. Data för genomsnittligt koldioxidutsläpp vid 

tillverkning av NPK i Europa användes för att Sverige ansågs för avgränsat samt att 

förhållandet mellan kväve, kalium och fosfor är lika för europeisk produktion. På så sätt 

kunde samma intervall i poängsättningen sättas för både ammoniak och kaliumhydroxid. 

Intervallen för poängsättning skapades genom att data från Appendix 2 används för att ta 

fram normalvärdena där medelvärdet representerade poäng tre. NPKs värden sattes till tre 

poäng för att det är ett av de mest använda gödselmedel idag. När poängen blir 1-2 är 

koldioxidutsläppen större än för NPK och om poängen blir 4-5 är koldioxidutsläppen mindre 

än för NPK. Intervallet för tre poäng utökas till att det kan skapas jämna intervall för 

poängen 3, 4 och 5. Samma intervall används sedan för poängen 1 och 2 vilket resulterade i 

tabell 4 . 

 

Tabell 4: Poängsystem för koldioxidutsläpp vid tillverkning av kaliumhydroxid och ammoniak 

 
 

2.3 Tillstånd för hantering ammoniak och kaliumhydroxid 



 

Inramning för poängsättning möjliggjordes genom att avgränsa till att fokusera på 

tillsatserna kaliumhydroxid och ammoniak, som används vid tillverkning av MKP respektive 

MAP. Avgränsningen gjordes med syftet att fokusera på skillnaderna mellan MKP och MAP, 

som framförallt är att den ena innehåller kalium och den andra innehåller kväve. Det har 

därmed antagits att förutom hantering av kaliumhydroxid och ammoniak, så är den övriga 

hanteringen av MKP och MAP liknande vad gäller tillståndsmässigt. 

 

För att skapa en poängsättning undersöktes befintliga lagar för tillstånd av olika sorters 

kemiska ämnen. Prevent (u.å) har en hemsida som beskriver när och om tillstånd eller 

anmälan krävs för olika typer av kemiska ämnen. De kategorier som fanns var asbest, 

bekämpningsmedel, brand- och explosionsfarliga ämnen, miljöfarlig verksamhet, mobilt 

krossverk, asfaltsverk eller betongstation, arbete med mycket farliga ämnen, metylenklorid 

samt import av kemiska ämnen. Då det som skulle undersökas i denna rapport var 

kaliumhydroxid och ammoniak gjordes antagandet att endast brand- och explosionsfarliga 

ämnen, miljöfarlig verksamhet, arbete med mycket farliga ämnen och import av kemiska 

ämnen var relevanta.  

 

Vidare undersöktes vilka typer av tillstånd eller anmälan som krävdes för de fyra 

ovanstående kategorierna med hjälp av relevant lagtext för respektive kategori. På så sätt 

sammanställdes följande poängsystem i tabell 5: 

Tabell 5: Poäng för olika tillstånd.  

Poäng Kategori 

1 Tillstånd A krävs 

2 Tillstånd B krävs 

3 Anmälningsplikt C krävs 

4 Verksamhetsanmälan 

och/eller 

produktanmälan krävs 

5 Tillstånd eller anmälan krävs ej 



 

2.4 Pris 

 

 
Modellen för att bedöma priser på de olika priserna delades upp i två delar, 
konverteringsfaktor och intervall. Båda delarna använder data från World Bank (2022) där 
priser för ingredienser till MAP och MKP lades ihop för att simulera genomsnittliga årliga 
priser för respektive gödsel (tabell 6). För MAP adderades kostnaden för fosfor och urea 
medan MKP:s kostnad bestod av fosfor och pottoaska. Eftersom den prisdata hämtat från 
World Bank (2022) presenterade i amerikanska dollar (USD) blev den översatt till svenska 
kronor (SEK) via konverteringsfaktorn. Kursdata som hämtades från World Bank (2021) 
multiplicerades in för tillhörande år vilket resulterade i tabell 6.  

 
Tabell 6: Priser MAP och MKP mellan 1962 och 2021 (World Bank 2022) 

 konverterat till kronor (World Bank 2021) 

 
 
 
De ovan nämnda ämnena är inte de exakta ingredienserna för framställningen. Exempelvis 
används ammoniak, inte urea, för MAP-produktion. Prisinformation för ammoniak fanns inte 
tillgänglig så urea användes istället då de båda ämnena är källor till kväve. Även för 
svavelsyra saknades prisinformation vilket används i processen för både MAP och MKP, 
vilket gav antagandet att lika mycket svavelsyra används i båda processerna så kostnaderna 
tar ut varandra. För att producera MKP behövs även kalk vilket är en av kostnaderna 
konverteringsfaktorn behövde justera för. 
 



Utöver priser för ingredienser så tillkommer även andra omkostnader så som 
produktionskostnad och frakt vilket gör att slutkostnaden ökar i storhet. För att justera för 
dessa utgifter så divideras indata med ingrediensernas prisdata för motsvarande år. 
Medianen eller medelvärdet, beroende på vilket värde som är närmast toppen av 
normalfördelningen, av de olika årens kvoter är beståndsdelarna till konverteringsfaktorn 
(figur 2).  

 

 
Figur 2: Flödesschema modell poängsättning gödsel 

 
 
För att intervallen ska vara relevanta sammanfördes prisdata för både MAP och MKP i ett 
låddiagram. Figur 3 presenterade bland annat ett lägre värde för spridningen vilket 
applicerades som den lägre gränsen i intervallet men även det högsta värde bestående av en 
avstickare. 

 

 
Figur 3: Spridning av priser har en undre gräns av 470, 

det högsta värdet är 12 400 som är en avstickare.  
 

 
Normalfördelningen bestämde hur poängen fördelades över intervallet, en lägre kostnad för 
gödsel ansågs öka efterfrågan vilket gjorde att lägre priser värderades högre i 
poängsättningen (tabell 7).  



 
 
Tabell 7: Prisintervall med poängsättning  

 
 

 

3. Frågeställning 2 

3.1 Koldioxidutsläpp från gruvbrytning 

Data för växthusgasemissioner från gruvbrytningen togs ifrån en av Marockos 

fosfatfyndigheter. Klimatpåverkan mellan olika länder och deras gruvnäring skiljer, men 

Marocko var relevant eftersom den stod för majoriteten av EU:s import av fosfatmineral (se 

bakgrund).  

 

I en rapport av Lee et al. (2020) studerades påverkan från Marockos fosfatindustri i 

Khouribga med avseende på vatten- och energianvändning samt i relation till regionens 

jordbrukssektor. För att utvärdera klimatpåverkan av gruvbrytningen användes data för 

koldioxidutsläpp under gruvdriften, från transporter och för produktionen av el. För att 

kvantifiera mängden koldioxidutsläpp per kilogram fosfor användes nedan ekvation 1: 

 

𝐶𝐸𝑓𝑜𝑠𝑠𝑖𝑙 =
𝐶𝐸å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛

3×𝑃𝑅𝑟å𝑓𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡
         (ekvation 1) 

 

där CEfossil [kg CO2e kg-1 P-1] var mängden koldioxidekvivalenter per kilogram fosfor för den 

fossila kedjan, CEårligen [kg CO2e år-1] var den mängd koldioxidekvivalenter som släpps ut 

totalt under ett år och PRråfosfat [kg år-1] var producerad mängd råfosfat. Faktorn tre 

multiplicerades in eftersom fosforn utgjorde en tredjedel av råfosfatet (United States 

Environmental Protection Agency u.å.).  

 

2015 utvanns 20,1 miljoner ton råfosfat från gruvområdet i Khouribga (Lee et al. 2020). 

Eftersom ingen data för andra år fanns redovisade användes denna siffra som ett snitt för 

den årliga produktionen. Direkta koldioxidutsläpp (förbränning av fossila bränslen) bidrar 

Kommenterad [2]: Källa, kanske finns i bakgrund? 



årligen med 0,53 miljoner ton koldioxid och indirekta koldioxidutsläpp (indirekta utsläpp vid 

produktion av elektricitet från icke-fossila energikällor) bidrar årligen med 0,35 miljoner ton 

koldioxid (Lee et al. 2020). Dessa värden kunde sedan sättas in i ekvation 1 eftersom 

koldioxid och koldioxidekvivalenter är av samma storlek.  

 

3.2 Koldioxidutsläpp från återvinning av fosfor 

 

För kedjan av återvinning av fosfor studerades växthusgasutsläppen från behandlingen av 

avloppsslammet. Denna kan se något olika ut hos olika avloppsreningsverk men innebär i 

denna rapport en förtjockning, rötning, avvattning, HTC-process, förbränning till slamaska 

samt en transport mellan reningsverk och förbränningsanläggningen vilket åskådliggörs i 

figur 4 (Slamutredningen 2020; IVL 2020). För detta användes data från två olika rapporter, 

vilka båda behandlade reningsverk på 100 000-200 000 pe.  

 

 

 
Figur 4: Processerna i återvinningsprocessen, från avloppsslam till slamaska. 

 

I en rapport av Åmand et al. (2016) undersöktes miljöpåverkan för tre olika reningsverk med 

hjälp av bland annat LCA-analyser. Reningsverken var Henriksdals reningsverk i Stockholm 

med 782 600 personer anslutna 2012, Käppalaverket i Lidingö med 455 000 anslutna 

personer 2012 samt Kungsängsverket i Västerås med 128 000 antalet anslutna. I följande 

rapport användes data från Kungsängens reningsverk. Klimatpåverkan kollades för 

förtjockningen, rötningen och avvattningen. För att kvantifiera mängden växthusgaser per 

kilogram slam från dessa tre processer användes nedan ekvation 2:  

 

𝐶𝐸𝑓ö𝑟.,𝑟ö𝑡,𝑎𝑣𝑣., =
𝐶𝐸𝑓ö𝑟+𝐶𝐸𝑟ö𝑡+𝐶𝐸𝑎𝑣𝑣

0.2×𝑆𝑇𝑆
       (ekvation 2) 

 

där CEför,röt,avv [kg CO2e kg-1 slam-1] var mängden koldioxidekvivalenter för alla tre 

processerna. CEför, CEröt och CEavv [kg CO2e år-1] stod för mängden koldioxidekvivalenter för 

förtjockningen, rötningen respektive avvattningen. STS [kg TS slam år-1] var årlig produktion 

av slam  somtorrsubstans (TS). Faktorn 0,2 härstammade från att en mängd på 200 000 ton 

slam som torrsubstans innebär drygt 1 miljon ton avvattnat slam, vilket innebar att mängden 

torrsubstans utgjorde 20% av slammet (Svenskt Vatten 2013). Avloppsslammet genomgår 

initialt en förtjockning vilken genererar 105 kg CO2e per år, därefter rötning som genererar 



1400 kg CO2e per år och sedan en avvattning som producerar 183 kg CO2e per år (Åmand et 

al. 2016).   

 

I en rapport genomförd av Grundestam et al. (2020) genomfördes LCA-analyser för två 

tekniklinor för slamhantering och återvinning av fosfor för avloppsreningsverk på en storlek 

mellan 100 000-200 000 pe. Teknikkedjorna visar på möjliga framtida tekniska lösningar och 

är således inte ännu beprövade rent praktiskt. Eftersom kedjorna är hypotetiska har 

antaganden och förenklingar gjorts och resultaten bör därför snarare betraktas som 

indikativa än absoluta. Kedjorna baserades på tekniker som är etablerade eller inom snar 

framtid skulle introduceras på marknaden. För följande rapport har klimatpåverkan 

studerats för resterande delen av återvinningskedjan, vilket är en HTC-process som sker i 

reningsverket följt av en förbränning i annan anläggning samt transport mellan dessa. För 

beräkning av mängden växthusgasemissioner per kilogram slam från HTC-processen, 

förbränningen och transport användes följande ekvation 3: 

 

𝐶𝐸𝐻𝑇𝐶,𝑓ö𝑟𝑏𝑟ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠. = 𝐶𝐸𝐻𝑇𝐶 + 𝐶𝐸𝑓ö𝑟𝑏𝑟ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑇𝑅    

 (ekvation 3) 

 

där CEHTC, CEförbränning och TR [CO2e ton-1 slam-1] var mängden koldioxidekvivalenter för HTC-

processen, förbränningen respektive transporten för sig och CEHTC,förbränning,trans [CO2e ton-1 

slam-1] var den sammanlagda mängden koldioxidekvivalenter för de tre processerna. HTC-

processen genererar 16,8 CO2e per ton slam och förbränningen genererar 56,2 CO2e per ton 

slam (Grundestam et al. 2020). HTC-processen antogs ske inne på 

avloppsreningsanläggningen, tillsammans med förtjockningen, rötningen och avvattningen, 

medan förbränningen antogs ske på en annan förläggning varav en transport mellan dessa 

måste ske. Avståndet kommer skilja beroende på vart reningsverket är beläget i förhållande 

till förbränningsanläggningen. Städer med storleksordningen som studeras i rapporten, 100 

000-200 000 pe, är främst belägna i södra Sverige och här finns eventuellt planer på att en 

monoförbränningsanläggning (Grundenstam et al. 2020). Ett snittavstånd uppskattades till 

300 km om reningsverket är placerat i Stockholm, Borlänge eller Malmö (Grundestam et al. 

2020). Flera andra transporter räknas in i rapporten av Grundestam et al. (2020) upp till ett 

avstånd på 800 km vilket genererar en klimatpåverkan på 5,6 CO2e per ton slam. Avståndet 

mellan reningsverket och förbränningen på 300 km står således för tre åttondelar av det 

totala utsläppet, med antagandet att alla transportsträckor står för ett lika stort utsläpp. 

Dessa data kunde därefter sättas in i ekvation 4.  

 

Den totala klimatpåverkan i koldioxidekvivalenter per kilogram fosfor i hela 

återvinningskedjan blir summan av ekvation 2 och 3 enligt ekvation 4: 

 

𝐶𝐸å𝑡𝑒𝑟𝑣𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝐶𝐸𝑓ö𝑟.,𝑟ö𝑡.,𝑎𝑣𝑣.+𝐶𝐸𝐻𝑇𝐶,𝑓ö𝑟𝑏𝑟ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠.

0.0028×𝑆𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛

𝑆𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛

     

 (ekvation 4) 
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𝐶𝐸å𝑡𝑒𝑟𝑣𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝐶𝐸𝑓ö𝑟.,𝑟ö𝑡.,𝑎𝑣𝑣.+𝐶𝐸𝐻𝑇𝐶,𝑓ö𝑟𝑏𝑟ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠.

0,0028
     

 (ekvation 5) 

där CEåtervinning [CO2e kg-1 P-1] är mängden koldioxidekvivalenter per kilogram fosfor för 

återvinningskedjan och Sperson [kg slam person-1] är mängd slam som produceras i snitt per 

person. I medeltal produceras det årligen drygt 80 kg slam per person (Slamutredningen 

2020),  men som ekvation 5 visar så tog de ut varandra. 2,8% av slammet består av fosfor 

varav faktorn 0,028 (Svenskt Vatten 2013) vilket blir kvar som nämnare i ekvation 5.  

 

3.3 Kadmiumhalt 

 
Intervallen för kadmiumhalten, se tabell 8, togs fram genom att ta det nationella gränsvärde som finns, 

100 mg Cd/kg P (Hushållningssällskapet 2014), och välja att 100 mg och allt över resulterar i ett 

poäng i multikriterieanalysen.  

 

Tabell 8: Representation av intervallen för kadmiumhalten per kg fosfor för multikriterieanalysen. 

 

4. Viktning 

 
Efter poängsättning genomgick kriterierna en värdering via multiplicering med en faktor som 

ansågs spegla kriteriets inverkan på mineralgödslets värde. Värderingen av kriterierna, sattes 

enligt tabell 9. 

 

 



Tabell 9: Värdering likväl faktor för respektive kriterium. 

 

 

Koldioxidutsläpp för både frågeställning ett och två ansågs högst prioriterad i linje med 

denna rapports inriktning och med anseende på det miljöarbete som pågår i världen. För 

frågeställning ett värderades priset med en faktor av två då produktionskostnad och pris är 

mer motiverande än tillstånd men mindre tryckande än klimatfrågan. Tillståndet fick faktorn 

ett då trots att det är en drivande faktor för valet mellan tMAP och MKP så antogs de andra 

kriterierna väga tyngre. För frågeställning två sattes kadmiumhalten till den lägsta faktorn 

(se tabell 8) då det antogs så länge halten är under de uppsatta gränsvärdena får gödslet 

användas vilket ger att kadmiumhalten inte ha så stark inverkan på resultatet.  
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 Appendix 2: Specifikation av tillstånd och poäng 

Poäng Kategori Specificering kriterier 

1 Tillstånd A krävs Ämnet klassas som ett farligt ämne enligt miljöbalken 

och verksamheten klassas därmed som miljöfarlig 

verksamhet och tillstånd A krävs är tillståndspliktig 

enligt miljöbalken (1998:808) eller 

miljöprövningsförordningen (2015:251). Skall 

tillståndsprövas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken eller 

enligt miljöprövningsförordningen. 

2 Tillstånd B krävs Ämnet klassas som farligt ämne enligt Förordning 

(1998:899) avdelning 4 eller enligt 

miljöprövningsförordningen (2015:251) och tillstånd 

B krävs, alternativt finns ämnet i Reach-förordningen 

och kräver tillstånd av Echa enligt Reach-

förordningen, alternativt klassas ämnet som brand- 

eller explosionsfarligt enligt MSBFS (2010:4) och 

tillstånd krävs hos kommunen enligt MSBFS (2013:3). 

3 Anmälningsplikt C 

krävs 

Ämnet beskrivs sådant att verksamheten faller in i 

miljöprövningsförordningen 2-32 kap och är 

anmälningspliktig enligt anmälningsplikt C hos 

tillsynsmyndigheten.    



4 Verksamhetsanmälan 

och/eller 

produktanmälan krävs 

Ämnet klassas som en kemisk produkt enligt 

Förordning (2008:245) och verksamhetsanmälan 

och/eller produktanmälan krävs för registrering hos 

kemikalieinspektionens e-tjänst. 

5 Tillstånd eller anmälan 

krävs ej 

Ämnet klassas ej som ett farligt ämne på sådant sätt 

att verksamheten vid hantering av detta ämne. eller 

ämnet i sig, inte på något sätt är tillstånds- eller 

anmälningspliktig. 
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Rapportnamn
Förstudie: Återvinning av näringsämnen ur slamaska

Sammanfattning

Målet med denna förstudie var att få en djupare inblick i hur svenska marken ser ut, avloppsslam samt
gödsling av mark i allmänhet. Det tittades även närmare på näringsämnen i marken, speciellt fosfor
som näringsämne och dess betydelse för växter, samt gödselmedlen monoammoniumfosfat, MAP, och
monokaliumfosfat, MKP. Förstudien kom fram till att fosfor inte påträffas fritt i naturen utan finns
som fosfater där de två vanligaste formerna som finns i berggrunden är magmatisk fosfat och
sedimentär fosfat. Fosfatfyndigheter, krävs vid framställning av fosfatgödsel, finns till största del i
Marocko och Västsahara men det är framförallt Marocko och Ryssland som exporterar fosfatmineral
till EU. För att återanvändningen av fosfor ska lyckas kan fosfor exempelvis tas direkt från
avloppsvattnet genom kemisk eller biologisk rening. Avskiljning från avloppslammet sker oftast på tre
olika sätt; omvandling till biokol via pyrolys, förbränning till aska genom mono- eller samförbränning
eller fosforutvinning ur slamaskan.

Vidare kom förstudien fram till att framställningen av mineralgödsel MAP börjar med framställning
av Merchant Grade phosphoric Acid, MGA, som uteslutande sker via processen “våta vägen”. För att
sedan få MAP neutraliseras MGA huvudsakligen med flytande vattenfri ammoniak där fosfor- och
ammoniaklösningen sedan torkas och granuleras. Framställning av MKP sker däremot exempelvis i
Israel genom Mishor Rotem processen där kaliumfosfat kombineras med svavelsyra, kalk och
pottaskta från landets evaporationsdammar.

Förstudien behandlade som nämnt även fosforns vikt för växtlivet och förstudien kom fram till att det
bland annat är markens egenskaper som påverkar huruvida fosfor fungerar som näringsämne i
marken. Fosfor är endast tillgängligt för växterna om det är löst i markvattnet  men oftast är fosforn
bunden i markens organiska material eller i föreningar med andra ämnen vilket medför att fosforn blir
svårtillgängligt för rötterna.
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Bakgrund

Fosfor

Vad är fosfor?
Fosfor är ett livsviktigt grundämne som behövs av levande organismer. Några av de mest
betydelsefulla funktionerna fosfor har är att fungera som en byggsten i RNA och DNA, agera
beståndsdel i olika buffertsystem i naturen samt föra vidare energi inom växter och djur i form av till
exempel adenosintrifosfat (Nationalencyklopedin 2022a).

Fosfor hittas inte i naturen som ensamt grundämne, utan är alltid i förening med andra ämnen (ofta
natrium, kalcium, fluor, aluminium, klor, magnesium, kadmium eller uran) och tillsammans bildar de
fosfater (Selenius 2011). Kalciumfosfat kallas apatit, vilket är den vanligaste av mineralen. I
berggrunden förekommer fosfatet i två huvudgrupper;

● Magmatisk fosfat som är fosfat i bergarter som bildats då magma har stelnat över jordskorpan.
Fosforhalten i det magmatiska fosfatet är i snitt under 5% (Selenius 2011).

● Sedimentär fosfat som finns i bergarter som bildats från sediment på havsbotten. Fosforhalten
i det sedimentära fosfatet är i snitt mellan 12-16% (Selenius 2011).

Kommersiellt fosfat som bryts har en fosforhalt på mellan 2-20% (Selenius 2011).

Fosfor i mark
Hur fosforn agerar som näringsämne i marken beror på markens pH, mineralinnehåll, mullhalt och
vattenhalt (Sjöqvist 2004). Det är därför viktigt att förstå vad det är för typ av mark för att förstå
vikten av fosfor som näringsämne. Beroende på jord, vilken jordart, som finns i marken fås olika
förutsättningar för jordbruk (Väderstad u.å). Detta påverkar behovet av tillförsel av näringsämnen då
en jord med låg mullhalt ofta har lägre värden på fosfor till skillnad från exempelvis lerjordar
(Sjöqvist 2004).

Jordart
Jordarter bildas på flera olika sätt med skilda processer, exempelvis erosion av bergarter, sediment
som har ansamlas på havs- och sjöbottnar och äldre jordarter som har omlagrats. De svenska
jordarterna är främst från under eller efter den senaste istiden och jordarterna bildades under
kvartärtiden som började för 2,5 miljoner år sen och som fortfarande pågår (SGU 2020). Jordar delas
upp i jordarter av den anledningen att de har olika egenskaper beroende på de partiklarna som finns i
jorden. Exempelvis är en lerjord bra på att hålla vatten och näringsämnen men tung att arbeta med.
Jämfört med sandjordar behöver inte lerjordar vattnas i samma utsträckning samt att sandjord behöver
gödslas mer (Naturskyddsföreningen 2022).

De vanligast förekommande jordarterna i Sverige är medelkorninga moräner. Morän i sig står för 70%
av jordarterna (SLU 2020). Efter morän kommer sediment, torv och häll som står för 16%, 8%
respektive 6%. De jordar som är av arten morän är de som har transporterats och avsatts direkt av
inlandsisen. Jordarna innehåller material som isen har brutit ner och frigjort från berggrund och nött
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ner olika mycket. Moränens olika typer varierar mycket eftersom de kan vara lokalt vilken
sammansättningen den har. Över högsta kustlinjen, HK, är moränen i hög grad oförändrad efter den
senaste istiden medan under HK har vågorna fört bort partiklar och gett moränen en annan karaktär
och sammansättning. Morän förekommer främst i Dalarna och uppåt men det finns även partier i
södra Sverige, främst finkornig morän i Skåne och Gotland samt mellan och grovkornig morän i
Småland (SLU 2020).

Jordmån
Jordmåner är enligt Nationalencyklopedin (u.å.d) horisonter som är parallella med markytan och når
till 1–2 meters djup. Man kan se skillnad på horisonterna genom att de har olika färg, kornstorlek,
struktur, konsistens, porositet och mätbara kemiska, fysiska och biologiska karakterisering. I de
svenska jordarna är jordmånen oftast inte djupare än en meter och är i konstant förändring i form av
kemiska och biologiska processer som påverkar marken. Naturskyddsföreningen skriver om att de
svenska jordarna består av 70% podsol som är en jord som generellt är näringsfattig och då gran och
tall oftast finns vid dessa jordar är de naturligt sura. Det senare leder till att de flesta maskar inte trivs i
jorden och resulterar i att jordlagren inte blandas. Om man vill odla i denna jordmån behövs det
tillsättas mycket organiskt material för att växten ska trivas. Blåbär, tranbär och rönn är några växter
som naturligt trivs i podsol.

Matjord
Matjord är vanligt förekommande som markens översta skikt och är en blandning av organisk
substans och mineraljord som har bildats genom plöjning (Nationalencyklopedin u.å.e).

Fosfor som näringsämne
För att få en ökad tillväxt vid odling tillsätts näringsämnen, som fosfor, i form av exempelvis
mineralgödsel. Mineralgödsel kan bestå av olika näringsämnen, vanligen kombinationer av fosfor
med kalium eller kväve (Nationalencyklopedin 2022b). Vid tillsättning av mineralgödsel till marken
blir fosforn tillgänglig för växtens rötter först när gödslet har lösts i markvattnet (Sjöqvist 2004). Efter
fosforn har lösts i vattnet blir det till en början lättillgängligt både för växtens rötter och
mikroorganismer i marken. Så småningom binds den lättlösliga fosforn in i föreningar eller till
markens organiska material och blir då mer svårtillgänglig för rötterna (Linderholm 2011).

Fosforn och andra näringsämnens omsättning i marken
Enligt Nationalencyklopedin (u.å.c) behöver växten makronäringsämnen som kväve, fosfor, svavel,
kalium, magnesium och kalcium. Kväve tas vanligtvis upp av växten i formen av ammonium- och
nitratjoner. Fosfor tas i huvudsak upp av växten i formerna av divätefosfat, H2PO4

2-, och vätefosfat,
HPO4

2-. Det finns ingen märkbar skillnad mellan upptaget av de två jonerna (Sjöqvist 2004). Svavel
tas upp i sulfatform medan kalium och magnesium i dess jonform. Kalcium tas även den upp som i sin
jonform, Ca2+, och växten behöver en liten mängd av kalcium vilket gör att det ska klassas som ett
mikronäringsämne. Det som gör att det klassas som ett mikronäringsämne är på grund av att den
verkar indirekt, kalcium bidrar till frigörelsen av kalium och adsorptionen av magnesium. Detta gör
att kalcium räknas som ett mikronäringsämne. Mikronäringsämnen är ämnen som tas upp av växten i
små mängder av medan makronäringsämnen behöver växten i större mängd, enligt jordburksverkets
rapport Makronäringsämnen, mikronäringsämnen och pH i ekologiska grönsaksodlingar (2003).

4



Hur sur en jord är påverkar omsättningen av näringsämnen. Om pH-värdett sjunker kan detta påverka
mikronäringsämnena men även makronäringsämnena. När jordar med naturligt lågt pH-värde kalkas
och får en hög kalciumhalt, ökar risken för magnesiumbrist (Jordbruksverket u.å). Det leder även till
högre fixering av kalium i jorden och då behövs högre kaliumgödsling jämfört med jordar som har ett
lågt pH. Kvävet påverkas med ett ökande pH-värde genom att urlakning, denitrifikation och
ammoniakavgång ökar. Fosforn blir mindre tillgänglig när pH-värdet är över 6,0 (Jordbruksverket
u.å). Att höja pH-värdet i en jord är lätt, där används exempelvis kalkning, men om man vill göra det
omvända är det inte lika lätt. Ett sätt att sänka en jords pH-värde är att använda baljväxter då de
utsöndrar en organisk syra närmast sina rötter vilket ger en ökad tillgänglighet av fosfor
(Jordbruksverket u.å).

Fosfor

Fosfor är ett särskilt vitalt näringsämne i mineralgödsel så det förekommer i låg koncentration i
marken samt har låg mobilitet, vilket gör den till en begränsande faktor vid matproduktion (Smit et al.
2009). Fosfor finns i marken i form av fosfat i tre olika former: divätefosfat, vätefosfat och fosfatjon
(Sjöqvist 2004). Di- och vätefosfat är vattenlösliga och finns lösta i markvattnet som växten kan ta
upp, men kan även vara bundna till markpartiklarnas ytor. Vid låga pH, <7, dominerar divätefosfat
och vid högre pH är det vätefosfat som dominerar i markvattnet (Sjöqvist 2004). Fosfatjonen däremot
hittas ofta bundet till markpartiklarnas ytor, organiskt material eller till aluminium, järn eller kalicum.
En liten del av halten fosfatjoner finns löst i markvattnet (Sjöqvist 2004). Runt 50% av all fosfor som
finns i marken är bundet i det organiska materialet. Växten kan inte ta upp organisk fosfor som finns i
marken och den oorganiska andelen fosfor som finns i marken är ofta hårt bundet, svårlösligt, i
föreningar med till exempel aluminium, kalcium eller järn. Det händer att området runt växtens rötter
blir fosforfattigt då diffusionen av fosfor till markvätskan sker långsammare än växtens upptag
(Turner et al. 2004). Vid ökad koncentration av fosfor i marken kan fler fosfatjoner binda till
markmineralen vilket leder till att bindningarna mellan jonerna och markmineralen blir svagare. Som
resultat av detta ökar mängden lättillgängligt fosfor i marken. Om fosfor däremot från början är
bundet till olika typer av partikelytor, till exempel järn, blir fosforn direkt lättillgängligt för växten
(Sjöqvist 2004).

Kväve

Av den naturligt förekommande halten kväve i jordarna är det en förhållandevis liten del som
förekommer i mineralform. Det är i formen av ammonium och nitrat som mineralkväve
huvudsakligen finns i och är de två formerna av kväve som rötterna främst tar upp (Jordbruksverket
2003). Nitrat kan transporteras genom växten i dess upptagna form medan ammonium och ammoniak
är giftiga för växten. Det gör att ammonium binds i organiska föreningar i rötterna och transporteras i
växten i form av aminosyror och amider. Vissa växter kan även ta upp kväve genom kvävefixering
vilket gör att de kan ta upp kväve från luften så kallad elementärt kväve (Jordbruksverket 2003).

Kalium

I mineraljordar är kalium det vanligaste förekommande makronäringsämnet, detta enligt
jordbruksverkets rapport Mikronäringsämnen (u.å.). Till skillnad från kväve hittas kalium inte i någon
organisk förening utan återfinns i jorden som fältspat och biotit. Kalium blir tillgängligt för växten
genom vittring. I lerjordar finns kalium i en svårlöslig form som finns bundet till lerjordens partiklar
och organiska föreningar (Jordbruksverket u.å). Koncentrationen av kalium i torrsubstansen varierar
mellan 1–5% (Jordbruksverket u.å). Kalium kan förekomma i markvätskan i en lättlöslig form och i
jonform, K+, där den sistnämnda är den formen växten tar upp (Jordbruksverket u.å). När växten tar
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upp kalium förskjuts jämviktsreaktionen vilket gör att mer kalium blir växttillgängligt i markvätskan.
Jämviktsreaktionen är reaktionen där kalium frigörs till markvätskan och när jämviktsreaktionen
förskjuts frigörs mer kalium. Kaliumhalten i växten reglerar dess pH och saftspänningen,
vätsketrycket, som i sin tur styr balansen mellan salter och vatten (Jordbruksverket u.å). Två tecken på
kaliumbrist hos växten är att den börjar slakna och att frosttoleransen minskar. Kalium är också viktigt
för syntes av stärkelse och proteiner. Symptom på ett överskott av kalium är sällsynt i fält
(Jordbruksverket u.å).

Magnesium

Magnesium finns bundet i jorden som biotit och augit och det blir tillgängligt för växten genom
vittring. Magnesium finns då nedbrutet i jorden som magnesiumjon, Mg2+, och det är den formen av
magnesium som växten kan ta upp. Enligt Jordbruksverket (2003) koncenrationen av magnesium i
växten och när koncentrationen i växten är under 0,2% indikerar det på brist. Magnesium är viktig för
växten eftersom den är centralatomen i klorofyllmolekylen som är viktig i fotosyntesen och
magnesium finns också löst i cellvätskan där den påverkar växtens vattenbudget, jonbalans samt
enzymprocesser (Jordbruksverket 2003).

Svavel

I matjord uppgår mängden svavel till ungefär ett ton/hektar där huvuddelen är bundet till organiska
föreningar. Svavel frigörs genom omsättning av organiskt material och genom att svavelrika
mineraler, exempelvis pyrit, vittrar och frigörs sulfat. I växten utgör 0,5–1,5% av växten av svavel
enligt Jordbruksverket (2003). Växten kan lättast ta upp sulfater och det är även den oorganiska
formen av svavel som är vanligast förekommande i jordar. Svaveloxid kan tas upp via växtens blad
och sedan omvandlas till sulfat. Om växten har för mycket sulfat lagras det i växten där lagret kan stå
för upp till 60% av växtens totala svavelhalt. Ungefär 90% av de sulfater som inte finns lagrade
återfinns bundet i olika aminosyror, vitaminer, hormoner och enzymer (Jordbruksverket 2003). Kål
har ett större behov av svavel än andra växter då kål bildar de viktiga sekundära föreningarna
glukosinolater och kan enligt Nationalencyklopedin (u.å.g) kan nedbrytningen av glukosinolater ge
upphov till giftiga biämnen.

I Jordbruksverkets rapport Makronäringsämnen, mikronäringsömnen och pH i ekologiska
grönsaksodlingar (2003) skriver de att när svaveltillförsel i form av surt regn har minskat den senaste
tiden kan en följd bli svavelbrist i jordarna, vilket resulterar i tillväxthämning. Svavelbrist kan leda till
att proteinsyntesen hämmas vilket leder till en ansamling av nitrat i växten och som i sin tur leder till
kvävebrist i växten eftersom växten binder kväve i proteiner (Jordbruksverket 2003).

Kalcium

Kalcium är främst bundet till mineral i jorden och dess förråd är större än kalium, detta främst i
kalkrika jordar. I lerjordar finns kalcium i stor del bundet till lerpartiklar och löst i markvätskan.
Koncentrationen av kalcium i växten varierar mellan 0,1–5% där en kalciumkoncentration under 0,8%
i bladen är en kritisk gräns för grönsaker, vilket kan ses på morot och palsternacka genom att de får
”Cavity spot” vilket ger en osymmetrisk form och fläckar med lesioner (Jordbruksverket 2003).

Fosfor som kritiskt råmaterial och hållbar fosforutvinning
Fosfor är som tidigare nämnt livsviktigt för växten och spelar därmed en stor roll i jordbruket i
Sverige. Eftersom fosfor utvinns och även bildas i berggrunden, är det inte en oändlig resurs eftersom
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dessa processer tar många miljoner år. För att fosfor inte ska ta slut är det alltså av stor relevans att
skapa en hållbar fosforutvinning.

Fyndigheter av fosfatmineral
Av världens totala fyndigheter av fosfatmineral, som används för framställning av fosfatgödsel, finns
omkring 70% i Marocko och Västsahara. För att tillgodose EU:s behov av fosfatmineral stod importen
under 2019 för 84% (SGU u.å.a). Det var huvudsakligen Marocko och Ryssland som stod för
exporten av denna, 24% respektive 20%. EU:s inhemska produktion på 16% stod Finland för (SGU
u.å.a).

I fosfatmineraler finns det en mängd skadliga föroreningar. Det finnas omkring 16 grundämnen i
fosfaterna som kan vara farliga för människan och miljön, där några exempel är kadmium, arsenik,
krom, bly och uran. Kadmium är den tungmetall som man delvis brukar utgå ifrån i val av råvara och
halten varierar mellan 1-130 ppm (Selenius 2011). Det är ett ämne som lätt tas upp av åkergrödor
vilket kan ge hälsofarliga effekter genom att orsaka njurskador och benskörhet. Det finns även studier
som påvisar en korrelation med kadmium och hjärt-kärlsjukdomar, reproduktions- och neurotoxicitet
samt diabetes hos människor (Naturskyddsföreningen 2021). Vid stort intag av livsmedel innehållande
kadmium ackumuleras metallen i kroppen och kan tillslut bli hälsofarlig. Den största andelen
kadmium hittas i potatis och spannmålsprodukter (Livsmedelsverket u.å.). Därför har gränsvärden för
högsta tillåtna halter av kadmium upprättats av EU på 2,5 mikrogram per kg kroppsvikt, fastställt av
Efsa (2009).

Kritiskt råmaterial
EU har tagit fram en lista på kritiska råmaterial (Critical Raw Material, CRM), vilka anses kritiska för
Europas långsiktiga ekonomi och industri (Europakommissionen 2020). Ett antal CRM:s måste EU
importera, med anledning att det antingen saknas på Europas marker alternativt att man undviker att
utvinna det i Europa till följd av negativa sociala eller ekonomiska faktorer. Bland dessa är fosfor
listad (Europakommissionen 2020). För hantering av de kritiska råvarorna menar EU att ett avgörande
område är att minska beroendet av råvarorna i sin primära form och stärka återanvändningen av dem
(SGU u.å.b).

Miljömål
Att hushålla med näringsämnen är kopplade till bland annat Generationsmålet, som är ett av Sveriges
miljömål (Slamutredningen 2020). Sveriges miljömål består av ett generationsmål och 16
miljökvalitetsmål (Slamutredningen 2020). I Generationsmålet berörs hushållningen genom främst två
av deras sju så kallade strecksatser (“punkter”); att “kretsloppen är resurseffektiva och så långt som
möjligt fria från farliga ämnen” och att “en god hushållning sker med naturresurserna”
(Slamutredningen 2020).

Hantering, rening och behandling av avloppsslam i Sverige
Ett sätt att hushålla med näringsämnen är att skapa ett kretslopp av näringsämnen (Kirchmann et al.
2016). Vilket innebär att den fosfor som redan finns i kretslopp idag kan återvinnas och föras tillbaka
till åkermark. Detta kan till exempel göras genom att utvinna fosfor från slamaska (Kirchmann et al.
2016).
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Avloppsslam och hantering i Sverige
En definition av avloppsslam ges av Naturvårdsverket, enligt Kungörelsen om skyddet för miljön,
särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket (SNFS 1994:2) där avloppsslam definieras
som “Slam från avloppsreningsverk, flerkammarbrunnar eller liknande anordningar som behandlar
avloppsvatten från hushåll eller tätorter, eller från andra reningsverk som behandlar avloppsvatten
med liknande sammansättning.” (Naturvårdsverket 1994).

I Sverige produceras årligen omkring 200 000 ton slam (torrsubstans), vilket främst används för
deponitäckning eller för att tillverka anläggningsjord och drygt en tredjedel sprids inom jordbruket
(Slamutredningen 2020). Avloppsslammet innehåller emellertid inslag av oönskade ämnen som till
exempel tungmetaller, läkemedelsrester och vissa organiska föroreningar, varav VA-branschen i
Sverige har utvecklat certifieringssystemet Revaq (Slamutredningen 2020). Revaq-certifierat
avloppsslam vill säkra en god kvalitet på avloppsslammet genom “att minska flödet av farliga ämnen
till reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit”
(Slamutredningen 2020). På grund av innehållet av till exempel de höga halterna av tungmetaller i
avloppsslam vill man också hitta alternativ till spridning av slammet på åkermark (Bäfver et al. 2013).
En av de tungmetaller som finns i avloppsslam är kadmium (Naturskyddsföreningen 2021).

Avloppsanläggningarnas reningsprocess
I avloppsanläggningar sker en rening av avloppsvatten (Slamutredningen 2020). Utöver reningen sker
också en produktion av avloppsslam. Slammet innehåller bland annat näringsämnen, däribland en
omfattande mängd fosfor. Efter reningen är ett alternativ att slammet sprids som växtnäring på
åkermark (Slamutredningen 2020). I Sverige kommer slammet främst från Revaq-certifierade
anläggningar för att säkerställa ett slam av högre kvalitet.

I Sveriges finns omkring 400 större avloppsreningsanläggningar, vilket avser reningsverk som
behandlar avloppsvatten från minst 2000 personenheter, pe, (Slamutredningen 2020). Det finns drygt
1200 mindre avloppsreningsanläggningar som behandlar mellan 200 till 2000 pe. Dessa följer ungefär
samma principiella reningstekniker med en mekanisk samt kemisk eller biologisk rening. En
mekanisk rening sker alltid först, i vilken större fasta partiklar avskiljs och skickas till bränning. För
att avskilja fosfor från avloppsvattnet kan reningsverken använda kemisk rening, antingen genom så
kallad förfällning (sker tidigt i reningsprocessen) eller efterfällning (sker senare i processen). Fosfor
fälls då ut genom att tillsätta fällningskemikalier som till exempel kan vara järnklorid,
aluminiumklorid eller kalk. Det bildas därefter flockar, genom en så kallad flockbildning, vilka binder
till sig fosfater och organisk bunden fosfor. Flockarna sedimenterar och bildar ett fosforrikt slam.
Alternativt till den kemiska reningen kan biologisk rening användas, där fosfor istället avskiljs med
hjälp av mikroorganismer. I Sverige används vanligtvis kemisk fällning (Slamutredningen 2020).

Behandling av avloppsslammet
Slammet från reningsprocessen genomgår stabilisering och avvattning, vilket reducerar mängden
vatten, organiska ämnen som ger oönskade lukter samt smittämnen (Johansson 2011). Oftast är
stabiliseringen i form av rötning vilket dels bildar rötslam och dels biogas (energirik metangas).
Rötning vid hög temperatur, omkring 55 °C, minskar mängden patogener ytterligare. Andra
reningsverk kalkar slammet istället för rötning och vissa har ingen stabilisering överhuvudtaget
(Johansson 2011).
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Avloppsslammet, stabiliserat eller inte, kan därefter behandlas på olika sätt för att återvinna fosforn i
det, vilket inte nödvändigtvis sker i direkt anslutning till renings- eller biogasanläggningen. Det finns
huvudsakligen tre olika processer för det;

● omvandling till biokol via pyrolys
● förbränning till aska genom mono- eller samförbränning
● samt fosforutvinning ur askan från ovan punkt

Genom att att först torka slammet och sedan hetta upp det utan syretillförsel, så kallad pyrolys, får
man ett så kallat biokol. Detta kan sedan spridas direkt på åkern och fungerar både som en kolsänka
samt som en långtidsverkande källa till fosfor (Slamutredningen 2020). Förbränningen av aska sker
antingen genom mono- eller samförbräning. Samförbränning innebär att rötresten förbränns blandat
med annat biobränsle, medan monoförbränning innebär att röstresten förbränns ensam. Det
sistnämnda resulterar i en högre fosforhalt än samförbränningen, eftersom slammet ensamt används
som bränsle (Slamutredningen 2020). Däremot kräver monoförbränning omfattande investeringar för
att bygga nya anläggningar (alternativt bygga om befintliga förbränningsanläggningar) som är
anpassade för att förbränna slam (Slamutredningen 2020). Utöver det krävs det att slammet förtorkas i
högre grad innan det förbränns, då inget biobränsle blandas in med slammet, vilket är energikrävande
(Bäfver et al. 2013). Förbränningen mynnar ut i en fosforrik aska. Från detta skulle askan kunna
spridas direkt på åkermark, alternativt att fosfor utvinns ur askan (Slamutredningen 2020).

Utvinning av fosfor ur slamaska
Det finns olika processer för utvinning av fosfor ur aska, där alla innebär att komplex av fosfor och
metaller från utfällningen löses upp med hjälp av syra (Slamutredningen 2020). Vid behandling av
slammet via förbränning destrueras läkemedelsrester och smittämnen och kvar finns framförallt fosfor
och tungmetaller. Tungmetaller kan separeras bort med olika processer (Bäfver et al. 2013).

Fosforsyra, H3PO4, är en av de slutprodukter som kan tillverkas från fosfor ur slamaska, vilken har
flera avsättningsmöjligheter (Slamutredningen 2020). Det finns andra sätt att producera fosforsyra på
som tas upp under avsnittet Framställning av MAP och tMAP i denna rapport. Fosforsyra, är ett fast
kristallint ämne som är färglöst, hårt och inte giftig. Dryga 80% av fosforsyran används för
framställning av gödselmedel. Resterande procent används för att framställa tvättmedel, som tillsats i
livsmedel samt i foder till boskap. Den globala produktionen av fosforsyran är omkring 40 miljoner
ton årligen (Elding & Ohlson u.å.).

Nulägesanalys
För att djupare förstå förutsättningarna som finns idag för att kunna producera hållbara gödselmedel,
med fokus på mineralgödsel i denna förstudie, behövs en förståelse för vilka mineralgödselmedel som
finns idag på marknaden och hur några utav dessa framställs. De mineralgödsel som fokuseras på i
denna förstudie är monoammoniumfosfat och monokaliumfosfat.

9



Monoammoniumfosfat

Användning av monoammoniumfosfat som mineralgödsel
Monoammoniumfosfat är en källa till både fosfor och kväve och används som mineralgödsel inom
jordbruket. Monoammoniumfosfat har den kemiska beteckningen NH4H2PO4 (Crop Nutrition 2021).
När monoammoniumfosfat löses i vatten omvandlas det till två joner: ammonium och fosfat, varav
båda dessa joner är direkt tillgängliga för växten att ta upp (Crop Nutrition 2021). Fosforhalten i
monoammoniumfosfat kan variera mellan 48 till 61%. Detta gör monoammoniumfosfat till en utav de
gödselmedel med högst fosfatinnehåll jämfört med andra kända gödselmedel på marknaden (Crop
Nutrition 2021). Det finns två typer av monoammoniumfosfat som används som gödselmedel inom
jordbruket och dessa har olika hög vattenlöslighet och fosforhalt. Den ena kallas technical grade och
förkortas till tMAP, medan den andra typen kallas fertilizer grade eller konventionell MAP och
benämns kort som MAP (Gilchrist 2021). Fertilizer grade är ofta i granulerad form där 90-95% av
fosforn är vattenlöslig vilket betyder att 5-10% inte är vattenlöslig och därför inte direkt tillgänglig för
växten (Gilchrist 2021). Technical grade består av kristaller som är 100% vattenlöslig och därmed är
all fosfor är tillgänglig för växten. Detta gör att tMAP kan blandas direkt i ett bevattningssystem då
sprinklers inte pluggas igen. Växten får då tillgång till fosfor via så kallad bladgödsling istället för via
markgödsling som sker med granulerad konventionell MAP (Gilchrist 2021). Vid jämförelse mellan
de två produkternas innehåll kan det utläsas att tMAP innehåller minst 59% fosforpentoxid, P2O5,
medan konventionell MAP innehåller minst 49% fosforpentoxid (Gilchrist 2021). Fosforpentoxid
reagerar med vatten och bildar fosforsyra, se ekvation 1,

P2O5 + 3 H2O → 2 H3PO (1)

som växten i sin tur kan använda som fosforkälla. Enligt Hermann1 är fosforhalten i tMAP inte bara
av högre koncentration, utan är dessutom betydligt renare än MAP, då produkten har genomgått fler
reningssteg och tagit bort tungmetaller från den ursprungliga råfosforn. Mer ingående om
reningsprocessen läses i avsnittet nedan. Med dessa faktorer i åtanke kan tMAP anses som en
premiumprodukt till mer nischad odling i till exempel växthus eller grönsaksodling utomhus där det
finns befintliga bevattningssystem. MAP är betydligt vanligare inom konventionellt jordbruk och
används snarare till fält utan bevattning som till exempel vid odling av vete.

Framställning av MAP och tMAP

Framställning av fosforsyra från fosformineral
Första steget för att tillverka både MAP och tMAP, med fosformineral som råvara,  är att först
framställa Merchant Grade phosphoric Acid, MGA. Enligt Cohen2 innehåller MGA tungmetaller och
kan ses som en oren form av fosforsyra, som inte är helt vattenlöslig. 90% av all MGA framställs via
en process som kallas den våta vägen, som går ut på upplösning av apatit i svavelsyra
(Nationalencyklopedin u.å.b). Det finns ytterligare en process som kan framställa en renare fosforsyra
istället för MGA, som kallas för den termiska vägen. Endast 10% av fosforsyra-produktionen
framställs via den termiska processen (Nationalencyklopedin u.å.b). Den går ut på att elementär vit
fosfor bränns till fosforpentoxid som sedan löses i vatten där resultatet blir en ren fosforsyra av hög

2 Yariv Cohen, VD, EasyMining, Intervju 2022-04-05

1 Ludwig Hermann, Ordförande och styrelsemedlem, European Sustainable Phosphorus Platform , Intervju
2022-04-12

10



kvalitet. Problemet med processen är att den kräver höga temperaturer och därmed en hög
energiförbrukning som gör att den termiska vägen är cirka tre gånger dyrare än den våta vägen
(Nationalencyklopedin u.å.b).

Enligt Cohen3 går våta vägen till på så sätt att det vid upplösning av apatit bildas en vit trögflytande
vätska som kallas slurry. Den innehåller MGA samt en fällning av kalciumsulfat, gips. Reaktionen
med syra frigör värme och därför genomgår slurryn en nedkylning varvid även giftiga gaser avgår.
Dessa gaser fångas upp och renas innan de släpps ut i atmosfären. Nästa steg i processen är filtrering
av gipset, vilket sker genom att slurryn läggs på ett filter i form av en tunn duk. Under duken skapas
ett vakuum som suger ut fosforsyran, MGA, från slurryn. Kvar på duken är gips som spolas igenom
med vatten för att få ut all fosforsyra. Detta gör att fosforsyran blir utspädd med vatten och innehåller
cirka 30% P2O5 och behöver därför genomgå det sista steget i processen som är uppkoncentrering.
Med hjälp av energi i form av vattenånga avdunstas vatten från den utspädda lösningen vilket gör att
koncentrationen av MGA ökar, cirka 50-54% P2O5, enligt Cohen4. Hela denna process som beskrivs
ovan kan ses i figur 1 från Digestion till Evaporation.

En av biprodukterna i våta vägen är gips. I vissa länder, till exempel Belgien och Japan, renas gipset
som sedan används till gipsskivor (Gilmour 2013). Många anser däremot att det inte är ekonomiskt
försvarbart och släpper istället ut gipset i havet eller på särskild deponi (Gilmour 2013). I mindre
utsträckning används salpetersyra istället för svavelsyra vid upplösning av apatit där restprodukten
blir kalciumnitrat istället för gips. Fördelen med detta är att även kaliumnitrat kan användas till
växtnäring (Gilmour 2013).

4 Yariv Cohen, VD, EasyMining, Intervju 2022-04-05
3 Yariv Cohen, VD, EasyMining, Intervju 2022-04-05
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Figur 1: Schematisk bild över framställning av MAP och tMAP via våta vägen (figur tillhandahållen
av EasyMining).

Framställning av MAP från MGA med hjälp av ammoniak
MAP framställs genom neutralisation av MGA med ammoniak i flera steg, som kan ses i figur 2. Vid
tillverkning av MAP torkas och granuleras fosfor- och ammoniaklösningen vilket resulterar i en
fertilizer grade MAP (Gilmour 2013). Vid vissa anläggningar för produktion av MAP, (NH4)2H2PO4,
används en draft tube crystallizer. Vattenfri ammoniak förångas och transporteras till en draft tube
crystallizer, dit även fosforsyran pumpas in. I denna förångas vatten som bildas från reaktionen mellan
fosforsyra och ammoniak, därefter bildas kristaller i form av MAP allt eftersom. Detta sker enligt
följande reaktion:

NH3 + H3PO4 → NH4H2PO4 (2)

Till följd av gravitationen  kommer kristallerna falla till en roterande torktumlare som reducerar fukt
från kristallerna. Därefter packas kristallerna antingen som de är alternativt mals de till ett finare
pulver (Gilmour 2013).

Figur 2: Tillverkning av MAP via neutralisation av MGA med ammoniak (figur tillhandahållen av
EasyMining).

Kort om ammoniak

Som nämnt i avsnittet ovan används ammoniak vid framställning av MAP och tMAP, ammoniak är
alltså en viktig komponent vid produktion av kväverika mineralgödsel.

Ammoniak, NH3, är den vanligaste formen av kväveförening och befinner sig i gasform vid
rumstemperatur. Ammoniak är en naturlig byggsten i alla organismer, men det är även möjligt att
skapa ammoniak syntetiskt. Faktum är att efter svavelsyra är ammoniak den vanligaste industriellt
tillverkade kemikalie som tillverkas idag (Nationalencyklopedin u.å.a). Framställning av ammoniak
görs genom att skapa ett högt tryck samt ha en katalysator närvarande och sedan låta vätgas och
kvävgas reagera enligt följande reaktionsformel:

N2 + 2H2→ 2NH3 (3)

Ammoniak klassas som en brandfarlig gas enligt MSB (2017). Med brandfarlig gas menas enligt
MSB:s föreskrifter om vilka varor som som anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor (MSBFS
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2010:4) gaser som kan antändas i luft vid ett atmosfäriskt tryck och en temperatur på 20 grader. Detta
medför att vid större hantering av brandfarlig gas gäller tillståndsplikt. Större hantering för brandfarlig
gas är, enligt MSB för en yrkesmässig icke publik verksamhet som bedrivs inomhus, vid volymer
större än 250 liter. Tillståndet ansöks om i kommunen där hanteringen avser bedrivas. Hur lång tid ett
tillstånd gäller avgör tillståndsmyndigheten i varje enskild ärende, ofta är tillståndets giltighetstid
cirka 10 år (MSB 2017).

Framställning av tMAP genom rening av MGA
För att få ett helt vattenlösligt gödselmedel behöver MGA renas genom en flerstegsrening. Den renade
fosforsyran kallas Purified Wet Phosphoric Acid, PWA, (Gilmour 2013). Det finns olika typer av
processer för rening av MGA, där vätskeextraktion är den absolut vanligaste (Cilmour 2013). Tidigare
dominerades reningen av termiska processer men vätskeextraktionen är ett billigare alternativ som ger
samma renhetsgrad som den termiska. Det extraktionen gör är att den renar från an- liksom katjoniska
orenheter (Gilmour 2013). För att separera lösta, oönskade, ämnen används två oblandbara vätskor,
det kan till exempel vara vatten och fotogen. När dessa möter varandra kommer allmänt salter
ansamlas i vattenfasen medan organiska ämnen koncentrera sig i fotogenfasen. Därefter kan de två
vätskefaserna avskiljas från varandra. På så sätt kan vätskeextraktionen bland annat rena det organiska
ämnet fosforsyra (Rydberg u.å.).

Reningen av oren fosforsyra, MGA, med vätskeextraktion sker under atmosfäriskt tryck.
Temperaturen skiljer sig mellan olika anläggningar beroende på vilket organiskt lösningsmedel som
har använts, ett exempel är fotogen. Olika lösningsmedel kräver olika temperaturer, för att maximera i
vilken utsträckning fosforsyran löser sig i lösningsmedel (Gilmour 2013). Lösningsmedel och
fosforsyran i vattenfas kan mixas i bland annat en kolonn. Lösningsmedlet matas in i botten av en
kolonn och fosforsyran i vattenfas matas in från ovan. När dessa möts kommer solventen att plocka
upp fosforsyran, detta genom att den organiska lösningsmedlet i de flesta reningsprocesser har lägre
densitet än fosforsyran i vattenfas varpå den färdas uppåt (Gilmour 2013). När fosforsyran väl är
extraherad och löst i solventen så behöver den därefter släppas från solventen. Detta görs genom att
solventen först separeras och därefter tillsätts vatten vilket re-extraherar fosforsyran tillbaka till
vattenfas men nu är den renad till PWA. Hela denna process som beskrivs ovan kan ses i figur 1 från
clarification till liquid-liquid extraction. För att sedan tillverka tMAP från den rena fosforsyran
neutraliseras den med ammoniak på ett liknande sätt som MGA neutraliseras med ammoniak för att
tillverka MAP, vilket har beskrivits i föregående avsnitt (Gilmour 2013).

Alternativt till vätskeextraktionen eller som ytterligare reningssteg efter denna, kan kristallisering
användas. Vätskeextraktionen och kristallisering är likställda i kostnad (Gilmour 2013).
Kristalliseringen är bättre på att rena från bland annat sulfater och natrium men för till exempel rening
av tungmetaller är kristalliseringen och vätskeextraktionen likvärdiga. Emellertid gäller att för de
flesta industrier, som exempelvis i den tekniska, räcker det med vätskeextraktion. Kristalliseringen
används främst inom farmaceutisk och elektronisk industri som kräver väldigt hög renhet på fosforn
(Gilmour 2013).
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Monokaliumfosfat (MKP)

Användning av monokaliumfosfat som mineralgödsel
Monokaliumfosfat, MKP, har den kemiska formeln KH2PO4 och är ett salt som även kallas för
kaliumdivätefosfat,  med den svenska förkortningen KDP. MKP löses upp när det kommer i kontakt
med vatten och blir en växttillgänglig källa för fosfor och kalium. MKP kan även fungera som en
pH-buffer, genom att den kan hålla ett lågt pH minskas utsläppet av ammoniak när det används som
gödselmedel (Drugbank 2022). Vid tillverkning av MKP används ofta kaliumhydroxid som är en
sammansättning av kalium, väte och syre och dess kemiska beteckning är KOH (PubChem u.å.).

MKP är naturligt förekommande och kan användas på många olika sätt där ett av sätten är att man
utnyttjar att MKP är giftigt för svampar. Det används som mineralgödsel och pesticid där det
framförallt används mot mjöldagg på frukt och grönsaker (OPP u.å). Fosformolekylen som bildas vid
upplösningen av MKP har formen H2PO4

1- (Nationalencyklopedin u.å.c).
I ett försök där man odlade gurka och “muskmelon” hittade man sambandet att MKP ger fördelaktiga
egenskaper när man odlar i vulkanisk jord och mer sandiga jordar än grönsaker som odlas i mer
organiska jordar (Nerson et al. 2008).

Kaliumhydroxid
Som nämnt i avsnittet ovan används ofta kaliumhydroxid vid tillverkning av MKP och därför
förklarar detta avsnitt kort vad kaliumhydroxid är. Kaliumhydroxid går ibland under namnet kalilut
eller bara lut och framställs genom att en kaliumkloridlösning i vatten elektrolyseras (PubChem u.å.).
En hög koncentration, ≥85%, av kaliumhydroxid är mycket frätande vid kontakt med hud eller ögon
samt mycket hälsofarlig vid förtäring. Samma koncentration kaliumhydroxid har sin kokpunkt vid 1
327°C vid normalt lufttryck och sin smältpunkt vid 406°C (CarlRoth 2020). En lägre koncentration av
kaliumhydroxid används dock i bland annat livsmedel som stabiliseringsmedel, förtjockningsmedel
och pH-justerare. Några andra användningsområden för kaliumhydroxid är i kosmetika, jordbruk,
djurfoder och vid behandling av vatten (Brenntag u.å.). Även inom jordbrukssektorn används
kaliumhydroxid som en pH-justerare i marken. Förutom det används även kaliumhydroxid i
gödslingsmedel för att kunna förse grödor med fosfor samt som bekämpningsmedel, tillsammans med
fosforsyra, mot sjukdomar och skadedjur (AG CHEMI GROUP 2021).

Tillverkning av MKP via Mishor Rotem processen

Kemikalien MKP har varit känt sedan 1821, idag produceras det storskaligt i anläggningar som ligger
i USA, Kina och Israel (Alexander et al. 1987). Mineralgödslet tillverkas i ett antal anläggningar i
Israel för inhemskt bruk men även för export, något som sköts av ett flertal industrier, en av dem är
gruv- och jordbruksgödselmedelföretaget Israel Chemicals Limiteds (ICL Group 2022). En av dessa
anläggningar, ICL Rotem, lokaliserat på Mishor Rotem platån, cirka tre mil väst om Döda havets
evaporationsdammar har sedan 60-talet bearbetat den fosfor som utvunnits ur Negevöknen (ICL
Group 2017). Denna fosfor i form av kaliumfosfat kombineras med svavelsyra, kalk och pottaska,
vilket producerar mineralgödslet MKP via en procedur patenterad 1987 känd som Mishor Rotem
processen (Alexander et al. 1987). Svavelsyra importeras medan kalk och pottaska erhålls från
evaporationsdammarna vid Mishor Rotem platån (ICL Group 2017).
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I MKP-fabriken kan processen delas upp i tre steg, i det första steget bildas monokaliumsulfat,
KHSO4, genom att reagera pottaska, KCl, med svavelsyra H2SO4, enligt ekvation 4 (Alexander et al.
1987).

KCl + H2SO4 → KHSO4 + HCl (4)

Detta gör kalium tillgängligt i nästa steg där sulfatet förbereds för att renas bort tillsammans med den
renade kaliumfosfaten, Ca(PO4)2, och vit fosforsyra, H3PO4, för att producera monokaliumfosfat. I
detta steg bildas även gips, CaSO4∙ 2H2O, som formar kristaller som sedan filtreras ut enligt ekvation
5. Kvar lämnas ett filtrat innehållande dikaliumsulfat, K2SO4, och fosforsyra (Alexander et al. 1987).

6 KHSO4 + Ca(PO4)2 + 5 H3PO4 + H2O → 3 K2SO4 + 7 H3PO4 + CaSO4 · 2 H2O (5)

Filtratet får sedan reagera med mer kalciumfosfat och den kvarvarande fosforsyran för att bilda
monokaliumfosfat, KH2PO4, även i här filtreras gipset bort enligt ekvation 6 (Alexander et al. 1987).

3 K2SO4 + Ca(PO4)2 + 7 H3PO4 + 6 H20 → 6 KH2PO4 + 3 H3PO4 + 3 CaSO4 · 2 H2O (6)

Slutligen i det tredje steget neutraliseras filtratet med kalk, CaO, enligt ekvation 7 och
monokaliumsulfat enligt ekvation 8 som neutraliserar fosforsyran. Därefter är monokaliumfosfatet
redo för kristallisering, detta kan ske varmt eller kallt där den senare nämnda ger en mindre mängd
föroreningar (Alexander et al. 1987).

6 KH2PO4 + H3PO4 + 3 CaO → 6 KH2PO4 + 3 CaHPO4 + 2 H2O (7)

3 CaHPO4 + 3 KHSO4 + 6 H2O → 3 KH2PO4 + 3 CaSO4 · 2 H2O (8)

Anläggningen ICL Rotem förses med mineraler från tre närliggande ökengruvor, Rotem-, Oron och
Zingruvan. Rotemgruvan uppskattas producera fosfor i fyra år till, Orongruvan har tre år kvar medan
ingen uppskattning av Zingruvan har genomförts (ICL Group 2022).  ICL Rotem är därmed idag helt
självförsörjande i både energi och råvaror som krävs för produktionen bortsett från ammoniak som
importeras. Fabrikerna i ICL Rotem producerar flera konventionella sorters mineralgödsel som
granulär fosfor, grön fosforsyra, vit fosforsyra men även specialgödsel (ICL Group 2022). MKP
klassas som specialgödsel och anses vara värdefull då den består till 86.8% av näring som är
tillgängligt för växten och har låga salthalter (Alexander et al. 1987), enligt ICL Group (2022)
uppskattas ha ett marknadsvärde på 1283 USD per ton om frakt exkluderas.

Diskussion
Återvinning av näringsämnen är en högst relevant fråga som är intressant ur flera aspekter. Inte minst
eftersom fosfor, som tidigare nämnt, är en ändlig resurs vilket betyder att världens reserver av
fosfatmineral så småningom kommer ta slut. Kunskapsutveckling om bättre hushållning av
näringsämnen är ett viktigt faktum för att kunna producera mat till världens befolkning i framtiden.

Att fyndigheter av naturresurser endast finns på ett fåtal platser på jorden, gör att länder blir beroende
av varandra. Pandemin av coronaviruset som bröt ut år 2019 medförde att priset på gödselmedel
ökade kraftigt på grund av att fabriker var tvungna att stänga ner och försenade transporter (Marlow
2020). Den 24 februari 2022 bröt kriget mellan Ryssland och Ukraina ut, vilket även det har lett till en
stor oro på världsmarknaden. Som tidigare nämnt, är Ryssland en stor producent av fosforgödning och
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därför råder det nu brist på gödningsmedel inför växtsäsongen (Ibendahl 2022). Osäkerheten i världen
som uppstått både från pandemin och kriget i Ukraina, har resulterat i att länder har fått börja tänka
om till att bli mer självförsörjande i framtiden. Att kunna återvinna de näringsämnen som redan finns i
landet är alltså mer attraktivt än någonsin.

MAP och diammoniumfosfat, DAP, är de vanligaste gödningsmedel innehållande fosfor på
världsmarknaden följt av NPK, gödselmedel med kväve, fosfor och kalium (Hasselfors Garden u.å.a).
Den huvudsakliga skillnaden mellan MAP och DAP är att DAP innehåller mer kväve i förhållande till
fosfor. Kväve i gödningsmedel är oftast i form av ammoniak som kan framställas industriellt genom
den så kallade Haber-Bosch processen (Nationalencyklopedin u.å.a). Förenklat går processen ut på att
kvävgas från atmosfären reagerar med vätgas under högt tryck och temperatur, där slutprodukten blir
ammoniak. Vätgasen kommer ofta från naturgas och det är därför ingen slump att Ryssland även är en
stor producent av ammoniak då det finns stor tillgång på naturgas i landet (Nationalencyklopedin
u.å.a).

Eftersom DAP används i en större utsträckning internationellt sätt jämfört med MAP, är det betydligt
lättare att hitta prisnivåer för DAP. Därför har det i denna rapport valts att analysera prisnivåerna för
DAP, med förhoppningen att kunna dra slutsater även för prisutvecklingen på MAP, då de två
fosforgödningsmedlena innehåller samma råvaror men i olika proportioner. I april 2021 var priset för
DAP ut till kund cirka 500 euro/ton medan ett år senare i april 2022 låg priset på cirka 1080 euro/ton.
Priset har alltså fördubblats under ett år och är det högsta priset i historien. Det näst högsta priset på
nästan 900 euro/ton uppmättes under finanskrisen år 2008, men efter det har priset legat mellan
400-600 euro/ton (Agrarmarkt 2022).

Det höga priset på gödningsmedel som orsakats av ett litet utbud har gjort att lantbrukare måste börja
fundera mer över sin gödselhantering. Tidigare var återvunna näringsämnen mest intressant ur ett
miljömässigt perspektiv, men nu blir det kanske även mer ekonomiskt försvarbart för lantbrukaren att
välja detta alternativ. Att återvinna näringsämnen från slamaska är alltså utan tvekan en högst
attraktivt fråga både inom miljömässiga, ekonomiska och politiska aspekter.
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Det finns många typer av mineralgödsel på marknaden idag, men gemensamt för de flesta är
att de innehåller de viktigaste ämnena som växter kräver: kväve, fosfor och kalium. I Sverige
idag reglerar Jordbruksverket hur mycket gödsel som får släppas ut på åkrar, detta för att
förhindra övergödning. Varje enskild brukare av gödselmedel kan beräkna den tillåtna
spridningsarealen och även se om området i fråga där gödsel avser användas är nitratkänsligt
(Jordbruksverket 2022). Mineralgödsel är alltså mycket viktigt för matproduktionen i Sverige
och världen, vilket märks ytterligare då populationen ständigt ökar. Produktionen av gödsel
blir även en hållbarhetsfråga, speciellt viktigt är återanvändning av den fosfor som redan
finns i kretslopp idag. Utvinningen som idag görs av fosfor är större än den naturligen
bildningen, samtidigt som tillgången till fosfor är absolut nödvändig för matproduktionen
idag (Smith et al. 2009). Europakommissionen har utnämnt fosfor som ett Critical Raw
Material (CRM), vilket innebär en risk kring tillgången av detta material i framtiden
(Europeiska kommissionen 2020). Att producera mineralgödsel på ett smart sätt har blivit
alltmer aktuellt och ett sätt att göra detta är att utvinna näringsämnen ur slamaska.

Tillverkningen av näringsämnen ur slamaska sker idag i Sverige, men det är endast 20% av
denna näring som faktiskt ingår i ett kretslopp (Kirchmann et al. 2016). Alltså är det 80% av
näringsämnen som produceras som aldrig kommer tillbaka till åkermarken. Att öka
återvinningen av näringsämnen ur slamaska är alltså ett sätt att skapa ett kretslopp och
minska utvinningen av ändbara resurser såsom fosfor, men dessa gödselämnen som
produceras av slamaskan bör även vara effektiva. Viktiga egenskaper kan vara vattenlöslighet
och växttillgänglighet hos gödselmedlet.

Monoammoniumfosfat (MAP) är en källa till både fosfor och kväve och används speciellt
som gödselmedel inom jordbruk. MAP har den kemiska beteckningen (Crop𝑁𝐻

4
𝐻
2
𝑃𝑂

4
Nutrition 2021). MAP har flera tacksamma egenskaper som gör det lämpligt som
gödselmedel, dels är det vattenlösligt och kommer därmed lösas upp snabbt i jorden förutsatt
att vatten finns närvarande. Ytterligare en fördel med MAP är att när det löses i vatten bryts
det ned till två huvudkomponenter: ammonium och fosfat (Crop Nutrition 2021). Båda dessa
joner är direkt tillgängliga för växterna att ta upp. Fosforhalten i MAP kan variera, men ligger
kring 55%. Detta gör monoammoniumfosfat till en utav de gödselmedel med högst
fosfatinnehåll jämfört med andra kända gödselmedel på marknaden (Crop Nutrition 2021).
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Sammanfattning
Följande rapport behandlar fosfatmineral i stort. Fosfatmineral är fosfor i förening med andra
grundämnen, och finns antingen som magmatisk eller sedimentär fosfat beroende på hur det
har bildats. Det finns häri även skadliga föroreningar såsom tungmetaller. De största
fyndigheterna hittas i Marocko och Västsahara (70 %). EU importerade 84 procent 2019 från
främst Marocko och Ryssland. Fosforn är listad som ett kritiskt råmaterial av EU vilket bl.a.
innebär att denna bör återvinnas i större omfattning. Hushållningen med näringsämnen
såsom fosfor är kopplade till några av Sveriges miljömål.



Vad är fosfatmineral?
Fosfor hittas inte i naturen som ensamt grundämne, utan är alltid i förening med andra
ämnen (ofta natrium, kalcium, fluor, aluminium, klor, magnesium, kadmium eller uran) och
tillsammans bildar de fosfater. Kalciumfosfat kallas apatit, vilket är det vanligaste av
mineralen. Genomsnittligt består en hektar ned till en meters djup av 10 ton fosfor, där
mobiliteten är låg i de flesta miljöer med undantag för fosfatjonen som tvärtom har en väldigt
hög mobilitet. I berggrunden finns fosfatet i två huvudgrupper;

● Magmatisk fosfat som är fosfat i bergarter som bildats då magma har stelnat över
jordskorpan. Fosforhalten är i snitt under 5 procent.

● Sedimentär fosfat som finns i bergarter som bildats från sediment på havsbotten.
Fosforhalten är i snitt mellan 12-16 procent.

Den kommersiella fosforhalten som bryts har en fosforhalt mellan 2 och 20 procent
(Selenius, 2011).

Fyndigheter av fosfatmineral
Av världens totala fyndigheter av fosfatmineral, som används för framställning av
fosfatgödsel, finns omkring 70 procent i Marocko och Västsahara. För att tillgodose EU:s
behov av fosfatmineral stod importen för 84 procent 2019. Det var huvudsakligen från
Marocko som stod för 24 procent och Ryssland som stod för 20 procent. EU:s inhemska
produktion på 16 procent stod Finland för (SGU, u.å.a).

I fosfatmineralerna finns det en mängd skadliga föroreningar. Det bedöms finnas omkring 16
grundämnen i fosfaterna som kan vara farliga för människa och miljö, där några exempel är
kadmium, arsenik, krom, bly och uran. Kadmium är den tungmetall som man brukar utgå
ifrån i val av råvara och halten varierar mellan 1 till 130 ppm (Selenius, 2011).

Kritiskt råmaterial
EU har tagit fram en lista på kritiska råmaterial (CRM) vilka anses kritiska för Europas
långsiktiga ekonomi och industri. Ett antal CRM:s måste EU importera, av anledning att det
antingen saknas på Europas marker alternativt att man undviker att utvinna det i Europa till
följd av negativa sociala eller ekonomiska faktorer. Bland dessa är fosforn listad
(EU-kommissionen, 2017). För hantering av de kritiska råvarorna menar EU att ett
avgörande område är att minska beroendet av råvarorna i sin primära form och stärka
återanvändningen av dem (SGU, u.å.b).

Miljömål
Att hushålla med näringsämnen är kopplade till bland annat Generationsmålet som är ett av
Sveriges miljömål (Sveriges miljömål består av ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål).
I generationsmålet berörs hushållningen genom främst två av deras sju strecksatser; att
“kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen” och att “en
god hushållning sker med naturresurserna” (Slamutredningen, 2020).
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Sammanfattning
Följande rapport behandlar två steg ur våtprocessen mer ingående; rening av fosforsyra och
neutralisering. Fosforsyra är en kommersiellt viktig oorganisk syra, där majoriteten används
för framställning av fosforgödselmedel (främst ammoniumfosfater) av olika renhet.
Fosforsyra kan bl.a. bildas från att råfosfor reagerar med svavelsyra. Det vanligaste sättet att
rena fosforsyra är med vätskeextraktionen. Den processen innebär att en organisk solvent
(lösningsmedel, t.ex. fotogen) respektive vattenfas används. Fosforsyran är i vattenfas och
matas in i en kolonn där sedan den organiska solventen tillsätts. Den sistnämnda kommer
då plocka upp fosforsyran och därefter extraheras fosforsyran från solventen tillbaka till
vattenfas, nu renad. Neutraliseringen är en annan process som innebär att fosforsyra och
ammoniak bildar kristaller i form av monoammoniumfosfat (MAP) eller diammoniumfofat
(DAP).



Vad är fosforsyra?
Fosforsyra, H3PO4 är ett fast kristallint ämne som är färglöst, hårt och inte giftig. Ekonomiskt
sett är fosforsyran den viktigaste oorganiska syran, där dryga 80 procent används för
framställning av gödselmedel. Resterande procent används för att framställa tvättmedel,
som tillsatts i livsmedel samt i foder till boskap. Den globala produktionen av fosforsyran är
omkring 40 miljoner ton årligen (Ivar Elding och Ohlson, u.å.).

Råfosfor (eng: phosphate rock) är utgångspunkten för fosforindustrin. Den absoluta
majoriteten av denna omvandlas till fosforsyra genom att reagera med svavelsyra. Från
fosforsyran omvandlas en majoritet i sin tur till fosforgödselmedel, som främst är i form av
ammoniumfosfater (genom reagens med ammoniak) men också som superfosfater. Bland
de resterande 10 procenten sker bland annat ytterligare rening av fosforsyran. Hos denna
finns olika typer av “commercial grades” som skiljer sig i renhet bland annat beroende på om
det ska användas inom till exempel teknisk industri, livsmedelsindustrin eller som
gödselmedel (Gilmour, 2014).

Rening av fosforsyra
Det finns olika typer av processer för rening av fosforsyra, där vätskeextraktion är den
absolut vanligaste. Tidigare dominerades reningen av termiska processer men
vätskeextraktionen är ett billigare alternativ som ger samma renhetsgrad som den termiska.
Det extraktionen gör är att den renar från an- liksom katjoniska orenheter (Gilmour, 2014).
För att separera lösta (oönskade) ämnen används två oblandbara vätskor, det kan till
exempel vara vatten och fotogen. När dessa möter varandra kommer allmänt salter
ansamlas i vattenfasen medan organiska ämnen koncentrera sig i fotogenfasen. Därefter
kan de två vätskefaserna avskiljas från varandra. På så sätt kan vätskeextraktionen bland
annat rena det organiska ämnet fosforsyra (Rydberg, u.å.).

Reningen av fosforsyra med vätskeextraktion sker under atmosfäriskt tryck. Temperaturen
däremot skiljer sig mellan olika anläggningar beroende på vilken organisk solvent som
används, till exempel fotogen. Olika solventer kräver olika temperaturer, för att maximera i
vilken utsträckning fosforsyran löser sig i solventen (Gilmour, 2014). Solventen och
fosforsyran i vattenfas kan mixas i bland annat en kolonn. Solventen matas in i botten av en
kolonn och fosforsyran i vattenfas från ovan. När dessa möts kommer solventen att plocka
upp fosforsyran, detta genom att den organiska solventen i de flesta reningsprocesser har
lägre densitet än fosforsyran i vattenfas varpå den färdas uppåt (Cohen, 2022; Gilmour
2014).

När fosforsyran väl är extraherad och löst i solventen så behöver den därefter släppas från
solventen. Detta görs genom att solventen först separeras och därefter tillsätts vatten vilket
re-extraherar fosforsyran tillbaka till vattenfas men nu är den renad. Den renade fosforsyran
kallas PWA efter engelskans purified wet phosphoric acid, där wet phosphoric acid (WPA)
syftar på den orenade fosforsyran (Gilmour, 2014).

Alternativt till vätskeextraktionen eller som ytterligare reningssteg efter denna, kan
kristallisering användas. Vätskeextraktionen och kristallisering är likställda i kostnad.
Kristalliseringen är bättre på att rena från bland annat sulfater och natrium men för till
exempel rening av tungmetaller är kristalliseringen och vätskeextraktionen likvärdiga.
Emellertid gäller att för de flesta industrier, som exempelvis i den tekniska, räcker det med



vätskeextraktion. Kristalliseringen används främst inom farmaceutisk och elektronisk industri
som kräver väldigt hög renhet på fosforn (Gilmour, 2014).

Neutralisering
Vissa anläggningar för produktion av monoammoniumfosfat (MAP, NH4H2PO4) eller
diammoniumfosfat (DAP, (NH4)2H2PO4) används en draft tube crystallizer. Vattenfri
ammoniak förångas och transporteras till en draft tube crystallizer, dit även fosforsyran
pumpas in. I denna förångas vatten som bildas från reaktionen mellan fosforsyra och
ammoniak och bildar kristaller i form av MAP eller DAP allt eftersom. Detta sker enligt
följande reaktion:

NH3 + H3PO4 → NH4H2PO4

Till följd av graviditeten kommer kristallerna falla till en roterande torktumlare som reducerar
fukt från kristallerna. Därefter packas kristallerna antingen som de är alternativt mals de till
ett finare pulver först (Gilmour, 2014).
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Sammanfattning
I denna rapport tas de huvudsakliga skillnaderna mellan tMAP och MAP upp, vilket är
att tMAP är 100% vattenlöslig medan konventionell MAP är endast ca 90%
vattenlöslig. Detta gör att de inte har samma användningsområden och att tMAP kan
ses som en premiumprodukt. Framställningen av MAP kan ske på olika sätt, men
den vanligaste processen kallas för “våta vägen” som går ut på att råfosfor reagerar
med svavelsyra. Produkten som bildas är en oren fosforsyra som kan användas för
vidare framställning av MAP.



MAP
Inom jordbruket används två typer av MAP. Den ena heter technical grade och förkortas
oftast till tMAP, medans den andra typen kallas fertilizer grade eller konventionell MAP.
Fertilizer grade är ofta i granulerad form där 90-95 % av fosforn är vattenlöslig vilket betyder
att 5-10 % inte är vattenlöslig och därför inte direkt tillgänglig för växterna. Technical grade
består av kristaller som är 100% vattenlöslig och därmed är all fosfor är tillgänglig för
växterna. Detta gör att tMAP kan blandas direkt i bevattningssystemet då sprinklers inte
pluggas igen. Växterna får tillgång till fosforn via så kallad bladgödsling istället för
markgödsling med granulerad konventionell MAP. Vid jämförelse mellan de två produkternas
innehåll kan det utläsas att tMAP innehåller minst 59% fosforpentoxid (P2O5) medan
konventionell MAP innehåller minst 49% fosforpentoxid. Fosforpentoxid reagerar med vatten
och bildar fosforsyra, som växterna i sin tur kan använda som fosforfkälla, enligt följande
reaktion:
P2O5 + 3 H2O → 2 H3PO
Fosforsyran i tMAP är inte bara av högre koncentration, utan är dessutom betydligt renare än
i den konventionella eftersom den innehåller mindre tungmetaller. Med dessa faktorer i
åtanke kan tMAP anses som en premiumprodukt till mer nischad odling i t ex växthus eller
grönsaksodling utomhus där det finns befintliga bevattningssystem medan fertilizer grade
används mer till fällt utan bevattning som t ex vete (Hermann. 2022).

Framställning av MAP

Den våta vägen
Huvudråvaran för tillverkning av fosforgödsel är råfosfor, vanligtvis i form av apatit som är ett
vulkaniskt mineral vilket bryts från marken i fosforgruvor. “Merchant Grade phosphoric Acid”
(MGA) är en fosforsyra som används för att framställa gödselmedel, till exempel
konventionell MAP. Helt ren fosforsyra (H3PO) är ett färglös, hårt och kristallint ämne som har
en smältpunkt på 42,35 °C och blir vid högre temperaturer mycket trögflytande
(Nationalencyklopedin. u.å).
MGA innehåller tungmetaller och kan ses som en oren form av fosforsyra, som inte är helt
vattenlöslig. 90% av all fosforsyra framställs via den så kallade våta vägen som går ut på
upplösning av apatit i svavelsyra. Vid upplösningen bildas en vit trögflytande vätska, så
kallad “slurry”, som innehåller MGA samt en fällning av kalciumsulfat (gips). Reaktionen med
syra frigör värme och därför genomgår slurryn en nedkylning varvid giftiga gaser avgår.
Dessa gaser fångas upp och renas innan de släpps ut i atmosfären. Nästa steg i den våta
vägen är filtrering av gips i slurryn. I praktiken går det till genom att slurryn läggs på ett filter i
form av en tunn duk. Under duken skapas ett vakuum som suger ut fosforsyran (MGA) från
slurryn. Kvar på duken är gips som spolas igenom med vatten för att få ut all fosforsyra
(Cohen 2022). Detta gör att fosforsyran blir utspädd med vatten (ca 30% P2O5)  och behöver
därför genomgå det sista steget i processen som är uppkoncentrering. Med hjälp av ånga
avdunstas vatten vilket gör att koncentrationen av MGA blir högre, ca 50-54% P2O5. En av
biprodukterna i våta vägen är gips. I vissa länder, t ex Belgien och Japan, renas gipset som
sedan används till gipsskivor. Många anser däremot att det inte är ekonomiskt försvarbart
och släpper istället ut gipset i havet eller på särskild deponi (Gilmour, 2013). I mindre
utsträckning används salpetersyra istället för svavelsyra vid upplösning av apatit där



restprodukten blir kalciumnitrat istället för gips. Fördelen med detta är att även kaliumnitratet
kan användas till växtnäring.
Endast 10% av fosforsyraproduktionen framställs via den så kallade termiska vägen.
Processen går ut på att elementär vit fosfor bränns till fosforpentoxid som sedan löses i
vatten där resultatet blir en ren fosforsyra av hög kvalitet. Problemet med processen är att
den kräver höga temperaturer och därmed en hög energiförbrukning som gör att den
termiska vägen är cirka tre gånger dyrare än den våta vägen (Nationalencyklopedin. u.å)

MGA till MAP
MAP (fertilizer grade) framställs genom neutralisation av MGA med ammoniak i flera steg.
Fosfor -och ammoniaklösningen torkas och granuleras vilket resulteras i en fertilizer grade
MAP där ca 10% av fosforn inte är vattenlöslig.

Rening av fosforsyra
För att få ett helt vattenlösligt gödselmedel som till exempel tMAP, behöver MGA renas till
något som kallas för “Purified Phosphoric Acid” (APP).
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Fosfor är ett livsviktigt grundämne som behövs av levande organismer som fosfat. Några av
de mest betydelsefulla funktionerna fosfor har är att fungera som en byggsten i RNA och
DNA, utgöra en grundläggande del “i biologiska membran i form av fosfolipider”, agera
beståndsdel i buffertsystem i naturen samt föra vidare energi inom organismer i form av t.ex.
ATP (Nationalencyklopedin A, 2022).

För att få en ökad tillväxt vid odling sker ofta gödsling av fosfor därför att svenska jordar
generellt sett är mycket fosforfattiga. Gödslet kan vara olika där t.ex. kombinationer av fosfor
med kalium eller kväve förekommer (Nationalencyklopedin B, 2022).

Den största delen av fosforn som finns i marken är bunden till markpartiklarnas ytor och finns
inte löst i marklösningen. För att växternas rötter ska kunna ta upp fosforn måste
näringsämnet vara löst i markvattnet. Primärt binder fosforn hårt in till markmineralen och
blir svårtillgängligt för växternas rötter. Vid ökad koncentration av fosfor i marken kan fler
fosfatjoner binda till markmineralen vilket leder till att bindningarna mellan jonerna och
markmineralen blir svagare. Som resultat av detta ökar mängden lättillgängligt fosfor i
marken. Om fosforn däremot från början är bundet till olika typer av partikelytor, t.ex. järn,
blir fosforn direkt lättillgängligt för växterna. Det som menas med lättillgängligheten är att
fosforn enklare kan lösas i markvattnet och sedan tas upp av växternas rötter. De två typerna
av fosfor som växter vanligtvis tar upp är de vattenlösliga fosforjonerna divätefosfat och
vätefosfat. Vid låga pH, <7, dominerar divätefosfat och vid högre pH är det vätefosfat som är
den mest framträdande jonen (Sjöqvist, 2004).

Runt 50% av all fosfor som finns i marken är bundet i det organiska materialet. Växter kan
inte ta upp organisk fosfor som finns i marken och den oorganiska andelen fosfor som finns i
marken är ofta bundet i föreningar med t.ex. aluminium, kalcium eller järn. Det händer att
området runt växternas rötter blir fosforfattigt då diffusionen av fosfor till markvattnet sker
långsammare än växternas upptag (Turner et al. 2004).

Vid tillsättning av handelsgödsel till marken blir fosforn tillgänglig för växternas rötter först
när gödslet har lösts i markvattnet. Efter fosforn har lösts i vattnet blir det till en början
lättillgängligt både för växterna rötter och mikroorganismer i marken. Så småningom binds
den lättlösliga fosforn in i föreningar eller till markens organiska material (Linderholm 2011).
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Kaliumhydroxid är en sammansättning av kalium, väte och syre och dess kemiska beteckning
är KOH. Kaliumhydroxid går ibland under namnet kalilut eller bara lut och framställs genom
att en kaliumkloridlösning i vatten elektrolyseras
(https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Potassium-hydroxide). (2022-04-14)

En hög koncentration, ≥85%, kaliumhydroxid är mycket frätande vid kontakt med hud eller
ögon samt mycket hälsofarlig vid förtäring. Samma koncentration kaliumhydroxid har sin
kokpunkt vid 1327 °C vid normalt lufttryck och sin smältpunkt vid 406 °C
(https://www.carlroth.com/medias/SDB-6751-SE-SV.pdf?context=bWFzdGVyfHNlY3VyaXR
5RGF0YXNoZWV0c3wyNzg2MTh8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfHNlY3VyaXR5RGF0YX
NoZWV0cy9oNjMvaGE2Lzg5ODc1NDU4NjIxNzQucGRmfGJmNzEwYWM0MGM3MW
U1OWM0ZDNiYmM1ZmM4OTk0Y2Q5ODdjNTk5NTExNjc3MjdiMjFjYTUwM2ZkNDEx
MzNlZjE). (2022-04-14)

En lägre koncentration av kaliumhydroxid används bland annat i livsmedel som
stabiliseringsmedel, förtjockningsmedel och pH-justerare. Några andra användningsområden
för kaliumhydroxid är i kosmetika, jordbruk, djurfoder och vid behandling av vatten
(https://www.brenntag.com/sv-se/produkter/kaliumhydroxid.html). (2022-04-04)

Även inom jordbrukssektorn används kaliumhydroxid som en pH-justerare i marken. Förutom
det används även kaliumhydroxid i gödslingsmedel för att kunna förse grödor med fosfor
samt som bekämpningsmedel, tillsammans med fosforsyra, mot sjukdomar och skadedjur
(https://blog.agchemigroup.eu/uses-for-koh-in-farming-the-chemical-industry-and-food-proce
ssing/). (2022-04-14)
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Sammanfattning
I denna rapport tas det upp hur avloppsslam hanteras och hur denna process går till i
Sverige. Avloppsslam definieras (enligt Naturvårdsverket) som slam från bl.a. reningsverk,
flerkammarbrunnar eller liknande anordningar vilka behandlar avloppsvatten vilka kommer
från hushåll eller tätorter. Produktionen av avloppsslammet sker genom en mekanisk,
kemisk och biologisk rening. Vi producerar omkring 200 000 ton slam i Sverige varje år som
används för deponitäckning, tillverkning av anläggningsjord eller spridning inom jordbruk.
Spridning av avloppsslam på åkermark kan emellertid vara problematiskt, ty det kan finnas
oönskade ämnen som tungmetaller och patogener. Ett alternativ till det kan vara att
förbränna slammet vilket leder till en fosforrik slamaska som innehåller mindre av patogener.
Tungmetallerna kan separeras med olika processer. Andra behandlingar av avloppsslammet
är pyrolys som bildar ett biokol som är en källa till fosfor eller att fosfor utvinns från
slamaskan. Det sistnämnda görs bl.a. med EasyMinings patenterade process Ash2phos. En
slutprodukt vid utvinningen av fosfor från slamaska är fosforsyran, vilken är väldigt
kommersiellt gångbar.



Avloppsslam och hantering i Sverige
En definition av avloppsslam ges av Naturvårdsverket, enligt kungörelsen om skyddet för
miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket (SNFS 1994:2) där
avloppsslam definieras som “Slam från avloppsreningsverk, flerkammarbrunnar eller
liknande anordningar som behandlar avloppsvatten från hushåll eller tätorter, eller från andra
reningsverk som behandlar avloppsvatten med liknande sammansättning.”
(Naturvårdsverket 1994).

I Sverige produceras årligen omkring 200 000 ton slam (torrsubstans), vilket främst används
för deponitäckning eller för att tillverka anläggningsjord och drygt en tredjedel sprids inom
jordbruket. Avloppsslammet innehåller emellertid inslag av oönskade ämnen som till
exempel tungmetaller, läkemedelsrester och vissa organiska föroreningar, varav
VA-branschen i Sverige har utvecklat certifieringssystemet Revaq (Slamutredningen, 2020).
Revaq-certifierat avloppsslam vill säkra en god kvalitet på avloppsslammet genom “att
minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring
samt att hantera riskerna på vägen dit” (Slamutredningen, 2020). På grund av innehållet av
till exempel de höga halterna av tungmetaller i avloppsslammet vill man också hitta alternativ
till spridning av slammet på åkermark (Bäfver et al. 2013). En av de tungmetaller som finns i
avloppsslam är kadmium. Det är ett ämne som tas lätt tas upp av åkergrödor vilka kan vara
hälsofarligt genom att orsaka njurskador och benskörhet. Det finns även studier som påvisar
en korrelation med kadmium och hjärt-kärlsjukdomar, reproduktions- och neurotoxicitet samt
diabetes (Naturskyddsföreningen, 2021).

Avloppsanläggningarnas reningsprocess
I avloppsanläggningar sker en rening av avloppsvatten. Utöver reningen sker också en
produktion av en avloppsslam. Slammet innehåller bland annat näringsämnen, däribland en
omfattande mängd fosfor men också oönskade ämnen såsom tungmetaller, mikroplaster,
läkemedelsrester och miljöskadliga ämnen m.fl. Efter reningen är ett alternativ att slammet
sprids som växtnäring på åkermark. I Sverige kommer slammet främst från
Revaq-certifierade anläggningar för att säkerställa ett slam av högre kvalitet
(Slamutredningen, 2020).

I Sveriges finns omkring 400 större avloppsreningsanläggningar, vilket avser reningsverk
som behandlar avloppsvatten från minst 2000 personenheter (pe). Det finns drygt 1200
mindre avloppsreningsanläggningar som behandlar mellan 200 till 2000 pe. Dessa följer
ungefär samma principiella reningstekniker med en mekanisk samt kemisk eller biologisk
rening. En mekanisk rening sker alltid först, i vilken större fasta partiklar avskiljs och skickas
till bränning. För att avskilja fosfor från avloppsvattnet kan reningsverken använda kemisk
rening, antingen genom så kallad förfällning (sker tidigt i reningsprocessen) eller efterfällning
(sker senare i processen). Fosforn fälls då ut genom att tillsätta fällningskemikalier som till
exempel kan vara järnklorid, aluminiumklorid eller kalk. Det bildas därefter flockar, genom en
s.k. flockbildning, vilka binder till sig fosfater och organisk bunden fosfor. Flockarna
sedimenterar och bildar ett fosforrikt slam. Alternativt till den kemiska reningen kan biologisk
rening användas, där fosforn istället avskilj med hjälp av mikroorganismer. I Sverige används
vanligtvis kemisk fällning (Slamutredningen, 2020).



Behandling av avloppsslammet
Slammet genomgår därefter stabilisering och avvattning, vilket reducerar mängden vatten,
organiska ämnen som ger oönskade lukter samt smittämnen. Oftast är stabiliseringen i form
av rötning vilket dels bildar rötslam och dels biogas (energirik metangas). Rötning vid hög
temperatur (omkring 55 grader) minskar mängden patogener ytterligare. Andra reningsverk
kalkar slammet istället för rötning och vissa har ingen stabilisering överhuvudtaget
(Johansson, 2011).

Avloppsslam kan därefter behandlas på olika sätt för att återvinna fosforn i det, vilket inte
nödvändigtvis sker i direkt anslutning till reningsanläggningen. Det finns huvudsakligen tre
olika huvudgrupper för det;

● biokol från pyrolys
● förbränning till aska
● samt fosforutvinning ur aska.

Genom att att först torka slammet och sedan hetta upp det utan syretillförsel, så kallad
pyrolys, får man ett så kallat biokol. Det fungerar som en kolsänka och som en
långtidsverkande källa till fosfor. Förbränningen av aska sker antingen genom
samförbränning eller monoförbräning. Samförbränning innebär att rötresten förbränns
blandat med annat biobränsle, medan monoförbränning innebär att röstresten förbränns
ensam. Det sistnämnda resulterar i en högre fosforhalt än samförbränningen, eftersom
slammet ensamt används som bränsle (Slamutredningen, 2020). Däremot kräver
monoförbränning omfattande investeringar för att bygga nya anläggningar (alternativt bygga
om befintliga förbränningsanläggningar) som är anpassade för att förbränna slam. Utöver
det krävs det att slammet förtorkas i högre grad innan det förbränns, ty inget biobränsle
blandas in med slammet, vilket är energikrävande (Bäfver et al. 2013). Förbränningen
mynnar ut i en fosforrik aska. Från detta skulle askan kunna spridas direkt på åkermark,
alternativt att fosfor utvinns ur askan. Det finns olika processer för utvinning av fosfor ur
aska, där alla innebär att komplexet av fosfor och metaller från utfällningen löses upp med
hjälp av syra (Slamutredningen, 2020). En process för utvinning av fosfor ur slamaska är
EasyMinings patenterade process Ash2Phos. Processen omvandlar avloppsaska från
monoförbränning till kommersiella fosforprodukter. Oönskade tungmetaller såsom kadmium
finns endast kvar i under 0.1 mg/kg, medan fosforhalten ligger på över 16,5 procent
(EasyMining, u.å.). Vid behandling av slammet via förbränning destrueras läkemedelsrester
och smittämnen och kvar finns framförallt fosfor och tungmetaller. Tungmetaller kan
separeras med olika processer (Bäfver et al. 2013).

Slutprodukter
Fosforsyra är en av de slutprodukter från utvinningen av fosfor ur slamaska som har flera
avsättningsmöjligheter. Fosforsyran är åtråvärd på marknaden. Den används bland annat
som baskemikalie för tillverkning av mineralgödsel (Slamutredningen, 2020).
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Sammanfattning
Eftersom fosfor är en ändlig resurs, behövs ett mindre kretslopp för att kunna
fortsätta sprida näringsämnen på åkermark i framtiden. Att ta till vara på fosforn i
slam, vore en lösning till att inte behöva bryta så mycket ny fossil fosfor utan istället
använda återvinna redan bruten fosfor. På grund av pandemin och kriget mellan
Ryssland och Ukraina, är priset på gödningsmedel högre än någonsin. Detta gör att
det nu även kan finnas ett politiskt och ekonomiskt intresse i att återvinna de
näringsämnen som finns i landet istället för att importera fossila.



Ekonomisk diskussion
Återvinning av näringsämnen är en högst relevant fråga som är intressant ur flera
aspekter. Inte minst eftersom det är en ändlig resurs vilket betyder att världens
reserver av fosfatmineral så småningom kommer ta slut. Kunskapsutveckling om
bättre hushållning av näringsämnen är ett viktigt faktum för att kunna producera mat
till världens befolkning i framtiden (SGU 2020).

Fosfatmineral i mark är en värdefull naturresurs där stora fyndigheter endast hittats
på ett fåtal platser i världen. 70% av världens totala reserver av fosfatmineral, finns i
Marocko, Västsahara. Den är dock inte lika ren som andra fyndigheter av
fosfatmineral som finns i Ryssland och Finland (SGU 2020).
Från fosfatmineral framställs fosforsyra som sedan används i gödselmedel. 80 % av
all fosforsyra blir till gödningsmedel, 10% blir till tillverkning av tvättmedel och
resterande 10% till djurfoder eller tillsatser i dryck och mat (Nationalencyklopedin
u.å.B).

Varje år produceras cirka 40 miljoner ton fosforsyra, där Kina står som störst
producent på hela 48% av världsmarknaden, år 2019.. Därefter kommer Marocko på
11% av världsmarknaden och USA på 10%. En del av fosfatmineralen som används i
EU kommer från en gruva i Finland (16%), medans en stor andel importeras från
Ryssland (20%) eller Marocko (24%) (SGU 2020).

Att fyndigheter av naturresurser endast finns på ett fåtal platser på jorden, gör att
länder blir beroende av varandra. Pandemin av coronaviruset som bröt ut år 2019
medförde att priset på gödselmedel ökade kraftigt på grund av att fabriker var
tvungna att stänga ner och försenade transporter (Marlow 2020). Den 24 februari
2022 bröt kriget mellan Ryssland och Ukraina ut, vilket även det har lett till en stor
oro på världsmarknaden. Som tidigare nämnt, är Ryssland en stor producent av
fosforgödning och därför råder det nu brist på gödningsmedel inför växtsäsongen
(Ibendahl 2022). Osäkerheten i världen som uppstått både från pandemin och kriget i
Ukraina, har resulterat i att länder har fått börja tänka om till att bli mer
självförsörjande i framtiden. Att kunna återvinna de näringsämnen som redan finns i
landet är alltså mer attraktivt än någonsin.

MAP/DAP är de vanligaste fosforgödningsmedlena på världsmarknaden följt av NPK.
Den huvudsakliga skillnaden mellan MAP och DAP är att DAP innehåller mer kväve
(agrarmarkt 2022). Kväve i gödningsmedel är oftast i form av ammoniak som kan
framställas industriellt genom den så kallade Haber-Bosch processen
(Nationalencyklopedin u.å.A). Förenklat går processen ut på att kvävgas från
atmosfären reagerar med vätgas under högt tryck och temperatur, där slutprodukten
blir ammoniak. Vätgasen kommer ofta från naturgas och det är därför ingen slump att
Ryssland även är en stor producent av ammoniak då det finns stor tillgång på
naturgas i landet (Nationalencyklopedin u.å.A).



Eftersom DAP används i en större utsträckning internationellt sätt jämfört med MAP,
är det betydligt lättare att hitta prisnivåer för DAP (agrarmarkt 2022). Därför har det i
denna rapport valts att analysera prisnivåerna för DAP, med förhoppningen att kunna
dra slutsater även för prisutvecklingen på MAP, då de två fosforgödningsmedlena är
relativt lika. I april 2021 var priset för DAP ut till kund ca 500 euro/ton medans ett år
senare i april 2022 låg priset på ca 1080 euro/ton (agrarmarkt 2022). Priset har alltså
fördubblats under ett år och är det högsta priset i historien. Det näst högsta priset på
nästan 900 euro/ton uppmättes under finanskrisen år 2008, men efter det har priset
legat mellan 400-600 euro/ton (agrarmarkt 2022).

Det höga priset på gödningsmedel som orsakats av ett litet utbud (på grund av kriget
i Ukraina) har gjort att lantbrukare måste börja fundera mer över sin gödselhantering.
Tidigare var återvunna näringsämnen mest intressant ur ett miljömässigt perspektiv,
men nu blir det kanske även mer ekonomiskt försvarbart för lantbrukaren att välja
detta alternativ. Att återvinna näringsämnen från slamaska är alltså utan tvekan en
högst attraktivt fråga både inom miljömässiga, ekonomiska och politiska aspekter
(Ibendahl 2022).
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Vilka marker som finns i Sverige och hur näringsämnen tas upp av 
växten?  

 
Sammanfattning 
 
Det finns olika jordar i Sverige där det är jordarter och jordmåner bestämmer vilka egenskaper 
som jorden har. Den vanligaste jordarten i Sverige är morän där den finns i olika porstorlekar, 
finkornig, medelkornig och grovkornig. Torv, sediment och häll förekommer i de svenska 
jordarna men inte i samma utsträckning. Den vanligaste jordmånen i Sverige är podsol som 
oftast finns i gran- och tallskogar och andra jordmåner som förekommer är brunjord och urban 
jord.  
 
Det finns mikro- och makronäringsämnen som växterna behöver där mikronärings- ämnen är 
de som de behöver mindre av och makronäringsämnen behöver växterna mer av.  Där 
mikronäringsämnena är järn, mangan, bor, zink, koppar, molybden, klor, kobol och nick. 
Kväve, fosfor, svavel, kalium, magnesium och kalcium är de makronäringsämnen som växterna 
behöver. Alla dessa näringsämnen tas upp i olika former och olika mängd där detta finns mer 
av i texten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vad har vi för mark i Sverige? 



De olika jordarterna bildas på flera olika sätt med olika processer, exempelvis erosion av bergarter, 
sediment som har ansamlas på havs- och sjöbottnar och äldre jordarter som har omlagrats. Enligt SGU 
(2020) är de svenska jordarterna är främst från under eller efter den senaste istiden och jordarterna 
bildades under kvartärtiden som var en period som började för 2,5 miljoner år sen och som fortfarande 
pågår. 
 
Jorder delas upp i jordarter av den anledningen att de har olika egenskaper beroende på de partiklarna 
som finns i jorden. Exempelvis är en lerjord bra på att hålla vatten och näringsämnen men den tung att 
arbere med. Med det menas att det är tungt att gräva i jorden men det är på grund av den höga 
vattenhalten som finns i jorden. Jämfört med sandjordar behövs inte lerjordar vattnas i samma 
utsträckning samt att det behövs användas mer gödsel (Naturskyddsföreningen 2022).  
 
Jordmånen är i de svenska jordarna oftast inte djupare än en meter och i konstant förändring i form av 
kemiska och biologiska processer som påverkar marken. Jordmånens djup kan variera från centimeter 
till en meter. Olika jordmåner har som jordarter olika egenskaper där dessa kan visa vilka utmaningar 
som kan förväntas när man ska odla i den jorden samt att olika jordmåner är lämpliga för olika växter. 
Exempel på några jordmåner är brunjord som finns i lövskogar, podsol som är en generellt surare jord, 
odlad jord som oftast är en brunjord som används till odling och urban jord är den mark som 
bebyggelsen finns på eller har funnits på (Naturskyddsföreningen 2022).. 
 
70% av Sveriges jordar har jordmånen podsol som är en jord som generellt är näringsfattig och 
eftersom gran och tall oftast finns i dessa jordar är de naturligt sura. Det senare leder till att de flesta 
maskar inte trivs och detta ger att jordlagren inte blandas. Om man skulle vilja odla i denna jordmån 
behövs det tillsättas mycket organiskt material för att växterna ska trivas. Blåbär, tränbär och rönn är 
några växter som naturligt trivs i podsol (Naturskyddsföreningen 2022)..  
 
Den vanligaste förekommande jordarten i Sverige är  medelkorninga moräner (49%) och man ser 
morän i sig själv står det för 70% där man kan se det på kartorna på SLUs hemsida (SLU 2020). Efter 
det är det sediment, torv och häll i små skalor med 16, 8 respektive 6 %. De jordar som är av arten 
morän är de jordar som har transporterats och avsatts direkt av inlandsisen som innehåller material 
som isen har brutit ner och frigjort från berggrund och nött ner olika mycket under tidens gång. 
Moränens olika typer varierar mycket eftersom de kan vara lokalt vilken sammansättningen den har. 
Över högsta kustlinjen (HK) är moränen i stor grad oförändrad efter den senaste istiden medans under 
HK har vågornas fört bort partiklar i olika storlekar och gett moränen en annan karaktär eller 
sammansättning. Morän förekommer främst Dalarna och uppåt men det finns även partier i södra 
Sverige där det finns moran, främst finkornig morän i Skåne och Gotland, mellan och grovkornig 
morän i Småland.  
 
Postglaciala jordar har bildats efter den senaste istiden och det har bildats genom transport och 
omlagring av glaciala jordar. Detta har främst skett av vatten men en liten del även av vind. Med 
landhöjningen har havs- och sjösediment frilagt där material har sitt ursprung på land. I den grundare 
partierna av havet rådde lugna förhållanden vilket gav att de finkorniga partiklarna kunde sedimentera, 
där en sådan jordart är postglacial lera. Finkorniga sjösediment har bildats på samma sätt och dessa 
finns främst längst kusterna och ett bälte som går från Uppland till Bohuslän (SLU 2020).  
 
 
Hur tas näringsämne upp av växten? 



Jordar behöver mikro- och makronäringsämnen där makronäringsämnen behövs i större grad där dessa 
är kväve, fosfor, svavel, kalium, magnesium och kalcium. Kväve tas vanligtvis upp av växterna i 
formen av ammonium- och nitratjoner. Fosfor tas i huvudsak upp i formen av H2PO4

- och troligtvis 
även HPO4

2-. Svavel tas i sulfat form, kalium och magnesium i dess jonform. Kalcium tas även den 
upp som i sin jonform men den ska egentligen räknas som en mikronäringsämne sett till hur mycket 
växten behöver men eftersom den ger många indirekta effekter räknas den som ett makronäringämnen 
(NE u.å). 
 
För att växterna ska ha de optimala förhållandena för dess tillväxt behöver de järn, mangan, bor, zink, 
koppar, molybden, klor, kobol och nickel där deras som samlingsnamn är mikronäringsämnen. De har 
detta samlingsnamn för de behövs i väldigt små mängder. Dock behöver växterna också natrium och 
kisel men dessa räknas inte in i mikronäringsämnen, detta enligt jordbruksverkets rapport 
Makronäringsämnen.  
 
När pHt ökar i jordar ökar risken för att det blir brist på järn, mangan, bor, zink, koppar, kobolt och 
nickel. När jordar med naturligt lågt pH kalkas ökas risken att det blir brist på mikronäringsämnen. 
Det påverkar även makronäringsämnena där kalkning och höga kalciumhalter ger ökad risk för 
magnesiumbrist. Det leder även till högre kalium fixering i jorden och då behövs det högre 
kaliumgödsling jämfört med jordar med lågt pH. Kvävet påverkas med ett ökande pH genom att  
urlakning, denitrifikation och ammoniakavgång ökar. Fosforn blir mindre tillgänglig när pHt är över 
6,0 (Jordburksverket u.å).  
 
Att höja pHt i en jord är lätt, där används exempelvis kalkning, men om man vill göra det omvända 
och sänka pHt ät det inte lika lätt. Detta betyder att man inte kan kalka med lätthet. Ett sätt att sänka en 
jords pH är att använda baljväxter då de utsöndrar en organisk syra närmast sina rötter. Detta ger en 
ökad tillgänglighet av fosfor (Jordburksverket u.å). 
 
Om pHt ligger under 5 kan halterna av mangan och aluminum i markvätskan bli skadlig för växterna 
där dessa risker ökar om  man odlar med handlings gödsel istället för med organiskt gödsel. Manganen 
tas upp av växterna och ansamlas i rötterna och när växten visar tecken på förgiftning är halterna redan 
för höga för att det ska kunna göras några åtgärder. Dessa risker kan även kopplas till lerjordar medan 
mulljordar ofta kan ha ett pH på 4,0-4,5 utan att det ger några skadliga effekter på växten. Molybden 
blir mindre tillgängligt för växterna när pH sjunker dock kan detta förbises genom att man tillsätter 
handelsgödsel eller organiskt gödsel som innehåller molybden som växterna kan ta upp även när pHt 
är lågt. Det förekommer inte jordar som har pH under 5 om de inte är rena mulljordar eller om de har 
gödslats hårt (Jordburksverket u.å). 
 
I mineraljordar finns det tillräckligt med zink, koppar molybden, kobolt och nickel med detta är det 
stor variation på. Överlag i de svenska jordarna är det låg halt av bor och det är främst bor som 
behöver tillsättas av mikronäringsämnena (Jordburksverket u.å). 
 
Av den naturligt förekommande halten kväve i jordarna är den en förhållandevis liten del som 
förekommer i mineralform som huvudsakligen finns i formen av ammonium och nitrat. Det är dessa 
två former som rötterna främst tar upp där de även kan ta organiskt bundet kväve. Vissa växterna kan 
även ta upp kväve genom kvävefixering vilket gör att de kan ta upp kväve från luften så kallad 
elementärt kväve. Koncentrationen av kalium i torrsubstansen varierar mellan 1 till 5% Nitrat kan 
transporteras genom växterna i dess upptagna form medan ammonium och ammoniak giftig för växten 



vilket gör att ammonium binds i organiska föreningar i rötterna och transporteras i växten i form av 
aminosyror och amider (Jordburksverket 2003). 
 
I mineraljordar är kalium det vanligast förekommande makronäringsämnena. Tillskillnad från kväve 
finns det inte i någon organisk förening och återfinns i jorden som fältspat och biotit. Den blir 
tillgänglig i växterna genom vittring. I lerjordar finns kalium i en svårlöslig form i form av K-HCl där 
det är bundet till lerjorden och organiska föreningar. Koncentrationen av kalium i torrsubstansen 
varierar mellan 1 till 6%. Det kan förekomma i markvätskan i den lättlösliga formen K-AL och K+, där 
den sistnämnda är den formen som växterna tar upp. När växterna tar upp kalium förskjuts 
jämviktsreaktionen vilket gör att mer kalium blir växttillgängligt i markvätskan. Det behöver finnas en 
balans mellan kalium- och magnesiumhalten i jorden eftersom när kalium tas upp aktivit av växterna 
tas aluminium upp passivt. När det finns en hög halt kalium i jorden kommer en mindre mängd 
aluminium tas upp vilket leder till en brist på aluminium i jorden. Kaliumhalten i växten reglerar dess 
pHt, balansen mellan positiva och negativa laddade joner och saftspänningen, trycket, som i sin tur 
styr balansen mellan salter och vatten. Två tecken på kaliumbrist är att växterna börjar slakna och att 
frost toleransen minskar. Kalium är även viktig för proteiners och stärkelsens syntes. Symptom på ett 
överskott av kalium är sällsynt i fält (Jordburksverket u.å)..  
 
Magnesium finns bundet till mineraler i jorden som biotit och augit och frigörs genom vittring till 
olika jämvikts fraktioner. Koncentrationen av magnesium i växterna är 0,1-0,5%. I markvätskan finns 
den formen av magnesium som växterna kan ta upp, Mg2+. Magnesium fyller en viktigt roll hos 
växterna genom att den är centralatomen i klorofyllmolekylen men den huvudsakliga delen av 
växternas magnesium finns löst i växtvätskan och som kalium påverkar den växternas enzymiska 
reaktioner och reglerar växternas jonbalans och vattenbudget (Jordburksverket u.å)..  
 
I matjord uppgår mängden svavel till ungefär 1 ton/hektar där huvuddelen är bundet till organiska 
föreningar. Svavel frigörs genom omsättning av organisk material och att svavelrika mineraler, 
exempelvis pyrit, vittrar och ger sulfat. I växterna utgörs 0,5-1,5% av svavel. Växterna kan lättast ta 
upp sulfater och det är även den oorganiska formen av svavel som är vanligast förekommande i jordar. 
Svaveloxid kan tas upp via bladen där de omvandlas till sulfat. Om växterna har för mycket sulfat 
lagras det i växten där detta lager kan vara upp till 60% av växternas totala svavelhalt. Ungefär 90% av 
de sulfaterna som inte är lagrade återfinns de bundet i olika aminosyror, vitaminer, hormoner och 
enzymer. Kål har ett större behov av svavel än andra växter då de bildar de viktiga sekundära 
föreningen glukosinolater. När svavel nederbörd i form av surt regn har minskat börjar det bli 
svavelbrist i jordarna under de senaste åren där detta ger tillväxthämning. Svavelbrist kan även leda till 
att proteinsyntesen hämmas vilket leder till en ansamling av nitrat i växten och detta leder i sin tur till 
kvävebrist i växten (Jordburksverket u.å)..  
 
Kalcium är främst bundet till mineral i jorden och dess förråd är större än kaliums, detta främs i 
kalkrika jordar. I lerjordar finns kalciumet i stor del bundet till lerpartiklarna och löst i markvätskan. 
Koncentrationen av kalcium i växten varierar mellan 0,1 till 5% där en kalciumkoncentration under 
0,8% i bladen är en kritisk gräns för grönsaker. Det är oftast inte brist på kalcium i marken som ger 
växterna kalciumbrist utan en obalans mellan näringsämnen i växten och jorden (Jordburksverket u.å).    
 
De makroämnerna som finns i störst koncentration i växter är kalium, kväve, fosfor och kalcium där 
kväve och fosfor är de två som det behövs absolut högst halt av i växterna, 1 till 5% respektive 1 till 
6%.  
 



 
Referenslista 
 
Jordbruksverket (u.å). Mikronäringsämnen. Jönköping: Jordbruksverket 
https://www2.jordbruksverket.se/download/18.116fee5d14e0298945d65a07/1434627362627/p10_8_3

.pdf 

 
Jordbruksverket (2003). Makronäringsämnen, mikronäringsömnen och pH i ekologiska 
grönsaksodlingar. Jönköping: Jordbruksverket 
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/p7_18.pdf 
 
Nationalenzyklopedin (NE) (u.å). Makronäringsämnen https://www-ne-
se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/makronäringsämne 
 
Naturskyddsföreningen (2022). Sveriges jordar. 
https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/sveriges-jordar/ 
 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) (2020). Jord. https://www.sgu.se/om-geologi/jord/ 
 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) (2020). Jordart. https://www.slu.se/miljoanalys/statistik-och-
miljodata/miljodata/webbtjanster-miljoanalys/markinfo/markinfo/markprofil/jordart/ 
 
 

 
 
 
 



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
L

Dokumentkod
W-22-99/L-11

Datum
2022-04-14

Ersätter
-

Författare
Wilma Högman

Handledare
Cecilia Johansson

Rapportnamn
Vad är MKP och hur används det?

Vad är MKP och hur används det?
Monokaliumfosfat har den kemiska formeln KH2PO4 och det är ett salt, de kan även kallas för
kaliumdivätefosfar (KDP) och “monobasic potassium phospahte”.  MKP löses upp när det kommer i
kontakt med vatten vilket för att det blir en källa för fosfor och kalium för växten. MKP kan även
fungera som en pH buffer och genom att den kan hålla ett lågt pH minskas utsläppet av ammoniak när
det används som gödselmedel (Drugbank 2022).

MKP är naturligt förekommande och kan användas på många olika sätt där ett av sätten är att man
utnyttjar att det är giftigt för svampar. Det används som gödselmedel och pesticid där det framförallt
används mot mjöldagg på frukt och grönsaker (OPP u.å). Fosfor molekylen som bildas vid
upplösningen av MKP ger formen H2PO4

-1 vilket är den formen som växterna tar upp. Kaliumjonen
som bildas är även den i formen som växterna tar upp via rötterna (NE u.å).

I ett försök där man odlade gurka och “muskmelon” hittade man sambandet att MKP ger fördelaktiga
egenskaper när man odlar i vulkanisk jord och mer sandiga jordar än grönsaker som odlas i mer
organiska jordar (H. Nerson et al. 2008).
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Ammoniak

Ammoniak, , är den vanligaste formen av kväveförening och spelar en stor roll i kvävets𝑁𝐻
3

kretslopp. Vid rumstemperatur befinner sig ammoniak i gasform. Ammoniak är en naturlig byggsten i
alla organismer, men det är även möjligt att skapa ammoniak syntetiskt. Faktum är att efter svavelsyra
är ammoniak den vanligaste industriellt tillverkade kemikalie som tillverkas idag
(Nationalencyklopedin, u.å.a). Framställning av ammoniak görs genom att skapa ett högt tryck samt
ha en katalysator närvarande och sedan låta vätgas och kvävgas reagera enligt följande
reaktionsformel:

𝑁
2

+ 3 𝐻
2

↔ 2𝑁𝐻
3
 

Ammoniak är en nödvändig komponent vid tillverkning av monoammoniumfosfat (MAP).
Ammoniak klassas som en brandfarlig gas enligt MSB. Med brandfarlig gas menas enligt MSB:S
föreskrifter (MSBFS 2010:4) gaser som kan antändas i luft vid ett atmosfäriskt tryck och en
temperatur på 20 grader. Detta medför att vid större hantering av brandfarlig gas gäller tillståndsplikt.
Större hantering för brandfarlig gas är, enligt MSB för en yrkesmässig icke publik verksamhet som
bedrivs inomhus, vid volymer större än 250 liter. Tillståndet ansöks om i kommunen där hanteringen
avser bedrivas. Hur lång tid ett tillstånd gäller avgör tillståndsmyndigheten i varje enskild ärende, ofta
är tillståndets giltighetstid ca 10 år (MSB, 2017).

Vid tillverkning av monoammoniumfosfat och ammoniumfosfater generellt används flytande vattenfri
ammoniak, då detta är mer fördelaktigt ur produktionssynpunkt. För vattenfri ammoniak i flytande
form gäller samma tillståndsplikt för ammoniak i gasform, då MSB:s föreskrifter (MSBFS 2010:4)
gäller för brandfarlig gas och vätskor.
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Sammanfattning 

Jordbruket är en nyckeldel i bosättningen av Israel som har sina rötter i slutet 
av 1800-talet, effektivisering av jordbruket har prioriterats i form av utveckling 
av bevattningssystem och gödsel, vilket haft en stor inverkan (Temper 2009). 
Mineralgödsel, de vill säga gödsel som till del består av mineraler hämtat från 
gruvor och saltkällor, tillverkas i ett antal anläggningar i Israel för inhemskt bruk 
men även för export, något som sköts av ett flertal industrier, en av dem är 
gruv- och jordbruksgödselmedelföretaget Israel Chemicals Limiteds (ICL Group 
2022). En av dessa anläggningar, ICL Rotem, lokaliserat på Mishor Rotem platån 
i höjd med, cirka tre mil väst om Döda Havets evaporationsdammar har sedan 
60-talet bearbetat fosfor som ICL Group utvunnit ur Negevöknen (ICL Group 
2017). Denna fosfor i form av fosfat kombineras med importerad svavelsyra, 
kalk och pottaska hämtat från evaporationsdammarna vilket producerar 
mineralgödslet monokaliumfostfat (MKP) via en procedur patenterad 1987 
känd som Mishor Rotem processen (Alexander et al. 1987). Hela förtaget ICL 
Group har en årlig vinst på sju miljarder USD där den israeliska delen generade 
3526 miljoner USD, en ökning med 890 miljoner USD jämnfört med tidigare år 
(ICL Group 2022).  De största importörerna är Brasilien, USA och China (ICL 
Group 2022). Anläggningen ICL Rotem förses med mineraler från tre 
närliggande gruvor, Rotem-, Oron och Zingruvan där Rotemgruvan uppskattas 
ha en livstid på fyra år, Orongruvan ligger på tre år medan ingen uppskattning 
av Zingruvans livstid har vid 2021 genomförts (ICL Group 2022). Fabrikerna i ICL 
Rotem producerar flera konventionella sorters mineralgödsel som granulär 
fosfor, grön fosforsyra, vit fosforsyra men även specialgödsel (ICL Group 2022). 
MKP klassas som specialgödsel och uppskattas ha ett marknadsvärde på 1283 
USD per ton om frakt exkluderas (ICL Group 2022).  
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Sammanfattning 
I ICL Rotem-anläggningen finnes en fabrik som tar in kalciumfostfat från gruvor 
i Negenöknen och kombinerar de med importerad svavelsyra tillsammans 
pottaska och kalk från Döda havet för att producera specialgödslet 
monokaliumfosfat. Denna trestegsprocess benämns som Mishor Rotem-
processen består av följande: 
 

• Produktion av monokaliumsulfat av svavelsyra och pottaska 

• Rening av monokaliumsulfatet till monokaliumfosfat med först vit 
fosforsyra sedan kalciumfosfat 

• Neutralisering av monokaliumfosfatet med kalk 
 
Produkten blir en värdefull gödsel med hög halt av västtillgänglig näring.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Anläggningen i Mishor Rotem består av ett antal fabriker som tar emot och 
processar kaliumfosfat (Ca(PO4)2) från Rotemgruvan (även känd som 
Aradgruvan) och Orongruvan (ICL Group 2022). Fosfatet möter först 
reningsfabriker för att sedan distribueras ut till fabrikerna som producerar 
gödsel, grön fosforsyra (H3PO4), monoammoniumfosfat (MAP, NH4H2PO4) och 
monokaliumfosfat (MKP, KH2PO4) (ICL Group 2022).  
 
Fabrikerna som producerar grön fosforsyra kombinerar det anrikade fosfatet 
med svalesyra (H2SO4), denna process för att producera fosforsyra kallas den 
våta vägen (ICL Group 2022). Denna svavelsyra kommer från 
svavelsyrafabrikerna som använder sig av importerat svavel (S) men producerar 
även värmeenergi som förser anläggningens fabriker med elektricitet och ånga 
(ICL Group 2022). En del av den gröna fosforsyran exporteras för användning 
inom jordbruk medan resterande fördelas mellan produktion av vit fosforsyra 
och gödsel (ICL Group 2022).  
 
Rengöring av den gröna fosforsyran sker i fabriken som producerar vit 
fosforsyra, som sedan exporteras för att användas i mat eller i kombineras med 
ammoniak (NH3) för att producera specialgödslet MAP i en annan fabrik (ICL 
Group 2022). Gödselfabrikerna sammanför kaliumkarbonat (K2CO3), ammoniak, 
anrikat fosfat, grön svavelsyra och svavelsyra för att producera ett näringsrikt 
mineralgödsel tillämpat för lantbruk. Det andra specialgödslet MKP, produceras 
i en fabrik där anrikat fosfat, svavelsyra, pottaska och kalk (CaCO3) kombineras i 
den patenterade Mishor Rotem processen (ICL Group 2022).  
 
I MKP-fabriken kan processen delas upp i tre steg, i det första steget bildas 
monokaliumsulfat (KHSO4) genom att reagera pottaska (KCl) med svavelsyra 
(H2SO4) enligt ekvation (Alexander et al. 1987).  
 

𝐾𝐶𝑙 + 𝐻2𝑆𝑂4 → 𝐾𝐻𝑆𝑂4 + 𝐻𝐶𝑙    (ekvation 1) 
  
Detta är för att göra kaliumet tillgängligt i nästa steg där sulfatet förbereds för 
att renas bort med hjälp av den renade kaliumfosfaten (Ca(PO4)2 och vit 
fosforsyra (H3PO4) för att producera monokaliumfosfat. I detta steg bildas även 
gips (CaSO4∙ 2H2O) som formar kristaller som sedan kan filtreras ut enligt 
ekvation 2, vilket lämnar ett filtrat innehållande dikaliumsulfat (K2SO4) och 
fosforsyra (Alexander et al. 1987).  



 
6 𝐾𝐻𝑆𝑂4 + 𝐶𝑎(𝑃𝑂4)2 + 5 𝐻3𝑃𝑂4 + 6 𝐻2𝑂 

→ 3 𝐾2𝑆𝑂4 + 7 𝐻3𝑃𝑂4 + 3 𝐶𝑎𝑆𝑂4 ∙  2𝐻2𝑂  (ekvation 2) 
 
Filtratet får sedan reagera med mer kalciumfosfat och den kvarvarande 
fosforsyran för att bilda monokaliumfosfat (KH2PO4), även i här filtreras gipset 
bort (ekvation 3) (Alexander et al. 1987). 
 
 

3 𝐾2𝑆𝑂4 + 𝐶𝑎(𝑃𝑂4)2 + 7 𝐻3𝑃𝑂4 + 6 𝐻2𝑂 
→ 6 𝐾𝐻2𝑃𝑂4 + 3 𝐻3𝑃𝑂4 + 3 𝐶𝑎𝑆𝑂4 ∙  2𝐻2𝑂  (ekvation 3) 

 
 
Slutligen i det tredje steget neutraliseras filtratet med kalk (CaO) (ekvation 4) 
och monokaliumsulfat (ekvation 5) som neutraliserar fosforsyran. Därefter är 
monokaliumfosfatet redo för kristallisering, detta kan ske varmt eller kallt där 
den senare nämnda ger en mindre mängd föroreningar (Alexander et al. 1987). 
 
6 𝐾𝐻2𝑃𝑂4 + 3 𝐻3𝑃𝑂4 + 3 𝐶𝑎𝑂 → 6 𝐾𝐻2𝑃𝑂4 + 3 𝐶𝑎𝐻𝑃𝑂4 + 2 𝐻2𝑂 
 (ekvation 4) 
 
3 𝐶𝑎𝐻𝑃𝑂4 + 3 𝐾𝐻𝑆𝑂4 + 6 𝐻2𝑂 → 3 𝐾𝐻2𝑃𝑂4 + 3𝐶𝑎𝑆𝑂4 ∙ 2𝐻2𝑂 (ekvation 5) 
 
Denna produkt är värdefull då den består till 86.8%, av näring som är 
tillgängligt för växter och har låga salthalter (Alexander et al. 1987).  
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Sammanfattning 
 
Med data från Department of Agriculture and Agri-foods så kunde ett intervall 
för poängsättning av koldioxid från gödsel tas fram. Ett utsläpp av mer än 4,5 M 
ton CO2e per M ton spritt gödsel gav 1 poäng. Utsläpp under 1,5 M ton CO2e 
per M ton spritt gödsel ger 5 poäng.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Metod 
 
För att få fram ett intervall som väl speglar gödsels koldioxidutsläpp användes 
data från den kanadensiska motsvarigheten till jordbruksverket, department of 
Agriculture and Agri-food (GoC 2022). Första raden i tabell 1 motsvarar 
sammanlagt utsläpp, direkt och indirekt, per kilo utspridd gödsel. Rapporten 
nämnde även att Kanada avser att minska sitt koldioxidutsläpp med 4 M ton 
koldioxidekvivalenter (M ton CO2e) (GoC 2022), andra raden i tabell 1 anger 
därmed det potentiella koldioxidutsläppet per kilo gödsel efter den utsatta 
minskningen. 
 
Tabell 1: Koldioxidutsläpp per ton spridd gödsel för och efter utsatt minskning (GoC 2022). 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Utsläpp per 

strött gödsel  
(M CO2e) 

5.39 5.38 5.43 5.16 5.28 4.71 5.18 5.09 5.03 5.00 4.93 4.99 4.88 4.92 4.83 

Utsläpp per 
strött gödsel 

efter 
minskning 
 (M CO2e) 

2.79 2.78 3.15 3.07 3.15 2.63 3.19 3.36 3.43 3.39 3.38 3.43 3.22 3.40 3.32 

 
För att kontrollera vilka värden som bäst lämpar sig för att användas som 
referens i systemet så plottades raderna i tabell 1 för att producera varsitt 
låddiagram (figur 1). Första raden (tabell 1), det nuvarande koldioxid utsläppet, 
återger medelvärdet raden bäst (figur 1). Den andra raden (tabell 1), det 
utsatta klimatmålet, så representerar medianen datasatsen bättre (figur 1).  
 



 
Figur 1: Median och medelvärde för rader i tabell 1. 

 
En poängskala från ett till fem kunde utan större förändringar appliceras på 
intervallet. Det är önskvärt med gödsel som har lågt klimatavtryck i form av 
utsläpp så det värderades högre. Medelvärdet för det vänstra låddiagrammet 
(figur 1) ger att 5.08 M ton CO2e per M ton gödsel är det nuvarande 
koldioxidutsläppet, ett värde som måste gå ner, därmed värderades det som 
det lägsta värdet i poängskalan (tabell 2). Det högra låddiagrammet gav 3.22 M 
ton CO2e per ton gödsel som median, ett eftersträvansvärt värde och värderas 
därefter som en trea i diagrammet, där lägre värden får högre poäng (tabell 2). 
Steglängden i poängintervallen sattes till 1 M ton CO2e per M gödsel då det 
mest naturligt överensstämde med de satta värdena vilket producerade tabell 
2.  
 
Tabell 2: Poängsättning och dess intervall 

Värdesintervall 
 [M ton CO2e/ M ton] 

Poäng 

1,5≥x 5 

2,5≥x>1,5 4 

3,5≥x>2,5 3 

4,5 ≥x>3,5 2 

x>4,5 1 

 
 

 



Referenser 
 
Government of Canada. (2022) Discussion Document: Reducing emissions arising from the 
application of fertilizers in Canadas agriculture sector. https://agriculture.canada.ca/en/about-our-
department/transparency-and-corporate-reporting/public-opinion-research-and-
consultations/share-ideas-fertilizer-emissions-reduction-target/discussion-document-reducing-
emissions-arising-application-fertilizer-canadas-agriculture-sector  

 
Appendix 
 
Appendix 1: Rådata från över direkt och indirekt koldioxidutsläpp från gödsel samt mängd 
gödsel spritt år 2005-2019.  

 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Indirect 
emissions 
(leaching and 
volatization) 
(Mt CO2e)*

1.405 1.405 1.7 1.696 1.68 0.71 1.77 2 2.15 2.11 2.19 2.18 2.03 2.22 2.19

Direct emissions 
(Mt CO2e)

6.893
705

6.8733
82

7.833
271

8.182
451

8.22
7483

8.361
8
8.645
521

9.765
124

10.4
3428

10.2
5529

10.5
6683

10.5
7919

9.74
7028

10.76
751

10.5
636

Amount of 
synthetic 
fertilizer applied 
(M tonnes)

1.539
450

1.54 1.76 1.913
000

1.87
8000

1.924
000

2.009
000

2.311
000

2.50
5000

2.47
1000

2.58
8000

2.55
6000

2.41
1000

2.641
000

2.64
0000
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Rapportnamn
Koldioxidutsläpp från gruvbrytning

Sammanfattning
Följande rapport kvantifierar emissionerna av växthusgaser från gruvbrytningen
fosfatmineral, vilket innefattar utsläpp från energiproduktion och generering av energi. För
det hittades data för koldioxidutsläpp från fosfatfyndigheter i Khouribga, Marocko. Genom
beräkningar kunde denna omvandlas till koldioxidekvivalenter per kg fosfor, vilket är enheten
som används i multikriterieanalysen (MKA:n). Den slutgiltiga mängden
växthusgasemissioner beräknades till 0,015 kg CO2e per kg fosfor.



Koldioxidutsläpp från gruvbrytning
Data för växthusgasemissioner från gruvbrytningen har tagits från en av Marockos
fosfatfyndigheter. Klimatpåverkan mellan olika länder och deras gruvnäring skiljer, men
Marocko är relevant eftersom den står för majoriteten av EU:s import av fosfatmineral.

I en rapport av Lee et al. (2020) studerades påverkan från Marockos fosfatindustri i
Khouribga med avseende på vatten- och energianvändning samt i relation till regionens
jordbrukssektor. För att utvärdera klimatpåverkan av gruvbrytningen användes data för
koldioxidutsläpp under gruvdriften, från transporter och för produktionen av el. För att
kvantifiera mängden koldioxidutsläpp per kilogram fosfor användes nedan ekvation (t1):

CEfossil = CEårligen / (3 * PRråfosfat) (t1)

där CEfossil [kg CO2e kg-1 P-1] är mängden koldioxidekvivalenter per kilogram fosfor för den
fossila kedjan, CEårligen [kg CO2e år-1] är mängd koldioxidekvivalenter som släpps ut totalt
under ett år och PRråfosfat [kg år-1] är producerad mängd råfosfat. Faktorn tre multiplicerades
in eftersom fosforn utgör en tredjedel av råfosfatet (United States Environmental Protection
Agency u.å.).

2015 utvanns 20,1 miljoner ton råfosfat från gruvområdet i Khouribga (Lee et al. 2020).
Eftersom ingen data för andra år fanns redovisade användes denna siffra som ett snitt för
den årliga produktionen. Direkta koldioxidutsläpp (förbränning av fossila bränslen) bidrar
årligen med 0,53 miljoner ton koldioxid och indirekta koldioxidutsläpp (indirekta utsläpp vid
produktion av elektricitet från icke-fossila energikällor) bidrar årligen med 0,35 miljoner ton
koldioxid (Lee et al. 2020). Dessa värden kunde sedan sättas in i ekvation (t1) eftersom
koldioxid och koldioxidekvivalenter är av samma storlek.

Resultat
Mängden växthusgasemissioner beräknades med (t1) till 0,015 kg CO2e per kg fosfor för
den fossila kedjan.

Källförteckning
Lee, S.-H., Assi, A.T, Daher, B., Mengoub, F.E., Mohtar, R.H. (2020). A Water-Energy-Food
Nexus Approach for Conducting Trade-off Analysis: Morocco’s Phosphate Industry in the
Khouribga Region. Hydrol. Earth Syst. Svi., 24, 4727-4741.
https://doi.org/10.5194/hess-2020-197

United States Environmental Protection Agency. (u.å.). 5.6 Phosphorus.
https://archive.epa.gov/water/archive/web/html/vms56.html [2022-05-02].
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Rapportnamn
Metod för kvantifiering av tillstånd för kemiska ämnen

Sammanfattning
I denna rapport beskrivs hur en metod tagits fram för att kvantifiera, genom kriterieanalys, tillstånd
för hantering av ämnena kaliumhydroxid och ammoniak. Genom att skapa en poängsättning från 1-5
där en 5:a är högsta betyg och en 1:a är lägst, ska denna kriterieanalys kunna bli en del av
multikriterieanalysen i projektmetoden. Detta genomfördes genom att undersöka vilka befintliga
lagar som fanns gällande tillstånd av olika sorters kemiska ämnen. De områden som antogs vara
relevanta var brand- och explosionsfarliga ämnen, miljöfarlig verksamhet, arbete med mycket farliga
ämnen och import av kemiska ämnen. Med hjälp av lagtext och förordningar kunde poäng sättas för
olika typer av tillstånd- eller anmälningsplikter.

Metod för kvantifiering av tillstånd för kemiska ämnen

För att kunna göra en ram för poängsättning har regler kring tillstånd om hantering av olika sorters
kemiska ämnen undersökts. Avgränsningen som gjorts är att endast fokusera på tillsatserna
kaliumhydroxid och ammoniak, som används vid tillverkning av MKP respektive MAP. Avgränsningen
gjordes med syftet att fokusera på skillnaderna mellan MKP och MAP, som framförallt är att den ena
innehåller kalium och den andra innehåller kväve. Det har därmed antagits att förutom hantering av
kaliumhydroxid och ammoniak, så är den övriga hanteringen av MKP och MAP liknande vad gäller
tillståndsmässigt.

För att skapa en poängsättning undersöktes befintliga lagar för tillstånd av olika sorters kemiska
ämnen. Prevent (u.å) har en hemsida som beskriver när och om tillstånd eller anmälan krävs för olika
typer av kemiska ämnen. De kategorier som fanns var asbest, bekämpningsmedel, brand- och
explosionsfarliga ämnen, miljöfarlig verksamhet, mobilt krossverk, asfaltsverk eller betongstation,
arbete med mycket farliga ämnen, metylenklorid samt import av kemiska ämnen. Då det som skulle
undersökas i denna rapport var kaliumhydroxid och ammoniak gjordes antagandet att endast brand-
och explosionsfarliga ämnen, miljöfarlig verksamhet, arbete med mycket farliga ämnen och import av
kemiska ämnen var relevanta.

Vidare undersöktes vilka typer av tillstånd eller anmälan som krävdes för de fyra ovanstående
kategorierna med hjälp av relevant lagtext för respektive kategori. På så sätt sammanställdes följande
poängsystem:



Poäng Kategori

1 Tillstånd A krävs

2 Tillstånd B krävs

3 Anmälningsplikt C krävs

4 Verksamhetsanmälan och/eller

produktanmälan krävs

5 Tillstånd eller anmälan krävs ej

Appendix:

Poäng Kategori Specificering kriterier

1 Tillstånd A krävs Ämnet klassas som ett farligt ämne
enligt miljöbalken och verksamheten
klassas därmed som miljöfarlig
verksamhet och tillstånd A krävs är
tillståndspliktig enligt miljöbalken
(1998:808) eller
miljöprövningsförordningen (2015:251).
Skall tillståndsprövas enligt 9 kap. 6 §
miljöbalken eller enligt
miljöprövningsförordningen.

2 Tillstånd B krävs Ämnet klassas som farligt ämne enligt
Förordning (1998:899) avdelning 4 eller
enligt miljöprövningsförordningen
(2015:251) och tillstånd B krävs,
alternativt finns ämnet i
Reach-förordningen och kräver tillstånd
av Echa enligt Reach-förordningen,
alternativt klassas ämnet som brand-
eller explosionsfarligt enligt MSBFS
(2010:4) och tillstånd krävs hos
kommunen enligt MSBFS (2013:3).

3 Anmälningsplikt C krävs Ämnet beskrivs sådant att
verksamheten faller in i
miljöprövningsförordningen 2-32 kap
och är anmälningspliktig enligt
anmälningsplikt C hos
tillsynsmyndigheten.

4 Verksamhetsanmälan och/eller Ämnet klassas som en kemisk produkt



produktanmälan krävs enligt Förordning (2008:245) och
verksamhetsanmälan och/eller
produktanmälan krävs för registrering
hos kemikalieinspektionens e-tjänst.

5 Tillstånd eller anmälan krävs ej Ämnet klassas ej som ett farligt ämne på
sådant sätt att verksamheten vid
hantering av detta ämne. eller ämnet i
sig, inte på något sätt är tillstånds- eller
anmälningspliktig.
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Indata för priser

Indata för priser
För att komma fram till marknadspris på tMAP och MKP kontaktades lantmännens
kundservice. Marknadspris ut till kund i april månad från år 2020-2022 redovisas i tabell 1.
För att få fram ett slutgiltligt pris för indata i MKA:n togs ett medelvärde från dessa tre år,
vilket redovisas i tabell 2.

Tabell 1: Lantmännens priser ut till kund1

År 2020 2021 2022

NPK (21-3-10)
[kr/kg]

3,58 4,02 12,30

tMAP [kr/kg] 14,36 15,78 24,46

MKP [kr/kg] 38,12 20,14 19,14

Tabell 2: Lantmännens genomsnittliga pris mellan år 2020-2022

NPK (21-3-10) [kr/kg] 6,63

tMAP [kr/kg] 18,20

MKP [kr/kg] 25,80

1 Personlig kommunikation med Lantmännens kundtjänst, 2022-05-03
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Tillstånd vid hantering av ammoniak och kaliumhydroxid

Tillstånd vid hantering av ammoniak och kaliumhydroxid
För att hitta information om de eventuella tillstånd som krävs för hantering av kaliumhydroxid och

ammoniak gjordes en sökning för kaliumhydroxid (Sökning 1) och en för ammoniak (Sökning 2). Se

nedan:

Sökning Databas Sökord Sökträffar Datum

1 Google ammoniak
tillstånd
hantering

43900 2022-05-03

2 Google kaliumhydroxid
tillstånd
hantering

13200 2022-05-03

Ammoniak

Ammoniak samt vattenfri ammoniak hittas i bilaga Förteckning över varuslag i förordning 2008:245

under nummer 2814 och kräver därmed anmälan till produktregistret enligt 3§. Enligt MSB (2017)

klassas ammoniak som en brandfarlig gas. Därmed krävs tillstånd vid yrkesmässig hantering inomhus

som överskrider 250 liter enligt MSBFS (2013:3) 3§. Det antas att hanteringen avser en större mängd

än 250 liter eftersom det avser industriell produktion. Därmed kräver hantering av ammoniak

tillstånd B.

Kaliumhydroxid

Enligt Förordning 2008:245 klassas kaliumhydroxid enligt nummer 2815 i bilaga Förteckning av

varuslag under nummer 2815 och ska enligt 3§ registreras till produktregistret hos

Kemikalieinspektionen. Enligt 4§ ska anmälan till produktregistret hos kemikalieinspektionen göras av

den som yrkesmässigt tar in produkten i Sverige. Enligt 5§ gäller ej 4§ om mindre än 100 kg av

produkten produceras eller tas in i Sverige. Det antas i denna rapport att hanteringen avser en större

mängd än 100 kg eftersom det avser industriell produktion. Därmed kräver hantering av

kaliumhydroxid produktanmälan.
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Uppdaterad version: Koldioxidutsläpp från återvinning av fosfor

Sammanfattning
Följande rapport kvantifierar emissionerna av växthusgaser från återvinningen av
avloppsslam, vilket innefattar en förtjockning, rötning, avvattning, HTC-process, förbränning
och transport. För det hittades data på växthusgasutsläpp för varje enskild process från två
IVL-rapporter som genom beräkningar kunde omvandlas till koldioxidekvivalenter per kg
fosfor, vilket är enheten som används i multikriterieanalysen (MKA:n). Den slutgiltiga
mängden växthusgasemissioner beräknades till 2,68 kg CO2e per kg fosfor.



Koldioxidutsläpp från återvinning av fosfor
För kedjan av återvinning av fosfor studerades växthusgasutsläppen från behandlingen av
avloppsslammet. Denna kan se något olika ut hos olika avloppsreningsverk men innebär i
denna rapport en förtjockning, rötning, avvattning, HTC-process, förbränning till slamaska
samt en transport mellan reningsverk och förbränningsanläggningen vilket åskådliggörs i
figur 1. (Slamutredningen 2020; IVL 2020). För detta användes data från två olika rapporter,
vilka båda behandlade reningsverk på 100 000-200 000 pe.

Figur 1. Processerna i återvinningsprocessen, från avloppsslam till slamaska.

I en rapport av Åmand et al. (2016) undersöktes miljöpåverkan för tre olika reningsverk med
hjälp av bland annat LCA-analyser. Reningsverken var Henriksdals reningsverk i Stockholm
med 782 600 personer anslutna 2012, Käppalaverket i Lidingö med 455 000 anslutna
personer 2012 samt Kungsängsverket i Västerås med 128 000 antalet anslutna. I följande
rapport har data för Kungsängens reningsverk använts. Klimatpåverkan kollades för
förtjockningen, rötningen och avvattningen. För att kvantifiera mängden växthusgaser per
kilogram slam från dessa tre processer användes nedan ekvation (T1):

CEför,röt,avv = (CEför + CEröt + CEavv) / (Storrsubstans) * 0,2 (T1)

där CEför,röt,avv [kg CO2e kg-1 slam-1] är mängden koldioxidekvivalenter för alla tre processerna.
CEför, CEröt och CEavv [kg CO2e år-1] är mängden koldioxidekvivalenter för förtjockningen,
rötningen respektive avvattningen. Storrsubstans [kg TS slam år-1] är mängden slam som
torrsubstans. Faktorn 0,2 kommer från att en mängd på 200 000 ton slam som torrsubstans
innebär drygt 1 miljon ton avvattnat slam, vilket innebär att mängden torrsubstans utgör 20%
av slammet (Svenskt Vatten 2013). Avloppsslammet genomgår initialt en förtjockning vilken
genererar 105 kg CO2e per år, därefter rötning som genererar 1400 kg CO2e per år och
sedan en avvattning som producerar 183 kg CO2e per år (Åmand et al. 2016). Dessa värden
kunde därefter matas in i ekvation (T1).

I en rapport genomförd av Grundestam et al. (2020) genomfördes LCA-analyser för två
tekniklinor för slamhantering och återvinning av fosfor för avloppsreningsverk på en storlek
mellan 100 000-200 000 pe. Teknikkedjorna visar på möjliga framtida tekniska lösningar och
är således inte ännu beprövade rent praktiskt. Eftersom kedjorna är hypotetiska har
antaganden och förenklingar gjorts och resultaten bör därför snarare betraktas som
indikativa än absoluta. Kedjorna är baserade på tekniker som är etablerade eller inom snar
framtid kommer att introduceras på marknaden. För följande rapport har klimatpåverkan
studerats för resterande delen av återvinningskedjan, vilket är en HTC-process som sker i



reningsverket följt av en förbränning i annan anläggning samt transport mellan dessa. För
beräkning av mängden växthusgasemissioner per kilogram slam från HTC-processen,
förbränningen och transport användes följande ekvation (T2):

CEHTC,förbränning,trans = CEHTC + CEförbränning + TR (T2)

där CEHTC, CEförbränning och TR [CO2e ton-1 slam-1] är mängden koldioxidekvivalenter för
HTC-processen, förbränningen respektive transporten för sig och CEHTC,förbränning,trans [CO2e
ton-1 slam-1] är den sammanlagda mängden koldioxidekvivalenter för de tre processerna.
HTC-processen genererar 16,8 CO2e per ton slam och förbränningen genererar 56,2 CO2e
per ton slam (Grundestam et al. 2020). HTC-processen antas ske inne på
avloppsreningsanläggningen, tillsammans med förtjockningen, rötningen och avvattningen,
medan förbränningen antas ske på en annan förläggning varav en transport mellan dessa
måste ske. Avståndet kommer skilja beroende på vart reningsverket är beläget i förhållande
till förbränningsanläggningen. Städer med storleksordningen som studeras i rapporten, 100
000-200 000 pe, är främst belägna i södra Sverige och här finns eventuellt planer på att en
monoförbränningsanläggning (Grundenstam et al. 2020). Ett snittavstånd är uppskattat till
300 km om reningsverket är placerat i Stockholm, Borlänge eller Malmö (Grundestam et al.
2020). Flera andra transporter räknas in i rapporten av Grundestam et al. (2020) upp till ett
avstånd på 800 km vilket genererar en klimatpåverkan på 5,6 CO2e per ton slam. Avståndet
mellan reningsverket och förbränningen på 300 km står således för tre åttondelar av det
utsläppet, med antagandet att alla transportsträckor står för ett lika stort utsläpp. Dessa data
kunde därefter sättas in i ekvation (T2).

Den totala klimatpåverkan i koldioxidekvivalenter per kilogram fosfor i hela
återvinningskedjan blir summan av ekvation (T1) och (T2) enligt ekvation (T3):

CEåtervinning = (CEför,röt,avv + CEHTC,förbränning,trans) / (Sperson*0,028 /Sperson) (T3)

där CEåtervinning [CO2e kg-1 P-1] är mängden koldioxidekvivalenter per kilogram fosfor för
återvinningskedjan och Sperson [kg slam person-1] är mängd slam som produceras i snitt per
person. I medeltal produceras det årligen drygt 80 kg slam per person (Slamutredningen
2020). 2,8% av slammet består av fosfor varav faktorn 0,028 (Svenskt Vatten 2013). De
värdena lades sedan in i ekvation (T3).

Resultat
Från (T3) beräknades mängden växthusgasemissioner till 2,68 kg CO2e per kg fosfor när
man återanvänder fosfor från avloppsslammet.
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Sammanfattning
Följande rapport behandlar några spänningar i det nuvarande världsläget, vilket är Rysslands
invasion av Ukraina och konflikten mellan Marocko och Västsahara. Detta är relaterat till den
svenska fosfatimporten då Ryssland och Marocko står för den största exporten till Sverige av
fosfater.



Världsläget
De större fyndigheterna av fosfatmalm hittas ofta i länder där det i dagsläget råder politisk
osäkerhet, bland annat i Ryssland och Marocko som är de största exportörerna av
fosfatmineral till Sverige.

Marocko och Västsahara
Sedan 1975 har Västsahara varit annekterat av Marocko, för att dessförinnan ha varit en
spansk koloni (Regeringskansliet, u.å.). Sedan dess har en konflikt ägt rum mellan Marocko
och en västsaharisk befrielserörelse, Polisario. Sedan 1991 råder ett eldupphör och än idag
pågår förhandlingar för en politisk lösning på konflikten (Regeringskansliet, u.å.).

Rysk invasion av Ukraina
Sedan den 24 februari 2022 har en rysk invasion pågått i Ukraina. De naturtillgångar som
finns i Ryssland såsom fosfatmineral förväntas ha en mer osäker plats på marknaden
framöver, bland annat med höjda priser menar Maria Sunér som är vd för
branschorganisationen Svemin (Globalis, 2022).
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Metod
Intervallen för kadmiumhalten, se tabell 1, togs fram genom att ta det nationella gränsvärde som finns,
100 mg Cd/kg P (Hushållningssällskapet 2014), och välja att 100 mg och allt över resulterar i ett
poäng i multikriterieanalysen.

Tabell 1: Representation av intervallen för kadmiumhalten per kg fosfor för multikriterieanalysen.

≥100 99-75 74-50 49-25 25-0 [mg Cd/kg P]

Källor
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Sammanfattning
Följande rapport behandlar avloppsslam och hur det hanteras och kan hanteras i framtiden i
Sverige. Det produceras omkring 200 000 ton slam (torrsubstans) i Sverige, vilket används
för deponitäckning, tillverkning av anläggningsjord samt sprids inom jordbruket. Slammet
innehåller dock oönskade ämnen såsom patogener och tungmetaller, varav man vill hitta
alternativ till spridning av slam direkt på åkermark.

Först sker en rening av avloppsvatten på en avloppsreningsanläggning vilket också
producerar ett avloppsslam som är fosforrikt. Denna kan användas för att producera nytt
mineralgödselmedel. Slammet genomgår därefter förtjockning, stabilisering, till exempel i
form av rötning, och avvattning. Rötslammet kan sedan brännas till slamaska. Innan
förbränning sker en torkning eller en hydrotermisk karbonisering vilka bidrar till bättre
förbränningsegenskaper hos slammet. CleanMAP är en process av EasyMining som använder
råfosfat eller slamaska vilket omvandlas till fosforsyra genom syraupplösning och
vätskeextraktion för att sedan producera tMAP eller tMKP.



Avloppsslam och hantering i Sverige
En definition av avloppsslam ges av Naturvårdsverket, enligt Kungörelsen om skyddet för
miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket (SNFS 1994:2) där
avloppsslam definieras som “Slam från avloppsreningsverk, flerkammarbrunnar eller
liknande anordningar som behandlar avloppsvatten från hushåll eller tätorter, eller från andra
reningsverk som behandlar avloppsvatten med liknande sammansättning.” (Naturvårdsverket
1994).

I Sverige produceras årligen omkring 200 000 ton slam (torrsubstans), vilket främst används
för deponitäckning eller för att tillverka anläggningsjord och drygt en tredjedel sprids inom
jordbruket (Slamutredningen 2020). Avloppsslammet innehåller emellertid inslag av
oönskade ämnen som till exempel tungmetaller, läkemedelsrester och vissa organiska
föroreningar, varav VA-branschen i Sverige har utvecklat certifieringssystemet Revaq.
Revaq-certifierat avloppsslam vill säkra en god kvalitet på avloppsslammet genom “att
minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring
samt att hantera riskerna på vägen dit” (Slamutredningen 2020). På grund av innehållet av till
exempel de höga halterna av tungmetaller i avloppsslam vill man också hitta alternativ till
spridning av slammet på åkermark (Bäfver et al. 2013).

Avloppsanläggningarnas reningsprocess
I avloppsanläggningar sker en rening av avloppsvatten (Slamutredningen 2020). Utöver
reningen sker också en produktion av avloppsslam. Slammet innehåller bland annat
näringsämnen, däribland en omfattande mängd fosfor. Efter reningen är ett alternativ att
slammet sprids som växtnäring på åkermark eller behandlas som ny råvara i produktion av
mineralgödselmedel (Slamutredningen 2020).

I Sveriges finns omkring 400 större avloppsreningsanläggningar, vilket avser reningsverk
som behandlar avloppsvatten från minst 2000 personenheter, pe, (Slamutredningen 2020).
Det finns drygt 1200 mindre avloppsreningsanläggningar som behandlar mellan 200 till 2000
pe. Dessa följer ungefär samma principiella reningstekniker med en mekanisk samt kemisk
eller biologisk rening. En mekanisk rening sker alltid först, i vilken större fasta partiklar
avskiljs och skickas till bränning. För att avskilja fosfor från avloppsvattnet kan
reningsverken använda kemisk rening. Det innebär att fosforn fälls ut genom att tillsättning
av fällningskemikalier som till exempel järnklorid, aluminiumklorid eller kalk. Det bildas
därefter flockar som binder till sig fosfater och organisk bunden fosfor, för att sedan
sedimentera och bilda ett fosforrikt slam. Alternativt till den kemiska reningen kan biologisk
rening användas, där fosforn istället avskiljs med hjälp av mikroorganismer. I Sverige
används vanligtvis kemisk fällning (Slamutredningen 2020).

Behandling av avloppsslammet
Slammet genomgår därefter flera processteg, vanligtvis förtjockning, stabilisering och
avvattning (Slamutredningen 2020). Det reducerar mängden vatten, organiska ämnen som ger
oönskade lukter samt smittämnen. Oftast är stabiliseringen i form av rötning vilket dels bildar



rötslam och dels biogas (energirik metangas). Rötning vid hög temperatur, omkring 55 °C,
minskar mängden patogener ytterligare (Johansson 2011).

Ett sätt att behandla rötslammet är att förbränna det till aska genom antingen samförbränning
eller monoförbränning (Slamutredningen 2020). Samförbränning innebär att rötresten
förbränns blandat med annat biobränsle, medan monoförbränning innebär att röstresten
förbränns ensam. Det sistnämnda resulterar i en högre fosforhalt än samförbränningen,
eftersom slammet ensamt används som bränsle (Slamutredningen 2020). Däremot kräver
monoförbränning omfattande investeringar för att bygga nya anläggningar (alternativt bygga
om befintliga förbränningsanläggningar) som är anpassade för att förbränna slam. Utöver det
krävs det att slammet förtorkas i högre grad innan det förbränns, då inget biobränsle blandas
in med slammet, vilket är energikrävande (Bäfver et al. 2013). Antingen kan man använda
konventionell torkning eller så kan slammet genomgå en hydrotermisk karbonisering, HTC,
vilket är en process under vilken det avvattnade slammet behandlas under hög temperatur
(200-370 °C) och högt tryck (minst 20 bar) (Slamutredningen 2020; IVL 2020).
Behandlingen kan fortgå i upp till ett antal timmar beroende på förhållandena eller om
katalysatorer finns närvarande et cetera. Det behandlade slammet har torkats, reducerats i
volym och hygieniserats. HTC-processen kan bidra till bättre förbränningsegenskaper hos
slammet såsom ett högre värmevärde och utforskas därmed för att kunna användas innan
förbränning (Slamutredningen 2020).

Förbränningen mynnar ut i en fosforrik aska (Slamutredningen 2020). Från detta skulle askan
kunna spridas direkt på åkermark, alternativt att fosfor utvinns ur askan. Vid behandling av
slammet via förbränning destrueras läkemedelsrester och smittämnen och kvar finns
framförallt fosfor och tungmetaller. Tungmetaller kan separeras med olika processer (Bäfver
et al. 2013).

CleanMAP
EasyMining har en process under namnet CleanMAP, vilket kan producera fosfatgödselmedel
av technical grade (EasyMining, u.å.). Enligt Cohen1 producerar CleanMAP-processen tMAP
eller tMKP från fosforsyra som ingångsämne. Som råvara för att producera fosforsyra kan
antingen råfosfat eller slamaska användas, vilka ger upphov till ren fosforsyra efter att ha
lösts upp med syra och sedan genomgått en vätskeextraktion1.

1 Yariv Cohen, VD, EasyMining, Intervju 2022-05-05
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Betydelsen av gödsling

Gödsling av åkermark är något som har förekommit inom jordbruket i många hundra år och är vital

för matproduktionen (Smith et al 2009). Metoderna idag skiljer sig dock jämfört med förr i tiden. Förr

var den vanligaste sortens gödsel stallgödsel, även kallat organiskt gödsel (NE u.å.a). Genom att

gödsla med stallgödsel så återfördes viktiga näringsämnen till jorden. Metoden för detta var att

samla in spillning från djuren som gick på betesmark runt den odlade marken och återföra till åkrarna

(Smith et al 2009). På så vis kunde ett överskott av fosfor fås till odlingsmarkerna, men för att få

denna effekt krävs ungefär 20 hektar betesmark per hektar odlingsmark (Smith et al 2009). Idag är

det kravet problematiskt att uppfylla när utrymmet på jordens yta minskar i takt med att

populationen ökar (Höjer 2019). Att förse dagens odlingsmarker med gödsel på naturlig väg blir alltså

mer komplicerat, då världens befolkning har fördubblats sedan 1972 (Höjer 2019) och efterfrågan av

matproduktion stiger därtill.

Idag bor mer än 70 procent av världens population i städer och urbaniseringen fortsätter att öka

världen över (Höjer 2020). Gödsling med t.e.x fosfor har varit avgörande för att möjliggöra den

befolkningstillväxt som skett de senaste hundra åren (Smith et al 2009) och hade inte varit möjlig

utan industriell produktion av icke organiska gödselmedel (mineralgödsel) som blommade ut i slutet

av andra världskriget (Maten och Miljön 1996 se Davis & Haglund 1999). Idag försvinner en stor del

näringsämnen från åkermark till städerna som följd av urbaniseringen och återförs aldrig (Kirchmann

et al 2016).

Varianter av gödselmedel

Det finns flera varianter av gödselmedel, de delas oftast in i två huvudkategorier: organiska och icke

organiska gödselmedel. Till de organiska gödselmedlen tillhör bla. stallgödsel och avloppsslam,

medan icke organiska gödselmedel är mineralgödsel (även kallat handelsgödsel) och innehåller

fosfor, kväve och/eller kalium (NE u.å.a). Fosfor är ett speciellt viktigt grundämne i mineralgödsel i

hela världen då det förekommer i låg koncentration i marken samt har låg mobilitet (Smith et al

2009).
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Sammanfattning 
 
Data från World Bank (2022) användes för att skapa ett intervall som indata 
kunde appliceras på. För aktualisera priserna i intervallet så skapas en 
konverteringsfaktor bestående av den indata som är tillgänglig. 
Konverteringsfaktorn multiplicerades sedan in på priset för det året som 
undersöktes för att betygsätta priset.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Modellen för att bedöma priser på de olika priserna delades upp i två delar, 
konverteringsfaktor och intervall. Båda delarna använder data från World Bank 
(2022) där priser för ingredienser till MAP och MKP lades ihop för att simulera 
genomsnittliga årliga priser för respektive gödsel (tabell 1). För MAP adderades 
kostnaden för fosfor och urea medan MKP:s kostnad bestod av fosfor och 
pottoaska. Eftersom den prisdata hämtat från World Bank (2022) presenterade 
i amerikanska dollar (USD) blev den översatt till svenska kronor (SEK) via 
konverteringsfaktorn. Kursdata som hämtades från World Bank (2021) 
multiplicerades in för tillhörande år vilket resulterade i tabell 1.  
 
Tabell 1: Priser MAP och MKP mellan 1962 och 2021 (World Bank 2021) (World Bank 2022) 

 
 
 
De ovan nämnda ämnena är inte de exakta ingredienserna för framställningen. 
Exempelvis används ammoniak, inte urea, för MAP-produktion. Prisinformation 
för ammoniak fanns inte tillgänglig så urea användes istället då de båda 
ämnena är källor till kväve. Även för svavelsyra saknades prisinformation vilket 
används i processen för både MAP och MKP, vilket gav antagandet att lika 
mycket svavelsyra används i båda processerna så kostnaderna tar ut varandra. 
För att producera MKP behövs även kalk vilket är en av kostnaderna 
konverteringsfaktorn behövde justera för. 

År
MAP 

[USD/ton]

MKP 

[USD/ton]
År

MAP 

[USD/ton]

MKP 

[USD/ton]
År

MAP 

[USD/ton]

MKP 

[USD/ton]

1962 1892 770 1982 3659 2297 2002 9232 7121

1963 1935 795 1983 4557 2868 2003 7831 6050

1964 1861 781 1984 4702 2975 2004 6821 5286

1965 1895 795 1985 4982 3152 2005 7065 5476

1966 2026 850 1986 4410 2790 2006 7457 5779

1967 1890 764 1987 3697 2317 2007 6411 4939

1968 1698 687 1988 3209 2011 2008 5616 4327

1969 1560 631 1989 3100 1944 2009 5988 4615

1970 1486 599 1990 2714 1700 2010 5376 4140

1971 1298 517 1991 2452 1531 2011 4277 3288

1972 1518 646 1992 2923 1856 2012 5560 4319

1973 1364 581 1993 3826 2431 2013 5236 4069

1974 1309 558 1994 3578 2274 2014 5204 4044

1975 1328 571 1995 3580 2281 2015 6930 5394

1976 2031 700 1996 5176 3127 2016 10602 7985

1977 2464 872 1997 6910 4198 2017 12437 9400

1978 1568 593 1998 4474 2759 2018 7909 6032

1979 1616 518 1999 5228 3114 2019 9550 7129

1980 1188 470 2000 4130 2573 2020 6738 5174

1981 1609 653 2001 5232 3282 2021 7069 5450



 
 
 
 
Konverteringsfaktor 
 
Utöver priser för ingredienser så tillkommer även andra omkostnader så som 
produktionskostnad och frakt vilket gör att slutkostnaden ökar i storhet. För att 
justera för dessa utgifter så divideras indata med ingrediensernas prisdata för 
motsvarande år. Medianen eller medelvärdet, beroende på vilket värde som är 
närmast toppen av normalfördelningen, av de olika årens kvoter är 
beståndsdelarna till konverteringsfaktorn (figur 1).  
 

 
Figur 1: Flödesschema modellpoängsättning gödsel 

 
 
 
 
 
 
 
Intervall 
 
För att intervallen ska vara relevanta sammanfördes prisdata för både MAP och 
MKP i ett låddiagram. Figur 2 presenterade bland annat ett lägre värde för 
spridningen vilket applicerades som den lägre gränsen i intervallet men även 
det högsta värde bestående av en avstickare. 



 
Figur 2: Spridning av priser har en undre gräns av 470, 

det högsta värdet är 12 400 som är en avstickare.  
 

 
Normalfördelningen bestämde hur poängen skulle fördelas över intervallet, en 
lägre kostnad för gödsel ansågs öka efterfrågan vilket gjorde att lägre priser 
värderades högre i poängsättningen (tabell 2).  
 
Tabell 2: Prisintervall med poängsättning  
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Appendix 1: Flödesschema (interaktiv)   
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appendix 2: Data priser gödsel (World Bank 2022) (Interaktiv)  
 

  Phosphate rock Urea  
Potassium  
chloride 

  ($/mt) ($/mt) ($/mt) 

  KPHOSROCK KUREA_EE_BULK KPOTASH 

1962 57.85 212.53 150.91 

Prisdata 
Fosfor 

Prisdata 
Urea 

Prisdata 
Pottaska 

Indata 
MAP 

Indata 
MKP 

Intervall 

Låddiagram 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

+ 

Poängsättning 

÷ 

+ 

÷ 

× × 

Konverteringsfaktor 

https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets


1963 58.93 216.50 153.73 

1964 63.17 305.74 164.24 

1965 70.07 329.10 147.66 

1966 62.76 286.02 132.75 

1967 57.42 235.68 122.03 

1968 55.51 171.37 115.86 

1969 51.55 121.88 100.81 

1970 47.38 78.61 135.69 

1971 46.08 65.53 133.12 

1972 43.18 109.83 125.79 

1973 44.52 209.64 137.60 

1974 144.85 759.17 160.73 

1975 160.67 401.89 194.56 

1976 84.68 193.78 131.16 

1977 135.08 264.01 120.88 

1978 58.85 255.91 111.01 

1979 59.83 258.02 128.96 

1980 68.48 307.50 163.28 

1981 74.98 279.48 168.71 

1982 67.81 195.66 131.40 

1983 64.54 185.72 120.66 

1984 54.82 248.96 139.47 

1985 60.31 187.02 139.41 

1986 52.44 103.06 106.27 

1987 45.39 109.66 89.45 

1988 39.44 141.73 108.39 

1989 38.93 129.29 123.48 

1990 37.85 139.88 114.47 

1991 38.46 168.96 129.93 

1992 37.75 140.94 133.93 

1993 36.49 99.10 130.37 

1994 38.02 112.13 134.36 

1995 35.54 138.01 122.39 

1996 36.64 170.45 124.77 

1997 37.82 136.74 130.93 

1998 39.55 101.27 136.91 

1999 53.11 81.82 139.59 

2000 55.30 126.85 141.40 

2001 57.46 125.96 146.91 

2002 58.14 124.76 148.65 

2003 55.26 173.56 141.30 

2004 51.75 205.72 147.66 

2005 50.17 247.82 176.73 

2006 48.93 247.02 198.31 

2007 54.51 321.82 204.78 

2008 236.05 500.79 443.40 

2009 230.92 260.29 578.96 

2010 105.31 288.90 332.15 



2011 147.35 359.40 353.91 

2012 167.85 361.79 422.40 

2013 115.16 309.60 360.09 

2014 102.07 285.02 274.10 

2015 122.95 284.02 302.55 

2016 117.46 206.45 276.85 

2017 92.16 219.76 224.24 

2018 86.36 245.09 211.73 

2019 88.42 246.57 256.84 

2020 76.83 231.44 220.01 

2021 122.51 480.46 209.02 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5d903e848db1d1b83e0ec8f744e55570-
0350012021/related/CMO-Historical-Data-Annual.xlsx 
 
Appendix 3: Svensk valuta, värde 1962-2021 (interaktiv) 

År 
USD per 
SEK År 

USD per 
SEK År 

USD per 
SEK 

1962 5.17 1982 6.28 2002 9.74 

1963 5.17 1983 7.67 2003 8.09 

1964 5.17 1984 8.27 2004 7.35 

1965 5.17 1985 8.60 2005 7.47 

1966 5.17 1986 7.12 2006 7.38 

1967 5.17 1987 6.34 2007 6.76 

1968 5.17 1988 6.13 2008 6.59 

1969 5.17 1989 6.45 2009 7.65 

1970 5.17 1990 5.92 2010 7.21 

1971 5.13 1991 6.05 2011 6.49 

1972 4.76 1992 5.82 2012 6.78 

1973 4.37 1993 7.78 2013 6.51 

1974 4.44 1994 7.72 2014 6.86 

1975 4.15 1995 7.13 2015 8.43 

1976 4.36 1996 6.71 2016 8.56 

1977 4.48 1997 7.63 2017 8.55 

1978 4.52 1998 7.95 2018 8.69 

1979 4.29 1999 8.26 2019 9.46 

1980 4.23 2000 9.16 2020 9.21 

1981 5.06 2001 10.33 2021 8.58 

https://api.worldbank.org/v2/en/indicator/PA.NUS.FCRF?downloadformat=excel 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5d903e848db1d1b83e0ec8f744e55570-0350012021/related/CMO-Historical-Data-Annual.xlsx
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5d903e848db1d1b83e0ec8f744e55570-0350012021/related/CMO-Historical-Data-Annual.xlsx
https://api.worldbank.org/v2/en/indicator/PA.NUS.FCRF?downloadformat=excel
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Rapportnamn
Indata för Cd i återvunnen respektive fossil fosfor, KOH och NH3

Sammanfattning
I denna rapport finns indata för Cd i återvunnen respektive fossil fosfor, KOH och NH3 som ska
användas för multikriterieanalysen samt hur de beräknas om den behövdes beräknas. De beräknade
värdena kan ses i tabell 1.

Tabell 1: Visar ämnena samt dess värden för koldioxid påverkan i förbestämd enhet

Ämne Värde

NH3 2,3293 kg CO2/kg N

KOH 0,88841 kg CO2/kg K

Kadmium i avloppsslam 33 mg Cd/kg P

Kadmium i Maroccos fosforgruvor 2,2831 mg Cd/kg P



Data för NH3

Data för NH3 togs från rapporten A Review of Greenhouse gas Emission Factors for Fertilizer
Production. (38) där värdet för utsläppen för ammoniak är 2,3293 kg CO2/kg N vilket är medelvärde
för Europas utsläpp. De sökord som användes för att hitta rapporten är Fertilizer production CO2
emission, för ytterligare information om sökningen se Appendix.

Appendix för sökord - NH3
Google Scholar, sökord; Fertilizer production CO2 emission, sökträffar 20 900 [2022-04-25] (Länk till
NH3)

Data for KOH
Enligt sida 4991 i rapporten Storage of carbon dioxide capture in pilot-scale biogas upgrading plant
by accelerated carbonation of industrial residues som hittades genom sökorden motsvarar
produktionen av 1 mol KOH till ett indirekt utsläpp på 1.6 mol CO2. Sökorden som användes för att
hitta rapporten är KOH production CO2 emission, för mer information om sökningen se Appendix.
Det beräknade utsläppet för KOH är 0,88841 kg CO2/kg K och för fullständig beräkning se Appendix.

Kan sättas in i Beräknings Appendix
Detta beräknas om till kg genom följande beräkningar.

(1)𝑛 = 𝑚
𝑀

1 kg KOH motsvarar (2)𝑛
𝐾𝑂𝐻

=
𝑚

𝐾𝑂𝐻

𝑀
𝐾𝑂𝐻

Vikten för kalium beräknas genom att anta att substansmängden är densamma för KOH som för K för
båda innehåller 1 K atom vilket ger att och med hjälp av ekvation (2) får man ekvation (3)𝑛

𝐾𝑂𝐻
= 𝑛

𝐾

(3)𝑛
𝐾𝑂𝐻

= 𝑛
𝐾

=
𝑚

𝐾

𝑀
𝐾

 ⇒  𝑚
𝐾

= 𝑛
𝐾

×  𝑀
𝐾

 

Sambandet mellan KOH och CO2 sätts upp tull ekvation (4)

(4)
𝑛

∗ 𝐾𝑂𝐻

𝑛
𝐾𝑂𝐻

=
𝑛

∗𝐶𝑂
2

𝑛
𝐶𝑂

2

 

(5)⇒ 𝑛
∗ 𝐶𝑂

2

= 𝑛
𝐶𝑂

2

𝑛
∗ 𝐾𝑂𝐻

𝑛
𝐾𝑂𝐻

Värdet för sätts in i ekvation (3) och det ger ekvation (6). Massan för CO2 som motsvarar𝑛
∗ 𝐶𝑂

2

utsläppen för 1 kg KOH

(6)𝑛
∗𝐶𝑂

2

=
𝑚

∗𝐶𝑂
2

𝑀
𝐶𝑂

2

 ⇒ 𝑚
∗𝐶𝑂

2

= 𝑛
∗𝐶𝑂

2

× 𝑀
𝐶𝑂

2

För att få slutenheten kg CO2/kg K används ekvation (7)

http://www.sciencetheearth.com/uploads/2/4/6/5/24658156/2004_wood_a_review_of_greenhouse_gas_emission_factors.pdf
http://www.sciencetheearth.com/uploads/2/4/6/5/24658156/2004_wood_a_review_of_greenhouse_gas_emission_factors.pdf


(7)𝑚
∗

=
𝑚

𝐶𝑂
2

𝑚
𝐾

Vilket ger ett värde på 0,88841 kg CO2/kg K

Appendix för sökord - KOH
Sökord: KOH production CO2 emission träffar: 2 780 000 träffar [2022-05-03] (Länk till KOH -
datan)

Data för kadmium

För svenskt avloppslam är medelvärden för halten kadmium 33 mg Cd/kg P och värdet hittas i
rapporten Metoder för fosforåtervinning ur avloppslam som hittades genom sökorden Kalciumhalt i
återvunnen Ca3(PO4)2, för mer information om sökningen se Appendix. Dock motsvarar inte detta
det exakta värdet i slamaska men det antas att det är samma värde för slamaska i detta fall.
(Diskussionspunkt: Kadmium i slamaska kan tas bort med olika processer i efterhand).

För den sedimentära fosforn som bryts i Marocko där deras mätvärden anges i ppm samt andelen P2O5

anges i procent i rapporten The geochemistry of cadmium in the phosphate-rich and organic-rich
sediments of the Oulad-Abdoun and Timahdit basins (Morocco). Rapporten hittades genom att
använda sökorden: peak P morocco cadmium, för mer information om sökningen se Appendix. Det
beräknade värdet för Kadmium är 2,2831 mg Cd/kg P.

Kan sättas in i Beräkningsappendix
Värdet räknas om till till mg Cd/kg P genom följande beräkningar:

(8)𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙
𝑃

2
𝑂

5

 =  %
100

Massan för jorden antas vara 1 kg vilket ger vikten på P2O5 beräknas enligt ekvation (9)

(9)𝑚
𝑃

2
𝑂

5

= 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙
𝑃

2
𝑂

5

×  1 𝑘𝑔 𝑗𝑜𝑟𝑑

Sedan beräknas substansmängden för P2O5 för att kunna beräkna substansmängden för fosforn

(10)𝑛
𝑃

2
𝑂

5

=
𝑚

𝑃
2
𝑂

5

𝑀
𝑃

2
𝑂

5

(11)𝑛
𝑃

= 2 × 𝑛
𝑃

2
𝑂

5

Massan för fosforn kan då beräknas med ekvation (12)

(12)𝑚
𝑃

= 𝑛
𝑃

× 𝑀
𝑃

https://pdf.sciencedirectassets.com/277910/1-s2.0-S1876610211X00036/1-s2.0-S187661021100748X/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEAYaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIDfOu4ZP5GZNbEZm%2BUGgzjdZAdBySrj59QzhStX8oxAMAiEAhl3BGCE2cxqMRw9TX6ExHylxUdIqlK2EEnoB3vS4g4Yq2wQIv%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FARAEGgwwNTkwMDM1NDY4NjUiDJUYu7w85%2BeZ5FoTQiqvBHz9YZpxnssrkoyoTuzzF8Ikbr8TdmJ%2ByfUDZ1deZOmtF85fyBDQnfYebTzjIGTAl5niHnJSCEPVJ5n02tCvzbdYCZ5zOtzyDbee9eEi6Kp84V8ePXMFVW0%2Bo4t27gGRCUew6Qhwikbecxz%2FgC5sPqHUSEgxGRcOKRUwpLB14oBkWmxQ9pjVY6OvlbgqjKP6kQNB%2F2eTnu2dfCXNgnDF5McxZ4LkD9zvu02ZDG%2BA5rIAPGhIVeI6Hr1Axw1NypZQDkPKy0GfU211W%2BWeHNO3A33SYRE1bDI%2BPGPgToCFLIYdANtiXPFCD07OjN3dh53C9LUVAE%2FSvII2o71iNUtAJF2xvT4ErutoXIGgM%2Boqb5XrpaLRLdxDvM7W00lIG%2BF8HpW9nSzyFAVNmV5kX%2BqdS07iiWFnv9%2BPTZbml43MzzpA%2FVmkxiI3tOkync2SkHEaDVRFLArmvcxitRFxojhRtln0tlfkw8U11WEEW35E99Vzhk2WHh8akowEJSduO6jO52725aG%2F%2BmYpDCl0kVyY7xcIHDUgimRxamuX05ZHMQW9mCisudYNQmJf0y1V0r8KciosDPK6T15RqMFx46z36K9nSexdm3U7L4bl%2BRM9iamc2v3llt6kuz%2B%2F34RLYxEhK237ideFg9FzXM34m9UHy2P0LOuYK0ujK9eog%2B4ocBMPSJFGWqsHrwTeaAcml7sx%2FyPjMkPIc5IRNuqiYmlzCB%2BGObgzvo%2FNiE7IOqAlvEkwkImlkwY6qQGydHJbf74xLUEBOhPG9mXVH5gY%2FwKAVtfG6YsyJBQy0mcxhMHZ%2Fh%2BkRe%2BmpeNtJEj5P6g9gF%2BXS%2Bh9VDnjxjr6jd0N5pj7IBtDInP1L9yYUBDfcoBFpVpRVXKSVycWIDjyuNh%2Fsyh6PqBV3zCzOaZbtbVuWkYwCPuWqJa0aMliTu0cc7mpI05dGsNsn8CoZzM2N55QrbrovrwXn4l%2F9ezrpr8oadZ6pKXo&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20220427T144750Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTY3TK2744Z%2F20220427%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=7ea838bc66a7f7180764f3c224400db0a9d34af0fde42aa780e44dac06cbfc74&hash=f40c9002ce83e6be0baa740ff8458f95fedab82a27259ae843226a72b3cfa46b&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S187661021100748X&tid=spdf-0c26b240-a5c1-46f9-a4dc-8a407d02de8f&sid=9858bad85e76f844e42b9bf-466d1b5236aagxrqb&type=client&ua=565f565e5203575f0a&rr=70285b09ef6e15e4
https://pdf.sciencedirectassets.com/277910/1-s2.0-S1876610211X00036/1-s2.0-S187661021100748X/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEAYaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIDfOu4ZP5GZNbEZm%2BUGgzjdZAdBySrj59QzhStX8oxAMAiEAhl3BGCE2cxqMRw9TX6ExHylxUdIqlK2EEnoB3vS4g4Yq2wQIv%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FARAEGgwwNTkwMDM1NDY4NjUiDJUYu7w85%2BeZ5FoTQiqvBHz9YZpxnssrkoyoTuzzF8Ikbr8TdmJ%2ByfUDZ1deZOmtF85fyBDQnfYebTzjIGTAl5niHnJSCEPVJ5n02tCvzbdYCZ5zOtzyDbee9eEi6Kp84V8ePXMFVW0%2Bo4t27gGRCUew6Qhwikbecxz%2FgC5sPqHUSEgxGRcOKRUwpLB14oBkWmxQ9pjVY6OvlbgqjKP6kQNB%2F2eTnu2dfCXNgnDF5McxZ4LkD9zvu02ZDG%2BA5rIAPGhIVeI6Hr1Axw1NypZQDkPKy0GfU211W%2BWeHNO3A33SYRE1bDI%2BPGPgToCFLIYdANtiXPFCD07OjN3dh53C9LUVAE%2FSvII2o71iNUtAJF2xvT4ErutoXIGgM%2Boqb5XrpaLRLdxDvM7W00lIG%2BF8HpW9nSzyFAVNmV5kX%2BqdS07iiWFnv9%2BPTZbml43MzzpA%2FVmkxiI3tOkync2SkHEaDVRFLArmvcxitRFxojhRtln0tlfkw8U11WEEW35E99Vzhk2WHh8akowEJSduO6jO52725aG%2F%2BmYpDCl0kVyY7xcIHDUgimRxamuX05ZHMQW9mCisudYNQmJf0y1V0r8KciosDPK6T15RqMFx46z36K9nSexdm3U7L4bl%2BRM9iamc2v3llt6kuz%2B%2F34RLYxEhK237ideFg9FzXM34m9UHy2P0LOuYK0ujK9eog%2B4ocBMPSJFGWqsHrwTeaAcml7sx%2FyPjMkPIc5IRNuqiYmlzCB%2BGObgzvo%2FNiE7IOqAlvEkwkImlkwY6qQGydHJbf74xLUEBOhPG9mXVH5gY%2FwKAVtfG6YsyJBQy0mcxhMHZ%2Fh%2BkRe%2BmpeNtJEj5P6g9gF%2BXS%2Bh9VDnjxjr6jd0N5pj7IBtDInP1L9yYUBDfcoBFpVpRVXKSVycWIDjyuNh%2Fsyh6PqBV3zCzOaZbtbVuWkYwCPuWqJa0aMliTu0cc7mpI05dGsNsn8CoZzM2N55QrbrovrwXn4l%2F9ezrpr8oadZ6pKXo&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20220427T144750Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTY3TK2744Z%2F20220427%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=7ea838bc66a7f7180764f3c224400db0a9d34af0fde42aa780e44dac06cbfc74&hash=f40c9002ce83e6be0baa740ff8458f95fedab82a27259ae843226a72b3cfa46b&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S187661021100748X&tid=spdf-0c26b240-a5c1-46f9-a4dc-8a407d02de8f&sid=9858bad85e76f844e42b9bf-466d1b5236aagxrqb&type=client&ua=565f565e5203575f0a&rr=70285b09ef6e15e4


Andelen för kadmium gör från ppm
(13)𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙

𝐶𝑑
= 40

1 000 000 = 0, 00004

Vikten för Cd beräknas med den antagna vikten för jorden.

(14)𝑚
𝐶𝑑, 𝑘𝑔

=  1 𝑘𝑔 𝑗𝑜𝑟𝑑 × 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙
𝐶𝑑

 

Enheten för vikten för mCd omvandlad från kg till mg enligt ekvation (15)

(15)𝑚
𝐶𝑑,𝑚𝑔

= 𝑚
𝐶𝑑, 𝑘𝑔

× 103 × 103 

Till sist används ekvation (16) för att få den slutgiltiga enheten mg Cd/kg P

(16)
𝑚

𝐶𝑑,𝑚𝑔

𝑚
𝑃

Det slutgiltiga värdet för medelvärdet för kadmium blir 2,2831 mg Cd/kg P.

Appendix för sökord - Cd
Metoder för fosforåtervinning ur avloppslam
Google, sökord: kalciumhalt i återvunnen Ca3(PO4)2, träffar 399 [2022-05-04] Länk för
värden för avloppsslam

The geochemistry of cadmium in the phosphate-rich and organic-rich sediments of the Oulad-Abdoun
and Timahdit basins (Morocco)
Google, sökord: peak P morocco cadmium, träffar 1 480 000 träffar [2022-05-05]
Länk till värdet för Peak P
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Resultat från multikriterieanalys
Multikriterieanalysen gav de totala poängen 22 för tMAP och 36 för MKP för den första
frågeställningen. För tillstånd fick tMAP 2 poäng och MKP fick 4 poäng och för
koldioxidutsläppen för delkomponenterna fick både tMAP och MKP 5 poäng. Poängen för de
totala koldioxidutsläppen för tMAP och MKP blev 1 respektive 5 och för pris blev resultatet 1
poäng för både tMAP och MKP. För att se poängfördelningen för hela frågeställningen se
figur 1. Poängen multipliceras sedan med en viktningsfaktor som ger den totala poängen för
tMAP och MKP.

För den andra frågeställningen gav multikriterieanalysen de totala poängen 20 för den
gruvbrytna fosforn och 7 för den återvunna fosforn. Där poängen för koldioxidutsläppen blev
5 poäng för de gruvbrytna fosforn och 1 poäng för den återvunna fosforn. För kadmiumhalten
i fosforn fick den återvunna fosforn 4 poäng och gruvbrytna poäng 5. För att se ett diagram
för poängfördelningen se figur 2. Poängen multipliceras sedan med en viktningsfaktor som
ger den totala poängen för tMAP och MKP.

För värdena på NPK som ska jämföras med tMAP och MKP där NPKs totalpoäng blev 20.
Poängen för tillstånd blev en 4 och för dennes utsläpp med avseende på ett medelvärde kg
CO2/kg N och kg CO2/kg K gav poängen 3. För de totala utsläppen för NPK fick den poängen
1 och för priset fick NPK en 2a. Jämförelsen till tMAP och MKP kan ses i figur 1 nedan.



Figur 1: Visar jämförelsen mellan tMAP, MKP och NPK

Figur 2 visar poängsättningen för återvunnen fosfor och gruvbryten fosfor.
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Sökväg för att hitta indata för koldioxidutsläpp presenteras enligt tabell 1. 
Första raden är för MAP och MKP som ICL Chemical (2022) publicerat. Andra 
raden är för NKP för jämförelse i känslighetsanalysen kommer från 
referensvärden hämtade från Fertilizers Europe (2007).  
 

Databas Sökord  Antal träffar Datum 
Google carbon emission 

ICL chemical 
332 000 2022-05-06 

Google co equivalent 
europe average 
emission fertilizer 
NKP 

7 020 000 2022-05-10 

 
 
Referenser 
 
ICL Group (2022). Low Carbon Products & Carbon Footprints. https://icl-group-

sustainability.com/reports/carbonfootprints/  
  
Fertilizers Europe (2007). Carbon Footprint Reference Values. https://www.fertilizerseurope.com/wp-
content/uploads/2020/01/The-carbon-footprint-of-fertilizer-production_Regional-reference-
values.pdf  
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https://www.fertilizerseurope.com/wp-content/uploads/2020/01/The-carbon-footprint-of-fertilizer-production_Regional-reference-values.pdf
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Pris
Priset på gödsel kan variera väldig mycket från år till år på grund av brist på råvaror,
spänningar i världen etcetera. NPK, gödsel innehållande kväve (N), fosfor (P) och kalium (K),
är ett av de vanligaste mineralgödsel som används i Sverige (Nationalencyklopedin u.å) och
priset för gödslet under perioden 2020-2022 kan ses i tabell 1. Priserna är givna från personlig
kontakt via kundtjänst på Lantmännen1.

Tabell 1: Priset på NPK för åren 2020-2022 samt det genomsnittliga priset över
treårsperioden.
År 2020 2021 2022 Genomsnit

tspris
[kr/kg]

NPK
[kr/kg]

3,58 4,02 12,30 6,63

CO2-utsläpp
I rapporten Life Cycle Inventory (ICL) of Fertiliser Production (1999) sammanställer
författarna CO2-utsläppen vid framställning av mineralgödsel innehållande kväve, fosfor
och/eller kalium. Det visade sig att vid produktion av NPK-gödsel är det ammoniaken som
står för cirka 90% av det totala CO2-utsläppet (Davis, Haglund 1999).

Tillstånd
Vissa ämnen som används vid framställning i fabriker kan kräva att en anmälan till
Kemikalieinspektionen måste utföras. När det kommer till produktion av NPK-gödsel måste
alla kemikalier rapporteras till Kemikalieinspektionen enligt 3§ i SFS 2008:245 Förordningen
om kemiska produkter och biotekniska organismer . Överstiger fabrikens framställningen av
NPK 20 000 ton per kalenderår resulterar det i att fabriken blir tillståndspliktiga tillståndsplikt
A enligt 33§ i SFS 2013:251 Miljöprövningsförordningen. Underskrider fabriken 20 000 ton
per kalenderår genererar det istället att fabriken blir tillståndspliktiga tillståndsplikt B enligt
34§ i SFS 2013:251.

1 Personlig kontakt via kundtjänst på Lantmännen 2022-05-03
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1 Introduktion
De senaste 50 åren har världens befolkning fördubblats (Höjer 2019) och detta medföljer
stora utmaningar för människan att skapa en hållbar planet, när allt fler ska samsas om
jordens resurser. Det skapar ett behov av att hushålla med jordens resurser och det finns även
krav på detta för verksamhetsutövare. I boken Den Svenska Miljörätten beskrivs
hushållnings- och kretsloppsprincipen, vars mål är att skapa slutna materialflöden och betonar
därmed vikten av återanvändning av resurser (Michanek & Zetterberg 2017). En typ av
naturresurs som alltmer diskuteras i dessa sammanhang är näringsämnen. Tillförsel av
näringsämnen till åkermark via mineralgödsling, är vital för matproduktionen idag (Smit et
al. 2009) och en avgörande faktor som möjliggjort befolkningstillväxten som skett de senaste
hundra åren (Smit et al. 2009). Mineralgödsel innehåller vanligtvis kväve (N), kalium (K) och
fosfor (P) (NE u.å), där det sistnämnda är en ändlig resurs (Europakommissionen 2020) och
därför blir återföringen av just fosfor särskilt relevant. Idag förloras en stor del näringsämnen
från åkermark till städerna som följd av urbaniseringen och återförs aldrig (Kirchmann et al.
2016). Utvinningen av fosfor via gruvor är även problematisk då en en femtedel av Europas
import av fosfor kommer från Ryssland (SGU u.å), där det politiska läget är osäkerhet och
marknaden av naturresurser i framtiden är oförutsägbar (Globalis, 2022).

Arbetet med återföring av näringsämnen är alltså högst aktuell och det pågår idag. Enligt
Cathrin Stock1 på Uppsala Vatten och Avfall AB har Kungsängsverket i Uppsala producerat
näringsrikt avloppsslam som restprodukt som kunnat spridas på åkermark. En problematik
kring slamåterföring är dock att höga halter av tungmetaller förekommer (Kirchmann et al.
2009). Det finns en efterfrågan för teknologier som kan rena återvunnen fosfor och skapa
högkvalitativa mineralgödsel. Ett företag som idag arbetar med detta är EasyMining, vars
syfte är just att sluta kretslopp av näringsämnen. Just nu utvecklar företaget en teknologi vid
namn CleanMAP som på ett effektivt och energisnålt sätt ska producera två varianter av
mineralgödsel av hög kvalité från återvunnen fosfor2

2 Yariv Cohen, VD, EasyMining, Intervju 2022-04-05
1 Cathrin Stock, Miljösamordnare, Uppsala Vatten och Avfall AB, mejl 2022-05-10



1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med detta projekt är att med hjälp av en litteraturstudie tillsammans med
multikriterieanalys undersöka vilket av mineralgödslen monokaliumfosfat (MKP) och
technical grade monoammoniumfosfat (tMAP) som är mest fördelaktigt med avseende på en
rad utvalda kriterier. Dessa parametrar behandlar koldioxidutsläpp, pris och tillstånd vid
hantering. Projektet syftar även på att undersöka vilken typ av fosfor, fosfor från
gruvbrytning eller återvunnen fosfor från avloppsslam, som är leder till minst
koldioxidutsläpp samt lägst kadmiumhalter i slutprodukt.

Målet med projektet är att ge EasyMining en djupare inblick och kunskap kring för- och
nackdelar med MKP respektive tMAP och bidra till det befintliga projektet Clean-MAP som
bidrar till att sluta näringskretslopp.

1.2 Frågeställningar
Frågeställningarna i detta projekt har delats upp i två huvudfrågor.

1. Vilket utav gödselmedlen MKP och MAP är mest fördelaktig för produktion
med avseende på följande kriterier:

- minst koldioxidutsläpp vid tillverkning av MKP via Mishor Rotem processen
och tMAP vid tillverkning genomsnittligt i Europa?

- minst koldioxidutsläpp vid tillverkning av tillsatserna kaliumhydroxid för
MKP respektive ammoniak för tMAP?

- lägst pris till kund per ton produkt av MKP respektive tMAP?
- lätthanterlighet för tillverkaren av MKP respektive tMAP med avseende på de

tillstånd som krävs för produktion av tillsatserna kaliumhydroxid och
ammoniak?

2. Är det mer fördelaktigt utvinna fosfor genom återvinning eller gruvbrytning
med avseende på:

- minst koldioxidutsläpp?
- kadmiumhalt per kg fosfor för respektive process?

1.3 Avgränsningar och antaganden
Flera avgränsningar har gjorts för genomförandet av detta projekt, detta har gjorts i
kommunikation med beställaren EasyMining. Parametrarna som valdes ansågs relevanta för
projektgruppens utbildning samt beställarens intresse.

Avgränsningar och antaganden:
● Undersökning av tillstånd avgränsas till tillsatserna kaliumhydroxid och ammoniak.

Det antas att detta är den enda skillnaden tillståndsmässigt mellan produktionen av
mineralgödslen och övriga tillstånd som krävs för framställning är likartade. Det antas
även att framställning av mineralgödsel underlättas när tillstånd ej krävs.

● Växthusgasutsläpp avgränsas till koldioxid för tillverkning av tMAP och MKP;
kaliumhydroxid och ammoniak samt fosforutvinning med antagandet att detta är den
vanligaste växthusgasen som släpps ut. Det antas att lågt koldioxidavtryck är
önskvärda för tillverkare och brukare av mineralgödsel.



● Pris avgränsas till pris ut till kund med antagandet att det gör det konkurrenskraftigt
då brukare av mineralgödsel föredrar ett rimligt pris och det är därmed även av
relevans för tillverkaren.

● Projektet fokuserar på tungmetallen kadmium som både gruvutvunnen fosfor och
fosfor från avloppsslam innehåller då kadmium är mycket toxiskt och kan leda till
allvarliga hälsoeffekter för människor.

Referenser:
Europakommissionen (2020). Critical raw materials.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-material
s_sv [2022-04-07]
Globalis (2022). Ukraina. https://www.globalis.se/Konflikter/Europa/ukraina [2022-05-04].

Höjer, H (2019). Ja, blir blir allt fler på jorden - men takten minskar. Forskning & Framsteg.
(2019/11). https://fof.se/artikel/2019/11/ja-vi-blir-fler-pa-jorden-men-takten-minskar/

Kirchmann, H., Börjesson, G., Kätterer, T & Cohen, Y. (2016). From agricultural use of
sewage sludge to nutrient extraction: A soil science outlook. Springer.
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pmc/articles/PMC5274620/pdf/13280_2016
_Article_816.pdf
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Smit, A.L., Bindraban, P.S., Schröder, J.J., Conijn J.G. & van der Meer, H.G. (2009).
Phosphorus in argiculture: global resources, trends and developments. Plant research
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Kontroll av korrelation av priser för mineralgödsel och dess beståndsdelar gjordes med hjälp av ett 
Personstest där priser för DAP jämfördes med råfosfat adderat med urea (se appendix 1) vilket gav 
en korrelation på 0.911. För Pearsontest tyder värden högre än 0.5 på en stark korrelation (LAERD, 
å.o.).  
För att få en bild av osäkerheten av priserna så togs standardavvikelse av prisdata som användes för 
konverteringfaktorn i metoden (se appendix 1). Variansen av indata och dess inverkan på resultatet 
för kriterierna i första frågeställningen presenteras följande in tabell 1.  
 
Tabell 1: Variansens inverkan på data använd i metoden och resultat i form av poäng.  

 
 

Viktning och gränsvärden  
 
Genom att ändra på antaganden så kan förändras även poängsättningen, då antaganden är beroende 
på dess omständigheter eller närmare bestämt vilket scenario som utgås ifrån. För att visualisera 
detta så skapas två scenarion. Första scenariot utgår från producentens perspektiv medan de andra 
antar konsumentens perspektiv. Antaganden från producentens perspektiv skiljer sig på flera 
aspekter, kostnadens inverkan kan anses vara omvänd från konsumenten då högre priser kan tillåta 
konkurrens som även ger en god vinstmarginal. För både producenten och konsumenten så är det 
naturligt att kostnad väger tyngre klimatinverkan då hur miljömedveten en verksamhet må vara så 
måste den gå runt ekonomiskt, vilket ger att kostnad kan viktas högre. Om dessa perspektiv 
appliceras på första frågeställningen kan modellen anpassas enligt tabell 2.  

 
Tabell 2: Vikning första frågeställningen, ändrade värden markerade grönt 

 
Med viktningen från de nya antaganden resulterade i poängen som presenteras i tabell 3. 

 
Tabell 3: Poäng för nya scenarios jämfört med det gamla 

Plus Original Minus Plus Original Minus

Pris MAP 14,9 11,3 6,77 1 1 2

Pris MKP 7,58 4,65 2,53 2 2 3

Kriterium
Varians värde [kr/kg] Varians poäng

Första scenario Andra scenario

(producent) (konsument)

Tillstånd 1 1

Pris 3 3

Pris och poäng omvänd 

ordning för producent 

jämför med konsument

Koldioxid produkt

Koldioxidutsläpp 

komponenter
2 2

2 2

Kriterium Kommentar

Viktning



 
 
 
 

Pearsontestet antyder på att gödsel och dess komponenter har en stark korrelation, något som 
styrker antagandet gjort i metoden för priset. Variansen har den inverkan att resultatet hos priset för 
MAP och MKP kan få en högre värdering, däremot så innefattar variansen inget lägre värde. De två 
olika scenarierna visar (tabell 3) att trots annorlunda utgångspunkter för viktning så pekar resultaten 
en på en fördel för användningen av MKP, både för när miljöpåverkan och pris värderas högst. 
Därmed finns det indikationer på en fördel för både klimat, producent och konsument vid 
användning av MKP.  
 
Appendix 

 
Appendix 1: prisdata som användes i metoden 

 
Referenser 

 

MAP MKP MAP MKP MAP MKP MAP MKP

Tillstånd 2 4 2 4 2 4 2 4

Koldioxidutsläpp

komponenter
5 5 5 5 10 10 10 10

Koldioxidutsläpp

produkt
1 5 5 5 2 10 10 10

Pris 5 4 1 2 15 12 3 6

Total 29 36 25 30

Total original: 22 36

Kriterium 

Poäng Poäng efter viktning

Första scenario Andra scenario Första scenario Andra scenario

År
MAP 

[SEK/kg]

MKP 

[SEK/kg]
År

MAP 

[SEK/kg]

MKP 

[SEK/kg]
År

MAP 

[SEK/kg]

MKP 

[SEK/kg]

1962 1.89 0.77 1982 3.66 2.30 2002 9.23 7.12

1963 1.94 0.80 1983 4.56 2.87 2003 7.83 6.05

1964 1.86 0.78 1984 4.70 2.98 2004 6.82 5.29

1965 1.90 0.80 1985 4.98 3.15 2005 7.07 5.48

1966 2.03 0.85 1986 4.41 2.79 2006 7.46 5.78

1967 1.89 0.76 1987 3.70 2.32 2007 6.41 4.94

1968 1.70 0.69 1988 3.21 2.01 2008 5.62 4.33

1969 1.56 0.63 1989 3.10 1.94 2009 5.99 4.61

1970 1.49 0.60 1990 2.71 1.70 2010 5.38 4.14

1971 1.30 0.52 1991 2.45 1.53 2011 4.28 3.29

1972 1.52 0.65 1992 2.92 1.86 2012 5.56 4.32

1973 1.36 0.58 1993 3.83 2.43 2013 5.24 4.07

1974 1.31 0.56 1994 3.58 2.27 2014 5.20 4.04

1975 1.33 0.57 1995 3.58 2.28 2015 6.93 5.39

1976 2.03 0.70 1996 5.18 3.13 2016 10.60 7.99

1977 2.46 0.87 1997 6.91 4.20 2017 12.44 9.40

1978 1.57 0.59 1998 4.47 2.76 2018 7.91 6.03

1979 1.62 0.52 1999 5.23 3.11 2019 9.55 7.13

1980 1.19 0.47 2000 4.13 2.57 2020 6.74 5.17

1981 1.61 0.65 2001 5.23 3.28 2021 7.07 5.45
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