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REFERAT 

Slamförädling genom kompostering 

Malin Cidh 

 

Av de läkemedel som intas kan kroppen endast ta upp en liten del medan en stor del utsöndras 

igen, framförallt via urinen. Då avloppsvatten kommer in till avloppsreningsverken renas det 

genom mekaniska, kemiska och biologiska processer men dagens avloppsreningsverk är inte 

designade för att ta hand om och bryta ner läkemedelsrester och andra organiska föreningar 

från till exempel tvättmedel, färgrester etc.  Beroende på de olika substansernas kemiska och 

fysikaliska egenskaper följer de antingen med det färdigrenade utloppsvattnet, som lämnar 

avloppsreningsverket, eller så hamnar de i slammet som bildas av sedimenterande partiklar 

under reningen. Slammet rötas och avvattnas och kan sedan bland annat användas som 

gödningsmedel på jordbruksmark. 

I denna studie undersöktes huruvida samkompostering av avloppsslam och annat organiskt 

material kan höja slammets status som gödselmedel med avseende på minskad lukt, 

näringsinnehåll och minskad förekomst av läkemedelsrester och organiska föreningar. 

Tre olika typer av inblandningsmaterial undersöktes;  hästgödsel, djupströgödsel från nöt och 

trädgårdskompost. Även tre olika metoder för syresättning av kompoststukorna utvärderades. 

Dessa var luftning genom byggdräneringsrör med tillkopplad fläkt, självdrag genom 

byggdräneringsrör samt omblandning med hjälp av grävskopa. 

Temperaturen i stukorna mättes med jämna mellanrum för att avgöra vilken metod som gav 

störst mikrobiell aktivitet. Näringsämnes- och metallanalyser utfördes innan, mitt i och efter 

kompostering för att avgöra hur materialen förändrades samt om slutprodukterna kunde anses 

vara bra gödselmedel. Den stuka som ansågs haft högst mikrobiell aktivitet analyserades även 

med avseende på halten av en rad olika läkemedelsrester och organiska föreningar, både före 

och efter kompostering, och jämfördes sedan med en referensstuka som enbart innehöll 

avloppsslam och som inte luftades. 

Intervjuer med lantbrukare och inblandad personal visade att de samkomposterade 

slutprodukterna luktade bättre och inte lika starkt som slam som enbart lagrats under 

motsvarande tid. En hel del lukt kvarstod dock. 

Analys av näringsämnen och metaller visade att de samkomposterade slutprodukterna hade ett 

gynnsamt näringsämnesinnehåll och metallhalter som låg under gränsvärdena. Hästgödsel och 

djupströgödsel från nöt var de inblandningsmaterial som gav bäst resultat. 

Luftning genom omblandning var den luftningsmetod som genererade högst temperaturer och 

som var enklast för lantbrukarna att använda då den ställer lägre krav på val av plats för 

stukan och både anläggning och upptag av stukan underlättas då inga byggdräneringsrör 

krävs. 
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Vid analys av oönskade organiska föreningar visade resultaten att nedbrytning av ftalater, 

LAS, organofosfater, triclosan och alkylfenoler/alkylfenoletoxylat var större i stukan där 

avloppsslam samkomposterades med djupströgödsel från nöt och som luftades genom 

omblandning jämfört med referensstukan. Fler upprepningar av försöket krävs för att 

fastställa resultaten. 

Ytterligare undersökningar av läkemedelsrester krävs. Majoriteten av de analyserade 

substanserna uppvisade en större minskning i den samkomposterade stukan än i 

referensstukan men i flera fall var förhållandet omvänt och för vissa substanser ökade 

totalvikten under kompostering. Detta beror på att endast substansernas grundform 

analyserades och den andel av substanserna som var bundna i konjugat och metaboliter gav 

därför inget utslag. Om en stor andel av en substans totalmängd var bunden i konjugat innan 

kompostering och dessa konjugat bröts upp under komposteringen kan detta ha lett till en stor 

ökning av den analyserade mängden av denna substans. Av samma anledning går det inte att 

sluta sig till att den analyserade minskningen av en substans beror enbart på nedbrytning. 

Nyckelord: avloppsslam, slamförädling, samkompostering, nedbrytning, läkemedelsrester 
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ABSTRACT 

Composting of sewage sludge 

Malin Cidh 

The human body is only capable to take care of a fraction of the pharmaceutical compounds a 

person eats and the rest is excreted, mainly by urine. When the sewage water reaches the 

wastewater treatment plant it is treated mechanically, chemically and biologically but the 

wastewater treatment plants are not designed to take care of pharmaceutical residues or 

organic compounds  from detergents, paint, etc. Based on the chemical and physical 

properties of the compound it will either leave the plant with the discharge water or end up in 

the sewage sludge. The sludge is stabilized through anaerobic digestion, dewatered and may 

then be used as agricultural fertilizer. 

This study examines if composting of sewage sludge together with other organic matter can 

improve the sludge by resulting in less odor, high nutrient content and reduced incidence of 

pharmaceutical residues and undesired organic compounds. 

Three different kinds of organic matter were tested; horse manure, deep litter manure from 

cattle and garden compost. Also, three different methods for oxygenation were used and 

evaluated. In the first method drainage tubes buried in the compost was attached to a fan. The 

second method also included the drainage tubes but instead of using a fan the air  flowed 

through the tubes by natural ventilation. In the third method the compost was mixed by an 

excavator. 

From regular measurement of the temperature in the composts it was decided which method 

that generated the highest microbial activity. Before, half-way through and after composting, 

analyses were performed regarding nutrients and metals to see how the composition of the 

matter changed during the process of composting and to decide whether the products could be 

considered as good fertilizers. 

In the compost with the highest microbial activity analyses of pharmaceutical residues and 

undesired organic compounds were performed as well  and compared with a reference 

consisting only sewage sludge that had not been treated in any way to increase oxygenation. 

Interviews  with farmers and project staff showed that the mixed product was not odor-free 

but it did not smell as bad and strong as pure sludge that had been stored for an equal amount 

of time. 

Analyses of nutrients and metals showed that the mixed products are good fertilizers and their 

content of metals are below the limit for metals in fertilizers. Horse manure and deep litter 

manure from cattle gave the best results. 

Mixing of the compost with an excavator generated highest temperatures  and was the method 

preferred by the farmers since it was easier to handle the compost when it did not have tubes 
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in it and also the choice of location is free when the operation doesn't depend on access to 

electricity. 

Analyses of undesired organic compounds showed that the degradation of phtalates, LAS, 

organophosphates, triclosan and alkyphenol/alkylphenoletoxylate were bigger in the compost 

consisting a mix of sludge and deep litter manure from cattle and which was oxygenated by 

mixing of the matter compared with the reference compost. To verify the result the 

examination has to be repeated multiple times. 

Further investigations must be performed on the degradation of pharmaceutical residues. The 

degradation was bigger in the mixed compost for a majority  of the analyzed substances but in 

several cases the result was the opposite and in some cases the total amount of the substance 

increased during composting. The latter is due to the fact that only the primary form of the 

substances were analyzed and not their metabolites. If a large part of the substance was in the 

form of a metabolite before composting and transformed back to the primary form during 

composting it may have looked like there was an increase in the total amount of that 

substance. For the same reason it is impossible to decide whether a decrease is due to 

decomposition of the substance or if it is due to formation of metabolites. 

Keywords: sewage sludge, enrichment of sewage sludge, composting, degradation, 

pharmaceutical residues 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Människokroppen klarar bara av att ta upp en liten del av de läkemedel som intas och resten 

utsöndras igen, framförallt via urinen. Om läkemedelssubstansen i fråga är vattenlöslig kan 

den utsöndras direkt medan fettlösliga substanser måste omformas för att kunna följa med 

urinen. Detta sker antingen genom att den delvis bryts ner till en vattenlöslig så kallad 

metabolit eller att en vattenlöslig molekyl binder till den och bildar ett konjugat. Det 

avloppsvatten som når avloppsreningsverken innehåller därför läkemedelsrester som är mer 

eller mindre nedbrutna. Även andra typer av oönskade organiska föreningar inkommer till 

avloppsreningsverken. Dessa kan till exempel härröra från tvättmedel, färg, impregnerings-

medel etc. 

I avloppsreningsverken renas vattnet mekaniskt, kemiskt och biologiskt och partiklar och 

molekyler som är bundna till dem sedimenterar och bildar slam. Dagens avloppsreningsverk 

är inte designade för att bryta ner läkemedelsrester och oönskade organiska föreningar och en 

stor del av inkommande substanser följer därför med utgående vatten medan en del binder till 

partiklar och hamnar i slammet. Slammet rötas och avvattnas och kan sedan användas som 

gödningsmedel på jordbruksmark. Tidigare undersökningar visar att växter kan ta upp 

somliga läkemedelssubstanser från jorden. Syftet med denna studie var att undersöka 

huruvida samkompostering av avloppsslam med hästgödsel, djupströgödsel från nöt eller 

trädgårdskompost kan minska innehållet av dessa oönskade substanser innan slammet sprids 

på åkermark. Även de samkomposterade produkternas näringsinnehåll, metallhalt och lukt 

undersöktes. 

Resultaten visade att näringsinnehållet i de samkomposterade slutprodukterna gjorde dem 

lämpliga som gödselmedel och att metallhalterna låg under gränsvärdena. En luktförbättring 

skedde jämfört med rent avloppsslam men viss dålig lukt kvarstod fortfarande.  

Under försöken utfördes regelbundna temperaturmätningar och den kompoststuka som höll 

högst medeltemperatur valdes ut för analys av läkemedelsrester och oönskade organiska 

föreningar och jämfördes med en referensstuka som enbart innehöll avloppsslam.  

Vad gäller läkemedelsrester kunde inga slutsatser dras eftersom endast originalsubstanserna 

analyserades och inte eventuella metaboliter eller konjugat. Detta gjorde det omöjligt att uttala 

sig om huruvida en minskning i förekomsten av en substans berodde på nedbrytning eller att 

substansen transformerades till en annan form. Tidigare undersökningar har även visat att 

analyser av läkemedel i slam har hög standardavvikelse och fler upprepningar hade därför 

krävts.  

Nedbrytningen av ftalater, LAS, organofosfater, triclosan och alkylfenoler/alkylfenoletoxylat 

var större i den samkomposterade stuka än i referensstukan och fler undersökningar och 

upprepningar önskas för att styrka dessa resultat. 
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ORDLISTA 
 

 

C/N-kvot:  Förhållandet mellan substratets kol- och kväveinnehåll 

 

Metabolit:  Nedbrytningsprodukt av ett ämne i kroppen vilket gör ämnet 

  vattenlösligt 

 

Kemi-condbehandling: Avvattning av avloppsslam genom tillsatts av svavelsyra och 

  väteperoxid och därefter pressning 

 

Konjugat:  En hydrofil molekyl binder till en hydrofob substans och på så sätt 

  gör den vattenlöslig 

 

Revaq:  Kvalitetscertifieringssystem för avloppsreningsverk som syftar till 

  att öka kvaliteten på slam och utgående vatten samt att återföra 

  avloppsslammets näringsinnehåll till jordbruksmark. 

 

TOC:  Totalt organiskt kol 

 

TS:  Torrsubstans  
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1. INLEDNING 

 

1.1 Käppalaförbundet och Biototal 

Käppalaförbundet ägs av elva kommuner i Stockholms län och tar emot och renar 

avloppsvatten från dessa. I samband med reningsprocessen arbetar Käppalaförbundet med 

resursåtervinning, vilket bland annat innebär tillvaratagande av värme, förädling av rågas och 

slamåtervinning. Årligen producerar Käppalaförbundet cirka 27 000 ton avvattnat slam. 

(Käppalaförbundet, 2014) 

Biototal är ett bolag som arbetar med att tillvarata samhällets avfall och skapa kretslopps-

näring av bi- och restprodukter. Detta åstadkoms framför allt genom framtagande av 

agronomiska och miljömässiga värden ur olika organiska och oorganiska produkter för 

användning inom jordbruk. (Biototal, 2014) 

 

Biototal och Käppalaförbundet inledde 2011 ett samarbete för att utreda förutsättningarna för 

att kommersialisera avloppsslam och skräddarsy det som växtnäringsprodukt. I ett försök, 

som sträckt sig över två år, samkomposterades slam med annat organiskt material för att, 

genom en ökad mikrobiell aktivitet och större nedbrytning, minska halterna av 

läkemedelsrester och oönskade organiska föreningar i avloppsslammet. 

 

 

1.2 Syfte, mål och frågeställningar 
 

Syftet med studien var att utveckla slambaserade växtnäringsprodukter som har ett högt 

marknadsvärde, där växtnäringen tas till vara så effektivt som möjligt och där halterna av 

oönskade organiska föreningar och läkemedelsrester minimeras. Målet med försöken 

specificerades i fyra punkter: 

 

 Utveckla en komposteringsmetod som kan användas på gårdsnivå 

 Framställa en slutprodukt med högt växtnäringsinnehåll 

 Minska läkemedelsrester och andra oönskade organiska föreningar  

 Minska lukt 

 

Studien avsåg att besvara vilka inblandningsmaterial och vilken komposteringsmetod som ger 

den bästa produkten med avseende på ovan listade mål. 
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2. BAKGRUND 
 

I detta kapitel behandlas hur avloppsslam bildas och kort om regler och riktlinjer för 

slambaserade gödselmedel samt vad ett bra gödselmedel bör innehålla. Här behandlas även 

hur läkemedel och oönskade organiska föreningar hamnar i avloppsslammet och vilka 

skadeverkningar de kan ha. Vidare beskrivs även komposteringsprocessen och vilka kriterier 

som bör uppfyllas för en väl fungerande kompost. 

 

2.1 Avloppsreningsverk 
 

2.1.1 Slambildning i Käppalaverket 
 

Då avloppsvattnet kommer till Käppalaverket renas det i fyra steg; mekaniskt, kemiskt, 

biologiskt samt genom filtrering. 

 

Först silas avloppsvattnet genom ett galler för att avskilja stora partiklar såsom sanitetsbindor, 

pappersservetter mm. Gallrets maskor är 2 millimeter. Rens som avlägsnas vid mekanisk 

rening tas omhand separat. (Palmgren, pers. medd.) 

 

Vattnet förs sedan vidare till försedimenteringen, där de flesta partiklar sjunker till botten och 

bildar slam, och sedan vidare till biobassängerna där mikroorganismer bryter ner olika 

organiska föreningar. Nedbrytningen är en syrekrävande process och för att undvika syrebrist 

blåses luft in i bassängen. Lättnedbrytbara föreningar bryts i stort sett ner helt i detta steg. 

Käppalaverket har så kallad utbyggd kväverening som innebär att mikroorganismer 

omvandlar ammoniumjoner till nitratjoner, så kallad nitrifikation, och vidare till kvävgas som 

avgår till luften, så kalla denitrifikation. Kvävgas är stabilt och otillgängligt för de flesta 

organismer. För ökad fosforutfällning tillsätts järnsulfat. Under eftersedimenteringen sjunker 

den utfällda fosforn till botten tillsammans med övrigt slam som bildats i biobassängen. En 

del av detta slam återförs till biobassängen. Det renade vattnet silas genom ett sandfilter innan 

det släpps ut i närliggande vatten. (Käppala, 2014) 

 

Vid Käppalaverket produceras både primärslam, som bildas vid försedimentering, och 

överskottsslam, som bildas vid eftersedimentering. Båda slamtyperna stabiliseras genom 

mesofil rötning i två rötkammare. Primärslam från försedimenteringen pumpas till den första 

rötkammaren och efter en tid vidare till den andra rötkammaren dit även överskottsslam 

tillförs. Primärslammet har en total uppehållstid i rötkamrarna på cirka 28 dygn och 

överskottsslammet cirka 10 dygn. Från rötkammaren förs slammet till två våtslamsilos som 

vardera har en volym på cirka 1400 m
3
. Dessa utnyttjas som buffertvolymer innan 

slamavvattningen. (Palmgren, pers. medd.) 

 

Under våren 2013 förändrade Käppalaverket sin avvattningsprocess. Avvattning skedde 

tidigare genom att slammet först behandlades kemiskt med svavelsyra och väteperoxid och 

därefter pressades vattnet ut, så kallad kemi-condbehandling. På grund av driftproblem byttes 

pressarna ut mot centrifuger och i samband med det upphörde även den kemiska 

förbehandlingen. Vid pressning av slam uppnåddes en torrsubstanshalt på cirka 40 procent 

medan slammet vid centrifugering endast uppnår en torrsubstanshalt på cirka 27 procent, 
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vilket ger en märkbar skillnad på lukt och konsistens. Det pressade slammet var luftigare och 

ljusare och luktade mer vid spridning än det centrifugerade slammet. (Bertholds, pers. medd.) 
 

2.1.2 Revaq 
 

Käppalaförbundets avloppsreningsverk är Revaq-certifierat vilket innebär att förbundet 

arbetar för att minska flödet av farliga ämnen till reningsverket, aktivt uppströmsarbete samt 

att skapa en hållbar återföring av växtnäring till jordbruket. Revaq grundades 2002 och ägs av 

Svenskt vatten. Systemet med certifiering startade 2008. 

 

Slammet från Revaq-certifierade avloppsreningsverk analyseras med avseende på ett 60-tal 

metaller för att säkerställa att förekomsten av dessa inte överskrider de fastställda 

gränsvärdena. Revaq's gränser är strängare än vad svensk lagstiftning och EU kräver. 

Slammet måste lagras i minst sex månader för att hygieniseras samt kontrolleras för 

salmonella innan spridning på åkermark. (Svenskt vatten, 2014) 

 

Käppalaförbundets laboratoriepersonal tar dagligen slamprover på avvattnat slam från 

avvattningscentrifugerna. Dessa prover blandas ihop till ett månadssamlingsprov som skickas 

på analys den första dagen i nästkommande månad. Till varje parti slam tas sedan ett 

produktblad fram där bland annat förekomsten av näringsämnen och metaller redovisas. 

(Bertholds, pers. medd.) 

 

 

2.2 Läkemedel 
 

2.2.1 Från intag till avloppsslam 
 

Läkemedel tillverkas i regel för att vara tillräckligt kemiskt stabila för att klara långvarig 

förvaring och transport. Oralt administrerade läkemedel ska kunna stå emot den sura miljön i 

magsäcken och i vissa fall även de nedbrytande mikroorganismerna i tarmarna. Större delen 

av de läkemedel som intas passerar oförändrade genom matsmältningssystemet. Hydrofila 

substanser kan utsöndras direkt via urin medan hydrofoba substanser ofta omvandlas till 

vattenlösliga metaboliter genom oxidering, reduktion, acetylering, sulfonering och 

desmetylering under närvaro av enzymer. En viktig process i detta sammanhang är 

konjugering då en kroppsegen molekyl, till exempel glukuronsyra, binder till en hydrofob 

substans och på så sätt gör den hydrofil. (Naturvårdsverket, 2008) 

 

Läkemedelsföretagen dokumenterar vilka metaboliter som bildas av ett visst läkemedel och 

hur mycket av dem som utsöndras med urin och fekalier men eftersom dessa undersökningar 

är gjorda på friska människor och metabolitbildningen varierar med en rad olika faktorer 

såsom ålder, hälsostatus och levnadsvanor är det svårt att uttala sig om hur stor del av alla 

sålda läkemedel som så småningom hamnar i avloppsvattnet. (Naturvårdsverket, 2008) 

 

I avloppsreningsverken hamnar fettlösliga substanser och substanser som är bundna till 

partiklar i slamfasen medan vattenlösliga och obundna substanser till störst del återfinns i 

vattenfasen. En del av de konjugat som bildades i kroppen, och på så sätt gjorde fettlösliga 

ämnen vattenlösliga istället, bryts upp igen så att substanserna åter blir fettlösliga. Adsorption 

av ämnen till partiklar ökar om halten suspenderade partiklar är hög och de suspenderade 
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partiklarna är små och därmed har en stor sammanlagd ytarea. Tidigare försök har visat att 

adsorption bara svarar för en liten del av den totala överföringen av läkemedelsrester från 

vattenfas till slamfas, oavsett vilken kapacitet slammet har att adsorbera läkemedelsrester. 

(Kimura m fl, 2007) 

 

Även ämnen som har en laddning tenderar att bindas till partiklar och hamna i slamfasen. Sett 

till den totala mängden läkemedel som kommer in till avloppsreningsverken hamnar endast 

omkring fem procent i slamfasen, men siffran varierar mycket mellan olika ämnen och för 

vissa ämnen hamnar i stort sett allt inkommande material i slamfasen. Mätningarna försvåras 

av att många substanser i det inkommande vattnet har transformerats till metaboliter och 

därför inte alltid detekteras. Generellt har avloppsreningsverk med utbyggd kväverening en 

bättre förmåga att avskilja läkemedelsrester från det utgående vattnet. (Naturvårdsverket, 

2008) 

 

Tidigare försök har visat att anaerob behandling, såsom rötning, av slam har låg inverkan på 

nedbrytningen av läkemedel. Volymminskning av materialet kan istället leda till att 

koncentrationen ökar. (Kjerstadius m fl, 2012) (Davidsson m fl, 2012) (Naturvårdsverket, 

2008) Ett fåtal substanser bryts dock ner bra vid rötning. Exempel på sådana substanser är 

naproxen och sulfametoxazol. (Naturvårdsverket, 2008) 

 

2.2.2 Växtupptag 
 

Det finns fyra huvudvägar för växters upptag och transport av kemikalier: 

 

 Upptag via rötterna och vidaretransport via växtens transpirationskanaler. 

 Absorption av flyktiga ämnen från omgivningen till rötter eller växtkropp. 

 Växten kontamineras av jord eller damm som innehåller kemikalier vilka antingen 

fastnar på växtens yta eller penetrerar bladens epidermis. 

 Upptag och transport via oljekanaler som bland annat återfinns hos morötter. 

 

Upptaget beror bland annat på ämnets koncentration i jorden, vilken i sin tur beror på ämnets 

persistens. En viktig faktor för ett ämnes biotillgänglighet är hur hårt det binder till jorden 

vilket beror på både ämnets och jordens egenskaper. Generellt är biotillgängligheten högre i 

sandiga jordar med lågt innehåll av organiskt material. (Langenkamp och Part, 2001) 

 

I en estnisk undersökning, utförd av Lillenberg m fl 2010, tillsattes antibiotikan Ciprofloxacin 

i olika mängd till jord i krukor i vilka sallad odlades. Koncentrationen av Ciprofloxacin i 

jorden innan odling analyserades och 42 dagar efter sådd analyserades koncentrationen i 

salladen. Då koncentrationen i jorden var 500 mg/kg TS hade salladen en koncentration på 

223 mg/kg TS. Vid lägre koncentrationer i jorden, under 50 mg/kg TS, ackumulerades 

Ciprofloxacin i salladen och då jordkoncentrationen var 10 mg/kg TS var koncentrationen i 

salladen 44 mg/kg TS, det vill säga mer än fyra gånger så hög som jordkoncentrationen. 

Författarna anser därför att det krävs fortsatta undersökningar, i större skala, av olika 

substansers biotillgänglighet, mobilitet och persistens samt olika grödors förmåga att ta upp 

och lagra dessa ämnen. 

 

I en annan undersökning har sockerbetors upptag av 36 olika miljögifter undersökts då 

betorna odlats på jordbruksmark som gödslats med avloppsslam. Av de undersökta ämnena 

återfanns 4-nonylfenol och 4-oktylfenol i betor som gödslats med en kombination av 
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avloppsslam och mineralgödsel. Även några olika sorters Polycykliska aromatiska kolväten 

(PAH) återfanns i blasten men dessa förmodas härröra från atmosfäriskt nedfall och inte från 

jorden. (Hörsing m fl, 2014) 

 

 

2.3 Kompostering 
 

2.3.1 Komposteringsfaser 
 

En kompostering tar mellan tre och sex månader och förloppet delas in i fyra faser. Under 

uppvärmningsfasen sker nedbrytning av socker och aminosyror, främst genom aktivitet av 

svampar och syraproducerande bakterier, vilket gör att pH sjunker. Värmeutvecklingen sker 

snabbt och fasen pågår tills komposten nått en innertemperatur på 40
o
C. (Johansson, 1993) 

 

Efter uppvärmningsfasen kommer den värmeanpassade fasen, med temperaturer mellan cirka 

40 - 70
o
C, med aktivitet av termofila svampar och bakterier samt Actinomyceter. pH stiger 

och cellulosa och andra stora molekyler bryts ner. Denna fas pågår vanligtvis under några 

dagar upp till cirka en vecka. (Johansson, 1993) 

 

Därefter tar avkylningsfasen vid och pågår ofta under några månader. Under denna period 

stabiliseras pH och cellulosa, hemicellulosa och lignin bryts ner under närvaro av mesofila 

bakterier, svampar, protozooer, nematoder, myror, hoppstjärtar, tusenfotingar och maskar. 

(Johansson, 1993) 

 

Till sist kommer mognadsfasen, då temperaturen understiger 30
o
C. Då bildas humussyror av 

ligninrester och mikrobiellt protein. (Johansson, 1993) 

 

2.3.2 Faktorer som påverkar komposteringsförloppet 
 

Temperaturen i komposten påverkas bland annat av stukans volym i förhållande till ytarean 

eftersom värmeutvecklingen är proportionell mot volymen och värmeförlusten är 

proportionell mot ytarean. Dock får inte volymen bli så stor att syretillförseln blir undermålig 

eftersom den mikrobiella aktiviteten då kan avta. När processen väl kommit igång har 

omgivningens temperatur liten påverkan på komposttemperaturen. Om däremot utläggningen 

sker under en kall period kan processen gå långsamt eller helt stanna upp. (Johansson, 1993) 

 

Nedbrytningen påverkas av en rad faktorer såsom det organiska materialets sammansättning, 

näringsämnenas tillgänglighet och kompostens syresättning. Om kompostmaterialet är 

finfördelat går nedbrytningen snabbare men den kan även hämmas av att tillförseln av syre 

blir sämre. Cirka 45-55
o
C anses vara den mest gynnsamma temperaturen för mikrobiell 

nedbrytning. (Johansson, 1993) 

 

Ideal torrsubstans i en kompost är 30-50%. Vatten är viktigt för nedbrytningsprocessen men 

om komposten är för blöt blir den kompakt och luftgenomströmningen hindras. I en väl 

fungerande kompost ska luft sugas in genom sidorna till följd av att varm luft lämnar stukan 

via toppen, den så kallade skorstenseffekten. (Johansson, 1993) 
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Förhållandet mellan kol och kväve, den så kallade C/N-kvoten, påverkar kompostens 

nedbrytningshastighet. Mikroorganismerna använder kolet dels som energikälla och dels för 

tillväxt. Mellan 60 och 80 procent av det kol som förbrukas i komposten går åt till energi. 

Kolet oxideras till koldioxid och avgår till omgivningen. Även kväve används vid mikro-

organismernas tillväxt och tas då upp i form av ammoniumkväve. Denna process kallas för 

immobilisering. Ammonium frigörs då proteiner eller döda mikroorganismer bryts ner, så 

kallad mineralisering. För varje viktandel kväve som mikroorganismerna använder går det åt 

cirka 30 viktandelar kol och därför är det önskvärt med en relativt hög C/N-kvot i början av 

komposteringsförloppet. En för låg C/N-kvot leder till att mycket ammonium förloras 

eftersom det då finns mer ammonium än vad mikroorganismerna kan ta hand om medan en 

för hög kvot leder till lång komposteringstid och en slutprodukt med mindre humusmängd. 

För att komposteringen ska gå snabbt och effektivt är det önskvärt med en initial C/N-kvot 

mellan 25-35. Efterhand sjunker C/N-kvoten till följd av att nitrifikationsbakterier omvandlar 

ammoniumkväve till nitrat. Nitrifikationsbakterierna är värmekänsliga och deras aktivitet 

hämmas därför under den värmeanpassade fasen. För att undvika alltför stora kväveförluster 

bör stukan täckas med plast efter den första intensiva uppvärmning, då syreåtgången är stor. 

Plasttäckning hindrar även att vatten från nederbörd lakar ur näringsämnen. (Johansson, 1993) 

 

Under komposteringens gång minskar kompostmassan i vikt och volym i takt med att kol 

avgår som koldioxid och vattenhalten minskar genom avdunstning. En normal 

våtviktminskning är 70% vilket medför att koncentrationen av till exempel fosfor ökar under 

komposteringens gång. (Johansson, 1993) 

 

Kväveförlusten i komposter varierar och ligger vanligen mellan 10 - 50 procent av totala 

kvävet vid komposteringens början. Som nämnt ovan har C/N-kvoten stor betydelse för 

kväveförlusten men även vilken form det närvarande kolet har spelar roll. Försök har visat att 

kväveförlusterna blir mindre om halm används som strömedel i stallgödsel istället för torv 

eller spån. Det beror på att både torv och spån bryts ned långsammare än halm så att 

mikroorganismerna inte kan binda lika mycket kväve i dessa strömedel. Gasformiga 

kväveförluster svarar för störst del av kväveförlusterna från en kompost men även en viss 

utlakning förkommer. Kväveutlakning sker i huvudsak i början av nedbrytningsförloppet. 

(Kirchmann, 1985) 

 

2.3.3 Komposterings inverkan på läkemedel 
 

En norsk studie har visat att flera olika typer av antidepressiva läkemedel kan brytas ned vid 

kompostering. Samma studie visade även en ökad koncentration av substansernas metaboliter 

efter kompostering men denna ökning var inte tillräckligt stor för att ensam kunna förklara 

minskningen av originalsubstanserna. I försöket tillsattes relativt stora mängder av de olika 

substanserna till kompostmaterialet vilket med största sannolikhet påverkade resultatet 

eftersom nedbrytningshastigheten är proportionell mot koncentrationen. (Vasskog m fl, 2009) 

 

2.3.4 Komposterings inverkan på metaller 
 

Koncentrationen av metaller i kompostmaterialet ökar under kompostering till följd av 

materialminskning vid nedbrytning. Olika metaller återfinns i olika fraktioner som kan delas 

in en stabil grupp med låg biotillgänglighet och en mobil grupp med hög biotillgänglighet. 

Tidigare undersökningar har visat att mangan och zink, både före och efter kompostering, till 

störst del finns i mobila fraktioner med hög biotillgänglighet medan bly mest finns i stabila 
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fraktioner med låg biotillgänglighet och koppar nästan enbart finns i stabila fraktioner. 

Biotillgängligheten för bly, mangan och zink ökar under komposteringsprocessen medan det 

omvända gäller för koppar. (Sabiene m fl, 2007) 

 

 

2.4 Gödsel 
 

2.4.1 Näringsämnen 
 

Olika grödor har olika näringsbehov och gödslingen bör anpassas därefter. Växtnäringsämnen 

brukar delas upp i makronäringsämnen och mikronäringsämnen. Till makronäringsämnena 

hör kväve, fosfor, kalium, kalcium, magnesium och svavel. (Båth, 2003) 

 

Kväve i gödsel är huvudsakligen bundet i organiska föreningar men en liten del utgörs av 

mineralkväve i form av ammonium och nitrat samt oorganiska föreningar såsom ammoniak 

och lustgas. Växternas rötter tar främst upp kväve i form av ammonium och nitrat som hela 

tiden nybildas genom frigörelse av det organiskt bundna kvävet  Det organiskt bundna kvävet 

består av olika fraktioner. Cirka 10 procent är lättillgängligt och bundet i till exempel 

mikroorganismer och växtdelar. Resterande organiskt kväve är bundet i mer eller mindre 

stabila humussubstanser. Mellan 30 och 70 procent av allt organiskt kväve i marken tillhör 

den stabilaste fraktionen som har en omsättningstid mellan 100 och 1000 år. Om växten får 

kvävebrist påverkas bland annat syntesen av klorofyll och växten vissnar så småningom 

medan överskott av kväve, särskilt i kombination med ljusbrist, leder till för höga halter av 

nitrat i grödan vilket är giftigt i för stora mängder. (Båth, 2003) 

 

Även fosfor förekommer i både organiska och oorganiska föreningar. Både den organiska och 

den oorganiska fraktionen har en svårlöslig del och en lättlöslig så kallad utbytbar del. Det är 

från oorganiska fosforjoner som är lösta i markvätskan, som växterna hämtar fosfor. 

Jämviktsreaktionerna som nybildar löst fosfor i markvätskan är temperaturberoende vilket gör 

att mindre tillgänglig fosfor bildas tidigt på våren då marktemperaturen generellt är låg. 

Fosforbrist leder till hämmad tillväxt och dvärgväxt. (Båth, 2003) 

 

Kalium återfinns, förutom i mineralerna fältspat och biotit, dels svårtillgängligt i lermineral 

och dels lättillgängligt löst i markvätskan. Om markvätskan innehåller för mycket löst kalium 

tar växterna upp mycket av detta ämne på bekostnad av magnesium och kan därför få 

magnesiumbrist. En hög tillgång på kalium kräver därför en hög tillgång på magnesium för att 

rätt balans ska uppnås. (Båth, 2003) 

 

Till mikronäringsämnena räknas bor, järn, klor, kobolt, koppar, mangan, molybden, nickel 

och zink. Dessa har bevisats vara nödvändiga för växterna men även andra ämnen återfinns i 

växterna vid analys. Även natrium och kisel anses nödvändiga för vissa växter. (Båth, 2003) 

 

Ett optimalt pH-värde för odlingsmark är mellan 5-6. Ett för högt pH minskar näringsämnenas 

växttillgänglighet och ökar utlakning medan ett för lågt pH-värde ökar tillgången på mangan 

och aluminium så pass mycket att det kan skada växterna samt ökar växternas upptag av 

tungmetaller. (Båth, 2003) Det är önskvärt att gödselmedlet har en C/N-kvot under 15 

eftersom det medför att mineraliseringen går snabbare och växttillgängligt kväve produceras i 

hög grad (Hallman, 2004). 
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2.4.2 Regler och riktlinjer 
 

På de flesta platser i Sverige tillåts en gödselgiva motsvarande 22 kg fosfor per hektar och år. 

Fosfor kan läggas som en femårsgiva vilket i praktiken innebär att fälten till exempel kan 

gödslas med 110 kg fosfor per hektar var femte år. Det finns dock flera undantag från 

grundreglerna. Det kväve som tillförs bör inte överstiga växternas behov vilket varierar 

mellan olika växtslag. I vissa områden, som räknas som särskilt känsliga, är reglerna hårdare. 

(Jordbruksverket, 2013) 

 

Även vid slamgödsling gäller särskilda tilläggsbestämmelser. Avloppsslam får inte spridas på 

marker där odling av bär, potatis, rotfrukter, grönsaker eller marknära frukt odlas eller ska 

odlas med skörd inom tio månader från spridningstillfället. Produktionsdjur får inte komma i 

kontakt med slammet och de får inte beta på slamgödslade marker förrän det gått en vinter 

sedan spridningen. Om det finns förhöjda tungmetallhalter i marken får inte slamgödsling ske 

och det finns även gränsvärden för halten tungmetaller i slammet. Förutom den ovan nämnda 

fosforgivan begränsas även tillförseln av ammoniumkväve till maximalt 150 kg per hektar 

och år. (Naturvårdsverket, 1994) 

 

2.5 Val av substanser att analysera 
 

2.5.1 Läkemedelssubstanser 
 

År 2010 utfördes ett nationellt screeningprogram där bland annat förekomst av 

läkemedelsrester i slam från olika avloppsreningsverk runt om i Sverige undersöktes. Urvalet 

av substanser gjordes då huvudsakligen utifrån deras potentiella toxicitet och risk för 

biomagnifikation. För flera substanser skiljde sig resultatet markant åt mellan olika delar av 

landet. (Fick m fl, 2011) 

 

Tidigare analyser av slam från Käppalaverket har påvisat förekomst av en rad olika 

läkemedel. I figur 1 illustreras de läkemedel som förekom i högst halter, då 101 olika 

substanser i slam från Käppalaverket analyserades vid Umeå Universitet. Resultaten är 

medeltal från tre olika provtagningar som utfördes med cirka tre veckors mellanrum under 

hösten 2010. En del av dessa substanser hade stora variationer i koncentration mellan de tre 

olika provtagningstillfällena (figur 2), men inga extremvärden eller utliggare förekom. 

 

Tidigare undersökningar har visat att standardavvikelsen ofta är hög vid analys av läkemedel i 

slampartier eftersom många substanser binder hårt till laddade partiklar i slammet och därför 

är svåra att extrahera vid analys. Analysen störs också av slammets många olika 

kornstorlekar. (Kjerstadius m fl, 2012) 
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Figur 1. Koncentration av de vanligast förekommande läkemedelssubstanserna i avloppsslam från 

Käppalaverket 2010. 

 
Figur 2. De analyserade koncentrationernas spridning, från tre olika provtagningar,  för de vanligast 

förekommande läkemedelssubstanserna i avloppsslam från Käppalaförbundet 2010. 

 

Bland dessa substanser återfinns flera typer av antidepressiva medel och antihistaminer men 

även flera substanser med andra användningsområden. De flesta av dem har hög persistens 

och många är både bioackumulerande och toxiska (tabell 1). Trots detta bedöms miljörisken 

vara liten i Sverige på grund av att de koncentrationer som kommer ut i miljön idag inte är 

tillräckligt höga för att utgöra akut fara. (Stockholms läns landsting, 2014). 
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Tabell 1. Användningsområde, koncentration och risk för de läkemedelssubstanser som förekom i högst halter i 

slam från Käppala 2010. P=persistens, B=bioackumulation, T=toxicitet. Ett streck anger att information saknas 

(Stockholms läns landsting, 2014) 

Aktiv substans Konc [mg/kg TS] P B T Användning 

Ketoconazole 0,840 Hög Ingen Hög Svampdödande medel mot mjäll 

Telmisartan 0,526 Hög Ingen Medel Blodtryckssänkande 

Citalopram 0,479 Hög Ingen Hög Antidepressiva medel 

Miconazole 0,395 Hög Hög Hög Svampmedel + hydrokortison 

Sertraline 0,381 Hög Ingen Hög Antidrepessiva medel 

Clotrimazol 0,278 - - - Svampdödande medel 

Dipyridamole 

0,223 Hög Hög Medel 

Trombocytaggregationshämmande medel 

(blodförtunnande) 

Metoprolol 0,122 Hög Ingen Låg Blodtryckssänkande 

Diclofenac 0,106 Hög - - Inflammationshämmande 

Fexofenadine 0,102 Hög Hög Ingen Antihistamin 

Irbesartan 0,080 Hög Ingen Låg Blodtryckssänkande 

Ciprofloxacin 0,062 Hög Ingen Hög Antibiotika 

Venlafaxine 0,058 Hög Ingen Medel Antidepressiva medel 

Fluoxetine 0,055 Hög Ingen Hög Antidepressiva medel 

Mirtazapine  0,047 Hög Ingen Medel Antidepressiva medel 

Hydroxyzine 0,035 - Ingen - Antihistamin, ångest, klåda 

Clomipramine 0,034 Hög Ingen Hög Antidepressiva medel 

Clonazepam 0,029 Hög Ingen Låg Antieptileptikum 

Promethazine 0,029 - - - Antihistamin 

Diphenhydramine 0,027 - - - Antihistamin 

Carbamazepine 0,026 Hög Ingen Låg Lugnande 

 

I Indien har det inflammationshämmande medlet Diclofenac konstaterats vara orsak till att 

den vitryggade gamen nästan utrotats. Gamarna fick i sig Diclofenac via födan vilket ledde till 

njursvikt och död. Även fiskars njurar påverkas av Diclofenac. (Larsson och Lööf, 2011) 

 

Bland de läkemedelssubstanser som förekommer i högst halter i slam från Käppala finns flera 

olika typer av antidepressiva och lugnande medel. Forskare vid Umeå universitet har 

undersökt hur abborrar påverkas av denna typ av preparat. Det visade sig att fisken blev 

modigare, aggressivare och glupskare redan vid de koncentrationer av lugnande medel som 

återfinns i vissa svenska vatten. Forskarna tror att fiskarnas ökade aptit på sikt kan leda till 

algblomning om djurplanktonbestånden minskar. (Brodin m fl, 2013) Liknande resultat 

kommer från University of Wisconsin-Milwaukee. (Bienkowski, 2013) De substanser som 

ingick i försöken var Oxazepam och Fluoxetine. Man vet inte om samtliga lugnande och 

antidepressiva medel ger samma effekt och dess effekter på marklevande organismer är dåligt 

utredda. 

 

I en studie har modelleringar gjorts över 152 organiska ämnen, vilka kan återfinnas  i slam, 

med syftet att ta fram en lista över vilka ämnen som bör prioriteras vid fortsatta 

undersökningar av organiska ämnen i slam som ska spridas på åkermark. Hänsyn togs till de 

olika ämnenas förekomst i jord, porvatten och växter samt vilken riskkvot de har. Riskkvoten 

är beräknad som PEC/PNEC där PEC anger den förväntade koncentrationen av ämnet i miljön 

och PNEC den högsta koncentration som förväntas vara säker för växter och djur. Om denna 

kvot överstiger 1 förväntas koncentrationen av ämnet vara högre än vad som är säkert.  Inget 

av de ämnen som modellerades hade en kvot över 1. Studien resulterade i en lista (bilaga 1) 

med de 44 ämnen som fick högst rangsumma enligt ovan beskrivna parametrar och som 

därför bör prioriteras vid framtida studier. (Törneman m fl, 2014) 
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Bland de 20 högst rankade ämnena på prioriteringslistan återfinns flera av de ämnen som år 

2010 förekom i högst halter i avloppsslam från Käppalaförbundet. Ketoconazol hamnade på 

femte plats, Dipyridamole på tolfte plats, Ciprofloxacin på åttonde plats och Venalfaxine på 

fjortonde plats. Även några av de andra ämnena som påträffades i slam från Käppala 2010 

finns med i prioriteringslistan, dock på lägre plats än 20.  

 

2.5.2 Andra organiska föreningar 
 

En intressant frågeställning vid undersökning av nedbrytningen av organiska föreningar i 

komposter är hur nedbrytningen skulle sett ut om den istället skedde i marken. Under 2014 

utför konsultföretaget WSP, på uppdrag av Naturvårdsverket, fältförsök där slamgödslings 

påverkan på halten organiska föreningar i åkermark ska studeras. Jordprover ska tas före 

gödsling, omedelbart efter gödsling samt efter ett antal månader. De ämnen som ska 

undersökas av WSP är (Allmyr, pers. medd.): 

 

 Perfluorerade ämnen (PFOS/PFOA) 

 Ftalater (DEHP/DIDP/DINP) 

 Nonyl/oktylfenoler inklusive etoxylater 

 Myskämnena Galaxolide och Tonalide 

 LAS (C10-C14 monoalkylbensensulfonat) 

 Organofosfater (trikresylfosfat, Tris(2-kloroisopropyl)fosfat, Tris(2-butoxyetyl)fosfat, 

2-Etylhexyldifenylfosfat) 

 Triclosan och Triclocarban 

 BDE209 

 

2.5.2.1 Perfluorerade ämnen 
Perfluorerade ämnen är en grupp där de ingående ämnena består av kolkedjor där samtliga 

väteatomer ersatts med fluoratomer. De har smuts-, vatten- och fettavvisande egenskaper och 

används därför till impregnering av textilier och läder. Andra vanliga användningsoråden är i 

rengöringsmedel, livsmedelsförpackningar med mera. Spridningen av perfluorerade ämnen i 

naturen är stor och det syns bland annat en ökning av dem på Arktis. Denna typ av ämnen är 

mycket stabila. En del av dem bryts i stort sett inte ned alls medan andra bryts ned till 

persistenta produkter. Exempel på persistenta nedbrytningsprodukter är perfluoroktansulfonat 

(PFOS) och perfluoroktansyra (PFOA). 

 

PFOS är både bioackumulerande och toxiskt. Det är reproduktionsstörande och giftigt för 

vattenlevande organismer. Direkt användning av PFOS ersätts idag i stor utsträckning av 

andra perfluorerade ämnen, som inte tas upp av organismer. På senare år har det även skett en 

minskning av ämnen som bryts ned till PFOS. Även PFOA är reproduktionsstörande och 

misstänks vara cancerframkallande. (Kemikalieinspektionen, 2014) 

 

2.5.2.2 Ftalater 
Ftalater är samlingsnamn på en grupp ämnen som baseras på ftalsyra. Flera av dem har 

reproduktionsstörande egenskaper och DEHP, DBP, BBP och di-isobutylftalat är upptagna på 

EU:s lista över 46 stycken särskilt farliga ämnen i kemikalieförordningen REACH. Ftalater 

används som mjukgörare och återfinns bland annat i plastmattor, tapeter, lim, färg och 

tätningsmedel. De flesta människor i i-länder exponeras dagligen för ftalater. De kan läcka ur 
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plast och tas upp av kroppen. Vid undersökningar har ftalater påträffats i bröstmjölk, blod och 

urin hos människor. (Kemikalieinspektionen, 2014) 

 

2.5.2.3 Alkylfenol och alkylfenoletoxylat 
I gruppen alkylfenol och alkylfenoletoxylat ingår bland annat nonylfenoler och oktylfenoler. 

Nonylfenoler användes tidigare ofta i bland annat betong, fogmassor, färg och 

rengöringsmedel och kan förekomma i textilier som importerats från länder utanför EU. 

Rengöringsmedel innehåller även nonylfenoletoxylat som bryts ned till nonylfenol. En 

utfasning pågår där leverantörer uppmanas byta ut nonylfenol mot andra ämnen. Det har lett 

till en kraftig minskning av nonylfenol i framförallt rengöringsmedel medan det i till exempel 

färg har varit svårare att hitta en likvärdig ersättning. Nonylfenoler har en hydrofil och en 

hydrofob del och den sistnämnda gör att det ofta återfinns i relativt höga koncentrationer i 

avloppsslam. De har en akut toxisk effekt på vattenlevande organismer redan vid låga 

koncentrationer och har bioackumulerande egenskaper. De bryts även ner långsamt i naturen. 

(Rosqvist, 2004) Nonylfenoler kan binda till östrogenreceptorer och orsaka 

fertilitetsnedsättning hos både kvinnor och män samt få bröstcancerceller att öka i antal. (U.S 

Environmental Protection Agency, 2014) 

 

Oktylfenoler och oktylfenoletoxylater används bland annat som bindmedel, mjukgörare i 

plast, antioxidanter, kosmetika, rengöringsmedel och bakterie- och svampdödande medel. De 

binder lätt till suspenderade partiklar i vatten och hamnar därför ofta i reningsverkens slamfas. 

Flera oktylfenoler har låg toxicitet men det finns undantag med mycket hög sådan. De har en 

ännu större östrogen verkan än nonylfenoler och nonylfenoletoxylater och är liksom de 

svårnedbrytbara och bioackumulerande. (Rosqvist, 2004) 

2.5.2.4 Linjär alkylbensensulfonat, LAS 
LAS används huvudsakligen i tvätt- disk- och smörjmedel. 80% av användningen sker i 

hemmet. LAS består av kedjor av 10 till 14 kolatomer med en sulfonerad bensenring i ena 

änden. Som regel har de hög vattenlöslighet men dess förmåga att binda till partiklar ökar 

med kolkedjans längd. Även toxiciteten ökar med längre kolkedja. Ämnenas ytaktiva 

egenskaper kan påverka cellmembran men generellt har de en låg akut toxicitet. I naturen 

bryts LAS ned relativt lätt förutsatt att det finns god tillgång till syre. (Naturvårdsverket, 

2009) 

2.5.2.5 Organofosfater 
Organofosfaternas största användningsområde är i flamskyddsmedel och som mjukgörare i 

plaster men ämnen från denna grupp används även som skumdämpande medel och som 

tillsats i smörjmedel och hydraulvätskor. Den kemiska strukturen hos de organofosfater som 

används som flamskyddsmedel och mjukgörare är väldigt lik den hos insekticider som är 

designade för att skada insekternas nervsystem. Dessa organofosfater kan därför orsaka 

neurologiska skador hos människor som exponeras för dem. Utöver detta är kunskapen om 

organofosfaters toxicitet liten. Man vet dock att toxiciteten skiljer sig åt mellan olika 

organofosfater och mellan olika exponerade arter. (Naturvårdsverket, 2009) 

 

2.5.2.6 Triclosan och triclocarban 
Triclosan och triclocarban används som bakteriedödande medel i till exempel träningskläder, 

skor, köksredskap, toalettsitsar och kattsand. I en undersökning utförd av 

Kemikalieinspektionen visade det sig att hälften eller mer av den triclosan och triclocarban 

som ursprungligen fanns i tyget i träningskläder tvättats ur efter tio tvättar. Båda dessa ämnen 

har fortplantnings- och hormonstörande egenskaper, de är giftiga för vattenlevande 

organismer och bryts ned långsamt i naturen. Det finns även farhågor om att de bidrar till en 
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ökad antibiotikaresistens hos bakterier. Undersökningar har visat att triclosan och triclocarban 

ofta återfinns i reningsverkens slamfas. Silver används ofta i samma syfte som triclosan och 

triclocarban. (Kemikalieinspektionen, 2012) 

 

2.5.3 Val av ämnen 
 

Utöver ämnena i punktlistan i kapitel 2.5.2 föll valet av ämnen att analysera i denna studie på 

det läkemedelsanalyspaket från Umeå Universitet som Käppalaförbundet använde vid 

slamanalyser år 2008 och 2010. Utav de 101 ämnen som ingår i paketet detekterades då 56 

stycken vid minst ett av de tre provtagningstillfällena. Vid analysen detekteras endast 

substanserna ifråga och inte eventuella metaboliter och konjugat utav dem (Lindberg, pers. 

medd.). För att avgöra hur pass homogent materialet i stukorna var utfördes två metallanalyser 

per stuka. 

 

3. MATERIAL OCH METOD 
 

 

Kompostförsöken utfördes i två etapper. Etapp 1 ägde rum under år 2012-2013 och etapp 2 

under år 2013-2014. Syftet med etapp 1 var i första hand att utveckla metoden och undersöka 

vilka luftningsmetoder och inblandningsmaterial som fungerar bäst vid praktisk hantering på 

gårdsnivå och med avseende på produkternas gödselverkan. Under etapp 2 låg fokus på att 

undersöka nedbrytning av läkemedelsrester och organiska föreningar. Utifrån temperatur-

mätningar avgjordes vilken kompost som hade högst mikrobiell aktivitet och denna 

analyserades och jämfördes med en referensstuka som enbart innehöll slam och som inte 

luftades. Vid jämförelse av stukornas temperaturer beräknades en approximativt t-fördelad 

referensvariabel R genom 

 

  
   

              
      

 

där X och Y är stickprovsmedelvärdena,   
  och   

  är stickprovsvarianserna och n anger 

respektive stickprovs storlek. Antalet frihetsgrader, f, beräknades genom 

 

 

 
 

 

    

     
   

             
  

 

    

     
  

 

             
 

 

 

Referensvariabeln jämfördes sedan med en tabell över t-fördelningens kvantiler och slutsatser 

om huruvida det fanns en skillnad mellan temperaturerna i de jämförda stukorna kunde sedan 

dras. (Alm och Britton, 2008) 

 

Under etapp 1 användes slam som avvattnats genom kemi-condbehandling medan slammet i 

etapp 2 avvattnats genom centrifugering. De två olika avvattningsmetoderna beskrivs i kapitel 

2.1.1.  
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3.1 Etapp 1 
 

Etapp 1 utfördes på tre olika försöksplatser, här kallade Alfa, Beta och Delta. I Alfa användes 

djupströgödsel från nöt som organiskt inblandningsmaterial, i Beta användes hästgödsel och i 

Delta trädgårdskompost från SÖRABs anläggningar. På vardera försöksplatsen anlades tre 

kompoststukor, stuka A, stuka B och stuka C. Stuka A och B delades in i tre olika led vardera, 

ett med blandat material, kallat led A1 respektive led B1, ett med rent organiskt material, 

kallat led A2 respektive B2, och ett med rent slam, kallat led A3 respektive B3, enligt tabell 2. 

I leden med blandat material blandades avvattnat slam från Käppalaverket volymmässigt lika 

med organiskt material. Blandningen gjordes med hjälp av gödselspridare (bild 4) eller 

Alluskopa. Materialet lades sedan i stukorna med grävmaskin eller lastare. 

Tabell 2. De olika ledens innehåll i stuka A och B på respektive försöksplats. 

Försöksplats Led Blandning Inblandningsmetod 

Alfa 1 50 vol% slam + 50 vol% djupströgödsel, nöt Gödselspridare, liggande valsar 

 2 100 % djupströgödsel från nöt  

 3 100 % slam  

Beta 1 50 vol% slam + 50 vol% hästgödsel Alluskopa 

 2 100 % hästgödsel  

 3 100 % slam  

Delta 1 50 vol% slam + 50 vol% trädgårdskompost Gödselspridare, stående valsar 

 2 100 % trädgårdskompost  

 3 100 % slam  

 

Tre byggdräneringsrör, med dimensionerna 160/140, lades mitt i stuka A och B, från den ena 

kortsidan till den andra. Avståndet mellan rören var cirka två meter (bild 1). Syftet med dem 

var att ombesörja tillräcklig luftgenomströmning så att en aerob miljö upprätthölls i stukorna. 

I stuka A slöts rören i ena änden och en fläkt kopplades till rörens andra ände, för att förbättra 

luftgenomströmningen ytterligare (bild 2). Fläkten var av typen kanalfläkt ck 160c med ett 

luftflöde på 0,076 liter per sekund. I stuka B lämnades rören öppna i båda änderna och stukan 

luftades genom självdrag (bild 3). Stuka C fungerade som referensstuka. Den innehöll endast 

slam och förblev helt orörd, det vill säga den luftades varken med rör eller fläkt. Stukorna 

täcktes med plast för att minska kväveläckage till atmosfären och skydda från nederbörd. 

 

  
 

 

Bild 1. Stuka A. Rörsystem för inblåsning av luft 

med fläkt. 
Bild 2. Stuka A,  med inkopplad fläkt. 
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3.1.1 Provtagning och analys 
 

Under den period då slam från Käppalaförbundet skickades till kompostförsöken togs ett 

slamprov dagligen från verkets avvattningspressar. Proverna sparades i kylskåp tills sista 

leveransen gått till försöken. Då blandades de väl och en del skickades till laboratorium där 

Käppalaförbundets månadsvisa standardanalys på avvattnat slam utfördes och en del frystes in 

för eventuella framtida analyser. Prover togs även på de tre insatsmaterialen hästgödsel, 

djupströgödsel från nöt och trädgårdskompost. För varje substrat togs tio stickprov på cirka 

100 gram vardera och samlades ihop i en påse och blandades väl. Hälften av varje substrat 

skickades för analys där samma ämnen som vid Käppalaförbundets månadsvisa 

standardanalys på avvattnat slam utfördes och hälften frystes in. Efter cirka tre månader togs 

prov från led A1 och B1 på de tre försöksplatserna. Från vardera led togs tio stickprov à cirka 

100 gram och blandades väl. Hälften av materialet från varje led analyserades med avseende 

på totalt organiskt kol, fosfor, ammonium, totalkväve, torrsubstans och pH och den andra 

hälften frystes in för framtida analyser. Efter ungefär ett år togs nya prover på samma sätt som 

efter tre månader men denna gång provtogs samtliga led. Förutom de analyser som gjordes 

efter tre månader analyserades även metaller. 

 

I led A1 och B1 mättes temperaturen på fyra ställen, två på vardera sidan om stukan. På varje 

ställe ingick tre mätningar, på tre olika djup, lodrätt nedåt uppifrån stukan och tre mätningar, 

på tre olika djup, vågrätt in från sidan av stukan, alltså totalt 24 temperaturmätningar per led. 

De tre mätdjupen var 1,5 meter, 1 meter och 0,5 meter. I led A2, A3, B2 och B3 mättes 

temperaturen på samma sätt men endast på ett ställe, det vill säga totalt sex mätningar per led. 

Temperaturmätningarna utfördes med hjälp av temperaturspjut. I bilaga 2 anges de datum som 

var relevanta för försöken samt specifikationer om stukornas vikt och storlek. 

 

3.1.2 Undantag från försöksutformningen 
 

I Alfa delades led A1 och B1 upp i två olika delar benämnda A1a och A1b respektive B1a och 

B1b. I a-delarna användes ett år gammal djupströgödsel som inblandningsmaterial medan 

djupströgödseln i b-delarna endast var två månader gammal. Dessa båda delar behandlas dock 

som en enda homogen del i resultatkapitlet. I Beta täcktes rören i led A1 till hälften med flis. 

Den oluftade referensstukan, stuka C, anlades på samma sätt som stuka A och B, det vill säga 

i tre sektioner innehållande blandat material, rent hästgödsel respektive rent slam. 

 

Bild 3. Stuka B. Dräneringsrör för självluftning.  Bild 4. Gödselspridare för blandning och utläggning av 

material. 
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På grund av den stora tidsåtgången vid temperaturmätningar i kombination med resursbrist 

mättes inte temperaturen i alla stukor vid samtliga provtagningstillfällen under etapp 1. Vilka 

stukor som undersöktes de olika dagarna framgår av figurerna i resultatkapitlet. 
 

 

3.2 Etapp 2 
 

Under den andra etappen utfördes endast försök i Alfa med djupströgödsel från nöt som 

inblandningsmaterial. Totalt anlades fyra stukor enligt specifikationer i tabell 3. Under etapp 

2 var inte stukorna uppdelade i olika försöksled utan hela stukorna bestod av en blandning av 

slam och djupströgödsel, förutom stuka D som enbart bestod av slam. 
 

Tabell 3. Luftningsmetod i de olika stukorna i Alfa under etapp 2. 

Stuka Material Luftningsmetod 

A Djupströgödsel/slam Fläkt 

B Djupströgödsel/slam Rör 

C Djupströgödsel/slam Omblandning med skopa 

D Slam Orörd 

 

3.2.1 Provtagning 
 

Under etapp 2 provtogs det färdigblandade materialet i varje stuka genom att ta stickprover á 

100 gram vid totalt 25 punkter på olika djup jämt fördelade över stukan. Stickproven 

blandades noga i en hink och frystes sedan in i plastpåsar för framtida analyser. Respektive 

prov frystes in i två separata påsar för att möjliggöra att skicka prover till olika laboratorier. 

Efter cirka tre månader och ett år upprepades förfarandet på samtliga stukor. På grund av 

brister i kommunikationen togs inte dagliga prover på det avvattnade slam som skickades till 

försöken. Istället har Käppalaförbundets veckoslamprover, som fanns sparade i frysen, från de 

aktuella veckorna använts. Proverna var tvungna att tinas något för att det skulle gå att dela 

dem och skicka till olika laboratorier. Direkt efter delning frystes proverna in igen. 

 

Temperaturmätningar utfördes med hjälp av ugnstermometrar på två djup, 0,3 meter och 1 

meter (figur 3). Detta gjordes i sex olika punkter per stuka, varav tre punkter var förlagda 

uppe på stukan och tre på sidan av den. Totalt gjordes tolv temperaturmätningar per stuka. För 

att effektivisera temperaturmätningarna lämnades termometrarna kvar i stukorna mellan de 

olika mättillfällena och temperaturen mättes således i exakt samma punkter varje gång. Vid 

några tillfällen hade en termometer gått sönder och inget resultat registrerades för den aktuella 

punkten den dagen. Vilka punkter och dagar det rör sig om framkommer av bilaga 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Schematisk bild över temperaturmätningar i Alfa under etapp 2. 

 

0,3 meter 

vertikalt 

0,3 meter diagonalt 

från sidan 
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från sidan 

1 meter 

vertikalt 
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För beräkning av förändring i totalvikt av läkemedelsrester och organiska föreningar krävdes 

kännedom om materialminskningen i stukorna och därmed deras vikt både före och efter 

kompostering. Innan spridning vägdes en tom lastbil vid ett närliggande grustag. Släpet 

fylldes sedan med gödsel och vägdes på nytt. Utifrån gödslets beräknade vikt per släp erhölls 

sedan stukans totalvikt genom att räkna antalet släp som fylldes. 

 

3.3 Lukt 
 

Upplevelser av lukt är subjektiva. För att få en uppfattning om huruvida kompostering haft 

någon inverkan på materialets lukt utfördes intervjuer med lantbrukarna. Även medarbetare 

på Biototal och Käppalaförbundet har tillfrågats angående luktupplevelse. Denna del av 

försöket är endast tänkt som en fingervisning om hur lukten påverkas av kompostering och 

kan inte betraktas som vetenskapligt förankrad. 

4. RESULTAT 
 

4.1 Temperatur 
 

Eftersom det saknas kännedom om temperaturstickprovens sannolikhetsfördelning är det 

önskvärt med minst 30 stickprov för att kunna anta normalfördelning enligt Centrala 

gränsvärdessatsen. Här har dock stickprovsstorlekar ner till 24 godtagits. Vid färre stickprov 

än 24 har inga slutsatser dragits. 

 

De termometrar som använts gick endast upp till 70° C. Var temperaturen högre än så visade 

termometern istället HHH. I de fåtal fall detta inträffade sattes temperaturen till 70° C. Ett 

fåtal mätvärden saknas, bland annat till följd av trasiga termometrar. Vid konstruktion av 

lådagram med hjälp av MATLAB får det inte finnas några luckor bland mätvärdena. Detta 

löstes genom att luckorna fylldes ut med medelvärdet av övriga temperaturer på det aktuella 

mätdjupet den dagen. Samtliga temperaturdata och medeltemperaturerna i varje mätpunkt 

finns i bilaga 3 och 4. 

 

4.1.1 Etapp 1 
 

4.1.1.1 Alfa 
Som synes i figur 4 är det emellanåt stor spridning på temperaturerna inom ett och samma 

djupskikt. Observera att axlarna har olika skalor. Stuka A har den högsta uppmätta 

mediantemperaturen på dag 92 men för denna dag saknas det mätdata för stuka B. 

 

Vid jämförelse av medeltemperaturen på dag 84 i hela stukorna syntes en högre 

medeltemperatur i stuka A, detta med en konfidensnivå på 99,95 procent. Vid jämförelse av 

medeltemperaturerna på dag 77, det vill säga den dag då fläkten slogs på, fanns ingen skillnad 

mellan de båda stukorna. De hade alltså samma förutsättningar då försöket inleddes. Eftersom 

det saknas temperaturmätningar för stuka B efter dag 84 gick det inte att uttala sig om 

huruvida stuka A hade genomgående högre temperatur efter att fläkten slagits på eller om det 

bara rörde sig om en initial effekt. 
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Figur 4. Temperaturer i led A1 och B1 i Alfa. 

 

Det gick inte att påvisa någon skillnad mellan medeltemperaturen i det blandade materialet 

och det rena djupströgödslet. För referensslammet i stuka C fanns för få mätvärden för att 

någon slutsats ska kunna dras. 

4.1.1.2 Beta 
Vid två mättillfällen uppvisade det rena hästgödslet i led A2 låga medeltemperaturer på endast 

25 respektive 29
o
C (bilaga 4). Av någon anledning stannade den mikrobiella aktiviteten 

plötsligt av. I kapitel 4.3 redovisas resultaten från näringsämnesanalyserna och där 

framkommer att torrsubstansen i det rena hästgödslet endast var 22% till en början vilket kan 

ha lett till syrebrist. Mot slutet av försöksperioden tog den mikrobiella aktiviteten fart på nytt 

och de högsta medeltemperaturerna i stuka A uppmättes återigen i led 2. Som synes i figur 5 

förekommer vid flera tillfällen extremvärden i temperaturen i Beta. 

 
Figur 5. Temperaturer i led A1 och B1 i Beta. 
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Vid jämförelse av medeltemperaturerna i stuka A och stuka B fanns ingen skillnad. Ingen 

skillnad kunde heller påvisas mellan det blandade materialet och det rena hästgödslet. Det 

fanns även för få mätvärden för att någon slutsats ska kunna dras om temperaturen i det rena 

slammet. 

4.1.1.3 Delta 
Det fanns för få mätningar för att några slutsatser skulle kunna dras om skillnad i temperatur 

mellan det blandade materialet, den rena trädgårdskomposten och det rena slammet. De 

högsta medeltemperaturerna uppmättes i den rena trädgårdskomposten (bilaga 4). 

 

I Delta stannade fläkten på grund av en trasig säkring och det är oklart hur länge fläkten stod 

still och det är därför svårt att dra några slutsatser utifrån temperaturmätningarna Den slogs 

åter på dag 107. Det syntes en minskning av mediantemperaturen på dag 107 (figur 6) vilken 

förmodligen berodde på att komposten initialt kyldes ner av den kalla decemberluft som 

pumpades in, vilken enligt SMHI var cirka 2-4 minusgrader (SMHI, 2014). 

 

 
Figur 6. Temperaturer i led A1 och B1 i Delta. 

 

4.1.2 Etapp 2 - Alfa 
 

Som synes i figur 7, 8 och 9 var stickprovens standardavvikelser stundtals stora. 

Temperaturen i stuka C svängde dessutom upp och ner under komposteringsförloppet. 
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Figur 7. Temperaturer i stuka A. 

 

 
Figur 8. Temperaturer i stuka B. 
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Figur 9. Temperaturer i stuka C. 

 

Vid jämförelse av de olika stukornas medeltemperatur under hela försökstiden erhölls återigen 

resultatet att det inte finns någon skillnad mellan stuka A och stuka B. Däremot gav luftning 

genom omblandning en högre medeltemperatur än både luftning med fläkt och självluftning 

med rör, med en konfidensnivå på 99.95%. 

 

Referensstuka D anlades cirka en månad senare än de andra och temperaturerna började 

därför mätas först den 30:de augusti 2013 (bilaga 3). Detta gjorde det svårt att göra en rättvis 

jämförelse av temperaturerna i stuka D och övriga stukor men utifrån de data som fanns höll 

samtliga andra stukor högre medeltemperatur än stuka D, detta med en konfidensnivå på 

99.95%. 

 

Stuka C höll högst medeltemperatur genom hela komposteringsförloppet. Därför valdes denna 

stuka ut för analys av läkemedel och organiska föreningar eftersom den förväntas haft störst 

mikrobiell aktivitet och nedbrytning. Som referens valdes stuka D. 

 

4.2 Organiska föreningar 
 

Vid undersökning av organiska föreningar studerades förändringar dels i koncentration och 

dels i totalvikt. Totalvikten erhölls genom att multiplicera koncentrationen med stukans 

torrvikt vilken i sin tur erhölls genom att multiplicera våtvikten med stukans analyserade 

torrsubstanshalt. Materialets våtvikt i stuka C var innan kompostering 615 ton och efter 288 

ton. Våtvikten i stuka D var 300 ton före lagring och 306 ton efter. 
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4.2.1 Läkemedel 
 

Ifall varje substans vore jämt distribuerad över allt slam och de prover som tagits vore 

fullständigt homogeniserade samt analysen helt korrekt skulle halten av varje substans i 

proverna från stuka C före kompostering vara exakt hälften av initialhalten i referensslammet 

på grund av utspädning, förutsatt att djupströgödslet inte innehåller det aktuella ämnet. Detta 

stämde relativt bra för många ämnen men inte för alla. De ämnen som initialt hade högre halt 

i stuka C än i referensslammet var det svampdödande medlet Miconazole, betablockeraren 

Propranolol, antihistaminet Desloratidin, blodförtunnande Dipyridamol och antibiotikumen 

Clindamycine, Azithromycine och Clarithromycine (figur 10 - 13). Observera att de olika 

figurerna har olika skala på vertikalaxeln. Siffran i parentes efter substansnamnet anger 

detektionsgränsen för den aktuella substansen. I de fall då halten av en substans låg under 

detektionsgränsen har halten satts till noll, eftersom det inte går att säga om substansen 

överhuvud taget fanns närvarande, men förmodligen ligger det sanna värdet någonstans 

mellan noll och detektionsgränsen. En lista över samtliga analyserade substanser och 

uppmätta halter finns i bilaga 6. 

 

 
Figur 10. Läkemedelshalter i stuka C och D (referensslam) före och efter kompostering. 

 

  
Figur 11. Läkemedelshalter i stuka C och D (referensslam) före och efter kompostering. 
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Figur 12. Läkemedelshalter i stuka C och D (referensslam) före och efter kompostering. 

 

 
Figur 13. Läkemedelshalter i stuka C och D (referensslam) före och efter kompostering. 

 

Vid jämförelse av de två stukorna med avseende på de olika substansernas förändring i 

totalvikt syntes att i stuka C hade 28 av dem minskat, sju stycken ökat och resterande kunde 

varken detekteras före eller efter kompostering (tabell 4). I stuka D däremot fanns en ökning 

av 21 av de detekterade substanserna och en minskning av 18 stycken. I de fall där 

koncentrationen antingen före eller efter kompostering låg under detektionsgränsen användes 

detektionsgränsen för att få fram ett minsta värde på ökningen eller minskningen. 

 

I 25 av fallen var nedbrytningen större i stuka C än i stuka D och i nio av dem var förhållandet 

omvänt. För övriga fall kunde ingen slutsats dras om vilken stuka som stod för störst 

nedbrytning eftersom koncentrationerna låg under detektionsgränsen både före och efter 

kompostering i minst en av stukorna. 
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Tabell 4. Procentuell skillnad i substansernas totalvikt i stukorna före och efter kompostering. 

Ämne Förändring stuka C [%] Förändring stuka D [%] 

Alfuzosin (4) - 51,8 - 85,0 

Amytriptyline (15) - 88,6 + 17,2 

Atorvastatin (15) + 193,4 + 4,1 

Azithromycine (40) - 49,7 + 65,4 

Biperiden (4) > + 70,2 x 

Bisoprolol (4) - 64,1 - 24,3 

Carbamazepin (7,5) - 63,4 - 12,3 

Ciprofloxacin (15) + 2,9 - 11,9 

Citalopram (20) - 88,9 - 36,2 

Clarithromycine (3) - 68,6 + 100,4 

Clindamycine (3) - 71,0 + 283,2 

Clomipramine (3) - 94,9 + 11,9 

Clotrimazol (15) - 12,8 - 57,3 

Desloratidin (15) - 89,7 + 208,3 

Diclofenac (15) - 64,0 + 100,0 

Diphenhydramine (4) - 47,2 - 14,4 

Dipyridamol (8) - 80,6 + 556,3 

Duloxetine (3) - 76,9 + 2,3 

Eprosartan (15) - 90,5 - 15,2 

Felodipine (20)     - - 23,6 

Fexofenadine (10) - 83,0 + 137,6 

Flecainide (2) - 64,4 - 4,5 

Fluoxetine (7,5) + 125,8 - 23,6 

Hydroxyzine (4) - 69,3 + 38,2 

Irbesartan (3) + 39,3 + 10,9 

Ketoconazole (45) - 81,2 - 50,4 

Memantine (4)     - + 128,6 

Metoprolol (15) - 90,9 - 21,8 

Miconazole (15) - 93,5 - 16,3 

Mirtazapine (20) - 73,4 + 1,3 

Norfloxacin (30)     - + 2,7 

Ofloxacin (3) + 41,0 + 2,0 

Oxazepam (10)     - - 44,1 

Promethazine (20)     - + 178,3 

Propranolol (30) - 73,3 + 164,5 

Sertraline (15) - 96,0 + 21,2 

Telmisartan (10) - 44,2 + 62,5 

Tetracycline (30) + 145,5 - 53,8 

Tramadol (20) - 4,0 - 30,5 

Zolpidem (4) - 54,6  - 6,7 

 

4.2.2 Övriga organiska föreningar 
 

Samtliga analysvärden återfinns i bilaga 7. 

4.2.2.1 Perfluorerade ämnen 
I stuka C låg koncentrationen av PFOA före kompostering under detektionsgränsen, vilket i 

detta fall var 1,0 µg/kg TS. I både referensslammet och stuka C ökade koncentrationen men 

ökningen var betydligt större i stuka C än i referensslammet. PFOS-koncentrationen minskade 

i båda stukorna (figur 14). 
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Figur 14. Koncentration av perfluorerade ämnen före och efter kompostering. 

 

Det skedde en kraftig ökning av PFOA i stuka C under komposteringsförloppet (tabell 5). 

Även i stuka D skedde en ökning men den vara bara en dryg niondel av den i stuka C. 

Minskningen av PFOS var större i stuka C än i stuka D. 

 
Tabell 5. Procentuell viktminskning/ökning av perfluorerade ämnen. 

Ämne C före [g] C efter [g] D före [g] D efter [g] Förändring C [%] Förändring D [%] 

PFOS 3,0 1,0 2,00 1,58 - 66,8 - 15,0 

PFOA 0,2 0,8 0,13 0,17 > + 275 + 40,9 

 

4.2.2.2 Ftalater 
Eftersom provmaterialet förvarats i plastpåsar i frysen påverkades troligtvis ftalathalterna av 

att ftalater från plastpåsarna kontaminerat provmaterialet. pH i stuka C var efter kompostering 

lägre än i referensstukan vilket kan ha medfört att mer ftalater från plastpåsen läckt till 

provmaterialet från stuka C. Före kompostering däremot var förhållandet omvänt. 

 

Utöver de ftalater som redovisas i figur 15 analyserades ytterligare 11 ftalater för vilka 

koncentrationerna låg under detektionsgränsen i samtliga prover. Av de detekterade ftalaterna 

skedde en större koncentrationsminskning i stuka C än i stuka D förutom för di-n-butylftalat 

där en liten koncentrationsökning syntes i stuka C vilket beror på den större material-

minskningen i stuka C. 

 

 
Figur 15. Koncentration av ftalater före och efter kompostering.  
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Den procentuella viktminskningen var större i stuka C än i stuka D för samtliga detekterade 

ftalater (tabell 6). Vid beräkning av vikten av di-n-butylftalat i stuka C användes detektions-

gränsen vilket gav ett minsta värde på den procentuella viktminskningen. Den sanna 

viktminskningen var troligtvis ännu större. 

 
Tabell 6. Procentuell viktminskning/ökning av ftalater. 

Ämne C före [g] C efter [g] D före [g] D efter [g] Förändring C [%] Förändring D [%] 

di-isobutylftalat 302,6 23,7 39 26 - 92,2 - 27,5 

di-n-butylftalat 66,6 ~16,9 - - > - 74,5 - 

di-(2-etylhexyl)ftalat 6253,3 1468,8 7895 6847 -76,5 - 6,9 

di-isononylftalat 6858,5 1468,8 6897 4389 -78,6 - 31,7 

 

4.4.2.3 Alkylfenol och alkylfenoletoxylat 
Utöver de alkylfenoler och alkylfenoletoxylater som redovisas i figur 16 och tabell 7 

analyserades ytterligare tre alkylfenoletoxylater för vilka koncentrationerna låg under 

detektionsgränsen i samtliga prover. 

 

För tre av de detekterade alkylfenolerna/alkylfenoletoxylaterna i stuka D ökade koncentration. 

I stuka C minskade koncentrationen av samtliga detekterade alkylfenoler/alkylfenoletoxylater 

med omkring hälften eller mer. 

 
Figur 16. Koncentration av alkylfenol och alkylfenoletoxylat före och efter kompostering. 

 

Den procentuella totala viktminskningen är genomgående större i stuka C än i stuka D för de 

detekterade alkylfenolerna och alkylfenoletoxylaterna (tabell 7). 

 
Tabell 7. Procentuell viktminskning/ökning av alkylfenol och alkylfenoletoxylater . 

Ämne C före [g] C efter [g] D före [g] D efter [g] Förändr. C [%] Förändr. D [%] 

4-tert-oktylfenol 52,4 13,6 40 35 -74,1 - 5,6 

4-tert-OF-monoetoxylat 14,7 2,4 5,3 5,2 -83,9 + 5,6 

4-nonylfenoler 806,9 237,3 753 685 -70,6 - 2,4 

4-NF-monoetoxylat 242,1 48,6 109 114 -79,9 + 12,5 

4-NF-dietoxylat 44,4 ~11,3 14 14 > -74,5 + 10,8 
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4.4.2.4 Linjär alkylbensensulfonat, LAS 
Efter kompostering hade koncentrationen av samtliga LAS som detekterades i 

ingångsmaterialet till stuka C sjunkit under detektionsgränsen (figur 17). Även i stuka D 

minskade koncentrationen för alla LAS. Även C14-alkyl-bensensulfonat analyserades men 

kunde inte detekteras i något av proverna. 

 

 
Figur 17. Koncentration av LAS före och efter kompostering. 

 

Nedbrytningen av LAS var genomgående större i stuka C än i stuka D (tabell 8). I stuka C 

beräknades ett minsta värde på den procentuella viktminskningen och den sanna minskningen 

antas vara ännu större. 

 
Tabell 8. Procentuell viktminskning/ökning av LAS. 

Ämne C före [g] C efter [g] D före [g] D efter [g] Förändr. C [%] Förändr. D [%] 

C10-alkyl-bensensulfonat 1916 ~565 2269 2019 > - 70,5 -4,5 

C11-alkyl-bensensulfonat 6253 ~565 7986 6584 > - 91,0 -11,5 

C12-alkyl-bensensulfonat 7867 ~565 9983 7812 > - 92,8 -16,0 

C13-alkyl-bensensulfonat 6052 ~565 7079 5267 > - 90,7 -20,1 

LAS C10-C14 summa 22189 - 27225 21945 - - 13,5 

 

4.4.2.5 Organofosfater 
I stuka C minskade samtliga detekterade organofosfater  i koncentration efter kompostering. I 

stuka D ökade istället koncentrationerna för tre av de fem detekterade organofosfaterna (figur 

18). För resterande två sjönk koncentrationen under detektionsgränsen. Vad gäller TIBP låg 

koncentrationen initialt precis på detektionsgränsen för att sedan sjunka under den och det är 

därför svårt att göra någon bedömning av nedbrytningens storlek. Ytterligare åtta 

organofosfater analyserades men koncentrationerna av dessa låg under detektionsgränsen i 

samtliga prover. 
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Figur 18. Koncentration av organofosfater före och efter kompostering. 

 

För de tre organofosfater som detekterats i både stuka C och D var nedbrytningen större i 

stuka C för samtliga (tabell 9). 

 
Tabell 9. Procentuell viktminskning/ökning av organofosfater . 

 

 

4.4.2.6 Triclosan och triclocarban 
Triclocarban detekterades inte i något av proverna vilket innebär att halterna låg under 1,0 

mg/kg TS. Koncentrationen av triclosan i stuka D var i stort sett densamma före som efter 

lagring medan en halvering av koncentrationen syntes i stuka C (figur 19). 

 

 
Figur 19. Koncentration av triclosan före och efter kompostering. 

 

Triclosans totalvikt var i stort sett oförändrad i stuka D medan en 70-procentig minskning 

syntes i stuka C (tabell 10). 
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Ämne C före [g] C efter [g] D före [g] D efter [g] Förändr. C [%] Förändr. D [%] 

TCPP 96,8 23,7 47,2 62,3 -75,5 + 41,8 

TDCP - - 5,5 ~4,4 - > - 14,9 

TEHP 66,6 22,6 33,6 46,5 - 66,1 + 48,8 

TIBP - - 4,5 ~4,5 - - 

EHDPhP 68,6 18,1 32,7 43,9 - 73,6 + 44,2 
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Tabell 10. Procentuell viktminskning av triclosan. 

 

4.3 Näringsämnen och metaller 
 

Då proverna på de rena materialen, det vill säga slam, hästgödsel, djupströgödsel och 

trädgårdskompost,  i etapp 1 analyserades missades analys av totalt organiskt kol (TOC). Allt 

material användes så senare analys av detta var inte möjlig. Därför går inte den initiala C/N-

kvoten i stukorna att beräkna. I led A1 och B1 analyserades TOC efter en till tre månader och 

efter komposteringsprocessens slut medan det i övriga led endast analyserades efter 

komposteringsprocessens slut. 

 

Vid beräkning av totalt organiskt kol har glödförlusten multiplicerats med en faktor och 

resultatet är därför endast en uppskattning av värdet (Westman-Lernstal, pers. medd.). En del 

av de analyserade ämnenas koncentration ligger under detektionsgränsen och i dessa fall 

användes detektionsgränsen vid beräkningar. Samtliga analysvärden och mätosäkerheter finns 

i bilaga 5. 

 

4.3.1 Etapp 1 
 

Vid provtagning på ingångsmaterialen togs endast prover på de rena materialen, och inte på 

blandningarna. Därmed måste halterna av näringsämnen och metaller i de blandade 

ingångsmaterialen uppskattas. Hädanefter kommer blandningarna av slam och aktuellt 

organiskt material att benämnas "ingångsmaterial" och det är då de beräknade värdena som 

åsyftas. 

 

För att uppskatta halterna av de olika ämnena i blandningarna utifrån deras förekomst i de 

rena materialen krävdes kännedom om de olika materialens viktandel. Då endast deras 

volymandel var känd måste även detta uppskattas vilket gjordes med hjälp av materialens 

densitet. Densiteten för kemi-condbehandlat och pressat slam från Käppala är cirka 800 kg/m
3
 

(Bertholds, pers. medd.). Även den djupströgödsel som användes hade en densitet på cirka 

800 kg/m
3
 medan hästgödseln och trädgårdskompostens densitet var cirka 500 kg/m

3
. 

4.3.1.1 Alfa 
Enligt resultaten från näringsämnesanalysen i tabell 11 hade ingångsmaterialet en 

torrsubstanshalt inom det önskade intervallet 30-50 procent. Detta kvarstod i både led A1 och 

led B1 efter uppvärmningsfasen. C/N-kvoten var dock efter uppvärmningsfasen endast 8,4 i 

led A1 och 8 i led B1, vilket ligger långt under den önskade initiala C/N-kvoten mellan 25-35. 

Detta medförde att man kunde förvänta sig stora kväveförluster genom avgång av 

ammoniumkväve. Dessa förluster minskades dock genom att stukorna var täckta med plast. 

 

Efter hela komposteringstiden hade den totala kvävehalten i led A1 minskat till en dryg 

fjärdedel av halten i ingångsmaterialet och motsvarande siffra för led B1 var en knapp 

tredjedel. Vid jämförelse av ammoniumkväveinnehållet i ingångsmaterialet och efter tre 

månader sågs en kraftig minskning i led B1. Standardavvikelsen för detta prov låg dock på 

närmare 1 g/kg. Den totala kväveförlusten var initialt större i led B1 än i led A1 men efter att 

fläkten kopplades till led A1, efter uppvärmningsfasen, blev den totala kväveförlusten större 

Ämne C före [g] C efter [g] D före [g] D efter [g] Förändr. C [%] Förändr. D [%] 

Triclosan 143,2 42,9 118,0 114,1 - 70,0 + 3,9 
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för detta led. Glödresten efter nio månader är i stort sett densamma i led A1 och B1 vilket 

tyder på att nedbrytningen var ungefär lika stor i de båda leden. 

 
Tabell 11. Näringsämnen i led A1(blandat material som luftades med fläkt) och B1 (blandat material som 

luftades genom självdrag)  i Alfa. 

Ämne Enhet Ingångsmatr. 3 mån, A1 3 mån, B1 9 mån, A1 9 mån, B1 

Ammoniumkväve % Ts   2,4 1,7 2,1 1,9 

Ammoniumkväve mg/kg 6561 7933,3 5766,7 6000 5700 

Kväve Kjeldahl % TS 

 

4,5 4,4 3,8 4,3 

Kväve Kjeldahl mg/kg  TS 40300 15333 14667 11000 13000 

Fosfor P mg/kg TS  20750 33667 35000 33000 34000 

Glödrest % TS 26,7 37,3 38,4 37,3 37,6 

pH 

 

7,6 7,9 7,6 8,4 8,8 

TOC beräknat % TS 

 

35,7 35,0 36 36 

Torrsubstans % 30,6 33,7 33,6 28,6 30,4 

Kalcium Ca mg/kg TS 11650     18000 28000 

Kalium K mg/kg TS 19000  

 

19000 17000 

Svavel S mg/kg TS 7750     16000 14000 

 

Enligt resultatet från näringsämnesanalysen av led A2, B2 och stuka C (tabell 12) låg 

djupströgödslets initiala torrsubstanshalt under det önskade intervallet, vilket kan leda till 

syrebrist och minskad mikrobiell aktivitet, medan torrsubstanshalten i slammet låg på en bra 

nivå. Liksom i gödsel/slam-blandningarna var kväveförlusten större i stuka A än i stuka B. I 

stuka A var totalkvävehalten efter kompostering knappt hälften av den initiala medan den i 

stuka B var omkring 60 procent av det ursprungliga värdet. Nedbrytningen tycks ha varit 

större i led A2 än i led B2 om glödresten efter kompostering jämförs. Skillnaden var så stor 

att den inte kunde förklaras med mätosäkerheten som för analys av glödrest är tio procent. 

 
Tabell 12. Näringsämnen i led A2 (nötgödsel som luftades med fläkt), B2 (nötgödsel som luftades genom 

självdrag) och stuka C (oluftat referensslam) i Alfa under etapp 1. 

Analys Enhet Djupströgödsel 9 mån. A2 9 mån. B2 Slam, C 9 mån. C 

Ammoniumkväve % TS 

 

1,8 2,4 

 

3,1 

Ammoniumkväve mg/kg 3122 5700 7000 10000 12000 

Kväve Kjeldahl % TS 

 

4 5,4 

  Kväve Kjeldahl mg/kg 26600 13000 16000 54000 22000 

Fosfor P mg/kg TS 5500 34000 37000 36000 51000 

Glödrest % TS 23,1 34,2 27,8 30,3 38,5 

pH 

 

9 8 8,5 6 7,9 

TOC beräknat % TS 

 

38 41 

 

35 

Torrsubstans % 23,7 32,3 29,6 37,4 38,6 

Kalcium mg/kg TS 16600 18000 11000 6700 15000 

Kalium mg/kg TS 36000 19000 11000 2000 3200 

Svavel mg/kg TS 4700 19000 12000 10800 22000 

 

Vid analys av metaller (tabell 13) uppvisade inte led A1 och B1 några större skillnader 

gentemot varandra. Bly, koppar, nickel och zink hade alla en ökad koncentration med 

omkring 60 procent i både led A1 och B1. Kvicksilver ökade endast med drygt 30 procent 

vilket kan förklaras med att denna metall är flyktig och en ökad koncentration kan leda till en 

ökad gasavgång. Krom uppvisade en koncentrationsökning med 78 respektive 95 procent. 

Mätosäkerheten vid analys av krom är dock 15 procent. Detta gör att koncentrationsökningen 

av krom låg inom felmarginalen för att kunna antas vara 60 procent även den. Detsamma 

gäller för magnesium i led A1 där den analyserade koncentrationsökningen var 35 procent. 
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Denna förklaring är dock inte hållbar för led B1 där den analyserade koncentrationsökningen 

var nästan 176 procent. Halten i led B1 var mer än dubbelt så hög som halten i led A1 efter 

kompostering. Detta extremvärde i led B1 berodde förmodligen på fel i provtagning eller 

analys. 

 

Vid jämförelse mellan led A2 och B2 var ökningen genomgående högre i A2 för samtliga 

metaller, vilket stämmer väl överens med den förmodade större nedbrytningen utifrån 

analysen av glödresten ovan. Koncentrationsskillnaden mellan A2 och B2 efter nio månader 

för koppar och kvicksilver låg inom gränsen för analysens mätosäkerhet medan övriga 

skillnader inte kunde förklaras genom detta. Koncentrationen av bly i djupströgödslet innan 

kompostering var väldigt låg och ökade under komposteringen med 380 respektive 110 

procent. Det extremt låga initialvärdet kan berott på fel i provtagningen eller analysen. 

 
Tabell 13. Metaller i led A1(blandat material som luftades med fläkt), B1 (blandat material som luftades genom 

självdrag), A2 (nötgödsel som luftades med fläkt) och B2 (nötgödsel som luftades genom självdrag) i Alfa under 

etapp 1. 

Metall Enhet Ing.matrl. 9 mån. A1 9 mån. B1 Djupströgöd. 9 mån. A2 9 mån. B2 

Bly mg/kg Ts 9,5 15   15 1 38 11 

Kadmium mg/kg Ts 0,6 0,8 0,8 0,4 0,9 0,6 

Koppar mg/kg Ts 254 400 410 18 380 240 

Krom mg/kg Ts 11,8 21 23 < 2,5 22 11 

Kvicksilver mg/kg Ts 0,3 0,4 0,4 < 0,05 0,3 0,2 

Magnesium mg/kg Ts 3400 4600 9400 5400   

Nickel mg/kg Ts 8,3 13 14 2,6 15 8,1 

Zink mg/kg Ts 330 500 490 100 470 330 

 

Vid jämförelse av den beräknade årliga tillförseln av näringsämnen och metaller, vid en 

maximal femårsgiva, med de färdigkomposterade slutprodukterna från varje led syntes att 

fosfor var den begränsande faktorn i samtliga (tabell 14 och 15). Led B2 och det rena slammet 

gav högst totalt kvävetillskott och hade också högst halt av ammoniumkväve. Det rena 

slammet hade betydligt lägre kaliuminnehåll än led A1 och B1. För samtliga försöksled kunde 

en maximal fosforgiva ges utan att överskrida gränsvärdena för metaller. I led A2 uppnåddes 

dock precis gränsvärdet för bly. 

 
Tabell 14. Beräknad årlig tillförsel av näringsämnen vid maximal femårsgiva med slutprodukten. 

Ämne [kg/ha och år] A1 B1 A2 B2 Slam 

Fosfor 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

Totalkväve 7,3 8,4 8,4 9,5 9,5 

Ammoniumkväve 4,0 3,7 3,7 4,2 5,2 

Kalium 12,7 11,0 12 7 1,4 

Svavel 10,7 9,1 12 7 9,5 

Kalcium 12,0 18,1 12 7 6,5 

 
Tabell 15. Beräknad årlig tillförsel av metaller vid maximal femårsgiva med slutprodukten. 

Metall [g/ha och år] Gränsvärde A1 B1 A2 B2 Slam 

Bly 25,0 10,0 9,7 25 7 9,1 

Nickel 25,0 8,7 9,1 10 5 9,1 

Koppar 300,0 266,7 265,3 246 143 263,1 

Krom 40,0 14,0 14,9 14 7 13,4 

Zink 600,0 333,3 317,1 304 196 319,2 

Kvicksilver 0,9 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 

Kadmium 0,7 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 
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4.3.1.2 Beta 
Under hela komposteringsförloppet hade både led A1 och led B1 en gynnsam torrsubstanshalt 

(tabell 16). C/N-kvoterna efter uppvärmningsfasen på 7,1 i led A1 och 7,7 i led B1, var dock 

långt under de optimala och ett stort överskott av ammoniumkväve kunde därför förväntas. 

Efter kompostering var C/N-halten 6,7 i led A1 och 8,3 i led B1. Led A1 förlorade mer kväve 

än led B1 under komposteringsförloppet vilket förmodligen berodde på att C/N-kvoten var 

lägre och luftgenomströmningen större vilket ökade kväveförlusterna. Förändringen i glödrest 

under komposteringen var ungefär lika stor i båda leden, vilket var förväntat då det inte fanns 

någon skillnad i temperatur mellan de två leden och den mikrobiella aktiviteten därför bör ha 

varit ungefär lika stor. 

 
Tabell 16. Näringsämnen i led A1(blandat material som luftades med fläkt) och B1(blandat material som 

luftades genom självdrag) i Beta under etapp 1. 

Ämne Enhet Ingångsmatrl. 1,5 mån. A1 1,5 mån. B1 11 mån. A1 11 mån. B1 

Ammoniumkväve % TS 

 

2,6 2,2 2,8 2,1 

Ammoniumkväve mg/kg 6995 9167 7867 9467 8000 

Kväve Kjeldahl % TS 

 

5,0 4,7 5,3 4,2 

Kväve Kjeldahl mg/kg 40206 17333 17000 18000 15667 

Fosfor P mg/kg TS 24448 38333 33667 45667 41333 

Glödrest % TS 28,02 37,9 36,7 37,8 38,6 

pH 

 

7,0 8,4 8,4 8,8 8,8 

TOC beräknat % TS 

 

35,3 36,3 35,7 35,0 

Torrsubstans % 31,548 34,9 35,9 34,1 37,1 

Kalcium Ca mg/kg TS 9512  

 

14000 17000 

Kalium K mg/kg TS 9942  

 

5900 11000 

Svavel S mg/kg TS 7798  

 

19000 16000 

  

Inledningsvis var torrsubstansen i hästgödslet lite för låg för att vara optimal (tabell 17) vilket 

kan försvåra adekvat syresättning. Att halm användes som strömedel, och därmed fanns 

inblandat i materialet, kan till viss del ha avhjälpt detta. Den färdiga produkten, efter 

kompostering, hade en C/N-kvot på 27,1 i led A2 och 21,5 i led B2. Detta innebär att 

kvävemineraliseringen i marken kommer gå långsamt eftersom båda dessa värden ligger en 

bra bit över det högsta önskade värdet på 15. 

 

I led B2 förändrades inte glödresten under komposteringen till skillnad från led A2 där den 

ökade med tio enheter. Detta resultat är förbryllande eftersom aktiviteten i led A2 avstannade 

under en relativt lång tid medan aktiviteten i led B2 förmodades vara hög genom hela 

komposteringsförloppet, utifrån de höga medeltemperaturer som uppmättes. Slammet har en 

fördelaktig torrsubstans och C/N-kvoten efter nio månader är 6,3. 
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Tabell 17. Näringsämnen i led A2 (hästgödsel som luftades med fläkt), B2 (hästgödsel som luftades genom 

självdrag) och stuka C (oluftat referensslam) i Beta under etapp 1. 

Analys Enhet Hästgödsel 9 mån. A2 9 mån. B2 Slam,  C 9 mån. C 

Ammoniumkväve % Ts 

 

0,24 0,26 

 

3,4 

Ammoniumkväve mg/kg 2091 730 980 10000 12000 

Kväve Kjeldahl % Ts 

 

1,4 2 

 

5,7 

Kväve Kjeldahl mg/kg 17700 4300 7700 54000 20000 

Fosfor P mg/kg Ts 5600 6000 6700 36000 47000 

Glödrest % Ts 24,3 34,1 24,4 30,3 37,6 

pH 

 

8,5 7,7 7,3 6,00 8 

TOC beräknat % TS. 

 

38 43 

 

36 

Torrsubstans % 22 30,2 38,1 37,4 35,1 

Kalcium mg/kg Ts 14100 9800 9700 6700 16000 

Kalium mg/kg Ts 22900 13000 24000 2000 3700 

Svavel mg/kg Ts 2900 2400 3400 10800 22000 

 

Ökningen av de olika metallernas koncentrationer följde inte en lika tydlig trend som i Alfa 

(tabell 18). Led A1 uppvisade en större procentuell ökning än led B1 för samtliga analyserade 

metaller förutom magnesium. Ökningen låg mellan 18 och 120 procent i led A1 och mellan 

noll och 63 procent i led B1. Det gick inte att dra några slutsatser utifrån dessa resultat som 

förmodligen berodde på fel i provtagningen eller analysen alternativt att beräkningen av de 

initiala halterna i ingångsmaterialen var dålig. 

 

Laboratoriet missade att analysera kadmium i led A2 efter 11 månader och vid beräkningar av 

den årliga tillförseln vid gödsling användes därför det initiala värdet på 0,24 mg/kg TS. De 

flesta skillnader i metallhalterna före och efter kompostering låg inom gränsen för analysens 

mätosäkerhet, med undantag för krom och koppar i led A2. Kromhalten i led A2 efter 

kompostering var väldigt hög jämfört med den initiala och den i led B2. 

 
Tabell 18. Metaller i led A1(blandat material som luftades med fläkt), B1(blandat material som luftades genom 

självdrag),  A2 (hästgödsel som luftades med fläkt) och B2 (hästgödsel som luftades genom självdrag) i Beta. 

Metall Enhet Ingångsmatrl. 11 mån A1 11 mån B1 Hästgöd. 11 mån A2 11 mån B2 

Bly mg/kg Ts 12,7 20,0 15,0 4,1 4,9 4,3 

Kadmium mg/kg Ts 0,5 1,1 0,8 0,24  0,27 

Koppar mg/kg Ts 315,2 580,0 450,0 30 52 43 

Krom mg/kg Ts 14,8 30,0 25,0 4,6 39 4,5 

Kvicksilver mg/kg Ts 0,4 0,5 0,4 <0,05 <0,05 <0,05 

Magnesium mg/kg Ts 2274 3200 3600    

Nickel mg/kg Ts 10,4 19,0 17,0 4,5 6,9 3,9 

Zink mg/kg Ts 400,4 690,0 550,0 140 130 140 

 

För led A1 och B1 var fosfor den begränsande faktorn för givan medan det för det rena 

slammet var koppar som var begränsande (tabell 19 och 20). För led A2 begränsades givan av 

krom och för led B2 av kadmium. Då har dock det initiala värdet på kadmiumhalten i led A2 

använts och det sanna värdet efter kompostering var antagligen lite högre och det är möjligt 

att det egentligen är kadmium som var begränsande även för led A2. Led B2 gav mest kväve 

per fosfor och var även det led som gav störst kvävetillskott per giva. Dock var C/N-kvoten i 

detta led väldigt hög och en stor del av kvävet kommer därför vara otillgängligt för växterna 

på kort sikt. B2 gav även ett betydligt större tillskott av kalium än de övriga leden vid 

maximal giva. 

 



35 

 

På grund av de höga kromhalterna i led A2 blev givan och därmed tillskottet av 

växtnäringsämnen väldigt litet. Den höga C/N-kvoten gör dessutom att mineraliseringen går 

långsamt och en stor del av kvävet är otillgängligt för växterna. Vid dessa beräkningar utgicks 

från att samma lagar och förordningar gäller för de olika gödselslagen för att en rättvis 

jämförelse av dem skulle vara möjlig. I själva verket krävs inte metallanalys av hästgödsel 

och den verkliga givan skulle vara en annan om man bortsåg från de höga metallhalterna. 

 
Tabell 19. Beräknad årlig tillförsel av näringsämnen vid maximal femårsgiva med slutprodukten. 

Ämne [kg/ha och år] A1 B1 A2 B2 Slam 

Fosfor 22,0 22,0 6 17,4 21,4 

Totalkväve 8,7 8,4 4 20 9,1 

Ammoniumkväve 4,6 4,3 1 2,5 5,5 

Kalium 2,8 5,9 13 62 1,7 

Svavel 9,1 8,5 2 8,8 10,0 

Kalcium 6,7 9,1 10 25,1 7,3 

 
Tabell 20. Beräknad årlig tillförsel av metaller vid maximal femårsgiva med slutprodukten. 

Metall Gränsvärde A1 B1 A2 B2 Slam 

Bly 25,0 9,6 8,0 5 11 10,0 

Nickel 25,0 9,1 9,1 7 10 9,5 

Koppar 300,0 279,2 239,7 53 111 300,0 

Krom 40,0 14,4 13,3 40 12 14,5 

Zink 600,0 332,2 293,0 133 363 354,5 

Kvicksilver 0,9 0,2 0,2 0 0 0,3 

Kadmium 0,7 0,5 0,4 0,24 0,7 0,5 

4.2.1.3 Delta 
Enligt tabell 21 hade led A1 efter uppvärmningsfasen en C/N-kvot på 7,6 och led B1 8,4. Som 

för övriga försöksplatser var kvoten för låg och man kunde förvänta sig kväveläckage. 

Torrsubstansen i led A1 låg på en bra nivå, 44,0 procent medan den i led B1 var aningen för 

hög vilket eventuellt kan ha hämmat nedbrytningen en aning. 

 

Glödresten efter kompostering var densamma för båda leden och drygt åtta enheter högre än i 

ingångsmaterialet. Kväveförlusten i led A1 var något större än i B1 förmodligen till följd av 

den något lägre C/N-kvoten som ledde till högre ammoniumkvävekoncentration. Fläkten hade 

förmodligen endast en marginell effekt på kväveförlusten eftersom den stod still under en stor 

del av försöket. Skillnaden i totalkväve efter kompostering mellan led A1 och B1 var dock 

tillräckligt liten för att precis kunna förklaras med analysens mätosäkerhet, vilken är tio 

procent. 
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Tabell 21. Näringsämnen i led A1(blandat material som luftades med fläkt) och B1(blandat material som 

luftades genom självdrag) i Delta. 

Ämne Enhet Ing.matrl. 1,5 mån A1 1,5 mån B1 9 mån A1 9 mån B1 

Ammoniumkväve % TS   1,7 1,3 1,3 1,6 

Ammoniumkväve mg/kg 6701,6 7500 6600 6433 8367 

Kväve Kjeldahl % TS   3,7 3,0 3,2 3,6 

Kväve Kjeldahl mg/kg 36862 16333 15333 16000 19000 

Fosfor P mg/kg TS 23042 21667 18333 24667 30000 

Glödrest % TS 44,7 51,1 55,5 52,8 52,9 

pH 

 

6,7 7,8 7,4 6,8 7,0 

TOC beräknat % TS   28,0 25,3 26,7 27,0 

Torrsubstans % 46,8 44,0 51,5 50,7 52,0 

Kalcium Ca mg/kg TS 10158     17000 16000 

Kalium K mg/kg TS 4356   

 

6200 6200 

Svavel S mg/kg Ts 7304     10000 13000 

 

Torrsubstansen i det rena trädgårdsavfallet låg över 60 genom hela komposteringsförloppet 

(tabell 22) vilket förmodligen hämmade nedbrytningsprocessen. Totalt organiskt kol 

analyserades inte innan kompostering men den var förmodligen relativt hög eftersom 

trädgårdsavfall består av kolrika material såsom kvistar och löv. Detta styrks av att leden med 

rent trädgårdsavfall hade mindre kväveförluster än övriga. Efter kompostering var C/N-kvoten 

14,7 för komposten som luftats med fläkt och 14,6 för den som luftats med rör. Detta ligger 

nära det högsta önskade värdet för gödselmedel. Referensslammet hde en mer fördelaktig 

torrsubstans innan kompostering. Efter kompostering hade slammet en C/N-halt på 6,5. 

 
Tabell 22. Näringsämnen i led A2 (trädgårdskompost som luftades med fläkt), B2 (trädgårdskompost som 

luftades genom självdrag) och stuka C (oluftat referensslam) i Delta under etapp 1. 

Analys Enhet Trädgårdskomp. 9 mån. A2 9 mån. B2 Slam, C 9 mån. C 

Ammoniumkväve % TS 

 

0,15 0,16 

  Ammoniumkväve mg/kg 1320 930 1000 10000 10000 

Kväve Kjeldahl % TS 

 

1,5 1,3 

 

5,2 

Kväve Kjeldahl mg/kg 8900 9000 8300 54000 21000 

Fosfor P mg/kg TS 1900 4800 5500 36000 47000 

Glödrest % TS 68,1 61,2 65,9 30,30 39,9 

pH 

 

8 7,3 7 6,00 7,9 

TOC beräknat % TS 

 

22 19 

 

34 

Torrsubstans % 62,1 61,1 62,4 37,4 40,5 

Kalcium mg/kg TS 15800 14000 13000 6700 15000 

Kalium mg/kg TS 8200 7600 7200 2000 2700 

Svavel mg/kg TS 16000 1800 2300 10800 20000 

 

Liksom i Beta syntes ingen tydlig trend i metallernas koncentrationsökning efter 

kompostering jämfört med före (tabell 23). I led A1 låg förändring i koncentration inom 

ramen för mätosäkerhet för bly, kadmium, koppar, nickel och zink och kunde därför sägas 

vara oförändrad medan krom och magnesium ökade med drygt 100 respektive 50 procent. 

Ungefär samma resultat gällde för led B1 och inga slutsatser kunde därför dras utifrån dessa 

analyser. Halterna av bly, krom och nickel minskade i både led A2 och B2 under 

komposteringen och i led A2 minskade även kvicksilver och zink. Det var bara minskningen 

av krom i led B2 som låg utanför gränsen för mätosäkerhet. Inte heller för dessa led syntes 

någon trend och för de metaller som ökade i koncentration låg ökningen inom gränsen för 

analysens mätosäkerhet. 
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Tabell 23. Metaller i led A1(blandat material som luftades med fläkt), B1(blandat material som luftades genom 

självdrag),  A2 (trädgårdskompost som luftades med fläkt), och B2 (trädgårdskompost som luftades genom 

självdrag) i Delta under etapp 1. 

Metall Enhet Ingångsmtrl. 9 mån A1 9 mån B1 Trädgårds. 9 mån A2 9 mån B2 

Bly mg/kg Ts 20,7 20,0 21,0 25 18 22 

Kadmium mg/kg Ts 0,6 0,6 0,7 0,29  0,34 

Koppar mg/kg Ts 317,5 330,0 380,0 36 50 58 

Krom mg/kg Ts 14 30,0 27,0 29 23 17 

Kvicksilver mg/kg Ts 0,4 0,3 0,3 0,06 <0,05 0,07 

Magnesium mg/kg Ts 2692 4100 3900    

Nickel mg/kg Ts 12,9 16,0 16,0 11 9,6 8,9 

Zink mg/kg Ts 411,8 410,0 480,0 170 160 170 

 

Även vid analys av materialet från Delta missade laboratoriet att analysera kadmium i led A2 

efter kompostering och därför har materialets ursprungliga halt av denna metall använts vid 

beräkning av tillförseln vid maximal giva (tabell 24 och 25). 

 
Tabell 24. Beräknad årlig tillförsel av näringsämnen vid maximal femårsgiva med slutprodukten. 

Ämne [kg/ha och år] A1 B1 A2 B2 Slam 

Fosfor 22 22 6,7 6,3 22 

Totalkväve 14,3 13,9 12,5 9,4 9,8 

Ammoniumkväve 5,7 6,2 1,3 1,1 4,7 

Kalium 5,5 4,5 10,6 8,2 1,3 

Svavel 8,9 9,5 2,5 2,6 9,4 

Kalcium 15,1 11,7 19,4 14,8 7 

 
Tabell 25. Beräknad årlig tillförsel av metaller vid maximal femårsgiva med slutprodukten. 

Metall Gränsvärde A1 B1 A2 B2 Slam 

Bly 25,0 18 15 25 25 10 

Nickel 25,0 14 12 13 10 10 

Koppar 300,0 294 279 69 66 262 

Krom 40,0 27 20 32 19 14 

Zink 600,0 365 352 222 193 328 

Kvicksilver 0,9 0,3 0,2 0 0 0,3 

Kadmium 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 

 

Även i slutprodukterna från Delta var fosfor begränsande för givan i led A1, B1 och referens-

slammet. Begränsande för A2 och B2 var bly. Vid maximal giva av A2 och B2 blev tillskottet 

av fosfor väldigt litet jämfört med de andra leden. Tillskottet av kalium och kalcium blev 

däremot större. Liksom för hästgödslet från Beta gäller andra regler för trädgårdskompost som 

för slam och slamblandningar men även här har utgåtts från samma regelverk som för slam 

för att kunna göra en rättvis jämförelse mellan de olika produkterna. 

 

4.3.2 Etapp 2 - Alfa 
 

Vid det sista provtagningstillfället hade plasten som täckte stuka C blåst sönder och en stor 

del av stukan låg blottad. Det är oklart hur länge stukan varit otäckt och det finns en risk att en 

större mängd kväve avgått till luften och regnvatten lakat ur bland annat metaller och påverkat 

torrsubstanshalten. 
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Enligt tabell 26 fanns ingen större skillnad mellan näringsämnena i stuka A och B och de 

skillnader som fanns faller inom ramen för mätosäkerhet. Initialt hade stuka C lägre innehåll 

av både kväve och fosfor än vad stuka A och B hade, en skillnad som bestod även efter 

kompostering (tabell 27). Fosforhalten i stuka C halverades nästan under komposterings-

förloppet vilket bland annat kan bero på utlakning då stukan låg otäckt under lång tid. 

 

Efter kompostering var andelen organiskt material i stuka C drygt hälften av andelarna i stuka 

A och B. Det tyder på att nedbrytningen var större i stuka C än i de andra vilket stämmer 

överens med vad som förväntats utifrån temperaturmätningarna. 

 

Varken stuka A, B eller D hade en gynnsam C/N-kvot innan kompostering då dessa låg på 7,5 

och 9,5 i stuka A respektive B och 6,7 i stuka D. Stuka C däremot hade en C/N-kvot på 16 

vilket visserligen var under det önskade värdet men ändå tillräckligt högt för att inte en alltför 

snabb mineralisering av kväve skulle äga rum. Efter kompostering hade C/N-kvot i stuka C 

sjunkit till 10 vilket är en bra nivå för gödselmedel. 

 
Tabell 26. Näringsämnen i stuka A (fläkt) och B (självdrag) i Alfa under etapp 2. 

    Stuka A Stuka B 

Ämne Enhet Ing.matrl. 11 mån. Ing.matrl. 11 mån. 

Ammoniumkväve % TS 1,4 1,6 1 1,7 

Ammoniumkväve mg/kg 3500 3800 3000 4500 

Kväve Kjeldahl % TS 4,8 4,9 4,1 4,2 

Kväve Kjeldahl mg/kg  TS 12000 12000 12000 11000 

Fosfor P mg/kg TS  34000 30000 28000 31000 

Glödrest % TS 37,2 33,4 31,4 37,1 

pH   8,4 9 8,6 8,9 

TOC beräknat % TS 36 38 39 36 

Torrsubstans % 25,2 24,3 29,1 26,2 

Kalium K mg/kg TS 15000 18000 17000 16000 

Svavel S mg/kg TS 15000 14000 13000 14000 

 
Tabell 27. Näringsämnen i stuka C (omblandning) och D (referensslam) i Alfa under etapp 2. 

    Stuka C Stuka D 

Ämne Enhet Ing.matrl. 11 mån Ing.matrl. 11 mån 

Ammoniumkväve % TS 0,6 0,6 1,3 2,1 

Ammoniumkväve mg/kg 1900 2350 3550 6450 

Kväve Kjeldahl % TS 2,6 2,1 5,5 4,9 

Kväve Kjeldahl mg/kg  TS 8350 8050 15000 15000 

 Fosfor P mg/kg TS  22000 14000 38500 42000 

Glödrest % TS 27,2 63,1 35,5 43,8 

pH   8,3 8,3 7,6 8,8 

TOC beräknat % TS 41,5 21 37 32 

Torrsubstans % 32,8 39,3 27,5 30,8 

Kalium K mg/kg TS 12500 10850 1850 2000 

Svavel S mg/kg TS 9550 6600 16500 16500 

 

Samtliga stukor uppvisade en lägre koncentration av majoriteten av de analyserade metallerna 

efter kompostering (tabell 28 och 29), vilket var tvärtemot det förväntade resultatet och det 

resultat som erhölls under etapp 1. Den mätosäkerhet som laboratoriet anger för sina analyser 

var dock i de flesta fall större än skillnaderna och det gick därför inte att säga att 

koncentrationerna verkligen sjönk. En viss urlakning av metaller kan ha skett särskilt i stuka 
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C, som dels var otäckt under försökets första veckor och dels mot slutet då plasten blåst 

sönder, och stukan därmed var oskyddad för regn. 

 
Tabell 28. Metaller i stuka A (fläkt) och B (självdrag) i Alfa under etapp 2. 

    Stuka A Stuka B 

Metall Enhet Ing.matrl. 11 mån. Ing.mtrl. 11 mån. 

Bly Pb mg/kg TS 13 14 12 14 

Kadmium Cd mg/kg TS 0,6 0,62 0,59 0,63 

Koppar Cu mg/kg TS 470 140 390 440 

Krom Cr mg/kg TS 18 17 14 17 

Kvicksilver Hg mg/kg TS 0,36 0,38 0,26 0,41 

Magnesium Mg mg/kg TS 6000 6000 5700 5900 

Nickel Ni mg/kg TS 16 15 13 15 

Zink Zn mg/kg TS 560 510 480 540 

Silver Ag mg/kg TS 2,6 2,6 2,3 2,6 

Järn Fe mg/kg TS 53000 47000 43000 48000 

 

I stuka C, där dubbla metallanalyser gjordes, syntes en skillnad i koncentration mellan de två 

analyserna (tabell 26). För alla metaller utom zink låg skillnaden inom området för 

laboratoriets mätosäkerhet och proverna antogs därför vara tillräckligt homogena för att ge en 

representativ bild av stukan som helhet. 

 
Tabell 29. Metaller i stuka C (omblandning) i Alfa under etapp 2. 

 

 Stuka C före 

kompostering 

Stuka C efter 

kompostering  

Ämne Enhet Analys 1 Analys 2 Analys 1 Analys 2 Mätosäk. [%] 

Bly mg/kg TS 11 12 10 12 25 

Järn mg/kg TS 37000 39000 28000 33000 15 

Kadmium mg/kg TS 0,55 0,48 0,38 0,41 15 

Koppar mg/kg TS 330 320 170 220 30 

Krom mg/kg TS 14 16 20 22 15 

Kvicksilver mg/kg TS 0,21 0,29 0,15 0,21 25 

Magnesium mg/kg TS 4500 5000 4600 5300 15 

Nickel mg/kg TS 12 13 11 12 15 

Silver mg/kg TS 2 2 1,1 1,3 20 

Zink mg/kg TS 340 390 190 280 15 

 

4.4 Lukt 
 

4.4.1 Etapp 1 
 

De två lantbrukare som intervjuades efter etapp 1 fick bland annat svara på frågor om hur de 

upplevde lukten på referensslammet och de blandade komposterna. 

 

Lantbrukaren i Alfa tyckte att det var en markant luktskillnad dels  mellan de 

färdigkomposterade blandade stukorna och den färdigkomposterade referensstukan och dels 

mellan färskt slam och slammet i referensstukan efter lagring. Även sex stycken närboende 

personer ska ha haft samma åsikt. Det var dock ingen skillnad mellan stuka A och B. 
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Lantbrukaren i Beta tyckte att de blandade stukorna luktade mindre än referensstukan men 

hade fått klagomål från närboende då motorhaveri i traktorn gjorde att gödslet inte kunde 

brukas ner förrän efter ett dygn. Denne lantbrukare påpekade även att väderförhållande har 

betydelse för omgivningens upplevelse av lukten. Hög luftfuktighet och ingen eller svag vind 

leder till problem med lukt. 

 

4.4.2 Etapp 2 
 

Vid provtagning av de färdigkomposterade produkterna märktes en tydlig skillnad i lukt 

mellan stukan som innehöll referensslam och övriga tre stukor som alla innehöll en blandning 

av slam och djupströgödsel. Det gick dock inte att känna någon luktskillnad mellan stuka A 

och B och stuka C som uppnått högst temperaturer. Referensstukan hade en stark avloppsdoft 

medan övriga stukor mer påminde om kogödsel i lukten. 

 

Vid spridning av stukorna registrerades även då en tydlig skillnad mellan stuka A-C och stuka 

D även om de förstnämnda fortfarande hade en relativt stark och frän doft. 

 

5. DISKUSSION 
 

5.1 Luftningsmetod och temperaturer 
 

En förklaring till att det vid flera tillfällen förekom extremvärden vid temperaturmätningarna i 

Beta under etapp 1 kan vara att det var svårt att homogenisera materialet fullständigt så att det 

fanns en skillnad i sammansättning mellan olika partier. En annan förklaring är att stukorna 

inte var helt symmetriska och partier med större volym i relation till mindre ytarea blev 

varmare. En tredje förklaring är att om temperaturen mättes i ett parti som låg nära den del av 

stukan som enbart innehöll hästgödsel kan den höga temperaturen i hästgödslet hjälpt till att 

värma upp de delar av stukan med blandat material som låg nära angränsande till detta. 

Skillnaden kan även bero på att luftningsmetoderna var undermåliga och delar av stukorna 

därför led av syrebrist med minskad mikrobiell aktivitet och därmed lägre temperatur som 

följd. Det finns en risk att samtliga stukor som luftades med antingen rör eller fläkt drabbades 

av syrebrist i de djupare delarna men ytterligare undersökningar krävs för att konfirmera 

detta. 

 

Anledningen till att det inte gick att påvisa någon skillnad i temperatur mellan det blandade 

materialet och det rent hästgödsel i Beta under etapp 1 kan vara att nedbrytningsprocessen i 

led A2 tillfälligt stannade upp vilket sänkte medeltemperaturen och från led B2 fanns för få 

mätvärden för att några slutsatser ska kunna dras. Att medeltemperaturerna var höga i ren 

trädgårdskompost kan ha sin förklaring i materialets luftiga struktur, som underlättar god 

syretillgång, och i jämförelse höga C/N-kvot. 

 

Under etapp 1 gick det inte att dra några slutsatser om temperaturerna i rent slam eftersom det 

inte fanns tillräckligt med temperaturdata från någon av försöksplatserna men utifrån befintlig 

temperaturdata och teorin om komposter i kapitel 2.3 är det troligt att referensslammet inte 

uppnådde samma temperaturer som de blandade materialen, rent hästgödsel, djupströgödsel 
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eller trädgårdskompost eftersom slammet dels är energifattigt, på grund av rötning, och dels 

har en ogynnsam struktur som försvårar syresättning av materialet. 

 

Fläkten som användes för att lufta A-stukorna var  underdimensionerad och hade förmodligen 

ingen eller marginell effekt på syresättningen av stukorna. Endast resultatet från 

temperaturmätningarna i Alfa under etapp 1 motsäger detta eftersom det då gick att påvisa en 

signifikant skillnad mellan temperaturerna i stuka A och B. Fler undersökningar och 

upprepningar av försöket, med regelbundna temperaturmätningar i samtliga stukor, skulle 

dock behöva göras för att utesluta att temperaturskillnaderna beror på någonting annat än 

luftningsmetoden. Skillnaden kunde endast påvisas vid ett av mättillfällena och sammantaget 

blir därför slutsatsen att luftning med fläkt inte genererar högre temperaturer än luftning med 

rör då de fläktar som ingick i försöket används. 

 

Kväveförlusterna var i flera fall större i försöksleden i stuka A än i stuka B men även det 

omvända förhållandet observerades och det går inte att utifrån resultaten i dessa försök att 

sluta sig till att fläkten ökat kväveavgången till atmosfären. 

 

Luftning genom omblandning var den metod som gav bäst resultat sett till stukornas 

temperaturer under komposteringsförloppet. Metoden är även att föredra eftersom 

anläggningsarbetet förenklas då inga rör behöver läggas ner och valet av plats för stukan blir 

friare när hänsyn ej behöver tas till tillgång på elektricitet, såsom för de fläktluftade stukorna. 

Det medför att stukorna kan anläggas i anslutning till de åkrar där den färdiga produkten ska 

spridas. Förekomst av rör i stukorna försvårar upptag av materialet inför spridning då de 

riskerar att gå sönder och orsaka problem med att plastbitar hamnar i gödselspridaren. Detta 

undviks i stukor som luftas genom omblandning, vilket ytterligare talar för denna metod då 

enkelhet för lantbrukaren är en viktig aspekt. En nackdel med omblandning är att det tar större 

yta i anspråk och ökar risken för markpackning vid vändning av komposten. 

 

De temperaturer som uppnåddes i den omblandade stukan låg i vissa punkter stundvis över 70 

grader. Det kan ha medfört att den mikrobiella aktiviteten, och därmed nedbrytningen, 

tillfälligt hämmades i dessa punkter. (Johansson, 1993) Effekten var dock kortvarig och för 

det mesta låg temperaturen inom de optimala gränserna i samtliga mätpunkter. Å andra sidan 

leder temperaturer över 70 grader till en större avdödning av patogener. Vid två tillfällen 

sjönk medeltemperaturen i stukan. Den första nedgången kan bero på att den mikrobiella 

aktiviteten tillfälligt avtagit till följd av syrebrist Samma dag som materialet blandades om 

sjönk stukans medeltemperatur återigen tillfälligt då kallare material från stukans yta 

blandades ner. Anmärkningsvärt är att de flesta mätpunkter även därefter höll en relativt låg 

temperatur även om en viss höjning av medeltemperaturen registrerades några dagar efter 

omblandningen. Förväntat var att den mikrobiella aktiviteten skulle ta ny fart, med lika höga 

temperaturer som tidigare under komposteringsförloppet som följd, då syre och dåligt 

nedbrutet ytmaterial blandades in. Denna effekt syntes endast i enstaka punkter. En förklaring 

till detta är att materialet redan var så pass nedbrutet att den mikrobiella aktiviteten avtog på 

grund av detta. 

 

För att verkligen kunna jämföra de olika luftningsmetodernas inverkan på stukornas 

temperaturer borde de ha varit exakt likadana till storlek och form. Stuka C under etapp 2 var 

aningen högre än stuka A och B och täcktes med plast en månad senare vilket förmodligen 

påverkade temperaturen då syretillförseln till stukan, genom den naturliga skorstenseffekten, 

ökade. 
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Omblandning ökar tillfälligt kväveavgången till atmosfären och eftersom stukan av praktiska 

skäl inte täcktes med plast förrän efter omblandning och plasten blåste sönder i slutet av 

försöket var kväveförlusterna förmodligen större under dessa perioder än i de andra stukorna, 

som täcktes omgående efter anläggning. De olika komposteringsmetodernas påverkan på 

lustgasavgången täcks inte av denna studie men vore intressant att undersöka. 

 
5.2 Nedbrytning av läkemedel och organiska föreningar 

Då det rörde sig om mycket stora mängder slam och gödsel blev inte viktuppskattningen 

exakt, eftersom det inte fanns möjlighet att väga varje lass innan spridning. Det antogs att 

densiteten var densamma i hela stukorna och att volymen på varje lass var lika stor. Eftersom 

innehållet av de undersökta ämnena per kilogram kompost var så liten antogs att en viss 

felaktighet i slutvikten inte haft alltför stor betydelse för den beräknade totalvikten av varje 

ämne. Liksom vid analys av näringsämnen kan resultaten från analyserna av läkemedel och 

organiska föreningar påverkats av att proverna på ingångsmaterialen tinades en aning för att 

kunna delas. 

 

Stuka D anlades en månad efter stuka C men provtagningen på slutprodukten utfördes på 

samma dag i båda stukorna och stuka D fick därför en månad kortare tid för nedbrytning. 

Detta har med största sannolikhet påverkat resultatet vid framtida studier bör de olika 

stukorna anläggas vid samma tidpunkt. 

 

5.2.1 Läkemedel 
 

Vid jämförelse av läkemedelshalterna i referensslammet före kompostering och de halter som 

uppmättes i slam 2010 (tabell 1) syntes att halterna har ökat för de flesta substanser. Sedan 

2010 har tekniken och analysförfarandet utvecklats vilket kan medföra att vissa konjugat och 

metaboliter som tidigare inte givit genomslag vid analys gör det idag. År 2010 kemi-

condbehandlades slammet medan det centrifugerades år 2013. Som beskrivet i kapitel 2.1 

tillsätts väteperoxid och svavelsyra vid kemi-condbehandling vilket sänkte pH. Detta kan ha 

påverkat läkemedelssubstansernas struktur och koncentration. Därför går det inte att utifrån 

dessa resultat sluta sig till att flödet av läkemedel till verket var större 2013 än 2010. Den 

största skillnaden jämfört med 2010 står Ciprofloxacin för. Halten i referensslammet före 

kompostering var mer än 60 gånger högre än den analyserade halten 2010. 

 

Läkemedelssubstanserna analyserades endast i sin originalform och ingen hänsyn togs till 

eventuella konjugat och metaboliter. Osäkerheten i de analyserade halterna är därför stor. Det 

vore intressant att studera om nedbrytningen var fullständig eller om substanserna endast 

övergått till en annan form. 

 

I flera fall ökade totalvikten av en läkemedelssubstans istället för att minska vilket förklaras 

med att en större andel av dessa substanser var bundna i metaboliter och konjugat före 

kompostering än efter och att de bröts upp under komposteringen. Den stora standard-

avvikelsen som generellt finns vid analys av läkemedel i slam spelade antgligen också in. Av 

den anledningen hade upprepade analyser av varje substans varit intressant.  

 

Halten Ciprofloxacin i stuka C var efter kompostering strax under 2 mg/kg TS och vid 

nedbrukning i marken sjunker halten ytterligare på grund av utspädning. Den lägsta 

jordkoncentrationen som Lillenberg m fl använde 2010, vid undersökning av sallads upptag 
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av Ciprofloxacin, var 10 mg/kg TS och ytterligare undersökning krävs för att fastställa 

huruvida ackumulering sker även vid lägre koncentrationer än så. Halten i stuka C låg i 

samma storleksordning som den i Lillenbergs försök och det finns därför anledning att tro att 

upptag och ackumulering sker. Eftersom slambaserade gödselmedel inte är tillåtna för 

gödsling av sallad vore det intressant att se om samma tendenser vad gäller upptag finns även 

för andra typer av grödor. 

 

Tidigare försök har visat att kompostering ökar nedbrytningen av antidepressiva preparat 

(Vasskog m fl, 2009). Detta gällde för flera av de antidepressiva medel som ingick i denna 

studie, dock inte alla. I stuka C ökade totalvikten av Fluoxetin med 125 procent medan 

totalvikten i stuka D minskade med knappt 30 procent. 

 

För majoriteten av de detekterade substanserna var minskningen av totalvikten betydligt större 

i stuka C än i stuka D  men fler upprepningar och undersökningar av metaboliter, konjugat 

och nedbrytningsprodukter krävs för att slutsatser ska kunna dras och resultaten från detta 

försök har inte kunnat påvisa någon skillnad i nedbrytning av läkemedelsrester mellan 

avloppsslam som samkomposterats med djupströgödsel från nöt och slam som endast har 

lagrats. 

 

5.2.2 Organiska föreningar 
 

Förekomsten av PFOA ökade kraftigt i stuka C under komposteringsförloppet vilket kan 

förklaras med att det är en nedbrytningsprodukt av andra perfluorerade ämnen och en stor 

nybildning ägde rum. PFOA har även hög persistens vilket kan ha gjort att vidare nedbrytning 

inte skett i någon större skala. Även PFOS är en persistent nedbrytningsprodukt men denna 

minskade istället i båda stukorna vilket tyder på låg eller ingen nybildning genom nedbrytning 

av andra perfluorerade ämnen. 

 

Även 4-NF-monoetoxylat ökade i totalvikt i stuka D, vilket även det kan förklaras med att 

nybildningen, till följd av nedbrytning av andra ämnen till detta ämne, var större än 

nedbrytningen av själva ämnet. 

 

Resultaten från denna studie tyder på att nedbrytningen av de organiska föreningar som ingick 

i försöket ökar då slammet samkomposteras med djupströgödsel, jämfört med om det enbart 

lagras. I de flesta fall var den procentuella viktminskningen minst tre gånger så stor i stuka C 

som i stuka D och många gånger var skillnaden ännu större. För att fastställa resultatet skulle 

fler upprepningar behöva göras. I denna undersökning har ingen hänsyn tagits till vilka 

nedbrytningsprodukter som bildads vid nedbrytning. Somliga ämnen blir mer toxiska efter 

nedbrytning än vad de är i sin grundform. Försöket ger heller inte svar på huruvida 

nedbrytningen var större i komposten än vad den skulle vara i marken. Eventuellt skulle 

resultatet förbättrats ytterligare om djupströgödseln vore helt färsk. Då den var några månader 

gammal när försöket inleddes hade den redan hunnit brinna en del och viss nedbrytning därför 

redan ägt rum. 

 

5.3 Inblandningsmaterial 
 

Vad gäller inblandningsmaterial är det svårt att utifrån temperaturdata uttala sig om vilket 

som är att föredra eftersom stukorna anlagts och temperaturmätningar utförts på olika datum 

för de olika inblandningsmaterialen. Försöksplatserna var även olika för de olika materialen 
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vilket medförde att de utsattes för olika väderbetingelser. Enligt tidigare studier har dock yttre 

temperaturer obetydlig effekt på kompostens temperatur (Johansson, 1993) En viktig faktor 

vid val av inblandningsmaterial är vilket eller vilka material som finns tillgängliga på den 

aktuella platsen. Trädgårdskompost från återvinningscentral visade sig innehålla mycket 

föroreningar i form av plast och annat skräp varför detta inte rekommenderas som 

inblandningsmaterial. Trädgårdskomposten och blandningarna av slam och trädgårdskompost 

hade en låg andel organiskt material jämfört med häst- och nötgödsel samt blandningarna med 

dessa. 

 

För samtliga blandningar var den initiala C/N-kvoten för låg vilket skulle kunna avhjälpas 

genom att till exempel halm blandas in, något som även har positiv effekt på syresättningen 

av stukan (Kirchmann, 1985). 

 

Vid jämförelse av metallhalter och näringsinnehåll i de tre olika inblandningsmaterialen 2012 

sågs att trädgårdsavfall hade lägst näringsinnehåll med avseende på fosfor, kalium och kväve 

och även det lägsta innehållet av organiskt material medan de flesta metallhalter var högre än 

i hästgödsel och nötgödsel. Nötgödsel hade det högsta totalkväveinnehållet vilket i 

kombination med de låga kolinnehållen i både nötgödsel och slam ger alldeles för låg C/N-

kvot och inblandning av kolrikare material för att höja denna är ett måste för att minska 

kväveförlusterna. Eftersom de två leden i Alfa under etapp 1 som innehöll nyutgödslad 

respektive ett år gammal djupströgödsel från nöt slogs ihop, på grund av resursbrist, kunde 

ingen skillnad mellan de två gödselmedlen uppmätas. Nyutgödslad djupströgödsel bör ha 

högre C/N-kvot än äldre djupströgödsel vilket kan vara en delförklaring till de högre 

temperaturerna under etapp 2 då det förstnämnda användes. 

 

Nötkreaturs matsmältningssystem bryter effektivt ner cellulosa och en stor del av det kol som 

finns i nötgödsel kommer från strömaterialet. Fosforhalterna i nöt- och hästgödsel var i stort 

sett desamma medan kaliuminnehållet var högre i nötgödsel. Förutom kadmium hade 

hästgödsel genomgående högre metallinnehåll än nötgödsel. Detta var specifikt för de aktuella 

gödseln. Förhållandet kan vara annorlunda mellan andra stall där djuren äter annat slags foder 

eller foder som är odlat på marker där närings- och metallinnehållet skiljer sig från det på de 

aktuella platserna samt annan typ av strömedel används i stallarna. Hästgödselns och 

trädgårdskompostens höga innehåll av tungmetaller i förhållande till näringsinnehållet är 

intressant då det saknas regler och gränsvärden liknande de som gäller för slambaserade 

växtnäringsprodukter. På grund av hästgödselns och trädgårdskompostens låga fosforinnehåll  

skulle metalltillskottet vid maximal fosforgiva bli betydligt högre jämfört med maximal 

fosforgiva av det slam som användes i försöket. Om hästarna å andra sidan enbart äter foder 

och står på strömaterial från den egna gården cirkulerar tungmetallerna inom det systemet 

medan tillförsel via slam ger ett nytillskott av tungmetaller till systemet. 

 

Både nötgödsel och hästgödsel fungerade bra som inblandningsmaterial och gav en produkt 

med god gödselverkan, vilken skulle kunnat förbättras ytterligare om det initiala kolinnehållet 

höjdes för att motverka kväveförluster. Nyutgödslad djupströgödsel är bättre än äldre, på 

grund av det högre kolinnehållet, men även för den nyutgödslade skulle kolinnehållet behöva 

höjas ytterligare. Vilket av nöt- eller hästgödsel som är att föredra styrs i första hand av vad 

som finns tillgängligt på den aktuella platsen. 

 

5.4 Metaller 
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Kompostering är en mycket komplex process med många olika faktorer som påverkar. Analys 

av metaller för att beräkna materialförlusterna fungerade inte som förväntat och inga 

slutsatser om materialminskningen kunde dras utifrån detta. Under etapp 2 korrigerades 

försöksmetoden och materialet vägdes istället. 

 

Endast i Alfa under etapp 1 kunde ett mönster ses i metallhalterna före gentemot efter 

kompostering. För vissa av metallerna hade analysmetoden en hög mätosäkerhet, upp till 30 

procent, vilket gjorde att ingen slutsats kunde dras utifrån flera av de uppmätta 

koncentrationsökningarna och minskningarna då de föll inom ramen för mätosäkerheten. En 

vidareutveckling av analysmetoderna eftersöks därför. Den största felkällan under etapp 1 var 

att de färdigblandade ingångsmaterialen inte analyserades utan metallhalterna beräknades 

utifrån halterna i de olika delkomponenterna som ingick i de samkomposterade stukorna. 

Under etapp 2 provtogs därför istället det färdigblandade ingångsmaterialet vilket gör det 

svårt att jämföra resultaten från etapp 1 med dem från etapp 2. 

 

Under etapp 2 minskade flera av metallhalterna under komposteringsförloppet istället för att 

öka vilket går tvärt emot det förväntade resultatet. Förlusten av metaller gick inte att förklara. 

En liten del kan ha lakats ut men det förklarar inte hela förlusten. Stukorna innehöll cirka två 

tredjedelar vatten men å andra sidan bör marken under blivit så packad av stukornas tyngd att 

markinfiltrationen var liten och vatten främst emigrerade genom ytavrinning. Biototals 

undersökning av marken under och runt omkring stukorna påvisade ingen förhöjning av 

metallhalterna i jorden. (Kjellquist, pers. medd.) Fastläggning av metaller gjorde förmodligen 

att en del inte kunde extraheras och detekteras och är, i kombination med fel i provtagning 

och analys, den mest troliga förklaringen till slutproduktens låga metallinnehåll. Ytterligare 

undersökningar, till exempel analys av det lakvatten som lämnar stukorna, vore intressant för 

att förklara metallförlusterna. 

 

5.5 Har målen uppnåtts? 
 

Slutprodukten hade bra näringsinnehåll och materialminskningen gjorde att spridnings-

volymen blev mindre. Mindre spridningsvolymer med högre koncentration av näringsämnen 

är att föredra både ur miljö- och kostnadssynpunkt då tidsåtgång och bränsleförbrukning vid 

spridning minskar. Jämfört med slam var strukturen bättre och mer lättarbetad. 

 

Samkompostering av avloppsslam och gödsel kan användas på gårdsnivå. Om stukorna luftas 

genom omblandning är både anläggning och upptag relativt enkel och valet av plats är fri. 

Kompostering innebär ett visst merarbete för lantbrukaren jämfört med att endast lagra och 

hygienisera slammet enligt Revaq's regler. En del av den arbetstiden tjänas dock in igen vid 

spridning på grund av materialminskningen. 

 

Huruvida målet om minskad lukt är uppfyllt kan diskuteras. Samtliga tillfrågade var överens 

om att de blandade komposterna luktade mindre än det rena slammet men vissa luktproblem 

kvarstod fortfarande. 

 

I detta försök uppnåddes målet om minskad mängd läkemedelsrester och organiska föreningar 

efter kompostering. Om samma resultat gäller generellt går inte att uttala sig om innan fler 

upprepningar av försöket har utförts. 
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6. SLUTSATSER 
 

Resultaten från denna studie visar att: 

 

 Luftning genom omblandning är den metod som är att föredra framför luftning med 

fläkt eller självdrag. Dels gav omblandning högre temperaturer och dels var det den 

metod som var enklast att använda då både anläggning och spridning underlättades 

och val av plats blev friare när ingen strömtillgång krävdes. Omblandning kräver dock 

tillgång till större yta. 

 Djupströgödsel från nöt och hästgödsel var på många sätt likvärdiga inblandnings-

material med avseende på slutproduktens näringsinnehåll. Nyutgödslad djupströ-

gödsel, med hög C/N-kvot, är att föredra framför äldre som redan har brunnit.  

 Samkompostering av avloppsslam med djupströgödsel från nöt, hästgödsel eller 

trädgårdskompost är en bra metod för att höja slammets näringsstatus samt ge slammet 

en mer fördelaktig struktur, C/N-kvot och torrsubstanshalt. 

 Samkompostering av avloppsslam med djupströgödsel från nöt, hästgödsel eller 

trädgårdskompost är en bra metod för att reducera lukt, om än inte ta bort den helt.  

 Ytterligare undersökningar krävs för att avgöra vilken effekt samkompostering av 

avloppsslam med djupströgödsel från nöt har på nedbrytning av läkemedelssubstanser 

jämfört med slam som endast lagrats. 

 Samkompostering av avloppsslam och djupströgödsel tycks vara en bra metod för att 

öka nedbrytningen av organiska föreningar jämfört med avloppsslam som endast 

lagras.  



47 

 

7. REFERENSER 
 

Alm S.E., Britton T. (2008). Stokastik - sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. 

Stockholm: Liber AB. ISBN 978-91-47-05351-3 

 

Bienkowski B. (2013). Fish on Prozac Prove Anxious, Antisocial, Aggressive. Scientific 

American. 2013-06-12 

 

Biototal. Miljö- och kvalitetspolicy. Tillgänglig: http://www.biototal.se/vart-erbjudande/miljo-

och-kvalitetspolicy/ [2014-04-15] 

 

Brodin T., Fick J., Jonsson M. Klaminder J. (2013) Dilute concentrations of a psychiatric 

drug alter behavior of fish from natural populations. Science 339(6121) (2013) s. 814-815 

 

Båth B., Magnusson M. (2003). Makronäringsämnen, mikronäringsämnen och pH i ekologisk 

grönsaksodling. Jönköping: Jordbruksverket (Ekologisk produktion av grönsaker, p 7:18) 

 

Davidsson  Å.,  Eriksson 
 
E.,  Fick

  
J.,  La Cour Jansen  J. (2012). Ozonation and thermal pre-

treatment of municipal sewage sludge - implications for toxicity and methane potential. 

ECSM 2012 – 3
rd

 European Conference on Sludge Management. Leon, Spain, 6&7 September 2012 

 

Environmental Protection Agency, United States. 4-Nonylphenol. Tillgänglig: 

http://iaspub.epa.gov/tdb/pages/contaminant/contaminantOverview.do [2014-04-29] 

 

Hörsing M., Eriksson E., Gissén C., La Cour Jensen J. och Ledin A. (2014). Organiska 

miljögifter i sockerbetor och blast odlade på mark gödslad med kommunalt avloppsslam. 

Bromma: Svenskt Vatten Utveckling (Rapport 2014:12) 

 

Johansson U. (1993) Kompostering av stallgödsel. Jordbruksverket, Jordbruksinformation 

1(1993) 1102-8025 

 

Jordbruksverket (1995). Gödselproduktion, lagringsbehov och djurtäthet vid 

nötkreaturshållning. Jordbruksverket (Rapport 1995:10) 

 

Jordbruksverket (2013). Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och 

allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. SJVFS 

2013:40. 2013-11-29 

 

Kemikalieinspektionen (2012). Antibacterial substances leaking out with the washing water – 

analyses of silver, triclosan and triclocarban in textiles before and after washing. 

Sundbyberg: Kemikalieinspektionen (PM 1/12, februari 2012) 

 

Kemikalieinspektionen. Ftalater. Tillgänglig: http://www.kemi.se/sv/Innehall/Fragor-i-

fokus/Ftalater/ [2014-04-29] 

 

Kemikalieinspektionen. Perflourerade ämnen(PFOS, PFOA med flera). Tillgänglig: 

http://www.kemi.se/sv/Innehall/Fragor-i-fokus/Perflourerade-amnen-PFOS-PFOA-med-flera/ 

[2014-04-29] 

 

Kimura, K., Hara, H. och Watanabe, Y., (2007). Elimination of selected acidic 



48 

 

pharmaceuticals from municipal wastewater by an activated sludge system and membrane 

bioreactors. Environmental science & technology 41 (2007) 3708–3714 

Kirchman H. (1985). Fast stallgödsels kväveförluster vid lagring. SLU, Växteko 28 (1985) 

Kjerstadius H., la Cour Jansen J., Stålhandske L., Eriksson E., Olsson M., Davidsson Å. 

(2012). Rötning av avloppsslam vid 35, 55 och 60
o
C. Stockholm: Svenskt vatten utveckling 

(Rapport 2012:15) 

 

Käppalaförbundet. Reningsprocessen. Tillgänglig: http://www.kappala.se/Vad-vi-

gor/Avloppsrening/Reningsprocessen/ [2014-03-29] 

Käppalaförbundet. Slam. Tillgänglig: http://www.kappala.se/Vad-vi-gor/Slam/ [2014-03-29] 

Larsson J., Lööf L. (2011). Läkemedel i miljön. I: Läkemedelsverket (2011). 

Läkemedelsboken 2011-2012. Sid. 1182:1193 

 

Langenkamp H., Part P., (2001). Organic contaminants in sewage sludge for agricultural use. 

European Commission Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability 

Soil and Waste Unit. 

 

Lillenberg M., Yurchenko S., Kipper K., Herodes K., Pihl V., Lõhmus R., Ivask M., Kuu A., 

Kutti S., Litvin S.V. och Nei L. (2010). Presence of fluoroquinolones and sulfonamides in 

urban sewage sludge and their degradation as a result of composting. Int. J. Environ Sci. 

Tech. 7(2) s. 307-312 

 

Länsstyrelsen i Jönköpings län (2011). Screening av miljögifter i Jönköpings län 2007 – 2009. 

Jönköping: Länsstyrelsen (Rapport 2011:37)  

 

Naturvårdsverket (1994). Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, 

när avloppsslam används i jordbruket. SNFS 1994:2 MS:72. 1994-07-18 

 

Naturvårdsverket (2008). Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester 

och andra farliga ämnen. Stockholm: Naturvårdsverket (Naturvårdsverket Rapport 5794, 

februari 2008)  

 

Naturvårdsverket (2009). Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön? Resultat från 

miljöövervakningens screeningprogram 2006 – 2008. Stockholm: Naturvårdsverket 

(Naturvårdsverket Rapport 6301, september 2009)  

Rosqvist L. (2004). Screening av fenoler i Skånes miljö: Utvärdering av provtagning 2003 i 

reningsverk, sjöar och hav. Malmö: Länsstyrelsen i Skåne län  

Sabiene N., Valdas P., Shen-Yi C., Jih-Gaw L. (2007). Variations of metal distribrution in 

sewage sludge composting. Science Direct, Vaste Management 28 (2008) s. 1637-1644 

SMHI. Månadsmedeltemperatur december. Tillgänglig: 

http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/2.1353/monYrTable.php?month=12&par=tmp 

[2014-07-01] 



49 

 

Stockholms läns landsting. Environmentally classified pharmaceuticals. Tillgänglig: 

http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/Miljo-och-lakemedel/About-the-environment-and-

pharmaceuticals/Environmentially-classified-pharmaceuticals/ [2014-05-15] 

Svenskt vatten. Vad är Revaq? Tillgänglig: 

http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Avlopp-och-Miljo/REVAQ/om-REVAQ/ [2014-

07-24] 

SWECO (2010). Screening of musk substances and metabolites. Malmö: SWECO 

Environment AB (Projekt 1270415000, juni 2010) 

Törneman N., van Praagh M., Bjarke M., Johansson M., Frendberg L. och Hallgren P. (2014). 

Organiska ämnen I slam – en prioritering för slamåterföring. Svenskt Vatten AB (Svenskt 

Vatten Utveckling Rapport 2014-09) 

Vasskog T., Bergersen O., Anderssen T., Jensen E., Eggen T. (2009). Depletion of selective 

serotonin reuptake inhibitors during sewage sludge composting. Science Direct, Vaste 

Management 29 (2009) 2808-2815 

 

Personliga meddelanden 

Allmyr M. Miljökonsult WSP Sverige AB. E-post, 2014-04-24. 

Bertholds C. Slamansvarig, Käppalaförbundet. Samtal, 2014-04-05. 

Lindberg R. Forskningsingenjör, Kemiska institutionen, Umeå Universitet. E-post 2014-06-

18. 

Kjellquist T. Ansvarig affärsutveckling, Biototal. Telefonsamtal, 2014-08-31. 

Palmgren T. Teknisk chef, Käppalaförbundet. E-post, 2014-04-08. 

SÖRAB. Kundtjänst. Telefonsamtal, 2014-08-18. 

Westman-Lernstål I. Projektkoordinator, Eurofins. Epost: 2014-04-29. 

 

  



50 

 

Bilaga 1 
 
Prioriteringslista för undersökning av organiska föreningar i slam för spridning på åkermark.  (Törneman m fl 

2014) 

Prio. Ämne Rangsumma 

1 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phentylethyl)phenol 76 

2 PBDE209 53 

3 Galaxolide 51 

4 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol 45 

5 Ketoconazole 45 

6 Decamethylcyclopentasiloxane 44 

7 Diisononyl phtalate 36 

8 Ciprofloxacin 35 

9 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpenthylphenol 33 

10 2-(benzotriazol-2-yl)-4-metylphenol 33 

11 Octabromodibenzo-furan 28 

12 Dipyridamole 24 

13 Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate 23 

14 Venalfaxine 21 

15 Butylhydroxytoluene 20 

16 FB28 20 

17 DAS2 19 

18 Erythromycine 19 

19 AMPA 18 

20 4-nonylphenol, grenad 17 

21 Miconazole 17 

22 Metoprolol 16 

23 LAS (C10) 13 

24 PBDE99 12 

25 Tonalide 12 

26 Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate 11 

27 Ofloxacine 11 

28 Telmisartan 11 

29 TBT 9 

30 2,6-Diiso-propyl-phenol 8 

31 Acetaldehyde-b 8 

32 DSBP 8 

33 Pentabromophenol 7 

34 Eusolex 6300 5 

35 4-nonylpheno-diletoxylat 5 

36 Tetrabromobiphenol-A 5 

37 Buprenorphine 4 

38 Citalopram 4 

39 Octocrylene 4 

40 5H-Benzo(a)carbazole 3 

41 Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzonate 3 

42 Loperamide 2 

43 2,2'6,6'-tetra-butyl-4,4'-methenediphenol 1 

44 Clindamycine 1 
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Bilaga 2 

Etapp 1 

Alfa 
Total mängd slam: 914 ton 

Densitet djupströgödsel: 800 kg/m
3
 

 
Stuka A och stuka B: 
Längd: 60 meter 
Bredd: 11 meter 
Höjd: 1,5 meter 
 

Stuka C: 

Slamvikt: 300 ton 

 

Leverans av slam: 120709 

120718 

120727 – 120729 

120813 – 120819 

Stuka A och B blandades:  120709 (1a),  

120719 - 120726 (1b) 

Provtagning djupströgödsel:  120709 (1a),  

120730 (1b)  

Stukorna täcks med plast:  120824 
 

 

Fläkt kopplades till stuka A: 120925 

Temperaturmätningar:  120925 

   120927 

   121002 

   121010 

   121019 

   121024  

 

Beta 
Total mängd slam: 550 ton 

Densitet hästgödsel: 500 kg/m
3
 (Jordbruksverket, 1995). 

Stuka A och stuka B 

Längd: 60 meter 

Bredd: 11 meter 

Höjd 1,5 meter 

 

Leverans av slam:  120619 - 120627 

 

Stukorna blandades:  120810 - 120813    

Provtagning hästgödsel:   120808 

Stukorna täcktes med plast: 120829 

Fläkt kopplades till stuka A: 120925 

Temperaturmätningar utfördes: 120925 

   120927 

   121002 
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121010 

   121019 

 

Delta 
Total mängd slam: 700 ton 
Total mängd trädgårdskompost: 214 ton 

Densitet trädgårdskompost: 500 kg/m
3
 (SÖRAB, pers. medd.). 

 
Stuka A och stuka B: 
Längd: 24 meter 
Bredd: 11 meter 
Höjd: 1,5 meter 
Stuka C: 
Slamvikt: 300 ton 
Längd: 30 meter 
Bredd: 11 meter 
Höjd: 1,5 meter 
 

Leverans av slam:   120611 

   120724 - 120726  

   120730 - 120731 

   120801 - 120802 

   120807 - 120808 

   120821 

   120904 - 120911  

Leverans av trädgårdsavfall:  120813 - 120815 

Stukorna blandades:  120813 – 120814 

Provtagning trädgårdsavfall: 120813 

Stuka A och B täcktes med plast: 120815 

Stuka C täcktes med plast:  120911 

Fläkt kopplades till stuka A: 121120 

Temperaturmätningar utfördes: 120928 

121019 

121120 

121130 

121203 

121214 

 

Etapp 2 
 

Stuka A och stuka B 

Längd: 50 meter 

Bredd: 10 meter 

Höjd: 1,9 meter 

Mängd slam: 245 ton 

Mängd djupströgödsel: 370 ton 

 

Stuka C 



53 

 

Längd: 50 meter 

Bredd: 10 meter 

Höjd: 2,1 meter 

Mängd slam: 245 ton 

Mängd djupströgödsel: 370 ton 

 

Stuka D 

Mängd slam: 330 ton 

 

Leverans av slam till blandningar:  130701-130713 

Leverans av slam till referensstuka:  130815-130818 

    130820-1307823 

Stuka A och B blandades:   130703-130705   

Fläkt kopplades till stuka A:  130704 

Provtagning djupströgödsel:  130710 

Stuka C blandades   130715 

Stuka A och B täcktes med plast:  130730 

Stuka C omblandades och täcktes:  130830 

Temperaturmätningar utfördes:  130716 

    130718 

    130723 

130731 

130806 

130813 

130820 

130830 

130902 

130906 

130913 

131010 
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Bilaga 3 

Alfa, etapp 1 
 
Temperaturer punktvis i stuka A. 

 
 
Temperaturer punktvis i stuka B. 

 

Beta, etapp 1 
 
Temperaturer punktvis i stuka A. 
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Temperaturer punktvis i stuka B. 

 

Delta, etapp 1 
 
Temperaturer punktvis i stuka A. 

 

Temperaturer punktvis i stuka B. 
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Alfa, etapp 2 
 
Temperaturer punktvis i stuka A, B, C och D. 
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Bilaga 4 

Medeltemperaturer under etapp 1 
 

Alfa 

        

   
Led 1 Led 2 Led 3 

Stuka A Försöksdag Datum Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 

  Fläkt slogs på 77 120925 28 32 26 27 28 34 

 

79 120927 34 34 27 33 

  

 

84 121002 39 38 31 37 47 

 

 

92 121010 39 48 37 31 34 

 

 

106 121025 26 30 29 24 27 24 

         

   
Led 1 Led 2 Led 3 

   

Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 

  Stuka B 77 120925 25 31 26 29 26 25 

 

79 

       

 

84 121002 30 31 27 31 28 

 

 
Beta 

        

   
Led 1 Led 2 Led 3 

Stuka A Försöksdag Datum Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 

  Fläkt slogs på 43 120925 31 40 38 37 49 36 

 

88 120927 46 43 53 48 

  

 

93 121002 40 35 54 51 29 

 

 

101 121010 43 37 49 50 25 

 

 

110 121019 39 37 44 42 54 26 

         

   
Led 1 Led 2 Led 3 

   

Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 

  Stuka B 43 120925 37 38 37 37 53 35 

 

88 

       

 

93 121002 39 40 37 50 55 

 

 

101 

       

 

110 121019 38 39 45 42 54 32 

 
Delta 

        

   
Led 1 Led 2 Led 3 

 

Försöksdag Datum Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 

  Stuka A 0 120814 36 38 40 44 43,5 38 

 

45 120928 

      Fläkt slogs på 97 121120 35 34 36 37 41,5 30 

 

107 121130 22 27 28 33 

  

 

110 121203 27 28 29 29 

  

 

121 121214 22 20 21 23 

  

         

   
Led 1 Led 2 Led 3 

   

Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 

  Stuka B 45 120928 39 40 40 43 46 37 

 

111 121019 36 40 36 38 41 37 

 

143 121120 37 35 35 37 

 

36 

 

153 121130 28 36 27 30 

 

17 
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Medeltemperaturer under etapp 2 
 
Alfa 

 

 
Stuka A 

  

        Datum Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 

  

20130716 38 40 35 

Fläkt slogs på 20130718 34 39 36 

  

20130723 36 39 33 

  

20130731 36 38 31 

  

20130806 36 37 34 

  

20130813 37 35 36 

  

20130820 36 33 30 

  

20130830 35 33 31 

  

20130902 32 33 31 

  

20130906 34 31 31 

  

20130913 33 30 30 

  

20131010 29 24 21 

 

  

Stuka B 

 

   

Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 

  

20130716 39 40 36 

  

20130718 39 42 36 

  

20130723 37 40 37 

  

20130731 34 38 36 

  

20130806 33 37 35 

  

20130813 33 36 34 

  

20130820 32 35 34 

  

20130830 31 33 33 

  

20130902 31 33 32 

  

20130906 30 32 32 

  

20130913 30 31 31 

  

20131010 29 25 34 

      

   
Stuka C 

   

Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 

  

20130716 58 63 54 

  

20130718 54 65 60 

  

20130723 

   

  

20130731 51 58 58 

  

20130806 46 57 48 

  

20130813 48 53 55 

  

20130820 48 55 54 

  

20130830 39 53 51 

  

20130902 41 47 42 

  

20130906 54 48 47 

  

20130913 44 43 42 

  

20131010 46 39 

  

 
Referenstuka D 

     Datum Punkt 1 Punkt 2 

20130716 - - 

20130718 - - 

20130723 - - 

20130731 - - 

20130806 - - 

20130813 - - 

20130820 - - 

20130830 26 28 

20130902 26 27 

20130906 25 27 

20130913 24 25 

20131010 19 20 
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Bilaga 5 
 

Alfa, etapp 1 
 
Näringsämnen och metaller i led 1 i stuka A och B. 

Led A1 

   

27-sep-12 25-apr-13 

Ämne Enhet Mäto. [%] Ing.mtrl(beräkn) Prov 1 Prov 2 Prov 3   

Ammoniumkväve % Ts 10   2,3 2,5 2,3 2,1 

Ammoniumkväve mg/kg 10 6561 7600 8000 8200 6000 

Fosfor P mg/kg Ts 15 20750 31000 35000 35000 33000 

Glödförlust % Ts 10 73,3 61,9 63,5 62,6 62,7 

Glödrest % Ts 10 26,7       37,3 

pH 

 

0,2 7,6 8,5 7,4 7,9 8,4 

TOC beräknat % TS. 

  

35 36 36 36 

Torrsubstans % 10 30,6 33,3 32,3 35,6 28,6 

Bly Pb mg/kg Ts 25 9,5 

   

15 

Kadmium Cd mg/kg Ts 15 0,57 

   

0,78 

Kalcium Ca mg/kg Ts 15 11650       18000 

Kalium K mg/kg Ts 20 19000       19000 

Koppar Cu mg/kg Ts 15 254       400 

Krom Cr mg/kg Ts 15 11,75       21 

Kvicksilver Hg mg/kg Ts 25 0,30       0,38 

Kväve Kjeldahl % Ts 10 

 

4,5 4,6 4,5 3,8 

Kväve Kjeldahl mg/kg 10 40300 15000 15000 16000 11000 

Magnesium Mg mg/kg Ts 15 3400 

   

4600 

Nickel Ni mg/kg Ts 15 8,3 

   

13 

Svavel S mg/kg Ts 20 7750 

   

16000 

Zink Zn mg/kg Ts 15 330       500 

Led B1 

   

27-sep-12 25-apr-13 

Ämne Enhet Mäto. [%] Ing.mtrl(beräkn) Prov 1 Prov 2 Prov 3   

Ammoniumkväve % Ts 10   1,5 1,8 1,8 1,9 

Ammoniumkväve mg/kg 10 6561 4700 6300 6300 5700 

Fosfor P mg/kg Ts 15 20750 35000 36000 34000 34000 

Glödförlust % Ts 10 73,3 61,8 61,1 61,8 62,4 

Glödrest % Ts 10 26,7       37,6 

pH 

 

0,2 7,585 7,6 7,5 7,6 8,8 

TOC beräknat % TS. 

  

35 35 35 36 

Torrsubstans % 10 30,55 31,4 35,1 34,4 30,4 

Bly Pb mg/kg Ts 25 9,5 

   

15 

Kadmium Cd mg/kg Ts 15 0,565 

   

0,75 

Kalcium Ca mg/kg Ts 15 11650       28000 

Kalium K mg/kg Ts 20 19000       17000 

Koppar Cu mg/kg Ts 15 254       410 

Krom Cr mg/kg Ts 15 11,75       23 

Kvicksilver Hg mg/kg Ts 25 0,295       0,4 

Kväve Kjeldahl % Ts 10 

 

4,1 4,6 4,4 4,3 

Kväve Kjeldahl mg/kg 10 40300 13000 16000 15000 13000 

Magnesium Mg mg/kg Ts 15 3400 

   

9400 

Nickel Ni mg/kg Ts 15 8,3 

   

14 

Svavel S mg/kg Ts 20 7750 

   

14000 

Zink Zn mg/kg Ts 15 330       490 

 



60 

 

Näringsämnen och metaller i led 2 i stuka A och B. 

     Näringsämnen och metaller i stuka C. 

Ämne Enhet Mäto. [%] Ingångsmtrl 25-apr-13 

Ammoniumkväve % Ts 10   3,1 

Ammoniumkväve mg/kg 10 10000 12000 

Fosfor P mg/kg Ts 15 36000 51000 

Glödförlust % Ts 10   61,5 

Glödrest % Ts 10 30,3 38,5 

pH 

 

0,2 6,0 7,9 

TOC beräknat % TS. 

  

35 

Torrsubstans % 10 37,4 38,6 

Bly Pb mg/kg Ts 25 18 21 

Kadmium Cd mg/kg Ts 15 0,73 0,87 

Kalcium Ca mg/kg Ts 15 6700 15000 

Kalium K mg/kg Ts 20 2000 3200 

Koppar Cu mg/kg Ts 15 490 610 

Krom Cr mg/kg Ts 15 21 31 

Kvicksilver Hg mg/kg Ts 25 0,54 0,51 

Kväve Kjeldahl % Ts 10 

 

5,7 

Kväve Kjeldahl mg/kg 10 54000 22000 

Magnesium Mg mg/kg Ts 15 1400 3000 

Nickel Ni mg/kg Ts 15 14 21 

Svavel S mg/kg Ts 20 10800 22000 

Zink Zn mg/kg Ts 15 560 740 

 
  

    
Led A2 

 

Led B2 

 Ämne Enhet Mäto. [%] Nötgödsel 27-sep-12 25-apr-13 27-sep-12 25-apr-13 

Ammoniumkväve % Ts 10   2,5 0,24 2,5 0,26 

Ammoniumkväve mg/kg 10 3122 8000 730 8000 980 

Fosfor P mg/kg Ts 15 5500 35000 6000 35000 6700 

Glödförlust % Ts 10   63,5 65,9 63,5 75,6 

Glödrest % Ts 10 23,1   34,1   24,4 

pH 

 

0,2 9,2 7,4 7,7 7,4 7,3 

TOC beräknat % TS. 

  

36 38 36 43 

Torrsubstans % 10 23,7 32,3 30,2 32,3 38,1 

Bly Pb mg/kg Ts 25 1,0 

 

4,9 

 

4,3 

Kadmium Cd mg/kg Ts 15 0,4 

   

0,27 

Kalcium Ca mg/kg Ts 15 16600   9800   9700 

Kalium K mg/kg Ts 20 36000   13000   24000 

Koppar Cu mg/kg Ts 15 18   52   43 

Krom Cr mg/kg Ts 15 < 2.5   39   4,5 

Kvicksilver Hg mg/kg Ts 25 < 0.05   <0,05   <0,05 

Kväve Kjeldahl % Ts 10 

 

4,6 1,4 4,6 2 

Kväve Kjeldahl mg/kg 10 26600 15000 4300 15000 7700 

Magnesium Mg mg/kg Ts 15 5400 

    Nickel Ni mg/kg Ts 15 2,6 

 

6,9 

 

3,9 

Svavel S mg/kg Ts 20 4700 

 

2400 

 

3400 

Zink Zn mg/kg Ts 15 100   130   140 
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Beta, etapp 1 
 
Näringsämnen och metaller i led 1 i stuka A och B. 

Led A1 

   

27-sep-12 07-maj-13 

Ämne Enhet Mäto. [%] Ing.mtrl(beräkn) Prov 1 Prov 2 Prov 3 Saml.prov Prov 1 Prov 2 

Ammoniumkväv

e % Ts 10   2,3 2,9 2,7 2,9 2,7 2,7 

Ammoniumkväv

e mg/kg 10 6995 8100 10000 9400 9800 8600 10000 

Fosfor P mg/kg Ts 15 24448 35000 42000 38000 46000 46000 45000 

Glödförlust % Ts 10   62 62,4 62 63,2 61 62,3 

Glödrest % Ts 10 28,0       36,8 39 37,7 

pH 
 

0,2 7,0 8,4 8,5 8,4 8,8 8,8 8,8 

TOC beräknat % TS. 

  

35 36 35 36 35 36 

Torrsubstans % 10 31,5 34,6 34,9 35,3 33,8 31,6 36,9 

Bly Pb mg/kg Ts 25 12,7 

   

20 

  Kadmium Cd mg/kg Ts 15 0,5 

   

1,1 

  Kalcium Ca mg/kg Ts 15 9512       14000     

Kalium K mg/kg Ts 20 9942       5900     

Koppar Cu mg/kg Ts 15 315,2       580     

Krom Cr mg/kg Ts 15 3,5       30     

Kvicksilver Hg mg/kg Ts 25 0,35       0,49     

Kväve Kjeldahl % Ts 10 

 

4,6 5,5 4,8 5 6,3 4,6 

Kväve Kjeldahl mg/kg 10 40206 16000 19000 17000 17000 20000 17000 

Magnesium Mg mg/kg Ts 15 2274 

   

3200 

  Nickel Ni mg/kg Ts 15 10,4 

   

19 

  Svavel S mg/kg Ts 20 7798 

   

19000 

  Zink Zn mg/kg Ts 15 400,4       690     

Led B1 
   

27-sep-12 07-maj-13 

Ämne Enhet Mäto. [%] Ing.matrl(beräkn) Prov 1 Prov 2 Prov 3 Saml.prov Prov 1 Prov 2 

Ammoniumkväve % Ts 10   2 2 2,5 2,1 2,1 2,2 

Ammoniumkväve mg/kg 10 6995 7500 7600 8500 7900 8300 7800 

Fosfor P mg/kg Ts 15 24448 35000 31000 35000 40000 43000 41000 

Glödförlust % Ts 10   62,4 64,2 63,4 64,4 61,3 58,5 

Glödrest % Ts 10 28,0       35,6 38,7 41,5 

pH 

 

0,2 7,0 8,3 8,4 8,6 8,9 8,8 8,7 

TOC beräknat % TS. 

  

36 37 36 37 35 33 

Torrsubstans % 10 31,5 36,7 37,5 33,6 36,8 38,7 35,7 

Bly Pb mg/kg Ts 25 12,7 

   

15 

  Kadmium Cd mg/kg Ts 15 0,54 

   

0,84 

  Kalcium Ca mg/kg Ts 15 9512       17000     

Kalium K mg/kg Ts 20 9942       11000     

Koppar Cu mg/kg Ts 15 315,2       450     

Krom Cr mg/kg Ts 15 3,5       25     

Kvicksilver Hg mg/kg Ts 25 0,35       0,35     

Kväve Kjeldahl % Ts 10 

 

4,9 4,5 4,8 4,1 4,4 4,2 

Kväve Kjeldahl mg/kg 10 40206 18000 17000 16000 15000 17000 15000 

Magnesium Mg mg/kg Ts 15 2274 

   

3600 

  Nickel Ni mg/kg Ts 15 10,4 

   

17 

  Svavel S mg/kg Ts 20 7798 

   

16000 

  Zink Zn mg/kg Ts 15 400,4       550     
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Näringsämnen och metaller i stuka C samt led 2 i stuka A och B 

  
 

Hästgöd. Led A2 Led B2 Stuka C 

Ämne Enhet 

Mäto. 

[%] 08-aug-2012 07-maj-13 07-maj-13 09-jul-2012 07-maj-13 

Ammoniumkväve % Ts 10   0,24 0,26   3,4 

Ammoniumkväve mg/kg 10 2091 730 980 10000 12000 

Fosfor P mg/kg Ts 15 5600 6000 6700 36000 47000 

Glödförlust % Ts 10   65,9 75,6     

Glödrest % Ts 10 24,3 34,1 24,4 30,3 37,6 

pH 

 

0,2 8,5 7,7 7,3 6,0 8 

TOC beräknat % TS. 

  

38 43 

 

36 

Torrsubstans % 10 22,0 30,2 38,1 37,4 35,1 

Bly Pb mg/kg Ts 25 4,1 4,9 4,3 18 22 
Kadmium Cd mg/kg Ts 15 0,24 

 

0,27 0,73 1 
Kalcium Ca mg/kg Ts 15 14100 9800 9700 6700 16000 

Kalium K mg/kg Ts 20 22900 13000 24000 2000 3700 

Koppar Cu mg/kg Ts 15 30 52 43 490 660 
Krom Cr mg/kg Ts 15 4,6 39 4,5 21 32 
Kvicksilver Hg mg/kg Ts 25 < 0.05 <0,05 <0,05 0,54 0,65 
Kväve Kjeldahl % Ts 10 

 

1,4 2 

 

5,7 
Kväve Kjeldahl mg/kg 10 17700 4300 7700 54000 20000 
Magnesium Mg mg/kg Ts 15 3700 

  

1400 3100 
Nickel Ni mg/kg Ts 15 4,5 6,9 3,9 14 21 
Svavel S mg/kg Ts 20 2900 2400 3400 10800 22000 
Zink Zn mg/kg Ts 15 140 130 140 560 780 
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Delta, etapp 1 

Näringsämnen och metaller i led 1 i stuka A och B. 

Led A1 

  
12-aug-13 28-sep-12 06-maj-13 

Ämne Enhet Mäto. [%] Ing.matrl(beräkn) Prov 1 Prov 2 Prov 3 Saml.prov Prov 1 Prov 2 

Ammoniumkväve % Ts 10   1,6 1,9 1,6 1,4 1,1 1,3 

Ammoniumkväve mg/kg 10 6702 8000 8000 6500 7100 5200 7000 

Fosfor P mg/kg Ts 15 23042 20000 20000 25000 26000 24000 24000 

Glödförlust % Ts 10   49,1 48,6 48,9 47,2 49,9 44,6 

Glödrest % Ts 10 44,7       52,8 50,1 55,4 

pH 

 

0,2 6,7 7,7 7,8 8 6,7 6,6 7 

TOC beräknat % TS. 

  

28 28 28 27 28 25 

Torrsubstans % 10 46,8 48,7 42,8 40,5 50,3 48,6 53,3 

Bly Pb mg/kg Ts 25 20,7   

  

20 

  Kadmium Cd mg/kg Ts 15 0,6   

  

0,61 

  Kalcium Ca mg/kg Ts 15 10158       17000     

Kalium K mg/kg Ts 20 4356       6200     

Koppar Cu mg/kg Ts 15 318       330     

Krom Cr mg/kg Ts 15 14       30     

Kvicksilver Hg mg/kg Ts 25 0,4       0,3     

Kväve Kjeldahl % Ts 10 

 

3,7 3,7 3,7 3,2 3,3 3 

Kväve Kjeldahl mg/kg 10 36862 18000 16000 15000 16000 16000 16000 

Magnesium Mg mg/kg Ts 15 2692   

  

4100 

  Nickel Ni mg/kg Ts 15 12,9   

  

16 

  Svavel S mg/kg Ts 20 7304   

  

10000 

  Zink Zn mg/kg Ts 15 412       410     

Led B1 
  

12-aug-13 28-sep-12 06-maj-13 

Ämne Enhet Mäto. [%] Ing.matrl(beräkn) Prov 1 Prov 2 Prov 3 Saml.prov Prov 1 Prov 2 

Ammoniumkväve % Ts 10   1,2 1,4 1,3 1,5 1,5 1,9 

Ammoniumkväve mg/kg 10 6702 6600 6900 6300 7600 7800 9700 

Fosfor P mg/kg Ts 15 23042 18000 17000 20000 30000 28000 32000 

Glödförlust % Ts 10   40,1 49,6 43,7 48,4 43,7 49,3 

Glödrest % Ts 10 44,7       51,6 56,3 50,7 

pH 

 

0,2 6,7 7,1 7,5 7,5 6,9 6,9 7,1 

TOC beräknat % TS. 

  

23 28 25 28 25 28 

Torrsubstans % 10 46,8 56,4 48,2 49,8 51,2 53 51,9 

Bly Pb mg/kg Ts 25 20,7   

  

21 

  Kadmium Cd mg/kg Ts 15 0,6   

  

0,68 

  Kalcium Ca mg/kg Ts 15 10158       16000     

Kalium K mg/kg Ts 20 4356       6200     

Koppar Cu mg/kg Ts 15 318       380     

Krom Cr mg/kg Ts 15 14       27     

Kvicksilver Hg mg/kg Ts 25 0,4       0,31     

Kväve Kjeldahl % Ts 10 

 

2,8 3,1 3 3,3 3,6 4 

Kväve Kjeldahl mg/kg 10 36862 16000 15000 15000 17000 19000 21000 

Magnesium Mg mg/kg Ts 15 2692   

  

3900 

  Nickel Ni mg/kg Ts 15 12,9   

  

16 

  Svavel S mg/kg Ts 20 7304   

  

13000 

  Zink Zn mg/kg Ts 15 412       480     

 

 

 



64 

 

Näringsämnen och metaller i stuka C samt led 2 i stuka A och B. 

  
 

Trädg.komp. Led A2 Led B2 Stuka C 

Ämne Enhet 

Mäto. 

[%] 13-aug-12 06-maj-13 06-maj-13 13-aug-12 06-maj-13 

Ammoniumkväve % Ts 10   0,15 0,16   2,5 

Ammoniumkväve mg/kg 10 1320 930 1000 10000 10000 

Fosfor P mg/kg Ts 15 1900 4800 5500 36000 47000 

Glödförlust % Ts 10   38,8 34,1   60,1 

Glödrest % Ts 10 68,1 61,2 65,9 30,30 39,9 

pH 

 

0,2 8 7,3 7 6,00 7,9 

TOC beräknat % TS. 

  

22 19 

 

34 

Torrsubstans % 10 62,1 61,1 62,4 37,40 40,5 

Bly Pb mg/kg Ts 25 25 18 22 18,00 21 

Kadmium Cd mg/kg Ts 15 0,29 

 

0,34 0,73 1,1 

Kalcium Ca mg/kg Ts 15 15800 14000 13000 6700 15000 

Kalium K mg/kg Ts 20 8200 7600 7200 2000 2700 

Koppar Cu mg/kg Ts 15 36 50 58 490 560 

Krom Cr mg/kg Ts 15 29 23 17 21 30 

Kvicksilver Hg mg/kg Ts 25 0,064 < 0,05 0,07 0,54 0,56 

Kväve Kjeldahl % Ts 10 

 

1,5 1,3 

 

5,2 

Kväve Kjeldahl mg/kg 10 8900 9000 8300 54000 21000 

Magnesium Mg mg/kg Ts 15 4800   

 

1400 2900 

Nickel Ni mg/kg Ts 15 11 9,6 8,9 14 21 

Svavel S mg/kg Ts 20 1600 1800 2300 10800 20000 

Zink Zn mg/kg Ts 15 170 160 170 560 700 
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Alfa, etapp 2 
 
Näringsämnen och metaller i stuka A, B, C och D. 

 
  Stuka A Stuka B Stuka C Stuka D 

Ämne Enhet 

7 juli 

2013 

23 april 

2014 

7 juli 

2013 

23 april 

2014 

16 juli 

2013 

 

23 april 

2014 

 

v. 33-34 

2013 

 

23 april 

2014 

 

 

          Prov 1 Prov 2 Prov 1 
Prov 
2 Prov 1 Prov 2 Prov 1 

Prov 
2 

Ammoniumkväve   1,4 1,6 1 1,7 0,62 0,55 0,55 0,64 1,3 1,3 2,1 2,1 

Ammoniumkväve   3500 3800 3000 4500 1900 1900 2200 2500 3500 3600 6600 6300 

Bly Pb mg/kg Ts 13 14 12 14 11 12 10 12 18 17 20 19 

Fosfor P mg/kg Ts 34000 30000 28000 31000 21000 23000 12000 16000 40000 37000 42000 42000 

Glödförlust % Ts 62,8 66,6 68,6 62,9 73,7 71,9 35,8 37,9 64,5 64,4 56 56,3 

Järn Fe mg/kg Ts 53000 47000 43000 48000 37000 39000 28000 33000 78000 75000 83000 82000 

Kadmium Cd mg/kg Ts 0,6 0,62 0,59 0,63 0,55 0,48 0,38 0,41 0,66 0,75 0,68 0,76 

Kalium K mg/kg Ts 15000 18000 17000 16000 12000 13000 9700 12000 2000 1700 2100 1900 

Kalkverkan som 

CaO % Ts 6 6,5 5,5 5,8 4,8 4,8 2,8 2,8 6,2 6,2 6,5 6,5 

Koppar Cu mg/kg Ts 470 410 390 440 330 320 170 220 560 530 560 560 

Krom Cr mg/kg Ts 18 17 14 17 14 16 20 22 19 18 23 26 

Kvicksilver Hg mg/kg Ts 0,36 0,38 0,26 0,41 0,21 0,29 0,15 0,21 0,41 0,31 0,62 0,34 

Kväve Kjeldahl % Ts 4,8 4,9 4,1 4,2 2,9 2,2 2 2,1 5,4 5,5 4,8 4,9 

Kväve Kjeldahl mg/kg 12000 12000 12000 11000 9000 7700 8100 8000 15000 15000 15000 15000 

Magnesium Mg mg/kg Ts 6000 6000 5700 5900 4500 5000 4600 5300 4300 3900 4800 4700 

Nickel Ni mg/kg Ts 16 15 13 15 12 13 11 12 19 17 20 18 

pH 

 

8,4 9 8,6 8,9 8,2 8,3 8,3 8,3 7,6 7,6 8,7 8,8 

Silver Ag mg/kg Ts 2,6 2,6 2,3 2,6 2 2 1,1 1,3 2,9 3 3,2 2,9 

Svavel S mg/kg Ts 15000 14000 13000 14000 9100 10000 5500 7700 18000 15000 18000 15000 

TOC beräknat % TS. 36 38 39 36 42 41 20 22 37 37 32 32 

Torrsubstans % 25,2 24,3 29,1 26,2 30,9 34,7 39,8 38,8 27,6 27,4 31 30,5 

Zink Zn mg/kg Ts 560 510 480 540 340 390 190 280 670 610 700 660 
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Bilaga 6 
 
Läkemedelshalter i stuka C och D i Alfa under etapp 2. 

      Stuka C   Stuka D   

Substans Enhet LOQ 17 jul 2013 24 apr 2014 v. 33-34 2014 24 apr 2014 

Alfuzosin  µg/kg 4 5 <LOQ 28 <LOQ 

Alprazolam  µg/kg 20 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Amiodarone  µg/kg 40 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Amytriptyline  µg/kg 15 74 <LOQ 152 172 

Atenolol  µg/kg 15 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Atorvastatin  µg/kg 15 <LOQ 79 27 27 

Atracurium  µg/kg 4 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Azelastine  µg/kg 3 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Biperiden  µg/kg 4 <LOQ 12 <LOQ <LOQ 

Bisoprolol  µg/kg 4 6 <LOQ 6 4 

Bromocriptine  µg/kg 15 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Budesonide  µg/kg 20 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Buprenorphine  µg/kg 20 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Bupropion  µg/kg 4 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Carbamazepin  µg/kg 7,5 59 38 110 93 

Chlorpromazine  µg/kg 15 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Chlorprothixene  µg/kg 15 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Cilazapril  µg/kg 2 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Ciprofloxacin  µg/kg 15 989 1816 3967 3367 

Citalopram  µg/kg 20 122 24 297 183 

Clarithromycine  µg/kg 3 5 <LOQ <LOQ 6 

Clemastine  µg/kg 3 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Clindamycine  µg/kg 3 52 27 18 66 

Clomipramine  µg/kg 3 33 <LOQ 50 54 

Clonazepam  µg/kg 10 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Clotrimazol  µg/kg 15 123 192 305 125 

Codeine  µg/kg 20 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Cyproheptadine  µg/kg 7,5 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Desloratidin  µg/kg 15 82 <LOQ 39 115 

Diclofenac  µg/kg 15 23 <LOQ 45 87 

Dicycloverine  µg/kg 15 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Dihydroergotamine  µg/kg 20 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Diltiazem  µg/kg 2 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Diphenhydramine  µg/kg 4 10 9 24 20 

Donepezil  µg/kg 10 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Duloxetine  µg/kg 3 7 <LOQ 8 7 

Eprosartan  µg/kg 15 89 <LOQ 240 196 

Fenofibrate  µg/kg 20 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Fentanyl  µg/kg 4 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Fexofenadine  µg/kg 10 245 74 285 652 

Finasteride  µg/kg 20 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Flecainide  µg/kg 2 13 8 20 19 

Fluconazole  µg/kg 7,5 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Flunitrazepam  µg/kg 10 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Fluoxetine  µg/kg 7,5 41 165 96 70 

Flupentixol  µg/kg 15 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Fluphenazine  µg/kg 10 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 
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Flutamide  µg/kg 10 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Glibenclamide  µg/kg 20 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Glimepiride  µg/kg 20 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Haloperidol  µg/kg 3 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Hydroxyzine  µg/kg 4 17 9 37 50 

Irbesartan  µg/kg 3 5 12 68 72 

Ketoconazole  µg/kg 45 1119 375 2541 1213 

Levomepromazine  µg/kg 20 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Loperamide  µg/kg 3 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Maprotiline  µg/kg 15 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Meclozine  µg/kg 20 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Memantine  µg/kg 4 <LOQ <LOQ 5 11 

Metoprolol  µg/kg 15 93 <LOQ 191 144 

Mianserin  µg/kg 4 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Miconazole  µg/kg 15 238 28 185 149 

Mirtazapine  µg/kg 20 42 <LOQ 80 78 

Naloxone  µg/kg 4 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Nefazodone  µg/kg 3 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Norfloxacin  µg/kg 30 <LOQ <LOQ 183 181 

Ofloxacin  µg/kg 3 36 90 129 127 

Orphenadrine  µg/kg 3 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Oxazepam  µg/kg 10 <LOQ <LOQ 19 <LOQ 

Oxytetracycline  µg/kg 15 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Paracetamol  µg/kg 30 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Paroxetine  µg/kg 15 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Perphenazine  µg/kg 20 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Pizotifen  µg/kg 3 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Promethazine  µg/kg 20 <LOQ <LOQ <LOQ 54 

Ranitadine  µg/kg 20 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Repaglinide  µg/kg 3 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Risperidone  µg/kg 4 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Rosuvastatin  µg/kg 20 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Roxithromycine  µg/kg 15 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Sertraline  µg/kg 15 447 32 641 748 

Sotalol  µg/kg 20 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Sulfamethoxazol  µg/kg 15 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Tamoxifen  µg/kg 7,5 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Telmisartan  µg/kg 10 173 172 335 525 

Terbutaline  µg/kg 2 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Tetracycline  µg/kg 30 <LOQ 131 83 37 

Tramadol  µg/kg 20 42 72 97 65 

Trihexyphenidyl  µg/kg 4 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Trimethoprim  µg/kg 4 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Venlafaxine  µg/kg 20 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Verapamil  µg/kg 15 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Zolpidem  µg/kg 4 5 <LOQ 9 8 

Azithromycine  µg/kg 40 45 <LOQ <LOQ 64 

Dipyridamol  µg/kg 8 131 46 13 83 

Felodipine  µg/kg 20 <LOQ <LOQ 61 45 

Caffeine  µg/kg 30 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Propranolol  µg/kg 30 63 <LOQ 40 101 
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Bilaga 7 
 
Organiska föreningar i stuka C och D i Alfa under etapp 2. 

    Stuka C Stuka D 

Ämne Enhet 17-jul-13 Mäto. 23 apr 2014 Mäto. v. 33-34 2013 Mäto. 23-apr-14 Mäto. 

FTALATER 

        

 

dimetylftalat mg/kg TS <0,20 

 

<0,15 

 

<0.20 

 

<0,20  

dietylftalat mg/kg TS <0,20 

 

<0,15 

 

<0.20 

 

<0,20  

di-n-propylftalat mg/kg TS <0,20 

 

<0,15 

 

<0.20 

 

<0,20  

di-isobutylftalat mg/kg TS 1,5 0,22 0,21 0,031 0,43 0,064 0,3 0,044 

di-n-butylftalat mg/kg TS 0,33 0,049 <0,15 

 

<0,20 

 

<0,050  

di-pentylftalat mg/kg TS <0,20 

 

<0,15 

 

<0,20 

 

<0,20  

di-n-oktylftalat mg/kg TS <0,60 

 

<0,25 

 

<1,0 

 

<0,60  

di-(2-etylhexyl)ftalat mg/kg TS 31 4,6 13 1,9 87 13 78 12 

bentylbensylftalat mg/kg TS <0,20 

 

<0,15 

 

<0,20 

 

<0,20  

di-cyklohexylftalat mg/kg TS <0,20 

 

<0,15 

 

<0.20 

 

<0,20  

di-isodecylftalat mg/kg TS <1,0 

 

<7,5 

 

<10 

 

<10  

di-isononylftalat mg/kg TS 34 5 13 1,9 76 11 50 7,4 

 

LAS 

        

 

C10-alkyl-bensensulfonat mg/kg TS 9,5 1,6 <5,0 

 

25 4,3 23 3,9 

C11-alkyl-bensensulfonat mg/kg TS 31 5,3 <5,0 

 

88 15 75 13 

C12-alkyl-bensensulfonat mg/kg TS 39 6,6 <5,0 

 

110 19 89 15 

C13-alkyl-bensensulfonat mg/kg TS 30 5,1 <5,0 

 

78 13 60 10 

C14-alkyl-bensensulfonat mg/kg TS <5,0 

 

<5,0 

 

<10 

 

<10  

LAS C10-C14 summa mg/kg TS 110 

   

300 

 

250  

 

ALKYLFENOL/ 

ALKYLFENOLETOXYLAT 

        

 

4-tert-oktylfenol µg/kg TS 260 38 120 18 440 65 400 59 

4-tert-OF-monoetoxylat µg/kg TS 73 18 21 5,3 58 15 59 15 

4-tert-OF-dietoxylat µg/kg TS <10 

 

<10 

 

<10 

 

<10  

4-tert-OF-trietoxylat µg/kg TS <10 

 

<10 

 

<10 

 

<10  

4-nonylfenoler (tekn 

blandning) µg/kg TS 4000 590 2100 310 8300 1200 7800 1200 

4-NF-monoetoxylat µg/kg TS 1200 300 430 110 1200 300 1300 330 

4-NF-dietoxylat µg/kg TS 220 55 <100 
 

150 38 160 40 

4-NF-trietoxylat µg/kg TS <300 
 

<100 
 

<800 
 

<500  

 

TRICLOSAN/ 

TRICLOCARBAN 

        
 

triclosan mg/kg TS 0,71 
 

0,38 
 

1,3 
 

1,3  

triclocarban mg/kg TS <1,0 
 

<1,0 
 

<1,0 
 

<1,5  

 

ORGANOFOSFATER 

        

 

TCPP (tris-klor-isopopylfosfat) mg/kg TS 0,48 

 

0,21 

 

0,52 

 

0,71  

TCEP (tris-klor-etylfosfat) mg/kg TS <0,050 

 

<0,050 

 

<0,050 

 

<0,050  

TDCP (tris-(diklorpropyl)-
fosfat) mg/kg TS <0,050 

 

<0,050 

 

0,061 

 

<0,050  

TBP (tris-n-butylfosfat) mg/kg TS <0,050 

 

<0,050 

 

<0,050 

 

<0,050  

TBEP (tri(2-butoxietyl)fosfat) mg/kg TS <0,15 

 

<0,35 

 

<0,35 

 

<0,40  
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TEHP (tris(2-etylhexyl)fosfat) mg/kg TS 0,33 
 

0,2 
 

0,37 
 

0,53  

TIBP (tri-iso-butylfosfat) mg/kg TS <0,050 
 

<0,050 
 

0,05 
 

<0,050  

TCrP (tri-cresylfosfat) mg/kg TS <0,50 
 

<0,50 
 

<0,50 
 

<0,50  

ToCrP (tris-o-cresylfosfat) mg/kg TS <0,050 
 

<0,050 
 

<0,050 
 

<0,050  

TPhP (trifenylfosfat) mg/kg TS <0,050 
 

<0,050 
 

<0,050 
 

<0,050  

DBPhP (dibutylfenylfosfat) mg/kg TS <0,10 
 

<0,10 
 

<0,10 
 

<0,10  

DPhBP (difenylbutylfosfat) mg/kg TS <0,050 
 

<0,050 
 

<0,050 
 

<0,050  
EHDPhP (2-etylhexyl-di-

fenylfosfat) mg/kg TS 0,34 

 

0,16 

 

0,36 

 

0,5  

 

PERFLUORERADE 

ÄMNEN 

        

 

PFOS (perfluoroktansulfonat) µg/kg TS 15 

 

8,9 

 

22 

 

18  

PFOA (perfluoroktansyra) µg/kg TS <1,0 

 

6,7 

 

1,4 

 

1,9  

 


