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C_Hushallningssallskapet2015-17, Slamspridning på åkermark – Fältförsök med kommunalt 
avloppsslam från Malmö och Lund under åren 1981–2014, Per-Göran Andersson(20160607) 
Resultat från två långliggande fältförsök där effekterna av slamspridning på åkermark studeras. 
Projektet är unikt och fältförsöken har pågått sedan år 1981. Effekter har alla år undersökt både i mark 
och i växtdelar. Resultaten pekar entydigt på att slamspridning inte påverkar växternas upptag av 
metaller. 

2014-23, Nya processvägar för effektiv slamhantering, Cecilia Bertholds, Ulrika Olofsson (20141205) 
Syftet med denna rapport har varit att sammanfatta resultaten från EU-projektet ROUTES, baserat på 
vad som presenterades på slutkonferensen för slutanvändare. I projektet utvärderades, med hjälp av 
benchmarking och livscykelanalys, tekniker för att minska slammängder och förbättra slamkvaliteten 
för att uppnå en hållbar slambehandling och avsättning. Resultaten från benchmarking visar att 
teknikerna fungerar praktiskt, men att det krävs mer forskning innan de kan användas i full skala. 

2014-21, Reduktion av läkemedelsrester och andra organiska föroreningar vid hygienisering av 
avloppsslam, Jonas Malmborg (20141029)  
Projektet har undersökt reduktionen av läkemedelsrester, C10-C13 klorparaffiner och BDE-209 vid sex 
olika hygieniseringstekniker samt vid mesofil rötning. Studien presenterar en metod för spikning av 
läkemedel till avloppsslam samt har bestämt inbindningen till slam för ett antal läkemedel. 

2014-12, Organiska miljögifter i sockerbetor och blast odlade på mark gödslad med kommunalt 
avloppsslam, Maritha Hörsing, Eva Eriksson, Charlott Gissén, Jes la Cour Jansen, Anna Ledin 
(20140523) 
Syftet med detta projekt har varit att göra en inledande bedömning av om gödsling med avloppsslam 
innebär förhöjda halter av organiska miljögifter. Resultaten visade att ingen av de utvalda ämnena 
förekommer i jorden i nivåer över detektionsgränsen för den aktuella mätmetoden. 4-nonylfenol och 4-
oktylfenol återfanns i koncentrationer straxt över detektionsgränsen i betor som gödslats med en 
kombination av slam och mineralgödsel. PAH återfanns i blasten från betorna. Den mest troliga 
förklaringen är att PAHerna härstammar från atmosfäriskt avfall. 

2014-10, Strategier att reducera silver och vismut i urbant avloppsvatten, Jennie Amneklev, Bo 
Bergbäck, Louise Sörme, Ragnar Lagerkvist, Maria Kotsch, Anna Augustsson (20140425) 
Silver och vismut är prioriterade enligt REVAQ. Genom en substansflödesanalys identifierades källor 
för dessa metaller till Henriksdals reningsverk i Stockholm, 2012. Källor motsvarande 56 % av uppmätt 
mängd silver och 49 % av uppmätt mängd vismut i slam kunde identifieras. Strategier för åtgärder 
diskuteras. 

2014-09, Organiska ämnen i slam – en prioritering för slamåterföringen, Niklas Törneman, Martijn van 
Praagh, Martin Bjarke, Matilda Johansson, Lina Ingelstedt Frendberg, Pär Hallgren (20140407) 
152 organiska ämnen i slam modellerades från slam till åkermark för att avgöra vilka som är av mindre 
intresse och vilka som är av störst vikt från ett miljö- och hälsoriskperspektiv vid slamåterföring. Inga 
ämnen innebar en risk i ytvatten som gränsar till jordbruksmark. 124 ämnen är troligen inte av intresse 
vad gäller hälso- och miljörisker medan 28 ämnen kan prioriteras för vidare bedömningar. 

2014-03, Bedömning av påverkan från lakvatten inom REVAQ – metodik för farliga ämnen, John 
Sternbeck, Mats Allmyr och Sofia Frankki (Publicerad 140131) 
En bedömningsmetodik för påverkan från lakvatten på reningsverk presenteras. Metodiken avses att 
tillämpas inom REVAQ för att bedöma om påverkan från ett visst lakvatten är tolerabel, främst 
avseende påverkan på slamkvalitet. 
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