
Biogasproduktion från skogsindustriellt slam 

COWI AB (Sweden) vill bidra till en mer hållbar produktion av papper och massa genom 

att utreda vidare hur vått avfall från skogsindustrin kan användas bättre.  

Målet med detta projekt är att belysa biogasproduktion som ett alternativ för 

slamhantering. Detta skulle innebära att man kan spara el i avloppsreningen, öka 

produktionen av biogas och minska kostnaderna för slamhantering. Energieffektiv rening 

av skogsindustriellt avlopp är en nyckelfråga för pappers- och massaindustrin eftersom det 

är en förutsättning för att bruken ska få tillstånd för sin verksamhet. Stora massor av vått 

slam kommer oundvikligen att genereras som biprodukt i avloppsreningen på bruken. Det 

är idag tekniskt möjligt att öka produktionen av biodrivmedel och minska kostnaderna för 

sluthanteringen av denna våta restprodukt.  

På Karlstads Universitet har en forskargrupp visat att för att nå en ökad energieffektivitet 

behöver man betrakta reningsprocessen och slamhanteringen gemensamt eftersom de 

påverkar varandra. Ett viktigt mål vid brukens avloppsrening är för närvarande att 

minimera slamproduktionen, men detta mål motverkar målet att uppnå bästa möjliga 

energibalans. Detta eftersom mindre slam ger mindre biogas till priset av en ökad 

elektricitetsförbrukning. Biogasproduktion från skogsindustriellt avloppsslam är speciellt 

viktigt för lokalsamhällen där det saknas naturgasledningar eftersom komprimerad biogas 

som används som biodrivmedel för närvarande inte är så smidig att frakta. Den totala 

biogaspotentialen hos vissa massa-och pappersbruk har uppskattats vara större än den 

sammanlagda biogaspotentialen i lokalt tillgängligt kommunalt avloppsslam och matavfall 

tillsammans. De lokala förhållandena varierar förstås mycket, men slammet kommer alltid 

att utgöra en stor biogaspotential lokalt. Dessutom är detta slam ett utmärkt substrat för 

samrötning med kväverika substrat (som matavfall, gödsel och kommunalt avloppsslam) 

då det förbättrar rötningsprocessen och minskar behovet av vattentillsats.  

Frågor som belyses i projektet är syrebehov i reningsprocessen, effektiv syretransport, 

slamutbyte, kemikalieåtervinning, biogaspotential från olika slam, biogasanvändning och 

kostnadsbedömning. Kostnadsbedömningen är speciellt viktig för att göra processen 

intressant för COWI:s kunder. En mycket viktig del av projektet är nämligen att synliggöra 

och sprida idéerna om att slam från skogsindustrier bör användas för biogasproduktion. 

Speciellt då till skogsindustrin men också med riktade insatser mot leverantörer av 

processer och utrustning, t.ex. GL&V, Andritz och Valmet. 

 


