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• Lösningar för hållbar återvinning av näringsämnen från
reningsverk, biogasanläggningar, livsmedelsindustri och
jordbruk och hållbar hantering av restflöden

• Återföring av näringsämnen till kretsloppet via högkvalitativa
gödselmedel och gödslingskoncept

EkoBalans kombinerar kvalificerad kompetens inom
växtekologi, kemiteknik, jordbruk och skogsbruk

Om EkoBalans
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• eco:P - utvinning av struvit (MgNH4PO4*6H2O) ur 
avvattningsrejekt

• eco:N - utvinning av ammoniumsulfat (NH4)2SO4 i 
fast form ur avvattningsrejekt

• eco:S - hantering av slam och annat biologiskt 
material genom torkning och pyrolys med 
kadmiumavskiljning

• Förädling av organiskt material, struvit och 
ammoniumsulfat till gödselmedel

EkoBalans teknologier för utvinning av växtnäring ur restflöden

Hållbar 
återvinning 
av näring



Växtnäring??

Kväve (N)

Fosfor (P)

Kalium (K)

+ Svavel, Magnesium, Kalcium

+ Mikronäringsämnen

Relativt behov för växter
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Lantbrukare: Kväve och fosfor = oundgänglig resurs 

men
Avloppsrenare: Fosfor och kväve = övergödningsproblem 



Växtnäring i avlopp – vart tar den vägen?

Reningsverk
N   50
P      5
K    20

N   10
P    <0,3
K    18

N   30
P      0
K      0

N   10
P      4,8
K      2

Avloppsvatten

Slam

Till luften

Till recipient

Varav upp till 6 % N2O

Sammansättningen 
matchar växternas 

behov!



• Om man vill uppnå komplett återvinning räcker det inte 
långt att bara jobba med slammet

• Hållbar återvinning kräver att växtnäringsämnen kan 
separeras från föroreningar = slamspridning är 
problematiskt

• Reningsverk är byggda för att avskilja problemen kväve och 
fosfor inte för att möjliggöra återvinning av resurserna
kväve och fosfor

Återvinning - begränsningar



Återvinning från dagens reningsverk

Fokus på fosfor

Struvitutvinning från föravvattningsrejekt och 
slutavvattningsrejekt på reningsverk med Bio-P

Upp till 50 % återvinning av P och 5 % av N

Slammet bas för återvinning

Våta, kemikalietunga 
metoder
- Dyrt
- Kräver stora flöden
- Återvinning: 95 % P, 

20 % N

Torra metoder baserade på torkning och 
förbränning av slammet

Rening av askan
95 % P, 0 % N

Utvinning av 
fosfor ur askan
85 % P, 0 % N



Återvinningsverk
EkoBalans lösning för hållbar avloppshantering

Rötning 

Resurs-
vatten

Rening av löst 
organiskt 
material

Filtrering 
av partiklar

Avjoning

eco:Neco:P

Struvit
>75 % av in-
kommande P

Biogas

Till recipient 
eller återbruk

Ammoniumsulfat
>75 % av in-

kommande N

Slam-
avvattning

Slam till 
torkning och 

pyrolys



En kombination av befintliga och nya teknologier

Rötning 

Resurs-
vatten

Rening av löst 
organiskt 
material

Filtrering 
av partiklar

Avjoning

Biogas

Slam-
avvattning

Slam till torkning 
och pyrolys

Om kolkälla inte behövs i 
biologisk rening kan 
primärslamavskiljningen 
göras mycket effektivare

Utan biologisk kväve-
rening kan det biologiska 
reningssteget göras 
betydligt mindre

Med hjälp av elektricitet eller 
jonbyte kan ammonium-kväve 
och fosfat-fosfor effektivt avskiljas 
till ett koncentrat, vilket möjliggör 
kostnadseffektiv utvinning



EkoBalans teknologier för utvinning av P och N

eco:Neco:P

Struvit
>75 % av in-
kommande P

Ammoniumsulfat
>75 % av in-

kommande N

eco:P är EkoBalans teknologi för 

utvinning av fosfor som struvit. I 
den eco:P-processen kombineras 
kort uppehållstid och hög 
avskiljningsgrad vilket ger litet 
footprint och låg kapitalkostnad

eco:N är EkoBalans teknologi för 

utvinning av kväve som ammoniumsulfat 
i fast form genom en unik kombination 
av stripping, kristallisation och kristall-
skörd

Rening med avjoning kräver 

utvinning av fosfor och kväve ur 
koncentrat med teknologi som 

eco:P och eco:N. 

Utvunna fraktioner är rena 

från tungmetaller och andra föro-
reningar och utmärkta råvaror för 
produktion av kretsloppsgödsel 



eco:P-utvunnen struvit

• Mikrokristallint pulver

• Spridbart som det är eller råvara 
för gödselproduktion

• 12,5 % P; 5,5 % N; 9,5 % Mg

• Hög växttillgänglighet

• Organiskt innehåll <1 %

• Tungmetaller nära eller under 
detektionsgräns = renare än 
handelsgödsel



eco:N-utvunnen ammoniumsulfat

• Kristaller 0,5-2 mm

• Spridbart som det är eller råvara 
för gödselproduktion

• Finns redan på gödselmedel-
marknaden

• 21 % N; 24 % S

• Effektivt kväve + svavel-
gödselmedel

• Kväve i mycket ren form 



Tork
Pyrolys med 

Cd-avskiljning

Gasbrännare

90 % ts
Avvattnat slam
25-30 % TS

Biokol
utan Cd

Värme-
växlare

Pyrolys-
gas

Energi

eco:S - torkning och pyrolys med avskiljning av kadmium

Energi



Fördelar med eco:S

• Kadmium avskiljs till >90 %, verifierat i pilotskala

• Smittor och organiska miljögifter destrueras

• Enklare rökgashantering än vid förbränning

• Biokol ger mer värde än aska

• Bra teknik för torkning och pyrolys finns

• Klimatpositivt

• Mycket billigare än förbränning och 
fosforutvinning ur aska



Reningsverk kan bli Återvinningsverk

✓ Energiförbrukning kan vändas till energiproduktion

✓ Klimatbelastning kan vändas till klimatnytta

✓ Aktiv slam-process kan ersättas med en enklare, billigare och mer 
robust process som ger:

✓ Mindre slam och mer gas

✓ Inget behov av fällningskemikalier

✓ Återföring av 95 % av fosfor och  
75 % av kväve, utan föroreningar

✓ Sänkt ytbehov med >75 %

✓ Kräver inte specialanpassade 
ledningsnät



Vad innebär detta för  

avloppshantering?

Paradigmskifte i synen på avlopp!

Spillvatten Resursvatten
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