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DEPONERING AV SLAM I BERGRUM 

Peter Balmer . Göteborgsregionens Ryaverksaktiebolag 

Göteborgsregionens Ryaverksaktiebolag (GRYAAB) är ett inter
kommunalt bolag som ägs av Ale, Härryda, Kungälvs, Lerums, 
Mölndals och Partille kommuner. Bolaget äger och driver ett 
regionalt tunnelsystem där regionens avloppsvatten överförs 
till bolagets centrala reningsverk, Ryaverket. Ryaverket är 
beläget vid Göta Älvs mynning. Till Ryaverket är 542000 
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personer anslutna och därtill kommer18Mm3 avloppsvatten per år 
från industrier, sjukhus, kontor och andra verksamheter. 

Ryaverket är ett mekaniskt - biologiskt reningsverk med . 
simultanfällning. Reningen har förbättrats avsevärt under 
senare år och 1989 innehöll utgående vatten 0,49 mg fosfor per 
1. och 11 mg organisk substans per 1. mätt som BOD. Vid 
reningen avskiljs stora mängder slam. Ar 1988 var slammängden 
över 30 000 ton torrsubstans. Slammet behandlas genom 
förtjockning, avvattning på silbandspressar och kalkning. En 
mindre del komposteras. Totalt borttransporterades från verket 
1988 120 000 ton kalkåt slam och till kompostering 22 000 ton 
avvattnat råslam. Den slutliga disponeringen utgör för när
varande det största driftproblemet vid verket. Olika alternativ . 
för slambehandling och slamdisponering har studerats. Innan 
dessa berörs ges en återblick hur slambehandlingen och 
slamdisponeringen utvecklats. 

Slambehandling och slamdisponering 1972-1988. 

När Ryaverket togs i drift runt årsskiftet 1971-72 var det 
planerat att slammet skulle avvattnas med centrifuger, torkas 
och förbrännas. Torknings-förbränningsutrustningen visade sig 
inte tillförlitlig och kom aldrig i drift. Avvattnat råslam 
fick därför läggas på deponi. Deponeringen orsakade luktprob
lem. 

För att minska problemen påbörjades 1976 en inblandning av 
bränd kalk i slammet. När sedan centrifugerna bytts ut mot 
silbandspressar, vilka gav en väsentligt högre torrsubstanshalt 
i det avvattnade slammet, hade man erhållit ett slam med vä
sentligt reducerad lukt och som dessutom hade goda geotekniska 
egenskaper. Slammet kunde nu läggas i vallar och det var möj
ligt att lägga ut det i tjocka skikt som bar handdrivna fordon. 

De förbättrade slamegenskaperna gjorde att man nu hade bättre 
möjligheter att nyttiggöra slammet. Markbyggnad med slam 
provades. Gamla soptippar täcktes med slam och kompost och 
grönytor etablerades. Vallar byggdes som insynsskydd mot 
buller. Samarbete med Hushållningssällskapet etablerades och 
odlingsförsök med slam gjordes. Dessa gav mycket positiva 
resultat och lantbrukets intresse för slammet ökade i snabb 
takt. 

Användningen av slam i jordbruk underströk vikten av bra 
kontroll över slammets sammansättning. En aktiv industri
kontroll var etablerad i Göteborg redan på 1960-talet. Denna 
intensifierades och resultaten lät inte vänta på sig. 
Koncentrationerna av tungmetaller i .inkommande avloppsvatten 
och i slammet har sjunkit och kadmiumhalten är nu så låg som 



© 1990, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

 
 

Bergteknik (BK-Dagen) 1990

58 

1,1 mg Cd/kgTS. Kvaliten på slammet från Ryaverket är idag 
utomordentligt bra.Tungmetallkoncentrationerna är i nivå med 
dem som uppmäts i mindre reningsverk utan industrianslutning . 

I mitten av 1980-talet såg allt bra ut. Slammets kvalitet var 
bra. Avsättningen till jordbruket ökade. Sedan kom i rask följd 
ett antal händelser. 

En trädgårdsmästare väckte talan inför domstol mot GRYAAB och 
hävdade att slamkompost orsakat växtdöd. LRF initierade en 
landsomfattande bojkott mot slam, miljöorganisationen Green
peace valde att med slam från Ryaverket belysa kemikalieom
sättningen i det moderna. samhället. Allt täcktes väl av 
massmedia och fristående miljödebattörer gavs rikliga möj 
ligheter till desinformation. Trots slammets dokumenterat goda 
kvalitet relativt annat slam etablerades snabbt i det allmänna 
medvetandet att slam från Ryaverket var ett giftkoncentrat. Att 
allmänheten fick denna uppfattning är inte förvånande. 
Beklämmande är dock i vilken utsträckning personer som hade 
tillgång till korrekt information eller lätt kunnat skaffa 
denna, anammade den version massmedia torgförde. 

Giftdiskussionen ledde till att lantbrukets intresse för 
slammet snabbt avtog. De akuta slamdisponeringsproblemen som 
uppstod har klarats av genom olika markbyggnadsprojekt. 

Antalet lämpliga markbyggnadsobjekt är emellertid begränsat och 
tillgången på deponier för slam är dålig i Göteborgsregionen. 
En ny lösning för slambehandlingen och slamdisponeringen är 
därför nödvändig. Det måste också handlas snabbt. 

Mål för en ny slambehandling och slamdisponering 

De erfarenheter som gjorts visar tydligt att två krav som måste 
ställas är att den nya lösningen måste göra bolaget så oberoen
de som möjligt av yttre påverkan och att den måste vara tek
niskt beprövad eller så enkel att inga problem rimligen kan 
uppstå. Det är också uppenbart att den nya lösningen måste 
innebära minimala miljöförstörningar. 

Andra önskemål som ställs är att den nya lösningen skall 
innebära en bra arbetsmiljö och ge en god energihushållning . 
Att också i fortsättningen kunna utnyttja slammet som en resurs 
är också ett önskemål, liksom att krav och önskemål skall kunna 
uppfyllas inom ramen för en god ekonomi. 

Aktuella alternativ 

Det finns många sätt som slambehandlingen vid Ryaverket kan 
lösas på. Faktorer som utrymmesbehov, utvecklingsnivå och 
ekonomiska begränsningar gör dock att många alternativ kan 
sorteras bort. Det är fyra alternativ som bedöms som realis
tiska. Dessa är 

Alternativ I 
Alternativ II 
Alternativ III 
Alternativ IV 

Stordeponi 
Förbränning 
Biogas och Torkning 
Biogas och Bergrum 
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En omfattande utredning av dessa alternativ har genomförts (1) 

och efter ett brett samrådsförfarande beslutade GRYAAB:s 
styrelse att alternativ IV med bergrumsdeponering skulle 

genomföras. 

Förutsättningar 

Förslaget om bergrumsdeponering bygger på den för Göteborg 

unika förutsättningen att det bara 7 km från reningsverket 

finns vid Syrhåla fyra stora bergrum på tillsammans 2,8 Mm3
• 

Bergrummen ägs nu av Statens Energiverk. Tidigare ägdes 
bergrummen av överstyrelsen för Civil Beredskap och användes 

för lagring av olja. Oljelagring i statlig regi skall enligt 

riksdagsbeslut upphöra och ÖCB önskade därför avyttra berg

rummen. 

Från GRYAAB:s perspektiv innebär deponering av slam i berg

rummen en tillsynes enkel teknisk lösning som ger full kontroll 

över hela slamhanteringen. Det är uppenbart att någon lika 

gynnsam slamdisponering inte kan förväntas när bergrummen väl 

är fyllda. Därför är det angeläget att slamvolymerna minskas så 

långt möjligt innan deponering så att bergrummens livslängd 

blir den längsta möjliga. 

Den etablerade tekniken för att minska slammängderna är anaerob 

nedbrytning i rötkammare. Härvid kan ca 50% av det organiska 

materialet omvandlas till metangas och koldioxid. 

Efter rötning kan volymen minskas genom mekanisk avvattning. 

Eftersom bergrummen inte är tillgängliga för personal av säker

hetsskäl måste slammet pumpas in i bergrummet. Graden av av

vattning måste därför också avvägas mot pumpbarhet och moJ

ligheterna att sprida slammet i de upptill 500 m långa berg

rumstunnlarna. 

Biogasanläggningen 

Biogasanläggningen består av två rötkammare på vardera 11500 m3 

där slammet ges en uppehållstid på 15 dygn. I de till 35°c 

uppvärmda rötkamrarna beräknas ca 45% av det organiska mate

rialet brytas ned och drygt 20 000 m3 biogas bildas per dygn. 

Gasen som till två tredjedelar beräknas bestå av metan kommer 

att brännas i gaspannor. Av energin kommer 20-40% att utnyttjas 

för uppvärmning av biogasanläggningen och övriga egna anlägg

ningar och resterande energi kommer att exporteras till fjärr

värmenätet. 

Slamledning 

Det rätade slammet, som beräknas ha en torrsubstanshalt på 3-

4% värme växlas mot inkommande slam så att temperaturen sjunker 

till ca 25° varefter det avgasas och rinner in i en bufferttank 

på 4 500 m3
• Från bufferttanken skall slammet pumpas via en 7,2 

km lång markförlagd ledning till Syrhåla där bergrummen är be

lägna. Ledningen är av segjärn med en diameter på 250 mm. 
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Avvattning och nedpumpning till bergrum 

Vid Syrhåla mynnar slamledningen i en mottagningstank. Från 
denna skall slammet pumpas till två bandfilter där slammet 
avvattnas. Försök i halvstor skala indikerar att slammet efter 
avvattning kommer att ha en torrsubstanshalt på ca 30%. 
Konsistensen kan närmast jämföras med väl avvattnad pappers 
massa. 

Det avvattnade slammet förs med skruvtransportörer till två 
hydrauliskt drivna kolvpumpar. Pumparna är av en konstruktion 
liknande betongpumpar. Pumparna trycker slammet genom en 200 
mm:s rörledning dimensionerad för tryck på 10 MPa. Ledningen 
kommer att vara försedd med värmekablar och isolerad. 

Ledningen kommer att placeras på plintar och skall följa marken 
fram till en punkt rakt ovanför bergrummen. De två första led
ningarna som byggs kommer att ha en längd av 65 m resp. 270 m. 

Bergrumsdisponering 

Bergrumsanläggningen består av fyra separata cisterner. Tre av 
cisternerna består av två, en av tre, med varandra förbundna 
tunnlar. Tunnlarna har en bredd på 20 m och en höjd på 30 m. 
Tunnellängden varierar mellan 500 och 700 m. Det finns politisk 
accept och koncession för deponering av slam i ett bergrum. 

Berget i Syrhåla är mycket tätt. Volymen inläckande vatten är 
känd från tidigare drift och uppgår till 10m3 / d för det tätaste 
bergrummet och 60m3 / d för det minst täta bergrummet. 

Under den tid fyllning av bergrummen pågår rinner grundvattnet 
mot bergrummet och ingen påverkan av grundvattnet kan ske. 
Under tiden deponeringen pågår kommer av slammet förträngt 
vatten att pumpas upp från bergrummen. Vattnet kommer att ledas 
i retur till avloppsreningsverket tillsammans med filtratet 
från avvattnings anläggningen. När slammet närmar sig pumparna 
måste pumpningen avbrytas. När bergrummet fylls med slam kommer 
grundvattenytan att finna en ny nivå och en viss genomströmning 
av bergrummen kommer att ske. Då berget är mycket tätt bedöms · 
genomströmningen bli mycket liten troligen under 1 m3/d. 

Bergrummen är belägna intill Torsviken ·som används för depone
ring av muddermassor. Då dessutom inga grundvattenintressen 
finns i området - det har ju tidigare använts för oljelagring -
så har riskerna för påverkan på grund- och ytvatten bedömts som 
försumbar. 

Tillförseln av slam är tänkt ske genom ett borrhål som mynnar 
mitt i tunneltaket. All borrningen måste ske med utgångspunkt 
från att såväl oljerester i bergrummet som metangas från slam
met kan bilda explosionsfarliga blandningar med slam. Den vid 
bergrummen befintliga inertgasanläggningen kommer givetvis att 
användas varför riskerna bör vara minimala. Borrhålen kommer 
att infordras med stålrör som ansluts till pumpledningen. 

Deponeringen kommer att påbörjas i en punkt längst bort från 
läckvattenpumparna. Slammet får falla fritt från tunneltaket. 
En hög med ca 45% rasvinkel kommer att bildas under borrhåls 
mynningen. I vilken utsträckning slammet kommer att flyta ut, 
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under det tryck som utövas på det underst liggande slammet när 
slamhögen växer, är icke känt. Detta kommer att följas från 
andra borrhål. Tekniken härför är ännu inte bestämd. Inled
ningsvis borras ca fem hål. Ytterligare hål borras sedan med 
ett avstånd som b~stäms av slammets "flytegenskaper" och önskan 
att utnyttja tillgänglig bergvolym så långt det praktiskt är 
möjligt. 

Med utgångspunkt att utnyttja bergrumsvolymen bäst möjligt 
eftersträvas en hög torrsubstanshalt i slammet. Emellertid ökar 
tryckfallen i pumpledningen med ökande torrhalt. De pump
ställen som blir aktuella vid Syrhåla är bland de längsta i 
världen för avvattnat slam. Pumpleverantören har dock åtagit 
sig långtgående garantier för att. slammet vid 30% TS-halt skall 
kunna pumpas 400 m. 

Med tanke på att lätt få en jämn fördelning i bergtunnlarna och 
väl utnyttja dessa vore en låg TS-halt gynnsam. Upp till 17- . 
18% TS-halt är slammet · med säkerhet så plastiskt att det kommer 
att flyta ut. En TS-halt på 17-18% skulle kräva ett f~tal borr
hål och i övrigt förenkla hanteringen avsevärt. Att maximalt 
utnyttja befintlig bergvolym är dock det primära varför drift 
med 30% TS-halt kommer att eftersträvas. 

När slam deponeras måste man räkna med biologisk aktivitet som 
kan ge gasbildning. Huvuddelen av det organiska materialet 
kommer att omsättas vid rötningen. På grund av de stora volymer 
som deponeras i ett bergrum kan dock även en låg biologisk 
aktivitet ge avsevärd gasproduktion. För bergrummet i Syrhåla 
har gasproduktionen uppskattats till ca 3 000 m3 /d. Försök 
visar att gasproduktionen snabbt avklingar och den kommer 
troligen att vara mycket liten redan något år efter avslutad 
deponering. 

Utvecklad gas kommer att samlas upp och tryckhöjas så att den 
kan transporteras i en gasledning i retur till Ryaverket där 
den kan nyttjas tillsammans med den gas som produceras vid 
verket. Genom att gasledningen samförläggs med slamledningen 
blir kostnaden rimlig. Värdet av den återledda gasen kan inte 
helt betala gasledningen men det finns ett värde i att inte 
behöva fackla av gasen. 
Gasen kommer också att användas för uppvärmning av byggnaderna 
vid Syrhåla. Möjlighet till att fackla gasen kommer också att 
finnas. 

Kostnader 

Projektet är nu under förverkligande. Investeringarna är 
beräknade till 

Biogasanläggning 
Slamledning 
Anläggning för avvattning 
och bergrumsdeponering 

75 Mkr 
25 Mkr 

25 Mkr 

Bergrummen köps av Göteborgs kommun och kommer att hyras av 
GRYAAB. Driftkostnadernaför den nya anläggningen förväntas bli 
mycket låga. 
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En unik lösning för Göteborg? 

Projektet med bergrumsdeponering fyller högt ställda krav på 
miljösäker deponering, det ger full kontroll över hela slam
hanteringen och trots att det är en ny teknik så består den av 
så pass enkla tekniska system att det bör bli en tekniskt myc 
ket pålitlig anläggning. Lösningen är också ekonomiskt accep
tabel jämfört med nuvarande slamdisponering och aktuella alter 
nativ om enbart ett bergrum nyttjas . Skulle två eller flera 
bergrum nyttjas blir det en ekonomiskt mycket gynnsam lösning . 

Projektets ekonomi beror till väsentlig del på att bergrummen 
övertas förmånligt. Att bygga nya bergrum för slamdisponer ing 
skulle givetvis ge väsentligt högre kostnader. I Göteborg har 
under det senaste året kostnaderna för transport och dispone
r ing legat på 180kr/ m3

• På kontinenten där svårigheterna att 
finna deponeringsplatser mångenstädes är långt större än i 
Sverige kan dock disponeringskostnaderna vara väsentligt högr e . 
Deponering i bergrum behöver därför inte bli en lösning som är 
unik för Göteborg. 
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