
Europeiska hållbara fosforkonferensen #4 i Wien – Konferensrapport Redogörelse av Elin Kusoffsky för Svenska näringsplattformen.  Svenska Näringsplattformen var på plats genom koordinator Elin Kusoffsky och tog del av ett fullmatat konferensprogram och många intressanta diskussioner. Nedan följer ett sammandrag av innehåll, lärdomar och tankar från de fullspäckade konferensdagarna. Observera att många presentationer gavs av teknikutvecklare och att Svenska näringsplattformen bara återger vad som presenterats (i urval) utan möjlighet till objektiv granskning av uppgifterna. Svenska Näringsplattformen har tillgång till presentationer från konferensen, återkom om ni vill veta mer om något av det nedan refererade materialet.  I inledningen av konferensen talade bland annat matematikern Franz Josef Radermacher om vikten av börja agera och inte bara prata om nödvändiga förändringar - ”it’s just talk, talk and talk – it is time for us to DO something now”. Han lyfte hur värden sedan hans tonår gått från 3 miljarder människor till 8 miljarder, och hur prognosen visar på 8 miljarder människor år 2050. Det sätter stor press på våra livsmedelssystem, och därmed även på vår växtnäringsförsörjning och på vår avloppshantering. Han menade också att i dessa globala frågor är Europa en parantes, där befolkningsökningen i världen till stor del sker i andra delar av världen – att på tio år adderas hela EU:s befolkning till Afrikas befintliga. Att föreställa sig att tre gånger EU:s befintliga befolkning läggs till Afrikas befintliga befolkning till år 2050 innebär förstås stora förändringar i alla system. Hur gör vi för att säkerställa hållbarheten inte bara i vårt hörn av världen utan globalt? Och hur gör vi det på ett sätt som inte äventyrar utveckling i fattiga regioner och samtidigt inte urholkar vår miljö? Enligt Radermacher är svaret samarbete och att investera klokt – och lyfte samtidigt faran i att prata om frågor om fosfor och andra nödvändiga resurser ur nationalistiska självförsörjningsperspektiv. Utifrån dessa principer menade han även att EU:s nya gröna taxonomi är emot WTO:s principer- och riskerar att skada hellre än hjälpa världen framåt i viktiga hållbarhetsfrågor. Ett intressant perspektiv som gav upphov till många frågor och diskussioner under konferensen.  Nästa talare, Wenfeng Liu från China agricultural university i Peking lyfte hur behovet av fosfor för att klara livsmedelsförsörjningen för en växande befolkning i världen kommer öka, samtidigt som forskningen visar att även förlusterna av fosfor i åkermarken ökar kopplat till klimatförändringar. Lotta Ruokanen pratade om det arbete och de framsteg man gör inom HELCOM-samarbetet kring Östersjön och de minskningar av utsläpp som man uppnått till de allra flesta av sina ytvattenbassänger. Än behövs mer arbete, men långsiktiga samarbeten har vänt trenderna. Under 2021 uppdateras Baltic sea action plan, och en Helcom-gemensam strategi för näringsåtervinning antogs som ser vi fram emot att djupdyka i framöver.  Sibylla Hardmeir från Swissphosphor pratade om fosoforbalasen i Schweiz, och hur man undersökt hur man inom landet skulle kunna minska importberoendet genom att säkerställa att fosforrika fraktioner som avloppsslam och vissa slaktrester återcirkulerades. Fosfor importeras till många olika tillämpningar. Fosfor i mineralgödsel uppgår till 4200 ton/år och för att ersätta denna mängd fosfor behöver man ”bara” uppnå en 61% återvinnig av fosfor från avlopp, kött- och benmjöl, ett uppnåbart mål. SwissPhosphor är en central koordineringsnod som samlar intressenter från såväl gödselindustri, cementindustri, jordbrukssektorn, avloppsreningsverk, statliga aktörer med flera.  För att nå i land med målet om fosforåtervinning planeras nu för fyra anläggningar för fosforåtervinning i landet (se projekt Phos4Life, Phosphor26, RealPhos och ZAB process).  



Andrea Roskosch berättade om hur man i Tyskland håller på att implementera den fosforåterföringslagstiftning som trädde i kraft 2017. En av de saker man lyfte från arbetet med implementeringen under de första 5 åren är att uppdelning med vattenlagstiftning och slamlagstiftning i det här fallet blir lite olycklig, då fosforåtervinningskrav inte kan sättas på systemet, det finns nackdelar med de tyska lagstiftningen som innebär fosforåterföringskrav från enbart slamfas och som inte tar hänsyn till möjligheter att återvinna tidigare i processen. Implementeringstiden i Tyskland är lång, inget strikt förbud mot slamspridning träder i kraft förrän 2029 och då enbart för reningsverk över 100 000 PE, från 2032 gäller sedan slamspridningförbud även för reningsverk över 50 000 PE. Nästa steg i implementeringen är att under nästa år förväntas alla reningsverk, oberoende av storlek, rapportera hur man planerar att nå fosforåtervinningskravet på 20 g P /kgTS slam. Ett identifierat problem med detta är att studier har visat att fosforinnehållet i slammet varierar kraftigt, även inom reningsverk, vilket gör att det finns farhågor om att det kommer finnas svårigheter att uppnå kraven, eftersom fosforinnehållet i slammet i vissa fall understiger 20 g/kgTS slam.  Figur 1: bild ur presentation om Tysklands fosforlagstiftning. Upphovsperson: Andrea Roskosch Även innan återvinningskraven kom till har mängden slamförbränning ökat i landet och utgör nu ca 75% av slamavsättningen (från 50% år 2007). Slamförbränningen sker idag framförallt i samförbränningsanläggningar, men kapacitetsökning planeras för monoförbränning till ca 75% av slammängden. Kolkraftverk, som utgör vanligaste samförbränningen ska avvecklas i takt med att monoförbränning ökar. Genom förväntade förändringar väntas fosforåterföringen öka från ca 20% till mer än 65% och kunna ersätta ca 38% av den inhemska mineralfosforanvändningen i gödselmedel. Dock behöver vattenlagstiftningen och gödselproduktförordningen också ändras för att maximal effekt ska fås från reningsverkens fosfor.  



I värdlandet Österrike har man också, precis som i grannlandet Schweiz, satsat på att göra en fosforbudget för landet. Arbetet skedde inom arbetet med den statliga avfallsplanen som uppdateras var 6:e år. I fosforbudgeten har man förutom att lista behoven av fosfor listat den nationella tillgången på fosfor i olika näringsrika strömmar och beskrivit dels storleken på tillgången och hur svårtillämpad återvinning skulle vara från strömmen utifrån tillgängliga tekniker. I arbetet har en rad Expertrapporter skrivits och publicerats. Som lägst hängande frukter för fosforåtervinning listades även i Österrike Kött- och benmjöl samt avloppsslam. Under åren 2017-2021 arbetade man med ”Sustainable Strategies for P-management” där man utifrån insamlad data från reningsverk modellerade olika återvinningsstrategier utifrån varierande regionala förutsättningar. Den största potentialen utifrån befintliga system bestämdes till utvinning av fosfor från slamaska, och i utkastet till ny avfallsförbränningsförordning ska alla reningsverk på över 20 000 PE återvinna minst 80%  fosfor från slamaska (motsvarande ca 72% av inkommande fosfor till reningsverket enligt modelleringarna). Alternativt tillåts andra tekniker som ger en minst 60 procentig återvinning av inkommande fosformängd till reningsverket, vilket möjliggör för andra än de etablerade teknikerna att kunna etablera sig om de visar sig ha fördelar.  I Wien finns sedan lång tid tillbaka redan slamförbränningsanläggningar på plats och bland annat tar man emot slam från andra reningsverk för förbränning. Mycket pågår inom slamhanteringen i Wien och man jobbar bland annat med slamtorkning och slaminlastning för att maximera nyttan och minimera energiåtgång. Eftersom man frigör kapacitet i förbränningsanläggningen i samband med att man förbättrat och byggt ut sin rötning vid reningsverket kommer man kunna ta emot mer slam och annat fosforrikt material från andra regioner. Man har gjort försök med att blanda in slamaska i gödselprodukter, vilket gett goda resultat men en viss färgpåverkan på produkten. Dock är möjligheten till inblandning av slamaska i gödselprodukter enligt utredningen begränsad vilket leder till att inte all fosfor från Wien ser ut att kunna blandas in i gödselproduktion i närtid. Man satsar också på att återvinna sand och järn från askan, och en fullskaleanläggning beräknas finnas på plats till 2030.  I Zürich förbjöds slamanvändning i jordbruk redan 2006. Man såg tidigt att det skulle finnas flaskhalsar för kvittblivning av slammet från år 2015 och valde att fatta beslut om att fosfor och energi ska utnyttjas från slammet. Eftersom man var tidigt ute (utredning 2009) fanns inte så många etablerade tekniker att välja på, men 2014 valde man utifrån befintlig kunskap att satsa på fosforsyra som önskad produkt från återvinningen som kan användas dels till gödselindustrin med även i tekniska applikationer. En monoförbränningsanläggning har byggts vid det centrala reningsverket i Zürich och togs i drift 2015. Anläggningen tar emot slam från 171 kommuner och producerar 15 000 ton slamaska varje år. Sedan anläggningen togs i bruk har man samlat ihop slamaskan och arbetar nu med att implementera fosforåterföringsteknik.  I områden kring Essen och Dortmund i Tyskland har flera projekt körts för att hitta rätt återvinningsteknik för regionen, bland annat det nyligen avslutade projektet Phos4You där flera fosforåtervinningstekniker och processer för gödseltillverkning från återvunnen fosfor testats. Läs slutrapporten här. I projektet Amphore som löper 2020 till 2025 tittar man på hur man kan göra återvunnen fosfor mer attraktiv på gödselmarknaden.   Många frågor i de avslutande diskussionerna kretsade kring hur efterfrågan upplevs på de återvunna produkterna – och från gödselindustrin på plats var svaret entydigt; man är mycket intresserade av de återvunna produkterna om de möter kvalitetskraven. Det som önskas är framförallt produkter som kan lyftas in i produktionen i befintlig infrastruktur. Osäkerheten och långsamheten i utvecklingen ligger kanske snarare i bristen på erfarenhet i flera led, både hos VA-organisationer, teknikleverantörer och gödselproducenter än i brist på efterfrågan. Inga 



upparbetade värdekedjor finns på plats ännu och trots stort intresse av produkterna finns många trösklar att kliva över innan återvunnen fosfor är en självklarhet på våra åkrar. Konferensen bjöd många parallella sessioner där deltagarna valde ett spår att följa. Vid en parallell session presenterades just näringsåtervinningstekniker i drift. Här presenterade bland annat ICL Fertilisers sin fosforprodukt PURALOOP TM som snart kommer finnas på marknaden. I sin process kör man helt på slamaska för denna produktkategori då det fungerade mycket bättre än de försök man först gjorde med att blanda in slamaska med apatit i tillverkningen. Förutom att det tog lite längre tid än man väntat sig att få till processen så anger man att det inte direkt krävs någon extra logistik eller extra steg jämfört med ordinarie process. Prayon berättade om sin teknik för att tillverka fosforsyra genom process med saltsyra och flygaska från slamförbränning. Förutom fosforsyra fås även järn- och eller aluminumklorid tillbaka från processen. Enligt egen utsago visar försöken hittills på en mycket hög fosforåtervinningsgrad från slamaskan, och med en mycket ren fosforsyra ut från en stabil process. Man lyfter den enkla processen och de få ingående ämnena som vinnande parametrar för sin process. Kemira tillsammans med partnern Wetsus presenterade sin teknik som fokuserar på vivianite – ett speciellt fosfatmineral som bildas under järnrika förhållanden under rötprocessen. Fosforåtervinningstekniken som baseras på vivianiten kallas ViviMagR  och är i processchemat placerad mellan rötkammaren och slamavvattnaren. Tekniken förutsätter med andra ord inte förbränning. Verkningsgraden anges till 60% av inkommande fosfor i vatten till reningsverket. Pilottester körs igång i juli i år, och piloten består av en 40-fots-container och kan ta emot 1m3/h av slam (>10 000 PE) och kommer vara fullt automatiserad. Vivianiten som skapas kan sedan användas antingen i jordbruk, som råmaterial för gödselproduktion eller i biogasanläggningar. Om man splittrar upp Järn-fosforföreningen finns också framtida användningsmöjligheter i gödseltillverkning och för järnsalter, och här nämndes också mycket tidig forskning som tittar på att utnyttja viviniten i batteritillverkning. EasyMining presenterade de processer de arbetar med: Ash2Salt, Ash2Phos och ProjectN men med fokus på fosforprocessen Ash2Phos. Processen använder flygaska, saltsyra och kalk för att fälla ut kalciumfosfat av hög kvalitet.   Förutom Kalciumfosfaten fås även andra användbara fraktioner ut, som återvunnen järnklorid, en flygaska som är källsorterad och inte innehåller t.ex. höga halter tungmetaller. Tungmetallerna fås istället ut som en egen fraktion som kan återvinnas av andra aktörer. Pilottester har körts i många år och nästa steg är fullskala. I såväl Sverige som Tyskland pågår miljötillståndsprocesser för anläggningar som ska kunna ta emot 300 000 ton flygaska/år. Företaget N2Applied presenterade sin plasmateknik för att förädla fosforrika material som t.ex. stallgödsel. Deras teknik innebär att stabilisera kvävefraktioner för att såväl minska växthusavgångar vid lagring och efter spridning, såväl som att maximera växtens nytta av det ingående kvävet. De kallar sin produkt NEO – Nitrogen Enriched Organic fertilizer. Bland annat pågår pilottestning (tillsammans med RISE) på MORE Biogas i Kalmar.  Det finska bolaget Endev presenterade sin teknik för effektiv småskalig förbränning inklusive slamtorkning.  Pilottester pågår i Rovaniemi med kommunalt avloppsslam och består av en 300m2 pilot, som beskrivs som en ”circulating massdryer and reactor” och som kan ta emot 10 000 ton slam. Som med alla pilotanläggningar har det funnits problem i driftsättandet, men nu fungerar anläggningen bra enligt presentatören. Målet är att ha en fullskaleanläggning i drift år 2027.  På ett av de andra parallella seminarierna presenterades biokol och hydrotermisk karbonisering – av bland andra C-green, TerraNova, Pyreg, TreaTech, med flera. Det tredje handlade om fosforåtervinning från aska. 



Under det avslutande passet första dagen återgick perspektiven till de större, globala möjligheterna och utmaningarna för området fosforåtervinning. Bland annat pratade Jacob Hansen som representerade Fertilizers Europe om hur systemskiften mot mer återvunnen växtnäring också skiftar över vår ekonomi till en mer vätebaserad ekonomi och att hela industrin transformeras. Vätgas finns inte i naturen och är inte stabilt vilket ställer krav även på distribution, där ammoniak kan komma en viktig roll. Den första gröna ammoniakfabriken står klar för idrifttagning denna månad i Spanien. Om vi ska kunna välja bort naturgasen krävs en stor förändring även av energisystemet för att säkerställa att det finns tillräckligt med förnyelsebar energi. Fortfarande finns ett stort beroende av bland annat Ryssland i värdekedjorna för gödselproducenter och värdekedjorna för växtnäring kommer sannolikt även i framtiden vara globala eller väldigt storskaliga då tillgång och behov utgör komplexa logistiska on-demand system. Här lyftes att lösningarna på de fosforutmaningar som världen står inför behöver vara flera och komplettera varandra. Bland annat behövs smarta gödslingssystem och smart användning för att minska förlusterna. Återvunna näringsprodukter från avfallsströmmar kan vara en del av lösningen, men apatitimport kommer att behövas även i framtiden. Men industrin är inte negativ till ökad använding av återanvänd växtnäring – tvärtom väldigt intresserade av att vara en del av lösningen för att återcirkulera fosfor och andra näringsämnen om de håller en hög kvalitet.  Alberto Persona på S&P global presenterade hur fosforbranschen påverkas av globala förutsättningar historiskt och idag. Att tullar och embargon påverkar marknader gäller i allra högsta grad även för fosformarknaden. Frågan kring fosfortillgång och fosforanvändning är i allra högsta grad både en hållbarhetsfråga men även en stor geopolitisk fråga. Lösningen på den förra krisen, kring 2008/2009 stavades internationalism och globala värdekedjor, medan dagens priskris snarare tycks trigga tankar om nationalistisk protektionism av viktiga tillgångar. Priset på fosfatmarknaderna (både för apatit och fosforsyra) är just nu högt och på uppgång. Det kan innebära fördelar för projekt som satsar på att återvinna fosfor ur lokala tillgångar som avfall, slam och stallgödsel; men hur marknaden ser ut framåt är svårare att sia om. Recirkulerade strömmar erbjuder dock långsiktiga fördelar på en osäker världsmarknad då den kan innebära ett minskat beroende av viktiga råvaruströmmar, i detta fall från ett begränsat antal producenter. Att ha alternativ kan i en omväxlande värld vara lika viktigt som att ha den mest kostnadseffektiva processen. Alberto lyfte också att processerna och marknaden stort beror på även andra råvaruströmmar – för en fungerande fosfatmarknad finns även stora behov av kol och svavel.   Dag 2 inleddes intressant med presentation av de nya regler som träder i kraft under juli 2022 – den nya Fertilizer Product Regulation (FPR). Lagstiftningen och bakgrunden till den presenterades av Jahanna Bernsel för EU-kommissionen. Den unika nya lagstiftningen syftar till att förenkla regelverken och således bidra till en ökad cirkularitet inom gödselindustrin. Denna lagstiftning som gäller på EU-nivå står över nationell lagstiftning där motstridigheter finns, vilket gör att man sim producent får en trygghet att om man uppfyller regelverket så gör man det inom hela EU och hela EU-marknaden är således öppen så länge lagkraven uppfylls. Lagstiftningen innebär en möjlighet att CE-märka gödselprodukter som härstammar från vissa fördefinierade avfallsströmmar. Genom att genomgå denna harmoniserade testning och uppfylla kraven för CE-märkning av sin produkt uppfyller man automatiskt end-of-waste och även andra steg förenklas för marknadsetablering av en cirkulär produkt, men är en tillgänglig väg enbart för vissa substrat, som genomgått vissa processer och till vissa användningsområden. Under det inledande passet berättades även om andra EU-initiativ som är på gång, till exempel ”integrated Nutrient Management Action Plan” (INMAP) som har som syfte att samla frågor från olika områden under ett paraply.  



Sedan följde ytterligare “parallell sessions”, där innehåll från ”Emerging nutrient recovery technologies” återges. Under detta pass presenterades en rad olika nya tekniker för näringsåtervinning. En av de intressanta presentationerna hölls av Hias reningsverk I Hamar, Norge, som utvecklat en Bio-P-teknik för kallt klimat och med målet att kunna minska/eliminera kemikalieanvändning i reningen. Den egenutvecklade MBBR-tekniken (finns under helägda avknoppningsbolaget Hias How2O) har bärare som roterar med vattenflödet från det första, oluftade processteget och vidare till de resterande luftade processtegen. Biomassan som byggs upp på bärarna innehåller både nitrifierare och denitrifierare i olika lager. När det renade vattnet släpps vidare roteras bärarna tillbaka till första processteget igen. Tekniken har pilottestats 2012-2015, skalats upp för demonstrationsskala (10 000 PE) 2016 och under 2021 har ombyggnationen av Hias reningsverk färdigställts och processen går nu i fullskala (192 000 PE). Näringsåtervinning sker genom struvit, och kopplingen till näringsåtervinning är framförallt de vinster man framhåller med att få ett slam där fosforn inte är bundet till järn.  Projektet LIFE Enrich undersöker vidareutveckling av rejektvattenrening genom att låta det rejektvatten som passerat struvitbehandling passera ett ultrafilter och ett filter bestående av zeoliter. Zeoliterna adsorberar kväve och regenereras efter mättnad och kvävet fälls till ammoniumsalt.  I de av projektet utförda LCC- och LCA-analyserna ser resultaten lovande ut för metoden. Projektet BioPhree ha också adsorbtionsteknik som grund men undersöker framför allt möjligheten att rena och återvinna fosfor från ytvatten och utgående vatten från reningsverk, med andra ord från vatten med relativt låga fosforhalter. Tekniken, som bland annat pilottestats på Knivsta reningsverk, visar på att fosofornivåer under 0,03 mg/l kan nås utan tillsats av fällningskemikalier. Projektet Sea2Land samlar resultat och erfarenheter om tekniker för näringsåterföring från vattenbruk (till exempel fiskodling). Bland annat har ultrafiltrering kombinerat med omvänd osmos studerats, likaså biotorkning av med flera metoder. Projektet omfattar sju demonstrationsanläggningar i olika länder i Europa. I projektet LIFE Newest undersöks fosforfällningseffektiviteten hos biobaserade flockningskemikalier av naturligt ursprung i urban spillvattenrening.  I projektet FERTIMANURE har närings- och vattenåtervinning via mikrofiltrering och omvänd osmos från svingödsel undersökts. Försöken har varit framgångsrika i att kunna avskilja fast material och näringsämnen för att möjliggöra såväl återvinning av näringsämnen och troligen även utgående vatten (efter mikrofiltrering och omvänd osmos). Projektet FlashPhos använder gasifiering för att skapa en renad återvunnen fosforprodukt från slam och andra fosforrika restmaterial som kött- och benmjöl. Förutom fosforprodukter får man restprodukter i form av värme, gas, inorganiskt material som samtliga kan användas inom cementindustrin, samt järnlegering och tungmetallrest som kan återföras till metallindustri.  I de andra sessionerna avhandlades ”Policies and Regional actions for Phosphorus Sustainability” (modererat av Genevieve Metson på Linköpings universitet) och ”New fertilisers for nutrient sustainability”.  Under den avslutande timmen dag 2 fick vi också en genomgång av de nationella näringsplattformarna ute i Europa. En intressant insyn även det i hur olika förutsättningarna ser ut för näringsåterföringsfrågor bara i Europa. I den avslutande sessionen berättades om den oerhört omfattande rapporten ”our phosphorus future” och dess lite kortare rapport Summary for policymakers. Rapporten, som bygger på över 2 000 peer reviewed publikationer, beskriver fosforfrågor både ur ett tillgångs- och efterfrågansperpektiv, men även hur vattenkvalitet påverkas och hur återvinningen av fosfor kan öka. Presentatören, Will Brownlie, presenterade också tio take home massenges från projektet, varav den allra första lärdomen var ”Använd mer återvunnen fosfor 



som ett komplement till bruten fosfor”. Bland de andra tipsen ingår både bättre möjligheter till smart gödsling, bättre ytvattenkontroll, mindre matsvinn och kost med mindre fosforavtryck.   Dag 3 bjöd på studiebesök på Österrikes största energiproducent, Wien Energie strax utanför staden. Wien Energie visade runt på anläggningen för förbränning av hushållsavfall och slam, inklusive förgasingspiloten inom projektet Waste2Value som är under uppbyggnad. I förbränningsanläggningen förbränns hushållsavfall och slam i 3 linjer- 2 st förbränningslinjer från 80-talet och en linje från 1992. Infrastrukturen för förbränning är med andra ord väl etablerad och siten ligger nära reningsverket. Slam tas emot oavvattnat och avvattnas på plats på förbränningsanläggningen med hjälp av centrifuger. Reningsverket är landets största och har en kapacitet på 4 miljoner PE och har nyligen utrustats med 6 nya rötkammare. Biogasen omvandlas till elektricitet och värme. På grund av att reningsverket använder järnbaserad fällningskemikalie (trevärd järnsulfat) blir askan i hög grad påverkad av järninnehållet och värdet på askan blir därmed begränsad. I dagsläget samarbetar man med Borealis för att hitta sätt att recirkulera fosfor från slamaskan.  Förutom slam från Wiens reningsverk tar man även emot torkat slam från andra reningsverk till förbränningsanläggningen.. Just nu pågår arbete med att bygga slamtorkar för torkning även av slammet från Wien. Slamtorkningsprojektet har bjudit på utmaningar och förseningar då den upphandlade leverantören gick i konkurs, men är nu på rätt köl igen. Innan torken är på plats bränns det avvattnade slammet med inblandning av andra bränslen. När torken är på plats ska den kunna torka slammet upp till 90% TS, och en delström av det avvattnade slammet ska sedan blandas med torkt slam till optimerat energiinnehåll för förbränningsanläggningen utan inblandning av andra bränslen.  På förbränningsanläggningen finns också en ny, stor, förgasningspilot på plats som ska testa och utvärdera utveckling av fordonsbränslen från avfall via förgasning. Fördelen är att pilotanläggningen på ett bra sätt kunnat integreras i den befintliga infrastrukturen och kan utnyttja restvärme och delar av befintlig anläggning. Man uppger också att man har en stor fördel av att ha projektparteners i hela värdekedjan, från forskning, via teknikleverantörer till slutanvändare av biodrivmedlet i form av det lokala kollektivtrafikbolaget. Med piloten förgasas biomassa till syntesgas (kallas kort för syngas) som renas i anläggningen och som sedan kan vidareförädlas till bränsle, vilket bränsle man kommer landa i är inte helt klart ännu, men biodiesel, biometanol och biogas nämndes som möjliga spår. I anslutning till piloten har man också etablerat en stor testhall där olika steg kan testas i mindre skala först för att minska kostnader för testkörningar i stor skala. Svensk projektpart i form av Luleå tekniska universitet finns i projektet Waste2Value som möjliggjort piloten.   Sammanfattningsvis:  En mycket bra och lärorik konferens med mycket samlad kunskap, som också gav en bra bild över hur olika utmaningar världen men även olika delar av Europa står inför. Frågan om lösningarna på utmaningarna är lokala, nationella, europeiska eller globala var kanske en av de mest förekommande bland föreläsarna. Svaren var allt ifrån eniga, och kanske är lösningarna just så- flera och olika varandra. Vi vill gärna enas om ”den perfekta lösningen” men utan att ta hänsyn till de olika förutsättningarna både sett till vilka näringsrika restströmmar det finns och till behovet av näringsämnena. Det man mer kan säga om konferensen i stort och dess fokus är att det ute i Europa finns ett stort fokus på monoförbränning och optimering av återvinning som tycks baseras på befintliga system. 



Med det menas att många av de policybeslut som fattats och fullskala som kommit till stånd har skett utifrån reningsverkens nuvarande system och funktion och utifrån befintliga monoförbränningssystem. Diskussioner om källsortering och optimering av systemen för näringsåterföring var inte stora ämnen på konferensen.  Fosforbalanser och tankar kring hur stor den egentliga importen av fosfor är (om man t.ex. tar med beräkningar på fosforinnehåll i importerad mat) och var denna fosfor ska ta vägen är funderingar som dröjer sig kvar. Var är en hållbar hantering av en ständigt ökande mängd näringsämnen i systemet- och behöver samma mängd fosfor lämna som importeras – och hur skulle en sådan hållbarhet i så fall se ut? Stort var också att European Sustsainable phosphorus plattform gick ut med att de skulle börja täcka även kvävefrågor och därmed går över till att bli mer av en näringsplattform än en fosforplattform. Man letar i detta nu personer som vill ingå i arbetsgrupp för expanderingen.  Bland våra medlemmar bidrog flera till programmet, bland annat presenterade EasyMining, Kemira, C-green och Yara med presentationer av projekt och visioner inom området. Robin Harder (SLU) modererade en session och Genevieve Metson (Linköpings universitet) var rapportör under en annan parallell session. Svenska Näringsplattformen hade en Poster om vår verksamhet och fick via denna många intressanta diskussioner som vi hoppas ger frukt i form av nya samarbeten och medlemmar i framtiden!


