
AGNES: Aerobic Granular sludge – Nutrient 
removal and recovery Efficiency in Sweden

Framtidens avloppsrenings-
verk ska ta lite mark i anspråk. 
Samtidigt ska reningen vara 
robust, energi-, kol- och kemi-
kaliesnål, ha liten klimatpåver-
kan och kunna underlätta för 
återföring av växtnäring. 

Aerobt granulärt slam, AGS, 
(Figur 1) är en innovativ, 
kompakt och energieffektiv 
avloppsvattenreningsteknik 
(Figur 2) som nu implemente-
ras världen över. 

Figur 1. Aeroba granuler skiljer sig 
från traditionella aktivslamflockar 
genom att de är större, kompaktare 
och mer sfäriska. Det gör att de sedi-
menterar betydligt snabbare.

Samarbetsprojektet AGNES, 
Aerobic Granular sludge – 
Nutrient removal and reco-
very Efficiency in Sweden, 
uppkom till stor del på grund 
av Strömstad kommuns val av 
AGS-tekniken på Österröds 
ARV, vilket skedde i nära sam-
arbete med konsultföretaget 
H2OLAND, samt att Chalmers 
Tekniska Högskola bedriver 
forskning inom området. 

Figur 2. Yt- och elbehov (svarta 
respektive gråa kolumner) för olika 
typer av reningsverk (AS = aktivt 
slam, IFAS = hybrid med AS och bi-
ofilmsbärare och MBR = membran-
bioreaktor).

Projektet involverar också fler 
intressenter som andra univer-
sitet, företag och VA-bolag vil-
ka vill bidra med forskning och 
utveckling och är intresserade 
av att implementera tekniken.

AGNES I
I vårt första projekt gjorde vi 
en kunskapssammanställning 
om AGS för att öka kunska-
pen i Sverige om tekniken 
(SVU-rapport 2017-19) i vilken 
vi identifierade möjligheter och 
potential men också kunskap-
sluckor och utmaningar med 
tekniken för svenska förhållan-
den.

AGNES II
I vårt andra projekt ska vi 
studera och dokumentera 
uppstarten och efterföljande 
års drift av Nordens första 
AGS-anläggning på Österröds 
ARV i Strömstads kommun 

samt jämföra AGS-tekniken 
med vad som kan uppnås med 
en optimerad konventionell 
SBR på Bodalen ARV i Tanums 
kommun. (SVU-projekt nr. 17-
122).

AGNES III
Vi är i planeringsfasen för 
pilotstudier vid ett renings-
verk i Skåne för att studera ett 
nytt konceptverk (Figur 3) där 
vi kombinerar den effektiva 
AGS-tekniken med för- och 
efterfiltrering, primärslamshy-
drolys samt fosforutvinning. 

Figur 3. Sweden Water Researchs 
konceptverk med AGS med bio-P.

Målet är att göra reningsver-
ket energi- och klimatneutralt 
genom optimalt kolutnyttjande 
via utnyttjande av intern kol-
källa och kolsnål denitrifika-
tion.
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