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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

All växtodling och därmed matproduktion kräver tillförsel av växtnäring. Växtnäringen 
tillförs i huvudsak som handelsgödsel baserade på ändliga gruvfyndigheter som är 
producerade med hög förbrukning av fossilt kol. En mindre del recirkuleras från restflöden 
som slam eller andra flöden från reningsverk, matavfall (inkl avfall i livsmedelsindustri), 
stallgödsel och restflöden i bioenergiproduktion. Av de tre viktigaste näringsämnen kväve, 
fosfor och kalium vet vi redan idag att fosfor är det näringsämne som vi kommer att ha 
begränsad tillgång till inom 50 års tid. Begränsad tillgång betyder stigande priser, minskad 
matproduktion och ökad användning av förorenade fosforkällor, som fosfatmalm med högt 
kadmiuminnehåll, vilket äventyrar hälsa och miljö. I ljuset av att vi samtidigt behöver 
producera 70% mer mat än vad vi gör idag för att föda jordens befolkning år 2050 är det hög 
tid att få till ett fungerande kretsloppssamhälle. 
 
År 2015 nådde världen en vändpunkt; nu bor fler människor i städerna än på landsbygden 
(United Nations 2014). Flödet av växtnäring är idag till stor del enkelriktat från produktion på 
landsbygden till städernas restflöden där växtnäringen till via livsmedelsindustri och 
människors konsumtion till sist når reningsverket och blir till slam. Majoriteten av 
växtnäringen i städernas restflöden återförs inte till livsmedelsproduktion. Ett fungerande 
kretsloppssamhälle kan endast förverkligas om det finns tillgång till effektiva system för att 
recirkulera växtnäringen i restflödena, så att de utan hälsorisker eller för stor kostnad kan 
föras tillbaka till livsmedelsproduktionen på landsbygden.  
 
I dag renas avloppsvattnet så att fosforn hamnar i slammet blandad med föroreningar. Enbart 
ca 25% av slammet återförs till kretsloppet idag. Enligt Naturvårdsverkets 
konsekvensutredning av förslag på ny slamförordning, kommer enbart ca 10% av slammen att 
vara godkända för spridning på åkermark 2030 när kraven på innehåll av hälso- och 
miljöstörande ämnen i slam har skärpts ytterligare. I Sverige idag återförs inte fosfor i avlopp 
på något annat sätt än med slamspridning. I Europa har Schweiz ett totalförbud mot spridning 
av slam och sedan 2016 lagkrav på återföring på annat sätt. Nederländerna och Polen har 
regelverk som i praktiken omöjliggör slamspridning. I Tyskland har det under 2016 beslutats 
om att införa förbud för slamspridning och krav på återföring av fosfor på annat sätt från verk 
med > 50 000 p.e.  
 
Reningsverken saknar incitament för att ta fram andra sätt för återföring av näringsämnen. 
Det saknas lagkrav på återföring. Tillståndsgivande myndigheter, Länsstyrelserna, ställer 
enbart krav på halter av närsalter och BOD i utgående vatten. Återföring av näringsämnen 
inkluderas inte i reningsverkens uppdrag från sina huvudmän, kommunerna. 
 
Frånvaron av lagkrav eller andra styrmedel innebär att det inte finns någon reell efterfrågan på 
tekniska lösningar för återföring av växtnäring ur avlopp på något annat sätt än slamspridning. 
Utan efterfrågan blir utvecklingen av lösningar mycket begränsad eftersom mycket få 
kommer att satsa kapital på att utveckla produkter som det inte finns efterfrågan på. Dessutom 
har avloppsreningsverk lång livslängd, vilket i sig bromsar en snabb teknisk utveckling. 
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Sammantaget är det osannolikt att fosfor framgent kommer att kunna återföras till kretsloppet 
genom slamspridning och likaså är det osannolikt att ny teknik för fosforåtervinning kommer 
att vidareutvecklas innan lagkraven ställs. Här i VINNOVA projektet Den varma rena staden 
var syftet just därför, att i pilotskala kunna testa annan teknik för fosforåtervinning/rening, än 
dagens lösning med slamspridning. 
 
Om fosfor kan avskiljas så att den inte hamnar i slammet skulle återföringsmöjligheterna öka. 
En möjlighet är utfällning av fosfor som struvit (MgNH4PO4 * 6 H2O) ur rejekt från 
avvattning av bioslam och/eller rötslam på reningsverk med biologisk fosforrening. Det 
möjliggör återföring av upp till 60% av till reningsverket inkommande fosfor utan 
inblandning av föroreningar. Struvitutvinning är etablerad teknik med ett 30-tal anläggningar 
igång i främst Europa och Nordamerika. 
 
En begränsning för etablerad struvitutvinningsteknik är att reningsverk med kemisk 
fosforrening måste ställa om till biologisk fosforrening för att möjliggöra struvitutvinning. 
Vid kemisk fosforrening fälls fosforn ut med järn- eller aluminiumsalter till svårlösliga järn- 
eller aluminiumfosfatföreningar och hamnar i slammet. Då finns inget fritt fosfat kvar för 
utvinning som struvit. Omställning till biologisk fosforrening är oftast både fullt möjlig och 
skulle innebära sänkta kostnader jämfört med att fortsätta med kemisk rening, samt 
möjligheter för intäkter vid avsättning av utvunnen struvit. Men, omställning till biologisk 
fosforrening bromsas av att de flesta reningsverk från början är byggda för kemisk fällning, 
farhågor avseende möjligheterna att klara utsläppskrav efter omställning, starka 
marknadsaktörer inom försäljning av fällningskemikalier, stark fokus på sänkta fosforutsläpp 
och svagt fokus på återföring i branschen som helhet, inga eller små incitament för återföring, 
samt motstånd mot förändring i en trögrörlig bransch. 
 
Tekniker som möjliggör utvinning av struvit utan omställning till biologisk fosforrening 
borde därför vara av stort intressanta. I praktiken innebär det att struvit skall fälla ut i flöden 
där fosfor föreligger i betydligt lägre koncentrationer än i rejekt från till exempel avvattning 
på reningsverk med biologisk fosforrening, vilket betyder i ungefär samma koncentrationer 
som i inkommande avloppsvatten. Försök med att fälla ut struvit vid så låga koncentrationer (i 
huvudström) har inte gjorts tidigare och är enligt teorin svårt. Potentialen är dock stor, då upp 
till 80% av den inkommande fosforn skulle kunna vara tillgänglig för utvinning som struvit. 
Därför har vi valt att fokusera på att testa utvinning av struvit vid låga koncentrationer i 
delprojektet. Försök gjordes också med att utvinna fosfor från alger odlade i projektet i syfte 
att avskilja växtnäring och producera biomassa. 
 
Utvinning av fosfor som struvit ur lågkoncentrerade flöden integrerat i de två koncepten, 
Energipositiv och Kompakt rening, testades på Källby avloppsreningsverk. Struvitutvinning 
testades också på det uppkoncentrerade flödet efter den Kompakta reningens sista steg. 
Dessutom utvanns fosfor ur alger producerade med avloppsvatten som näringskälla.  
 
Här skall tydliggöras att användningen av fällningskemikalier i fosforreningen på Källby har 
försvårat och försenat arbetet i delprojektet. Eftersom åtgärder för att ta fram inkommande 
avloppsvatten opåverkat av fällningskemikalier inte prioriterades av reningsverket och 
ledningsgruppen i projektets början, försenades beslutet och genomförandet av sådana 
åtgärder. Därför var det först under projektets avslutande halvår som det var möjligt att testa 
fosforåtervinning ur lågkoncentrerade flöden, utan påverkan av fällningskemikalier, på plats 
på reningsverket. 
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1.2 SYFTE OCH MÅL 

Syftet var att testa och utvärdera möjligheten att fälla ut struvit i låga koncentrationer i de två 
nya koncepten för vattenrening, Kompakt rening och Energipositiv rening. Målet är att rena 
avloppsvattnet från fosfor så att fosforn utan risk kan återanvändas i en gödselprodukt.  
	  
Syftet var också att utvinna fosfor från alger som odlats på avloppsvattnet och på ett sätt så att 
struvit sedan skulle kunna utvinnas samtidigt som risken för spontanutfällning av struvit i 
rötkammaren reduceras och algernas biogaspotential förbättras. 
 
Målet är att sluta fosforns kretslopp genom att rena vattnet från fosfor till en lägre kostnad, 
med minskade hälso- och miljörisker och med mindre klimatavtryck jämfört med dagens 
fosforrening. 
  

1.3 TEORI 

1.3.1 Fosforåtervinning som struvit 

Struvitfällning är en av de metoder för fosforutvinning på reningsverk som diskuterats och 
studerats mest under de senaste 20 åren (Metha et al. 2015; Liu et al. 2012; Held 2005, Marti 
m. fl. 2005). Olika struvitfällningsprocesser har utvecklats, både för fällning direkt i ett 
oavvattnat slam och för fällning på slamavvattningsrejekt. Struvitutfällning sker spontant i 
avvattningsutrustning, rör och pumpar som hanterar slamavvattningsrejekt och leder ofta till 
problem med igensättning. Särskilt sker utfällningen på platser inom VA-anläggningen utsatta 
för ökad turbulens såsom vid pumpar, rörkrökar eller luftningsbassänger (Stratful m.fl., 2001). 
Detta beror på att turbulensen ger upphov till luftning som i sin tur medför att den koldioxid 
som finns löst i vattnet avgår som gas varvid pH ökar till nivåer där struvit fälls. 
	  
Struvit, eller magnesiumammoniumfosfat, är en kristallin förening med sex kristallvatten 
(MgNH4PO4·6H2O). Struvit, som ofta benämns MAP efter det engelska namnet magnesium 
ammonium phosphate, är en vit, kristallin förening med ortorombisk kritstallstruktur (Doyle 
& Parsons, 2002). Molförhållandet mellan kväve, fosfor och magnesium i struvit är 1:1:1. 
Struvit är vattenlösligt vid låga pH och olösligt vid höga pH. 
 
Struvit fälls i lösningar som innehåller magnesium-, ammonium- och fosfatjoner. 
Struvitfällning sker enligt följande generella reaktion, där n=0, 1 eller 2 (Le Corre. m.fl., 
2009): Μg2 + ΝΗ 4 

++ Hn PO4
-n + 6H2O ↔ MgNH4PO4 · 6H2O + nH+   

 
 

1.3.2 Ren fosfor i kristallin fällning 

En kemisk fällning uppkommer när två lösningar blandas och reagerar med varandra på ett 
sådant sätt att en löslig fraktion och en olöslig fraktion (fällningen) bildas. Fällningar kan vara 
amorfa eller kristallina. Kristallina fällningar är mycket regelbundna i sin kristallstruktur, 
medan amorfa fällningar är oregelbundna. Inuti amorfa strukturer kan vatten eller andra 
ämnen inneslutas, medan kristallina fällningar är rena och homogena, även om vissa, atomärt 
sett, liknande ämnen i kristallstrukturen kan vara utbytta. En viktig aspekt när det gäller 
användbarheten av struvit är renhetsgraden. Föroreningar som tungmetaller och organiska 
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föreningar, t ex läkemedelsrester, följer inte med i struvitkristallen eftersom den är tätt packad 
och kristallin (Figur 1).  
 

 
 
Figur 1. Struvitkristaller från fällning i rejekt från avloppsreningsverk. Bilden är tagen med 
svepelektronmikroskop SEM, Biosvärsgeocentrum Lunds Universitet, Leif Johansson. 
 

1.3.3 Fällningsbetingelser 

Det finns en rad parametrar som påverkar om struvit fälls ut eller ej. Till dessa hör bland 
annat:  
 

• Mättnadsgraden med avseende på de ingående jonerna (Mg2+, NH4
+ och HPO4

2-) 
• Lösningens sammansättning och inverkan av övriga jonslag (Fe3+, Ca2+, CO3

- 
organiskt material, groddmaterial). 

• pH 
• tid  
• temperatur 

 
För att struvit ska fällas spontant krävs att lösningen är övermättad med avseende på de 
ingående jonerna (Mg2+, NH4

+ och HPO42-). Teoretiskt sker detta när produkten av 
koncentrationerna är högre än löslighetskonstanten Ksp: [Mg2+] × [NH4

+] × [HPO4
-] > Kps  

  
Detta  gäller  dock  svaga  lösningar  där  förekomsten  av  andra  jonslag  är  låg.  I  verkligheten  
påverkas  fällningen  av  andra  jonslag  som  kan  generera  konkurrerande  fällningar  och  
reaktioner.  Vid  beräkningar  av  övermättnad  i  verkliga  lösningar  bör  man  ta  hansyn  till  
aktiviteten  av  enskilda  joner  och  i  stället  beräkna  en  löslighetsprodukt  baserad  på  
aktiviteter,  Kso:  = 𝑎𝑀𝑔2 + · 𝑎𝑁𝐻4 ·𝑎HPO4-‐ 
 
Optimala  fällningsbetingelser  kommer  därför  att  variera  mellan  olika  typer  av  lösningar  
eller  över  tiden  om  ingående  jonslag  i  en  lösning  varierar.  För  att  kunna  bestämma  
aktiviteterna  krävs  en  matematisk  iterativ  process  där  jämviktsreaktionerna  för  
samtliga  ingående  joner  i  blandningen  tas  med.  Övermättnadsgraden kan tolkas som en 
drivkraft för kristallisation. Ju högre övermättnadsgrad desto fler kristaller bildas.  



6 
 

 
För att påskynda fällning eller skapa fällning även utan övermättnad kan man tillsätta groddar. 
Exempel på groddmaterial som studerats är kvartssand (Battistoni m.fl., 2000) eller små 
struvitkristaller (von Münch & Barr, 2001) (Kim m.fl., 2007) (Ueno, 2004).  
 
Beroende på lösningens sammansättning kan andra fosforfällningar uppkomma. Flera 
författare har påpekat problem med struvitfällningen vid höga koncentrationer av kalcium- 
och karbonatjoner (Le Corre m.fl., 2005). Vilken fällning som kommer att dominera beror på 
lösningens sammansättning. Vid höga halter av kalcium kan fällning av kalciumfosfater 
uppkomma i stället för struvit, speciellt vid pH över 8 (Liu m.fl. 2016). 
 
pH är en mycket viktig processparameter vid struvitfällning. Det optimala pH-värdet kan 
variera från fall till fall då det bland annat beror på övriga ingående joner i lösningen och 
temperaturen. I litteraturen rapporteras pH-intervallet för struvitfällning mellan 7-11 (von 
Münch & Barr, 2001) medan optimala pH för syntetiska lösningar oftast ligger kring 8,5-9.  
 
Flera författare beskriver möjligheten att använda CO2-stripping som ett alternativ för att öka 
pH och därmed minska kostnaden för pH-justering. Metoden har även visat sig vara gynnsam 
generellt för bildandet av struvitkristaller (Kim m.fl., 2007). 
 
De flesta av studier av struvitfällning på avloppsreningsverk är gjorda på rejektströmmar med 
relativt höga koncentrationer av fosfat och ammonium (PO4-P 80-300 mg/l och NH4-N 500-
2000 mg/l ), men fällningsförsök har även gjorts på vatten från växthus med PO4-P-halter på 
20 till 190 mg/l (Dunets, C.S. & Zheng Y.B. 2014). Komplexiteten för struvitfällning i ett 
inkommande avloppsvatten är stor. Modellering verifierad mot empiriska tester visar att 
struvitfällning sker även om de enskilda löslighetsprodukterna i de ingående jonerna ger ett 
annat resultat. Faktorer som hastighet och temperatur samverkar med övriga parametrar vilket 
kan resultera i att struvit fälls ut före kalciumfosfater trots att kalciumfosfat har en lägre 
löslighetsprodukt (Liu et al. 2016).  
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2 METODER 

2.1 PILOTFÖRSÖK STRUVITFÄLLNING I HUVUDSTRÖM 
 
 
För struvitfällningsförsöken i pilotskala konstruerades och byggdes en anläggning i en 20-fots 
container som placerades på Källby avloppsreningsverk. Planen var att testa struvitfällning i 
pilotskala på inkommande avloppsvatten efter föregående behandling i pilotanläggningarna 
för Energipositiv rening respektive Kompakt rening. De två koncepten beskrivs nedan i 
styckena 2.1.3.1 och 2.1.4.1. 
 
Processen för struvitfällningen är schematiskt beskriven i Figur 2. Struvitfällningsförsöken 
utfördes då tillräcklig mängd vatten kunde fås från pilotanläggningarna för Energipositiv 
rening respektive Kompakt rening och i huvudsak då vatten togs från ett nytt sandfång utan 
inblandning av kemslam, figur 3.  
 
 
 
 

 
Figur 2. Schema över pilotuppställningen: pH-höjande enhet, fällningstank och 
sedimentationstank. 
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2.1.1 Inkommande vatten  

I figur 3 beskrivs det inkommande vattnet till de olika pilotanläggningarna på Källby ARV. 
Inkommande vatten till den Kompakta reningen togs från det ordinarie sandfånget, förutom de 
5 dagar då vattnet togs från det nya sandfånget. För den Energipositiva linjen togs det 
inkommande vattnet först från det ordinarie sandfånget och därefter från det nya sandfånget 
(Figur 3). Inkommande vatten togs aldrig samtidigt från de båda sandfågen, utan från ett i 
taget. 
 

 
Figur 3. Schema över inkommande vatten till pilotverksamheten under hela försöksperioden. 
Energipositiv rening: ½ försökstiden med inkommande vatten från sandfång med 
kemslamsinblandning och den resterande senare delen av försöksverksamheten från Nya 
sandfånget. Kompakt rening med vatten från ordinarie sandfång förutom 5 dagar. 

 

2.1.1.1 Ordinarie sandfång och returslam 
 
När det i projektets början konstaterats att verkets överskottsslam från efterfällningen kördes 
tillbaka till det sandfång där vattnet till de två pilotanläggningarna togs, kom också en 
diskussion upp om slammets inverkan på resultaten i försöksverksamheterna. Eftersom det 
från reningsverkets sida inte ansågs störa försöksverksamheten för bland annat 
struvitfällningsförsöken, flyttades fokus för en tid från planerad verksamhet till att göra 
efterforskning på inkommande vatten i form av olika analyser på inkommande vattnen.  
 
Analyserna visade bland annat att det fanns en stor andel järn i förhållande till fosfor i vattnet 
samt att järnhalterna var höga i förhållande till vad som är vanligt i inkommande 
avloppsvatten (Figur 4). Dessa påvisade betingelser medförde att struvitfällningsförsöken fick 
avvakta tills kemfritt vatten fanns att tillgå. 
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Figur 4. Halter av total fosfor och järn inkommande vatten till försök i pilotanläggningarna 
28 maj 2015. 
 
För att göra struvitfällningsförsöken möjliga byggdes efter halva projekttiden ett mindre 
sandfång där inget returslam återfördes, (Figur 3 och Figur 4) och togs i bruk 2016-01-01. En 
delström, ca 2 m3/h, av det inkommande leddes till en 10 fots container där ett mindre 
sandfång byggts upp. Syftet var att kunna utvärdera de nya teknikerna då ett rått opåverkat 
inkommande vatten användes, alltså utan returslamsinblandning. I sandfångets sista tank 
monterades dränkbara pumpar som sedan kunde användas för att mata pilotanläggningarna 
med inkommande vatten (Figur 5).  
 
Det nya sandfånget hade tyvärr en del inkörningsproblem med en bottensats som virvlade upp 
när pumparna startades. En tid efter det att det nya sandfånget tagits i bruk visades sig 
fosfathalten vara konstant låg och med värden runt, 3,5 mg/l, under ca två månader (Figur 11). 
Efter en hel del efterforskningar så konstaterades att det låg slam i botten på det nya 
sandfånget som virvlade upp då pumpen startades, vilket i sin tur sänkte halten av fosfat. 
Tanken och rören till det nya sandfånget rensades från bottensats varefter fosfathalten ökade 
till över 4 mg/l för en tid vilket möjliggjorde att försöken med struvitfällning kunde återupptas 
(Figur 11). 
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Figur 5. Nytt sandfång installerat i 10 fots container på Källby ARV. 
 

2.1.2 Pilotuppställning 

2.1.2.1 Förbehandling 
För att som förbehandling höja pH-värdet i avloppsvattnet användes två olika tekniker av 
CO2-avskiljning. Från en IBC-tank, volym 1 m3, pumpades avloppsvattnet in till toppen av de 
två olika CO2-avskiljarna. Prestanda, underhållsbehov och energibehov utvärderades. Senare 
testades också behovet av pH-höjning i de olika avloppsvattnen i kombination med olika 
magnesiumkällor som tillsattes i fällningssteget. Alla mätningar gjordes direkt efter 
provtagning och manuellt på plats i containern.  

2.1.2.2 Magnesiumtillsats 
Olika Mg-källor användes och tillsattes som lösning. Doseringen gjordes med en slangpump. 
Mg-källan förvarades i en plastdunk om 20 liter. I den första delen av försöksperioden 
tillsattes en och samma Mg-källa och först i den senare delen varierades källan. Kvaliteten på 
det inkommande vattnet och fosfathalten varierade vilket begränsade det antal upprepningar 
av försöken med Mg-tillsats som var möjliga att göra. MgCl2 och andra magnesiumkällor 
användes.  
 

2.1.2.3 Fällningstank 
Fällningstanken var av rostfritt stål med en volym av 200 liter. Tanken var försedd med en 
omrörare i toppen på tankens lock och ett utlopp med ventil i botten. Från fällningstanken 
rann flödet med självfall över till sedimentationstanken. Uppehållstiden i fällningstanken var 
mellan 15 och 30 minuter.  
 

2.1.2.4 Sedimentationstank 
Sedimentationstanken var av rostfritt stål och samma storlek som fällningstanken (200 liter). 
Uppehållstiden i tanken var 12 – 24 timmar. I sedimentationstanken fanns ingen omrörning 
och struviten sedimenterade ner till botten av tanken. 
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Figur 6. Skiss över pilotanläggning för struvitutvinning. Container med utrustning för 
pilotkörning på Källby ARV. 

2.1.3 Fosforåtervinning/rening: Energipositiva linjen  

I den första delen av försöksperioden kördes den Energipositiva linjen på vatten från 
reningsverkets ordinarie sandfång. Eftersom detta vatten var påverkat av kemslam kunde 
relevanta struvitfällningsförsök inte utföras då på vatten från den Energipositiva linjen. Under 
denna period gjordes därför i huvudsak optimering av CO2-avskiljningstekniken 
pilotanläggningen för struvitutvinning. 
 
Under den senare delen av försöksperioden (efter 2016-01-01) togs inkommande vatten till 
den Energipositiva linjen från det nya sandfånget utan tillförsel av kemslam. Större delen av 
fällningsförsöken på huvudström har gjorts under denna period och på vatten efter den 
anaeroba behandlingen (Figur 7) i den Energipositiva linjen.  
 
Vid ett tillfälle gjordes också ett struvitfällningstest på vatten från den anaeroba behandlingen 
efter en uppkoncentrering med framåt-osmos. Detta gjordes trots att uppkoncentrering med 
framåt-osmos inte ingick i konceptet för Energipositiv rening. Att testet utfördes var på grund 
av att vi i tid fick tillgång till avloppsvatten utan kemslamretur och att det var osäkert om och 
när vi kunde få tillgång till motsvarande vatten, fritt från returslam, flockning och 
koagulationsmedel, från den Kompakta reningen.  
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Figur 7. Uttag av avloppsvatten från den Energipositiva pilotanläggningen till EkoBalans 
pilotanläggning för struvitfällning. 
 

2.1.3.1 Översikt - Energipositiv rening  
 

  

 

1. Primärslamsavskiljning: Sedimentationstank avskiljer primärslam utan några tillsatser av 
kemikalier. Biogas produceras sedan av primärslammet i konventionell rötkammare 

2. Anaerob avloppsvattenrening i huvudström: I denna process renas avloppsvattnet från 
syreförbrukande ämnena samtidigt som biogas produceras. Metangasbildning är här möjlig i 
avloppsvatten som innehåller relativt låga halter av organiska material då biogasen i denna 
teknik bildas i en biofilm (MBBR). I konventionell teknik luftas vattnet (aktiv slamprocess) 
vilket gör att det organiska materialet i stället avgår till luften som CO2. Luftningen drivs med 
eldrivna kompressorer vilket ofta utgör en av de större kostnaderna på reningsverk med en 
aktiv slamprocess.  

3. Kväverening med partiell nitrifikation – anammox (PNA): I processen renas vattnet från 
kväve. Kväverening med PNA har energimässiga fördelar jämfört med konventionell teknik 

w 

w 

Vatten	  till	  EkoBalans	  pilotanläggning	  	  

Energipositiva	  reningen	  	  
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(aktivt slam) dels på grund av att luftningsbehovet är ca 60% lägre jämfört med rening med 
aktivt slam, samt att mindre mängd organiskt material går åt i processen. Det organiska 
materialet kan i stället bli biogas. 

4. Alternativ – sommar kväve- och fosforrening: Rening med hjälp av mikroalger. I processen 
renades avloppsvatten från fosfor och kväve. Försök gjordes med att utvinna fosfor ur algerna 
och att göra biogas på algerna som producerades. Alternativ rening av kväve och fosfor, se 
Delrapport Alg. 

5. Alternativ fosforrening med Struvitfällning: I processen renas vattnet från fosfor. Fördelen 
jämfört med konventionell teknik är att det produceras en ren fosforprodukt samtidigt som 
vattnet renas. Fosforn kan återföras till kretsloppet utan risk för miljö och hälsa; mindre 
kemikalieförbrukningen och slamproduktion. Utmaningen här är att fälla ut struvit i 
förhållandevis låga koncentrationer av fosfat.  
 

 

2.1.4 Fosforåtervinning/rening: Kompakt rening 

Under 5 dagar i slutet av maj, 16 - 20 maj, kördes den Kompakta linjen med inkommande 
vatten från det kemslamsfria sandfånget. Inkommande vatten till den kompakta linjen 
passerade ett trumfilter och sedan en mikrofiltrering 200 µm, utan några tillsatser av 
koagulanter eller flockulanter på något av filtren. En tank med det mikrofiltrerade vattnet 
kördes sedan 20 meter till EkoBalans pilotanläggning där tre struvitfällningsförsök utfördes 
(Figur 8). Struvitfällningstest gjordes också på retentat efter framåt-osmos med filtrerat 
avloppsvatten från den Kompakta reningen. 
 

2.1.4.1 Översikt - Kompakt rening 
 
Avloppsvatten rensas med filter och membran, reningen är helt mekanisk och utan biologi.  
 

                        
Hydrotechfilter (MSF)  Alfa Laval-filter (MF)  Aquaporinmembran (FO) 
 

 
1. Mikrosil (Trumfilter)(MSF) avskiljer primärslam: Filtret avskiljer organsikt material som 

rötas i konventionell rötkammare för metangasproduktion och för att minska slammängden. 
Konventionell teknik använder sedimentationsteknik för att avskilja primärslammet, vilket 
kräver större yta samt att det inte har samma möjlighet att styras jämfört med 
trumfiltermetoden.  

2. Mirofiltrering (MF) avskiljer suspenderat material: Filtret avskiljer det resterande fasta 
materialet >200µm. Kvar i avloppsvattnet efter filtreringen finns lösta joner bland annat kväve 
och fosfor samt små proteiner så som virus och läkemedel. 
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3. Framåt osmos (FO)(Aquaporin-membran): Membranet är designat för att avskilja alla joner så 
som fosfat, ammonium genom att endast vattenmolekylerna passera igenom membranet. 
Retentionsvolymen (retentat) som blir kvar efter det att upp till 90% av vattenmolekylerna 
avskiljts, består av en lösning där bland annat fosfor och kväve hållits tillbaka och då i högre 
koncentration än i huvudströmmen.  

4. Rening av kväve och fosfor ur retentatet eller efter MF: Fosforrening med Struvitfällnig a) 
Struvitfällning i upp-koncentrerad huvudström b) struvitfällning i huvudström efter MF filter. 
Olika tekniker för kväverening är möjlig men var inte inkluderat i försöksverksamheten för 
Kompakt rening. Exempelvis kan alger odlas på retentatet som då tar upp kväve och fosfor.  

 
 
5. kemslam som sedan blandas med primärslammet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Uttag av avloppsvatten för 1) till pilotanläggning för struvitutvinning 2) behandling 
med framåt-osmos på Aquaporins labb i Köpenhamn. Bild: Tobias Hey. 
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2.2 PROCESSDRIFT 

2.2.1 Pilotanläggning 

Alla försök kördes batchvis (satsvis) eftersom flödet var begränsat från de två olika linjerna 
Kompakt och Energipositiv. Försök utfördes endast då det inkommande vattnet hade en 
kvalitet som möjliggjorde struvitfällning (figur 2 och 3). 
 
Energipositiv linje: Vatten från den Energipositiva linjen efter den anaeroba behandlingen 
(Figur 7) fylldes på i en IBC tank, 1 m3, under 1 – 2 dygn för att sedan förflyttas 10 meter till 
pilotanläggningen för struvitfällning. Maximalt kunde tre struvifällningsförsök köras på en 
dag och en fylld tank. Under perioder då den Energipositiva linjen behövde hela flödet för sin 
egen verksamhet kunde inga struvitfällningsförsök utföras. Försöken gjordes främst under den 
senare delen av försöksperioden (2016-01-01 – 2016-05-20 från dag 340 – 679) då inflödet 
till Energipositiva var utan kemslamspåverkan. Under de perioder som piloten kunde köras 
kontrollerades PO4-P halten i det inkommande vattnet dagligen. Vid halter under 4 mg/l 
gjordes inga fällningsförsök eftersom denna halt visat sig för låg för att ge resultat. Driften var 
manuell och alla analyserna gjordes direkt på plats. 
 
Kompakt rening: Tre batchvisa fällningsförsök gjordes med vatten efter mikrofiltreringen 
(MF) från den Kompakta reningen i pilotanläggningen för struvitfällning. I de tre försöken 
flyttades vattenvolymen manuellt till EkoBalans pilotanläggning. Under denna period hade vi 
inte tillgång till den optimerade koldioxidavskiljningsutrustningen som använts i tidigare 
försök.  
 
Vatten efter mikrofiltreringen, kördes vid ett tillfälle till Aquaporins labb i Köpenhamn för 
rening och uppkoncentrering med framåt-osmos. Efter behandlingen skickades proverna till 
EkoBalans labb i Lund.  
 
Analys och massbalans av P-tot, PO4-P, Ca, Mg, NH4 och Fe gjordes på EkoBalans labb. 
Några prover skickades för extern analys av Mg och Ca eftersom ämnena återfanns i halter 
lägre än som var möjligt att mäta med analysutrustningen på EkoBalans labb. 
 
 

2.3 ANALYSER 

Eftersom samtliga försök gjordes satsvis mättes samtliga parametrar direkt i samband med de 
satsvisa försöken: pH, Ca, Mg, PO4-P, Fe, NH4-N. pH och fosfathalt mättes i samtliga försök 
på inkommande vatten till pilotanläggningen, efter CO2 avskiljningen och sedan efter 
struvitfällningen.  
 
Reduktion av fosfatfosfor beräknades enligt följande:  
Analyserna gjordes på milliporfiltrerade prover, 0.45µm.  
Antagande: milliporfiltret avskiljer bunden fosfor så att filtrerat prov endast innehåller fosfor i 
jonform. 
 
Analyser gjordes på; 

1. Fosfatfosforhalten i vattnet efter CO2 avskiljningen 
2. Fosfatfosforhalten efter struvitfällningen’ 
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Förbehandlingen med CO2 avskiljning höjde pH i vattnet vilket också medförde att det fanns 
en ökad sannolikhet för att det skulle ske spontanutfällning av olika fosfater som till exempel 
struvit, kalciumfosfater eller järnfosfater. En sådan spontanutfällning skulle ha till följd att 
fosfatfosforkoncentrationen reducerades i vattnet redan före själva struvitfällningen och därför 
mättes fosfatfosforhalten först efter detta steg och utgjorde alltså utgångsvärdet för 
fosfatfosfor före fällning. 

 
Eftersom alla prover filtrerades för analys avskildes också all fällning som bildats under 
struvitfällningssteget och på så vis inkluderades endast kvarvarande lösta fosfatfosforjoner i 
analysen efter struvitfällning.  
 
Fosfatfosforreduktionen beräknades genom differensen mellan löst fosfatfosfor före 
fällningen och efter fällningssteget.  
 
Fosfatfosforhalt PO4-P (mg/l): 
Fosfatfosforreduktion = PO4-P efter förbehandling - PO4-P i fällningstank vid avslutad 
fällningstid.  
 

2.4 METOD FRAMÅT OSMOS - KONCENTRERAD HUVUDSTRÖM 

I det sista reningssteget i den Kompakta reningen, passerar avloppsvattnet ett aquaporin-
membran. I membranet sitter proteinet akvaporin som bildar en kanal där vattenmolekyler kan 
passera, men inte andra molekyler, t.ex. fosfatfosforjoner. Över membranet skapades ett 
osmotiskt tryck med en så kallad draglösning (Figur 9) med hög jonstyrka, i detta fall 2M 
NaCl. På andra sidan av membranet placerades matarlösningen, med lägre jonstryka, i detta 
fall partikelfritt vattnet från den Kompakta reningen eller i försök två vatten från den 
Energipositiva reningen och då efter det anaeroba steget (Figur 7). Viktförändringen i 
matarlösningen, när vattnet fördes över från matarlösningen till draglösningen, registrerades 
under försöket med hjälp av en våg (Figur 9) 
 

 
 
Figur 9. Schema över labbuppställning för framåt osmos. Matarlösningen var 2M NaCl. 
 

2.4.1 Kompakt rening – Framåt osmos 

Till försöket togs vatten från den Kompakta reningens pilot efter den mekaniska reningen med 
mikrosilfilter med en maskstorlek på 100 µm och därefter mikrofiltrering med en porstorlek 
på 0,2 µm (Figur 9). Det tillsattes inga koagulanter eller flockulanter till mikrosilfiltret och 
inkommande vatten togs från det nya sandfånget utan kemslamsretur. 

Våg

2L 2LPump

Pump

FO-‐membran

AL

Draglösning MatarlösningFO-‐modul
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Det filtrerade vattnet kördes till Aquaporins labb i Köpenhamn för uppkoncentrering. I Figur 
10 ses försöksuppställningen vid start, vänster bild, matarlösning i dunken till vänster och 
draglösningen till höger. Vänster bild visar samma försöksuppställning men vid avslutat 
försök. Retentatet, den uppkoncentrerade vätskan där näringsämnen och andra joner hållits 
tillbaka av membranet, kördes sedan tillbaka till EkoBalans labb i Lund där 
struvitfällningsförsöken gjordes.  
 
Nedan några av försöksuppställningens parametrar under framåt-osmos. 
- TestMembran: 20160120 DII (Form#6)  
- Draglöning: 5L av 2M NaCl /  
- Matarlösning: 5L Avloppsvatten från den Kompakta reningen. 
- Slangpump: 300 mL/min 
- Datum: 2016-05-24 

Start – före membranfiltrering Slut – efter membranfiltrering 

  
 
Figur 10. Labbuppställning i Köpenhamn, Aquaporin, för framåt osmos. Draglösningen här 
2M NaCl.  

 
Analyser på matarvattnet/huvudström från de två olika försöken och retentaten som 
genererades efter framåt-osmos gjordes för pH, PO4-P, P-tot, Ca, Mg och Fe 2+ 3+.  
 
Studien utfördes under tiden 2016-05-23 till 2016-05-25 
 

2.4.2 Energipositiv rening – Framåt osmos 

Matarlösningen, alltså det avloppsvatten som skulle uppkoncentreras, togs från den 
Energipositiva reningen och efter den anaeroba reningen.  
 
Försöket utfördes på samma sätt som i punkten ovan 2.4.1 med den skillnaden att ett annat 
Aquaporin-membran användes i detta försök, R0038, vilket också är det samma som 
användes för övriga tester i Kompakta reningens, se Delrapport för Kompakt rening. 
 
Försöksuppställningens parametrar under framåt osmos för Energipositiv rening. 
- Datum 2016-02-29 

MF - avloppsvatten 
(Matarlösning-start) 

2 M Saltlösning 
(Draglösning-start)  

Retentat  
(Matarlösning -slut) 

Utspädd saltlösning  
 (Draglösning-slut) 
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- TestMembran: R0038 (Samma membran som användes i försök som utfördes i den 
Kompakta reningen) 

- Draglöning: 5L of 2M NaCl /  
- Matarlösning: 5L Avloppsvatten från Energi positiva reningen efter anaerob rening. 
- Slangpump: 300 mL/min 
- Stirrer on draw side 

 

2.4.3 Struvitfällning på retentat 

Fällningsförsök på retentatet utfördes på EkoBalans labb. Försöken gjordes satsvis och med 
tillsats av olika magnesiumkällor och förbehandling med CO2 avskiljning. Retentatvolymen 
var totalt 1,5 liter vilket begränsade antalen fällningsförsök som kunde utföras. 
Fällningsförsök gjordes endast på retentat från försöket med vatten från den Kompakta 
reningen. Fällningsförsök var endast möjligt att utföra på retentat från försöket med vatten 
från den Kompakta reningen. 
 

2.5 METOD LABBFÖRSÖK FOSFORUTVINNING UR MIKROALGER  

Mikroalger till försöken kom från odling i växthus på SLU utförd av Malin Hultberg. Algerna 
odlades på vatten från den Energipositiva reningen, med tillskottsljus och luftning och den 
dominerande arten var Scenedesmus sp. De skördades då deras upptag av näringsämnena 
började minska efter cirka 3 dagar. Algerna odlades och skördades i 7 olika omgångar. Vid 
skörd koncentrerades algerna med centrifugering, därefter koncentrerades algerna ytterligare 
till en konsistens av tjock sås eller pasta (tabell 1). Vid ett tillfälle skördades algerna i deras 
tillväxtfas efter 5 dagar, då algens cellvägg eventuellt skulle kunna vara mindre stabil och 
lättare att ta sönder. Några försök gjordes också på alger från odling med vatten från 
Smygehamn odlade i Raceway, se Delrapport algodling.  
 
Mindre odling av alger gjordes på EkoBalans labb på inkommande vatten till Källby 
reningsverk under första delen av projektet då det var svårt att få tillräcklig mängd alger för 
analys. Huvuddelen av försöken gjordes på alger från odlingen i växthus för att så långt som 
möjligt få standardiserat algmaterial till de olika försöken.  
 
Även om algerna odlades på ett standardiserat sätt så utfördes försöken på alger från olika 
odlingsomgångar. För varje odlingsomgång hämtades nytt avloppsvatten och eftersom 
avloppsvattnets kvalitet varierade, var det sannolikt att mikroalgernas kvalitet mellan de olika 
odlingsomgångarna också varierade. De försök som utfördes gjordes på mikroalger från olika 
skördeomgångar och för att få jämförelseförbara data beräknades därför resultaten i rapporten 
i relation till mikroalgerna totalfosforhalt i respektive försök. 
 
Den klart största delen av arbetet med extraktion av fosfatfosfor ur mikroalger utgjordes av 
metodutveckling och kan delas in i fyra delar 1) uppkoncentrering av alger till en algpasta 2) 
sönderdelningsmetod 3) extraktionsmetod 4) analysmetod. 
 
1) Uppkoncentreringen av algerna behövdes för att lättare kunna sönderdela algerna. 
Torrsubstansen i algmassan koncentrerades upp från 0,02 till 13%, ca 650 ggr (tabell 2). 
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Metoderna som användes för att avskilja vattnet var centrifugering och filtrering genom 5 till 
6 µm duk (tabell 1). Vattenhalten i algpastan anpassades sedan till de olika 
sönderdelningsteknikerna som testades. En begränsande faktor var algpastans volym, som var 
liten och svår att få att räcka till försök, TS-mätningar och analys av totalhalter.  
 
Tabell 1 Torrsubstans (TS %) i alger odlade i växthus utan behandling, i centrifugat och i 
algpasta. Andel totalfosfor av torrvikten (%) i algpastan. Variationen i halt i sju olika 
algodlingsomgångar. 
	   TS	  %	   P-‐	  total	  av	  alg	  TS	  (%)	  
Alger odling i växthus	   0,02	  –	  0,05	   	  
Centrifugat	  (1000	  rpm	  30	  min)	   0,47	  –	  0,50	   	  
Algpasta,	  filtrat	  6	  µm	  duk	   10	  –	  13	  	   1,5–3,4	  
Algpasta	  vid	  mixning	  tissuelyser	   1,9	  –	  2	   	  
 
 
2) Sönderdelning av algerna gjordes genom mortling med olika redskap, mixning med 
vävnadsmixer samt sönderdelning med glaskulor alternativt metallkulor + vortex, glaskulor i 
olika storlekar + Tissuelyser . En tid in i projektet inköptes en Tissuelyser som kan skaka 
provet intensivt och i kombination med tillsats gav god sönderdelningseffekt på mikroalgerna. 
En försöksserie med olika TS-halter på algmassan gjordes för att hitta optimal halt och 
mixningstid för att algerna skulle sönderdelas i Tissuelyserna tillsammans med glaskulor. 
Bästa sönderdelningseffekt fanns vara, algpastan med en TS% på 10 – 13 späddes med 
avjonat vatten eller med en extraherande vätska till en slutlig TS% på ca 2% före 
sönderdelningen av alger med tissuelyser + glaskulor 400–500 µm (tabell 2). Efter behandling 
filtrerades provet med 0,45 µm milliporfilter före analys av PO4-P och P-total (då störande 
färg). 
 
Tabell 2. Beskrivning av betingelser vid sönderdelning av mikroalger Scenedesmus sp. 
Sönderdelning i Tissuelyser 
 TS % 1,9 – 2,0 
Glaskulor: Algpasta Proportion (volym) 50:50 
Total volym ml 2 
Tid i Tissuelyser minuter 6 
 
Under en period testades också sönderdelning med hjälp av vattenloppor ur släktet Daphnia. 
Det lilla kräftdjuret livnär sig på mikroalger och förökar sig snabbt. När algerna passerat 
kräftdjurets matsmältning frigörs näringsämnen som fosfor. För att få en fördel av metoden 
måste algerna finnas i hög koncentration så att näringsämnena frigörs i en mindre 
vattenvolym där de sedan kan fällas ut. Försöket såg i vissa avseende lovande men var svårt 
att utvärdera då kräftdjuren åt upp algerna för snabbt i förhållande till produktionshastigheten 
som vi hade för algerna vid tillfället.  
 
Utvärderingen av sönderdelningsmetoderna gjordes först med analyser av fosfatfosfor i 
lösning och klorofyllmätning. Senare kompletterades metoden med okulär bedömning i 
mikroskop. 
 
3) Eftersom fosfatjonen kan adsorberas på ytan av de sönderdelade algerna gjordes också 
extraktionsförsök för att kunna bedöma mängde fosfat som adsorberats på algernas yta. För 
att kunna särskilja effekten av den mekaniska sönderdelningen av alger och 
extraktionseffekten av det avjonade vattnet och en syra gjordes ett försök där algerna 
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skakades med och utan glaskulor och avjonat vatten eller syra. När vätskan tillsatts, avjonade 
vattnet eller syra, skakades proverna i Tissuelyser efter ca 10 minuter eller mindre.  
I påföljande försök testades olika syror som tillsattes i olika mängd. Syra A och B tillsattes i 
samma mängd (mol/l algpasta) och i olika nivåer (mängder) innan mix i Tissuelyser 6 min 
utan glaskulor. 
 
Fyra olika lösningars extraktionseffektivitet för fosfat från mikroalg testades. Till skillnad 
från föregående försök fick extraktionslösningarna verka en längre tid före mixning med 
glaskulor i Tissuelyser (18 timmar) jämfört med i tidigare max 10 minuter.  
  
 
4) Fosfatfosfor- och total fosforanalyser: Analyserna gjordes fotometriskt med metod för 
molybden blue (DIN EN ISO 6878-D11). Total mängd fosfor i algfiltratet analyserades för 
varje omgång av algfiltrat (tabell 1). Fosforhalten varierade mellan 1,5 och 3,4% av TS, vilket 
stämmer väl överens med vad mikroalger i litteraturen är rapporterat att innehålla från 0,5 till 
3,3% P av TS (Richmond, 2004).  
 
Efter maximal sönderdelades av mikroalgerna, enligt mikroskopering, hade det till följd att 
algens klorofyll löstes ut i vätskefasen. I metoden för analys av lösligt fosfat filtreras provet 
normalt med ett filter med en porstorlek på 0,45µm för att avskilja bundet fosfor från de lösta 
fosfat jonerna. Eftersom klorofyllet inte filtrerades bort med filter 0,45µm eller 0,2µm fick 
provet en för analysen störande färg och orsakade ett felaktigt högt fosfatvärde i den 
fotometriska mätningen. Tester gjordes där provet först filtrerades, för att avskilja den största 
mängden bundet fosfat men som sagt inte klorofyllet. Därefter gjordes en totalfosforanalys på 
provet. I metoden för analys av totalfosfor uppsluts provet så att klorofyllet sönderdelas och 
blir färglöst och provet kunde därefter analyseras fotometriskt utan störning. Dock gav denna 
analys en fosforhalt som inkluderade fosforn i själva klorofyllmolekylen. Målet med studien 
var att analysera mängden fosfatjoner i lösning efter en sönderdelning, för att i nästa steg 
kunna fällas ut som struvit. Efter mekanisk sönderdelning är själva klorofyllmolekylen intakt 
och fosfatjonerna fortfarande bundna till organiska föreningar och sålunda inte tillgängliga 
vid struvitutfällningen.  
 
Utvärdering av sönderslagningen var komplex då pH-värdet i alglösningen både före och efter 
sönderdelning var gynnsamt för utfällning av t.ex. struvit. Alltså var sannolikheten ganska 
stor för att frigjort fosfat direkt fälldes ut i lösningen som kalciumfosfater eller struvit och 
således inte kunde mätas som frigjort fosfat vid analys.  
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3 RESULTAT  

3.1 PILOT ENERGIPOSITIV RENING  

Inkommande halter av fosfatfosfor (PO4-P) till pilotanläggningen för struvitutvinning 
varierade kraftigt över tid, se Figur 11. Halten ökade markant en period efter att det nya 
sandfånget kopplats in för att sedan åter bli lägre och under 4 (mg/l). Det nya sandfånget och 
ledningarna till sandfånget rensades från uppkommen bottensats vid ett tillfälle, och därefter 
uppmättes fosfatfosforhalter över 4 mg/l men även låga halter som vid de tillfällena kunde 
kopplas till perioder med höga vattenflöden (Figur 11). 

 
Figur 11. Fosfatfosforhalten PO4-P (mg/l) i inkommande vatten till pilotanläggningen för 
struvitutvinning 2015-11-13 till 2016-04-13. Inkommande avloppsvatten från efter anaerob 
behandling i pilotanläggning för Energipositiv rening. Gråmarkeringen är perioder då ingen 
förbehandling gjorde av det inkommande vattnet före struvitutvinning.                  det nya 
sandfånget i bruk.                 rensning av nytt sandfång. 
 
Försök med pH-höjning av inkommande vatten före struvitfällningen visar på att en reduktion 
av fosfatfosfor med struvitfällning var möjlig trots de låga fosfatfosforhalterna före 
fällningen. Vid några tillfällen kunde inkommande halt av fosfatfosfor närmare halveras med 
struvitfällningen (Figur 12a).  
 
Utan förbehandling reducerades fosfatfosfor till en mycket liten grad och endast ner till en 
halt på 3,5 mg/l fosfat, se Figur 12. Vid halter under 4 mg/l av fosfatfosfor i inkommande 
vatten kunde endast en mycket liten andel av fosfaten reduceras och endast en marginell 
effekt av förbehandlingen kunde ses (Figur 12b). 
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Figur 12. Fosfatfosforhalten före och efter struvitfällning med och utan förbehandling med 
CO2-avskiljning på inkommande avloppsvatten efter anaerob behandling. a) inkommande halt 
av fosfatfosfor före fällning > 4 mg/l. b) inkommande halt av fosfatfosforföre fällning < 4 
mg/l.  
 
 
Halten av fosfatfosforreducerades som mest när vattnet förbehandlades och när halten var 
över 4 mg/l i det inkommande vattnet. I tidigt försöksstadium (test nr 1 till 4) var 
förbehandlingen inte optimal, vilket kan vara en förklaring till den låga procentuella (%) 
fosfatfosforreduktionen i början (Figur 12 och Figur 13). Därpå följande fällningsförsök, 11 
till 33, var halten läger än 4 mg/l eller så gjordes ingen förbehandling, vilket är en trolig 
förklaring till att reducerad fosfatfosfor av inkommande halt var 20% eller lägre. I försök 25 
till 33 utfördes inga fällningsförsök eftersom halten var lägre än 4 mg/l (Figur 11).  
 
I försök 34 till 39 var det nya sandfånget rensat, halten i det inkommande vattnet över 4 mg/l 
och en effektiv förbehandling utfördes. Det resulterade i att strax under 50% av fosfatfosfor 
reducerades genom struvitfällning, figur 11. 
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Figur 13. Procentuell reducering av PO4-P genom struvitfällning på inkommande 
avloppsvatten efter anaerob behandling. Gråmarkeringen är perioder då ingen förbehandling 
gjordes av det inkommande vattnet före struvitutfällningen. 
 

 
 
 

 
Figur 14. Andel reducerat fosfatfosfor efter struvitfällning som procent av totalfosfor och 
mängd Mg tillsatt vid fällning. 
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I struvitfällningsförsöken tillsattes Mg och i Figur 14 kan ses att struvitfällningen ökade med 
ökad mängd tillsatt Mg. I det inkommande vatten fanns andra joner som fosfaten skulle kunna 
ha fällts ut tillsammans med så som kalcium och järn. I denna studie har vi inte haft möjlighet 
att kartlägga vilka fällningar som bildades vid fällningsförsöken. Dock indikerar 
samvariationen mellan reduktionsgraden av fosfor och mängden tillsatt Mg att fällningen i 
huvudsak troligtvis utgjordes av struvit.  
 
Mängden fosfatfosfor som reducerades efter förbehandlingen och innan Mg tillsattes var 
mindre än 5%, vilket visar att utfällning av fosfatfosfor med andra joner inte skedde vid 
förbehandlingen då pH höjdes utan först då Mg tillsattes. Molkvoten PO4-P till Mg (P:Mg) 
var i försöken 0,9 – 3. Förhållandet mellan molkvoten och mängden reducerat fosfatfosfor 
varierade mellan de olika försöksomgångarna. En molkvot på 1-1,5 gav 25 till 46% reduktion 
av fosfatfosfor och vid något tillfälle gav molkvoten 1:1 en reduktion på 42%. Variationen 
beror troligen på varierande koncentration av övriga jonslag i vattnet vid de olika 
försökstillfällena och på vilken Mg-källa som användes. 
 

3.2 PILOT KOMPAKT RENING 

Tre struvitfällningsförsök utfördes på mikrofiltrerat vatten från den Kompakta reningen under 
de dagar anläggningens inkommande vatten var opåverkat från kemikalier. 
Struvitfällningsförsöken gav en reduktion av fosfatfosfor på ca 20% av total fosfor.  
 

3.3 FRAMÅT-OSMOS – KOMPAKT RENING  

I försök med framåt-osmos på vatten från det nya sandfånget, som mikrofiltrerats i den 
kompakta reningen, noterades sjunkande vattenflödeshastighet över membranet under 
försökens gång (figur 13).  
 
 

 
 

Figur 15. a) Vattenflödeshastigheten, liter /m2/2h mätt över försökstidens hela längd (Time), 
b) foto av aquaporinmembranet vid försökets slut. Framåt-osmos utfördes på avloppsvatten 
från pilotförsök på Källby ARV, Energipositiv rening. 
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Förutom ammonium kunde inga av de analyserade ämnena i försöket återfinnas i 
saltlösningen, vilket betyder att ammonium passerat genom membranet under försökets gång 
men inte några av de andra ämnena. Av den mängd ammonium som fanns i avloppsvattnet för 
osmosen Återfanns cirka 77% i saltlösningen. 
 
Retentatet, alltså det återstående avloppsvattnet efter osmosen, innehöll 70% av mängden 
fosfatfosfor som fanns i vätskan före osmosen (Figur 16 och Figur 17). Halterna av 
fosfatfosfor var mindre än 1 mg/l i saltlösningen vilket visar att inget eller ytterst lite 
fosfatfosfor passerade membranet. De 30% av fosfatfosforn som inte återfanns i retentatet har 
därför med stor sannolikhet fällts ut på membranet (Figur 15 och Figur 17). Det var tydligt att 
det skett en utfällning (scaling) på membranet både enligt bilden (Figur 15 b) ovan och utifrån 
att flödeshastigheten minskade under försökets gång (Figur 15 a). Förlusten av joner i 
retentatet efter osmosen var störst för kalcium (Ca) 1,61 mmol och för fosfor saknades 0,18 
mmol, vilket tyder på att kalcium är den jon som har störst bidrag till scalingen på 
membranet. För magnesium, som ingår i struvit, saknades det inte någon mätbar mängd 
magnesiumjoner i retentatet, vilket tyder på att struvit inte till någon större del har fällts ut på 
membranet (data ej visade). Troligast är att de 30% av fosforjonerna som inte återfanns i löst 
form i retentatet, fällts ut som kalciumfosfater.  
 
 

 
 
Figur 16. Koncentrationen av fosfatfosfor PO4-P (mg/l) före forward osmosis (Start) och efter 
i (Retentat). Fosfatfosforförlust = skillnaden mellan uppmätt värde och förväntad halt 
beräknat utifrån uppmätt vattenflöde genom membranet. Kompakt rening- mikrofiltrerad 
huvudström.  
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Figur 17 a) Mängd P (mmol) före forward osmosis (Start) och efter osmos i uppkoncentrerat 
avloppsvatten (retentat) b) Ca (mmol) (start) och efter osmos (retentat). Förlust=skillnaden 
mellan uppmätt värde och förväntad halt beräknat utifrån uppmätt vattenflöde genom 
membranet.  
 

3.3.1 Fällningsförsök på retentat efter framåt-osmos 

Fosfatfosforkoncentrationen i retentatet var 13 mg/l, ca tre gånger högre än före 
uppkoncentreringen. I de sju olika struvitfällningsförsöken som gjordes på retentatet 
reducerades fosforn först då pH höjdes upp till pH 8,5 eller högre.  
 
Reduktionen av fosfor i de olika försöken var 0, 12, 0, 66, 50, 40, 80%. Olika mängder och 
former av Mg tillsattes i experimenten men på grund av begränsad provvolym kunde inga 
upprepningar av försöken göras, vilket ger begränsade tolkningsmöjligheter. Den relativt höga 
jonstyrkan i koncentratet var en trolig orsak till att utfällningen av struvit krävde ett högre pH 
(8,5) jämfört med fällningsförsöken på huvudströmmen (pH 7,5 till 8).  
 
 

3.4  FRAMÅT-OSMOS - ENERGIPOSITIV RENING 

Vid försök med framåt-osmos på vatten från efter den anaeroba behandlingen sjönk 
vattenflödeshastighet över membranet under försökens gång (Figur 18a och b) precis som vid 
framåt-osmos på vatten från den Kompakta reningen. 
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Figur 18 a) Vattenflödeshastigheten, liter /m2/2h mätt över försökstidens hela längd (Time), 
b) foto av aquaporinmembranet vid försökets slut. Framåt-osmos med avloppsvatten från 
Energipositiv rening. 
 
Retentatet innehöll långt ifrån samma mängd fosfor som före osmosen (Figur 19 och Figur 
20). Koncentrationen av fosfat var mycket lägre än det förväntade värdet, beräknat utifrån den 
mängd vatten som passerat ut från lösningen (Figur 19 a).  
 
Eftersom halten av fosfatfosfor var mycket låg i retentatet, 1 (mg/l) kunde inga 
fällningsförsök göras på detta retentat. Tolkningen av resultatet är att fosfatfosfor har fällt ut 
på membranet (Figur 20). I detta försök användes ett annat Aquaporinmembran än i försöket 
som gjordes med vatten från den Kompakta reningen och ingen förbehandling gjordes. Båda 
dessa faktorer kan ha lett till att det var olika mängd fosfatfosfor som fällt ut på membranet.  
 

  
 
Figur 19. Koncentrationen av a) fosfatfosfor PO4-P (mg/l) och b) total fosfor P (mg/l) före 
framåt-osmos (start) och efter (retentat). Fosfatfosforförlust (röd) är skillnaden mellan 
uppmätt värde och förväntad halt beräknat på vattenflöde genom membranet. Data från alger 
odlade på avloppsvatten från den Energipositiv reningen. 
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Figur 20. Antalet mmol a) fosfatfosfor PO4-P (mg/l) och b) mmol kalcium (Ca) före (start) 
framåt-osmos och efter (retentat). Fosfatfosfor- och Kalcium-förlust (röd) är skillnaden 
mellan uppmätt värde och förväntad halt, beräknat på vattenflöde genom membranet. Data 
från mikroalger odlade på avloppsvatten från den Energipositiv reningen. 
 
 

3.5 FOSFORUTVINNING FRÅN MIKROALGER 

3.5.1 Resultat fosforutvinning från mikroalger 

Som nämns tidigare utgjordes mycket tid av försöken till metodutveckling se punkt 2.5. Här 
rapporteras resultat främst från extraktioner av alger i kombination med sönderdelning och 
endast de försök som gav tydliga resultat.  
 

 
 

Figur 21. Mikroalgen Scenedesmus sp. odlad på vatten från Energipositiv rening efter det 
anaeroba behandlingssteget.  
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Av de söderdelningsteknikerna som testades, se avsnitt 2.5, var sönderdelning med 
Tissuelyser i kombination med tillsats av små glaskulor överlägset effektivast. Utan tillsats av 
glaskulor var söderdelningseffekten endast ringa (Figur 22 a). Optimal söderdelningseffekt av 
mikroalgen Scenedesmus sp. (figur 22) uppnåddes när mikroalgerna hade en TS halt på 2% 
som mixades 6 minuter i en Tissuelyser tillsammans med glaskulor som hade en storlek av 
500 µm diameter (Figur 22). Bäst sönderdelningseffekt åstadkoms när fördelning mellan 
glaskulor och alger var 0,5 g glaskulor till 0,7 gram algpasta (volymfördeling ca 50/50) (Figur 
22 b).  
 

  
 
Figur 22. Mikroalgen Scenedesmus efter behandling i Tissuelyser a) utan tillsats av glaskulor 
och b) med tillsats av glaskulor.  
  
Försöket visade att sönderdelning med glaskulor och avjonat vatten gav ca 20% mer 
fosfatfosfor i vätskefasen jämfört med utan sönderdelning, en ökning från 7,7 till 9,87% PO4-
P / P-tot (Figur 23 a). Då en syra användes i stället för avjonat vatten, ökade fosfatfosforhalten 
i vätskan från 10 till 28% PO4-P / P-tot (Figur 23 b) . Skak + glaskulor = sönderslagning av 
algväggen. Skak utan glaskulor = ingen sönderdelning, intakt algcellvägg. 
 

  
 

Figur 23. Fosfathalt i % av totalfosfor efter skakning med i Tissuelyser av Scenedesmus sp.  
a) med och utan glaskulor tillsatt endast destvatten  b) Fosfathalt i % av totalfosfor efter 
skakning med och utan glaskulor och med och utan tillsatts av syra. Fosfatfsforhalt avser 
PO4-P i vätskefas efter 0,45µm filtrering. 
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I försök med tillsats av två olika syror i ökande mängd tillsatt syra (mol/l), gav Syra A nära 
dubbelt så mycket fosfatfosfor i vätskefasen (PO4-P efter 0,45µm filtrering) än syra B (Figur 
24). I detta försök sönderdelades inte mikroalgerna. 
 

  
Figur 24. Fosfatfosforhalt i % av totalfosfor efter skakning utan glaskulor i Tissuelyser av 
Scenedesmus sp. Två olika syror tillsattes a) syra A och syra B). Syrorna mängd mol/l i tre 
nivåer 1 till 3. Nivå 0 är endast avjonat vattentillsatt. Fosfatfosforhalt avser PO4-P i vätskefas 
efter 0,45µm filtrering. 
 
Tester gjordes för de två olika syrornas effekt på extraktion av fosfatfosfor från mikroalg med 
och utan sönderdelning. Söderdelning gav inte högre av fosfatfosforhalter i vätskefasen för 
någon av syrorna, jämfört med syratillsatts utan sönderdelning (Figur 25). Syrorna gav dock 
olika mängd fosfatfosfor i vätskefasen och i nivå med föregående försök (Figur 24). 
 

 

 

Figur 25. Fosfatfosforhalt i % av totalfosfor efter skakning med och utan glaskulor i 
Tissuelyser av Scenedesmus sp. Två olika syror tillsattes som i nivå 3 i Figur 24 ovan (mol/l). 
Fosfatfosforhalt avser PO4-P i vätskefas efter 0,45µm filtrering. 
 
Fyra olika lösningars extraktionseffektivitet, efter mixning, för fosfatfosfor från mikroalg 
testades och med en förlängd extraktionstid på 18 timmar jämfört med i tidigare max 10 
minuter. Generellt för alla lösningarna gav detta försök större andel fosfatfosfor i vätskefasen, 
29 till 60% (Figur 26 a) jämfört med 26% i tidigare försök (figur 24). Lösningarnas pH-värde 
efter de 18 timmarna korrelerade inte med graden av extraktionseffektivitet för fosfatfosfor 
(Figur 26 b). Extraktionslösning B gav högst extraktionseffekt på algmassan med 60% 
fosfatfosfor av totalfosfor. 
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Figur 26. a) Fosfatfosforhalt i % av totalfosfor efter söderdelning av Scenedesmus sp. med 
olika extraktionslösningar och avjonat vatten. Fosfatfosforhalt avser PO4-P i vätskefas efter 
0,45µm filtrering. b) pH värdet i samma algvätskor som i a).  

3.6 MASS- OCH ENERGIBALANS 

Beräkningar av mass- och energibalanser baseras på fosforutvinningsgrad vid struvitfällning 
på inkommande vatten från slutet av försöksperioden, när påverkan av kemslam på vattnet 
undanröjts. Eftersom syftet med försöken var att undersöka fosforutvinning genom 
struvitfällning på inkommande avloppsvatten utan kemslamspåverkan kunde inte data från 
fällningsförsök, där sådan påverkan inte kunde uteslutas, medtas i beräkningarna.  
 
Antaganden för mass- och energibalanser:  

• 80% av inkommande total fosfor föreligger som fritt ortofosfat, fosfatfosfor, och är 
tillgängligt för struvitfällning. 

• Fosfatfosforhalten i det inkommande vattnet reduceras med 37,8%, efter bästa värdet 
från försöken Källby. 

• Molkvot fosfatfosfor:magnesium 1:1,3. Molförhållandet mellan magnesium, fosfor 
och kväve i struvit är 1:1:1 vilket innebär att magnesium tillsätts i ett visst överskott.  

• pH höjning genom CO2 avskiljning görs i den Energipositiva reningens 
avgasningsenhet och belastar inte energibalansen vid struvitfällning. Energibehovet är 
beräknat utifrån antagandet att struvitutfällningen sker efter en huvudströmsanaerobi 
så som i den Energipositiva reningen. Huvudströmsanaerobin ligger före 
struvitutvinningen och har en avgasningsenhet som också avskiljer koldioxid. 
Energikostnaden tas därför inte med i balansen för struvitutvinning utan ligger med 
som en energikostnad för den Energipositiva reningen. 

• Beräkningarna gäller reningsverk på 100 000 p.e. 
 

Med utgångspunkt från inkommande mängder från VA Syd miljörapport - Källby 
avloppsreningsverk 2014 (ton/år): fosfor 63, kväve 456, är behovet av tillsats av 
magnesium för reduktion av fosfor 17 ton/år och reduktionen av fosfatfosfor via 
struvitfällning blir då 21 ton/ år. Energibehovet för struvitfällningen inkluderar 
energibehovet för omrörning som kräver 2,7 kWh el /p.e., år. 

  

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

70	  
PO

4-‐
P	  
i	  l
ös
ni
ng
	  	  a
v	  
P	  
to
t	  (
%
)	  

0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  

8	  

9	  

pH
	  

a b 



32 
 

3.7 EKONOMISKA EFFEKTER AV FOSFORUTVINNING GENOM 
STRUVITFÄLLNING 

Avskiljning och utvinning av fosfor genom struvitfällning ger möjlighet att återföra fosfor till 
kretsloppet fritt från föroreningar, se föregående avsnitt. Men det påverkar också 
reningsverkets ekonomi bl a genom att förbrukningen av kemikalier för kemisk fällning av 
fosfor och produktionen av kemslam kan minskas vid struvitfällning. Det ger i sin tur effekter 
på förbrukning av polymer vid avvattning och energi för uppvärmning av rötkammare. Alla 
dessa faktorer måste beaktas vid beräkning av ekonomisk effekt av struvitutvinning. 
 
Med kemslam avses det slam som uppkommer vid fällning av fosfor med järn- eller 
aluminiumsalt. Kemslammet blir en del av reningsverkets slamproduktion när det tillförs 
rötkammaren inblandat i primärslam vid förfällning, i överskottslam från den biologiska 
reningen vid simultanfällning, eller som slam från efterfällning. 
 

3.7.1  Indata, antaganden och beskrivning av beräkningar 

Indata och antaganden för beräkningarna redovisas i tabell 3. 
 
Mindre slam innebär lägre kostnader för kvittblivning. Kostnaden varierar mellan 
reningsverk, bl. a. beroende på hur slammet kan avsättas, och ligger oftast mellan 250 och 500 
kr/ton avvattnat slam för svenska reningsverk. Kostnaderna förväntas stiga inom kort 
eftersom avsättningsmöjligheterna generellt försämras p.g.a. sjunkande acceptans inom 
lantbruket, hårdare krav på slamkvalitet, hårdare reglering av avsättning till jordtillverkning 
och litet kvarvarande utrymme för deponitäckning. Därför har vi här antagit en kostnad på 
450 kr/ton för de närmast kommande åren. 
 
Förutom sänkt kemikalieförbrukning och minskad total slammängd innebär sänkt produktion 
av kemslam också minskad förbrukning av polymer för avvattning och sänkt behov av 
uppvärmning av rötkammare, när mängden ingående slam till rötkammaren sjunker. 
 
Struvitutvinning innebär också avskiljning av kväve, eftersom kväve ingår i struvitkristallen. 
Kväverening är kostsamt och står för en stor del av reningsverkens kostnader. Men kostnaden 
varierar stort mellan reningsverk och beror på vilka faktorer man tar hänsyn till vid 
kostnadsberäkning. En vägledning ges av de överhaltsavgifter som många reningsverk tar ut 
från anslutna företag med kvävehalter i spillvatten som överskrider normalhalter i spillvatten 
från hushåll. Överhaltsavgiften ska spegla faktisk reningskostnad. För kväve har vi funnit 
uppgifter på mellan 30 och 100 kr/kg N i överhaltsavgift. Utifrån det har vi antagit en 
kvävereningskostnad på 40 kr/kg N i beräkningarna. 
 
Producerad struvit kan avyttras och ge intäkter. Marknader för handel med struvit befinner sig 
i uppbyggnad. Prissättningen varierar än så länge ganska mycket geografiskt, beroende på 
struvitens förädlingsgrad, m.fl. faktorer. Fosfor kostar ca 20 kr/kg i lantbrukarledet vilket 
skulle innebära ett pris på 2,50 kr/kg struvit. Vi har här antagit ett pris på 2 kr/kg struvit. 
Driftskostnaden för struvitutvinning domineras av kostnad för inköpt magnesiumklorid som 
står för 80% av kostnaden enligt EkoBalans beräkningsmodell. 
 
Vid beräkning av ekonomi vid struvitfällning i huvudström antogs 37,8% av till reningsverket 
inkommande fosfor kunna utvinnas som struvit, se stycke 3.6. Det innebär att 47,3% av den 
fosfor som passerar primärslamsavskiljning utvinns som struvit. För att möjliggöra 
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avskiljningsgraden antogs föregående huvudströmsanaerobi ha gett den pH-höjning som 
behövs för att uppnå effektiv avskiljning vid de låga fosforhalter som föreligger i huvudström, 
se stycke 3.1. Den fosfor som inte avskiljs med primärslam eller som struvit antogs avskiljas 
genom kemisk fällning. 
 
En jämförelse gjordes med ekonomi vid omställning till biologisk fosforrening, Bio-P, och 
implementering av struvitutvinning med EkoBalans teknologi eco:P. För att maximera 
struvitutvinningsgraden kan struvit utvinnas ur rejekt från avvattning av bioslam efter 
fosforsläpp. Enligt EkoBalans beräkningsmodell kan upp till 60% av till reningsverket 
inkommande fosfor utvinnas som struvit med en sådan uppställning. Här antogs en 
utvinningsgrad på 50%. För att säkerställa att krav på högsta fosforhalt i utgående flöde kan 
klaras antogs en begränsad kemisk fällning efter struvitutvinningen motsvarande 10% av den 
fosfor som passerar primärslamsavskiljningen. 
 
 
Tabell 3. Indata och antaganden för beräkning av ekonomisk effekt vid implementering av 
fosforavskiljning genom struvitfällning i huvudström respektive på reningsverk med Bio-P. 

Faktor	   	  	   	  	   	  	   Källa	  

Förbrukning	  fällningskemikalie1	   ton/år	   879	   	  	   Miljörapport	  Källby	  2014	  

Kostnad	  fällningskemikalie	   kr/ton	   1	  500	  
	  
Slutrapport	  DVoRS	  

Övrig	  kostnad	  fällning	   %	  av	  kemkostnad	  	   5	  
	  
Antaget	  

Kemslamsproduktion	   ton	  TS/ton	  Fe	   2,5	  
	  
Antaget	  

Slamproduktion	   ton/år	   7	  477	  
	  
Miljörapport	  Källby	  2014	  

TS-‐halt	  slam	   %	   22,1	  
	  
Miljörapport	  Källby	  2014	  

Kvittblivningskostnad	   kr/ton	   450	  
	  
Antaget	  

Förbrukning	  av	  polymer	  för	  avvattning	   ton/år	   25	  
	  
Miljörapport	  Källby	  2014	  

Kostnad	  polymer	   kr/ton	   30	  000	  
	  
Antaget	  

P-‐belastning	  inkommande	   ton/år	   63	  
	  
Miljörapport	  Källby	  2014	  

Andel	  inkommande	  P	  till	  sekundärrening	   %	   80	  
	  
Antaget	  

Andel	  av	  inkommande	  P	  till	  struvit2	   %	   50	  
	  
Antaget	  

Intäkt	  såld	  struvit	   kr/ton	   2	  000	  
	  
Antaget	  

Kostnad	  kväverening	   kr/kg	  N	   40	  
	  
Antaget	  

Energi	  för	  uppvärmning	  av	  rötkammare	   kWh/p.e.	   18	  
	  
Slutrapport	  DVoRS	  

p.e.	  baserat	  på	  N-‐in	  
	  

104	  011	  
	  
Miljörapport	  Källby	  2014	  

TS	  slam	  in	  till	  rötkammare	   %	   4	  
	  
Antaget	  

TS	  slam	  ut	  ur	  rötkammare	   %	   2	  
	  
Antaget	  

Kostnad	  fjärrvärme	   kr/kWh	   0,75	  
	  
Kraftringen	  2016	  

Struvitutvinning	  med	  eco:P2	   kr/kg	  P	   16,9	  
	  
Modellberäkning	  EkoBalans	  

Struvitfällningseffektivitet2	   %	   90	   	  	   Modellberäkning	  EkoBalans	  
1Plusjärn	  13,5%	  Fe	  

	      2Gäller	  för	  struvitutvinning	  ur	  bioslam	  på	  reningsverk	  med	  biologisk	  fosforrening.	  
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3.7.2 Resultat och diskussion av beräkningar 

I tabell 4 visas resultat av beräkning av ekonomisk effekt vid struvitutvinning i huvudström 
efter huvudströmsanaerobi.  
 
 
Tabell 4. Ekonomisk effekt (kr/år) vid struvitutvinning i huvudström baserat på 
resultat från fällningsförsök efter huvudströmsanaerobi. 

Kostnad	  
Enbart	  kemisk	  

fällning	  
Struvitfällning	  +	  

efterfällning	  

Drift	  struvitutvinning	   -‐	   447	  941	  

Intäkter	  från	  såld	  struvit	   -‐	   -‐381	  024	  

Kemfällning	   1	  384	  425	   730	  284	  

Polymer	   134	  649	   71	  028	  

Uppvärmning	  av	  kemslam	  i	  rötkammare	   126	  045	   66	  489	  

Kvittblivning	  kemslam	   604	  064	   318	  644	  

Mindre	  behov	  av	  kväverening	   -‐	   -‐419	  126	  

Total	  kostnad	   2	  249	  183	   834	  235	  

Årlig	  besparing	   	  	   1	  414	  948	  
 
 
Intäkter från såld struvit är i samma storleksordning som driftskostnaden för struvitutvinning. 
Men, de besparingar som uppkommer vid struvitutvinning uppgår till sammanlagt nästan 1,5 
msek/år. Av besparingarna står lägre kostnad för kemfällning för 44%, lägre kostnad för 
kväverening för 28% och lägre kvittblivningskostnad för 19%. Besparingarna är nästan fyra 
gånger större än intäkterna från såld struvit. 
 
Underlaget från projektet var alltför begränsat för att göra en beräkning av 
investeringskostnad för struvitutvinning i huvudström. En investeringskostnad på samma 
nivå, 7 msek, som enligt exemplet nedan, skulle innebära en återbetalningstid på ca fem år. 
 
I tabell 5 visas ekonomisk effekt av struvitutvinning med EkoBalans teknologi eco:P efter 
omställning till biologisk fosforavskiljning, Bio-P. Besparingarna är fem och en halv gånger 
större än intäkterna från såld struvit. I det här fallet står lägre förbrukning av 
fällningskemikalier för 49%, lägre kostnad för kvittblivning av slam för 22% och lägre 
kostnad för kväverening för 20% av besparingarna. 
 
Investeringskostnad för en eco:P-anläggning samt kostnader för omställning till Bio-P har 
beräknats till 7 msek, med antagandet att befintliga bassängvolymer är tillräckliga för att 
möjliggöra omställning. Det skulle ge en återbetalningstid på 2,9 år med den ekonomiska 
förbättringen enligt tabell 5.  
 
Den ekonomiska effekten blir betydligt större i jämförelseexemplet med omställning till Bio-P 
än för struvitutvinning i huvudström eftersom kemfällningen är betydligt mer omfattande i 
huvudströmsalternativet.  
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Tabell 5. Ekonomisk effekt (kr/år) vid omställning till Bio-P 
och struvitutvinning med eco:P. 

Ekonomisk	  faktor	   kr/år	  

Driftskostnader	  struvitutvinning	   533	  264	  

	    
Intäkter	  från	  såld	  struvit	   453	  600	  

	    
Kostnadbesparingar:	  

	  	  	  	  	  	  -‐	  Lägre	  förbrukning	  av	  fällningskemikalier	   1	  245	  983	  

	  	  	  	  	  -‐	  Lägre	  förbrukning	  av	  polymer	   121	  184	  

	  	  	  	  	  -‐	  Mindre	  slam	   543	  658	  

	  	  	  	  	  -‐	  Lägre	  energiförbrukning	  för	  uppvärmning	   113	  441	  

	  	  	  	  	  -‐	  Lägre	  intern	  kvävebelastning	   498	  960	  

	    
Ekonomisk	  förbättring	  netto	   2	  443	  562	  
 
 

Möjligheten för ekonomisk förbättring genom implementering av struvitutvinning kan vara 
ännu större än beräkningarna ovan anger: När kemslamsmängden sjunker minskar den totala 
hydrauliska belastningen på rötkammaren. Det innebär högre medeluppehållstid i 
rötkammaren, vilket i sin tur innebär högre utrötningsgrad. Det ger mindre slam, dels genom 
att mer kol i slammet blivit metan och koldioxid i biogasen och dels genom att ökad utrötning 
ger förbättrade avvattningsegenskaper hos slammet och således slam med högre TS-halt. 
Detta ger ytterligare sänkta kvittblivningskostnader för slam. Bättre utrötning ger också ökad 
gasproduktion vilket förbättrar ekonomin när producerad gas avyttras. Faktorer som mindre 
slam och mer gas vid bättre utrötning kan ha mycket stor betydelse för det ekonomiska 
utfallet. 
 
För att struvitutvinning i huvudström ska kunna konkurrera ekonomiskt krävs att 
effektiviteten i struvitutvinningen kan höjas så att behovet av efterföljande kemisk rening kan 
begränsas avsevärt. Sådan effektivisering skulle kunna göras genom att applicera ett 
jonbytessteg före struvitutvinningen: Huvudströmsflödet leds efter en huvudströmsanaerobi, 
eller ett MF-filter i kompakt rening, genom en jonbytare med hög affinitet för fosfatfosfor. 
När jonbytarmassan nått nära mättnad av fosfatfosfor regenereras jonbytaren med en lösning 
med joner som kan ersätta fosfatjoner i jonbytarmassan, t ex vätekarbonat. Eluatet från 
jonbytaren kan ha en fosforkoncentration flera hundra procent högre än i huvudströmsflödet, 
vilket kraftigt ökar effektiviteten i struvitutvinningen. 
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4 NYCKELTAL FÖR JÄMFÖRELSE  

Gäller för fosforåtervinning i Energipositiv rening. 
Parameter Nyckeltal Enhet 

Ytbehov (endast process, d.v.s. inkluderar 
bassängytor och ytbehov för övrig utrustning 
som behövs för process. Rensgaller och 
sandfång medräknas ej.) 

0,01 m2/p.e. 

 

Reningsgrad i utgående vatten, medelvärde 
vid stabil drift* 

*Se antagande nedan 4.1 

2,7 mg P-tot/l  

0 mg N-tot/l 

0 mg BOD/l 

0 Mg COD/l 

Näringsåterföringsgrad, andel näringsämnen 
som kan återföras till åkermark *som 
återvunnen produkt utan risk för miljö och 
hälsa. 

 

38% (via struvit) 
 och  

57% (via rötslam)* 

% av inkommande P 

2% % av inkommande N 

Energiförbrukning 

*Se antagande nedan 4.1 

7,2* kWh el/p.e., år 

0 kWh värme/p.e., år 

0 kWh biogas/p.e., år 

Energiproduktion 0 kWh el/p.e., år 

0 kWh värme/p.e., år 

0 kWh biogas/p.e., år 

Energiförbrukning exergi (Ex drift)*Se 
antagande nedan 4.1 

7,2* kWh/p.e., år 

Energiproduktion exergi (Exut) 0,6 kWh/p.e., år 

Energiförbrukning primärenergi 7,2  

Energiproduktion primärenergi 0  

Kemikaliekostnader 3 kr/p.e., år 
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4.1 KOMMENTAR TILL NYCKELTAL 

Jämförelsetal för Exsub, Exeff, ExOCP, ExPE har här inte angivits för struvitfällning, då 
jämförelsetalen avser ett komplett reningsverk, alltså där data för samtliga reningssteg 
inkluderas i beräkningarna. Struvitfällning reducerar fosfor och kväve men är inte avsedd att 
reducera COD och kan därför inte jämföras med ett komplett reningsverk som inkluderar 
samtliga reningssteg för kväve, fosfor och COD. 

4.1.1 Reningsgrad 

Här avses ”best case” från pilotförsöken. Eftersom processen är under utveckling och 
omständigheterna för projektet med begränsad tillgång av opåverkat inkommande vatten, 
kunde inget värde för stabil drift erhållas. 
 

4.1.2 Näringåtföringsgrad 

Nyckeltalet för näringsåterföringsgraden är ett kvantitativt mått som inte inkluderar 
näringsämnenas kvalitet. Två olika tal har därför angivits för att särskilja mellan de 
näringsämnen som kan återföras som en produkt, i detta fall struvit, och den konventionella 
tekniken som återför näringsämnena via slam. Från projektets synpunkt är denna 
differentiering mellan konventionell teknik och ny teknik som genererar produkt, av stor vikt 
då projektets mål var att betrakta avloppsvattnet som en resurs som genom användning ny 
teknik genererar produkter. 
 

4.1.3 Energiförbrukning 

Det nyckeltal som angivits här avser energiförbrukning för omrörare i tankar och avskiljning 
av struvit efter fällning. Den teknik som valts för avskiljning är baserad på försök som gjorts 
för avskiljning av struvit efter utfällning på rejekt, det vill säga en mycket liten ström jämfört 
en huvudström. I projektet ingick inte utveckling av teknik för avskiljning av struvit i stora 
flöden och därför togs energiförbrukningen från den teknik, avskiljning med hydrocyklon, 
som använts på ett litet flödet för att beräkna elförbrukningen för avskiljning i huvudström.  
 
I det fall struvitfällningstekniken skulle komma att implementeras på reningsverk i stor skala i 
huvudström, finns andra mindre energikrävande tekniker för avskiljning som är mer lämpade 
för stora flöden med låg koncentration. Energiförbrukningen för struvitutvinningen i 
huvudström kan därför i ett verkligt fall förväntas bli avsevärt lägre.  
 

4.1.4 Kemikaliekostnad 

När struvitfällning tillämpas reduceras mängden fosfatfosfor i avloppsvattnet vilket minskar 
behovet av fällningskemikaler. I jämförelsetalet/nycketalet för kemikaliekostnaden har inte 
den minskad förbrukning av traditionella fällningskemikaler så som Plusjärn, dragits ifrån 
kostnaden för inköp av magnesium. Nyckeltalet beskriver enbart kostnaden för inköp av 
magesium till struvitfällningen. För mer detaljerad ekonomisk kalkyl för struvitutvinning se 
avsnitt 3.7 Delrapport Struvitutvinning. 
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5 INTEGRERING AV TEKNIKEN PÅ BEFINTLIGA RENINGSVERK 

5.1 STRUVITFÄLLNING I LÅGA HALTER PÅ INKOMMANDE 
AVLOPPSVATTEN 

 
Metoden skulle efter vidareutveckling, kunna integreras på befintligt reningsverk och den 
lämpar sig bäst på reningsverk med ett relativt tjockt vatten, det vill säga en högre halt av 
fosfat i inkommande vatten. På många platser är också halten betydligt högre än på Källby 
reningsverk. Halterna förväntas också ökan i takt med att ledningsnät rustas upp vilket ger 
mindre inläckage av ovidkommande vatten. Likaså leds dagvatten vid nybyggnation numera 
inte till reningsverket samt att äldre kombisystem byggs bort i takt med renoveringar av 
ledningsnätet. Detta i kombination med städernas tillväxt väntas öka och Källby ARV gör till 
exempel prognosen att fosformängden in till reningsverket kommer att öka med 74% till år 
2020. Mindre mängd ovidkommande vatten och utbyggnad av staden talar för att 
fosforhalterna kommer att öka i det inkommande vattnet på befintliga reningsverk i Sverige.  
 
Med dagens teknik där fosforn fälls ut med metallsalter innebär den ökade belastningen av 
fosfor på reningsverken en linjär ökning av kemikaliekostnaderna och slammängderna som 
fällningen skapar. Med struvitfällningstekniken fås i stället en linjär ökning av 
struvitproduktionen och fosforåtervinningen (Figur 27).  
 
Om spillvärme finns att tillgå bedöms det vara en fördel att kombinera en anaerob rening med 
en struvitutvinningen, då det inkommande har en högre renhetsgrad och bedöms vara mer 
passande för det pH höjande steget före fällningssteget. Viktig är också att tekniken endast 
kan tillämpas på verk där eventuell kemslamsretur återförs till flödet först efter 
struvitutvinningen. 
  
Metoden skulle kunna ge en återvinningsgrad av fosfor på upp till 70% för reningsverket 
(figur 28). Den återvunna fosforn skulle då kunna återföras till åkermark som en ren 
gödselprodukt och utan risk för hälsa och miljö. Dock krävs ett efterreningssteg för fosfor, då 
halten inte kan förväntas bli lägre än 2.5 mg/l efter utfällningen av fosfor som struvit. 
Reningskravet på utgående vatten är i dagsläget 0,3 P mg/l och kommande gränser kan bli 0,1 
mg/l. Kostnaden för detta är en mindre del av reningskostnaden för fosforn se punkt 5.4.  
 

5.2 STRUVITFÄLLNING I KONCENTRERAD HUVUDSTRÖM EFTER FRAMÅ- 
OSMOS 

Om den Kompakta reningstekniken integreras på befintligt reningsverk, finns en teoretisk 
möjlighet att återvinna fosforn i den koncentrerade strömmen (retentatet) efter forward 
osmosis. Av de två försök som gjordes kunde fosfatet hållas i lösning ett av försöken, och 
sedan fällas ut som struvit. I en studie av Qju & Ting (2014) återvanns 94,2% fosfat som 
struvit efter en uppkoncentrering med framåt-osmos, vilket tyder på att det finns potential för 
tekniken.  
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6 LÖSNINGAR FÖR FRAMTIDEN 

Energipositiv och Kompakt rening är intressanta alternativ till dagens teknik för rening av 
avloppsvatten. Utgångspunkten i projektet har varit att befintliga ledningsnät behålls och de 
teknologier som studerats är således att karaktärisera som end of pipe-lösningar. Men, när 
man planerar framtida lösningar för omhändertagande av avlopp och andra urbana restflöden 
bör man börja med att fråga sig: 
 

-‐ Hur kommer framtidens avloppsflöden att se ut? 
-‐ Vad kan vi göra för att påverka hur de ser ut? 
-‐ Vilken teknik är relevant om avloppsflödet får en annan sammansättning? 

Det är därför relevant att fundera över hur teknik som struvitutvinning kan integreras i 
framtida lösningar där olika avloppsflöden separeras på ett helt annat sätt än idag. 
 
Dagens avloppssystem baseras på att svartvatten (från toalett) och gråvatten (från bad, disk 
och tvätt) hanteras i samma avloppssystem och transporteras med hjälp av färskvatten. 
Resurserna organiskt material och växtnäring, som till absolut största delen finns i 
svartvattenfraktionen, späds således ut till mycket låga koncentrationer och blandas med 
processtörande kemikalier. Sådan utspädning och förorening från kemikalier i gråvattenflödet 
försvårar kraftigt möjligheterna att utvinna energi och näringsämnen ur avloppsflödet på ett 
resurs- och kostnadseffektivt sätt. 
 
Mycket skulle vara vunnet om svartvatten- och gråvattenflödena separerades. En ytterligare 
effektivisering uppnås om svartvatten transporteras med luft i ett vakuum-system istället för 
med färskvatten: Vattenklosetter byts ut mot vakuumtoaletter av samma typ som idag används 
på tåg och flyg och flyttas i ledningssystemet med luft via tryckstationer, som ersätter dagens 
pumpstationer. Det skulle sänka vattenförbrukningen för svartvattenhantering med ca 90%. 
Svartvatten skulle då kunna ledas direkt till biogasproduktion utan föregående 
förtjockning/avvattning. Till ett sådant separat system kan man med fördel ansluta hantering 
av organiskt hushållsavfall: Kök utrustas med avfallskvarnar kopplade till vakuumsystemet. 
Således kan svartvatten och organiskt hushållsavfall samrötas. 
Reningen av gråvatten blir betydligt enklare när belastningen från svartvatten försvinner. 
Dessutom minskar avloppsflödets volym. 
 
EkoBalans har tagit fram ett koncept benämnt E-complete, se Figur 27, för hantering av 
vakuumtransporterat svartvatten och organiskt hushållsavfall, samt gråvatten. I konceptet 
kombineras EkoBalans innovationer med innovationer testade i Den Varma och Rena Staden 
och andra lösningar. E-complete ersätter, liksom Energipositiv rening eller Kompakt rening, 
dagens reningsverk med aktiv slam-processer. Men konceptet utgår från en ny 
sammansättning på restflödena. 
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Figur 27. Schematisk beskrivning av konceptet E-complete för hantering av svartvatten, 
organiskt hushållsavfall och gråvatten. 

 

6.1 SVARTVATTEN OCH ORGANISKT HUSHÅLLSAVFALL 

Svartvatten och hushållsavfall rötas gemensamt. Sådan substratmix ger positiva 
synergieffekter (= mer biogas än summan av att röta flödena separat) och eftersom rötresten 
förädlas vidare, så att de restsubstanser som är problematiska i konventionellt slam eller 
rötrest kraftigt reduceras eller tas bort helt, finns inga slutanvändarskäl att separera flödena. 
Det ger också en betydligt mer kostnadseffektiv lösning än att ha dubbla enheter. 
Innan rötning genomgår svartvatten + hushållsavfall ett steg bestående av hydrolys, extraktion 
av fosfor, föravvattning och jonbyte av fosfor. Hydrolysen kan t.ex. vara termisk, enzymatisk, 
eller en kombination av elektroporation och ozonering. Vid föravvattningen hamnar det mesta 
av fosforn i en våtfas som leds till ett jonbytessteg där fosfor avskiljs och leds vidare till 
utvinning som struvit med EkoBalans struvitutvinningsteknik eco:P. Rejekt från jonbyte och 
struvitutvinning leds till framåt-osmos. Förhydrolys och föravskiljning av fosfor ger ökad 
biogasproduktion genom effektivare utnyttjande av organiskt material och genom att 
fosforavskiljning före rötning kraftigt minskar uppbyggnad av struvitdominerad bottensats i 
rötkammaren (som minskar den faktiska rötkammarvolymen). Det minskar också 
resurskrävande problem med struvitigensättning av rör etc. nedströms. 
 
eco:P är resurs- och energieffektiv bl.a. genom att havsvatten används som magnesiumkälla 
och genom att rätt pH skapas genom koldioxidavskiljning. Den producerade struviten är 
renare än handelsgödsel med avseende på föroreningar som tungmetaller (särskilt kadmium). 
Struviten kan användas som den är eller blandas med andra näringskällor, t.ex. kväve från 
eco:N, se nedan, för att producera kompletta gödselmedel. 

Partikel-‐
avskiljning

Kolfilter

Torkning	  &	  
pyrolys

BiokolSvartvatten
Produktion	  
av	  biogas	  &	  
växtnäring

Avvattnad	  
rötrestHushålls-‐

avfall

Gråvatten Framåt-‐
osmos

Helt	  rent
vatten

Biogas

Fosfor
Kväve

Parkavfall,	  
tång,	  m	  m

Mikroalger
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Efter rötning avvattnas rötresten med modern energieffektiv skruvpressteknik. Fastfasen leds 
till hantering av fasta restflöden med EkoBalans process eco:S, som består av torkning + 
pyrolys. eco:S drivs med energin från förbränning av volatiliserade energirika gaser från 
pyrolysen och energiförbrukningen i torksteget minimeras genom energiåtervinning från 
kondensation av vattenånga. Organiskt material i form av parkavfall, tång m.m. som uppstår i 
och intill staden tillförs för att skapa ett biokol med balanserat näringsinnehåll och goda 
bördighetsfrämjande egenskaper. Pyrolys innebär att kol tas ut ur atmosfären och lagras stabilt 
över hundratals års sikt. Pyrolys av parkavfall, tång, m.m. organiskt material genererar ett 
biokol som kan användas för att avskilja de läkemedelsrester och andra miljöskadliga 
organiska ämnen som kan finnas i gråvattenflödet. 
 
Det kväverika rejektet från avvattningen av rötresten leds till kväveutvinning genom 
ammoniumstripping och kristallisation av ammoniumsalt med EkoBalans process eco:N. I 
processen genereras rent, högkoncentrerat kvävegödselmedel som kan användas som det är 
eller blandas med andra näringskällor, t ex fosfor från eco:P, se ovan, för att producera 
kompletta gödselmedel. eco:N ger ett kvävegödselmedel som är närmast likvärdigt med 
handelsgödsel, men energiåtgången och klimatpåverkan per producerad mängd kväve är liten 
jämfört med handelsgödselkväve. Efter kväveavskiljning går rejektet vidare till framåt-osmos 
(se gråvatten). 
 

6.2 GRÅVATTEN 

Gråvattnet leds till ett första partikelavskiljningsteg, t ex ett MF-filter. Avskiljda partiklar leds 
till rötning. Det partikelfria vattnet går vidare till framåt-osmos (FO) för rening av lösta 
ämnen med Aquaporins filter. Eftersom kväveinnehållet i gråvatten är betydligt lägre än i 
blandat spillvatten behöver inte FO-filtret kunna avskilja ammonium. Bland de lösta ämnen 
som avskiljs i FO-filtret finns läkemedelsrester. Eftersom dessa inte ska belasta flödena som 
går till utvinning av biogas och näringsämnen så leds flödet till ett kolfilter som fångar det 
mesta av läkemedelsresterna, men däremot bara en mindre del av fosfor och kväve som går 
vidare till näringsutvinning. När kolfiltret har samlat upp så mycket läkemedelsrester m.m. att 
avskiljningsförmågan minskar, byts det ut mot nytt material från pyrolysprocessen i eco:S, se 
ovan. Det förbrukade filtret återförs till eco:S där upptagna läkemedelsrester m.m. destrueras i 
pyrolyssteget och kolet därigenom regenereras så att det återigen kan användas för rening. 
 

6.3 MIKROALGER 

Med en algodling som en del av systemet är det alltså möjligt att använda näringsämnena i 
restflödena till att producera betydligt mer substrat för biogasproduktion än med bara 
svartvatten + hushållsavfall. Näringsämnena tillförs algodlingen genom att delströmmar av 
rejekt från föravvattning och efteravvattning leds till algodlingen. Odlingen drivs enbart 
sommartid eftersom ljustillgången är alltför begränsad vintertid. För att ytterligare förbättra 
algproduktionen leds koldioxid från uppgradering av biogas och från förbränning av 
pyrolysgas till algodlingen. De skördade algerna förbehandlas så att de kan rötas tillsammans 
med svartvatten och hushållsavfall och mixas med svartvatten och hushållsavfall i 
förhydrolysen. Det finns också möjlighet att använda skördade alger för andra syften, 
produktion av baskemikalier eller nya designade organiska material. 
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6.4 EFFEKTER AV E-COMPLETE 

Med E-Complete blir avfallen de resurser de verkligen är. ”Miljöproblemen” i dagens avlopp 
- kväve, fosfor och organiskt material - blir alla resurser. I systemet nyttjas såväl innovativa 
energi- och kemi-tekniska lösningar som biologiska processer. Vägledande principer är att 
minimera klimatpåverkan och input av ändliga råvaror och maximera potentialen i de resurser 
som restflöden är. 
De miljöproblem som uppstår genom felaktig hantering av dessa flöden i dagens städer löses 
med E-complete. Exempel: 

-‐ Utsläppen av övergödande kväve, fosfor och organiskt material blir i princip noll. 
-‐ Utsläppen av läkemedelsrester och andra miljöskadliga organiska ämnen blir i princip 

noll. 
-‐ Kadmium, smittor och miljöskadliga organiska ämnen avlägsnas från slam/rötrest. 

 
E-complete är mycket resurs- och energieffektivt. Lösningen är energipositiv (mer energi 
produceras än konsumeras) och klimatpåverkan är mycket låg jämfört med dagens system. 
Positiv klimatpåverkan uppstår genom 

-‐ undvikande av växthusgasemissioner som uppstår vid lagring av slam och rötrest i 
dagens system 

-‐ långtidsinlagring av kol 
-‐ ersättning av handelsgödsel och därmed starkt minskad klimatpåverkan (produktion av 

handelsgödsel är starkt klimatnegativ) 
-‐ förstärkt ersättning av fossila bränslen genom effektiviserad biogasproduktion i 

samrötning 
-‐ ytterligare ersättning av fossila bränslen genom produktion av biogas från rötning av 

alger som odlats med användning av kväve, fosfor och koldioxid från 
avfallsströmmarna 

-‐ transporter reduceras med >90% 
-‐ starkt minskad energiförbrukning jämfört med konventionell vattenrening  
-‐ borttagen lustgasproduktion (stor klimatpåverkan från dagens reningsverk) 

 
 

6.5 EFFEKTER AV E-COMPLETE 

Med E-Complete blir avfallen de resurser de verkligen är. ”Miljöproblemen” i dagens avlopp 
- kväve, fosfor och organiskt material - blir alla resurser. I systemet nyttjas såväl innovativa 
energi- och kemi-tekniska lösningar som biologiska processer. Vägledande principer är att 
minimera klimatpåverkan och input av ändliga råvaror och maximera potentialen i de resurser 
som restflöden är. 
De miljöproblem som uppstår genom felaktig hantering av dessa flöden i dagens städer löses 
med E-complete. Exempel: 

-‐ Utsläppen av övergödande kväve, fosfor och organiskt material blir i princip noll. 
-‐ Utsläppen av läkemedelsrester och andra miljöskadliga organiska ämnen blir i princip 

noll. 
-‐ Kadmium, smittor och miljöskadliga organiska ämnen avlägsnas från slam/rötrest. 
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E-complete är mycket resurs- och energieffektivt. Lösningen är energipositiv (mer energi 
produceras än konsumeras) och klimatpåverkan är mycket låg jämfört med dagens system. 
Positiv klimatpåverkan uppstår genom 

-‐ undvikande av växthusgasemissioner som uppstår vid lagring av slam och rötrest i 
dagens system 

-‐ långtidsinlagring av kol 
-‐ ersättning av handelsgödsel och därmed starkt minskad klimatpåverkan (produktion av 

handelsgödsel är starkt klimatnegativ) 
-‐ förstärkt ersättning av fossila bränslen genom effektiviserad biogasproduktion i 

samrötning 
-‐ ytterligare ersättning av fossila bränslen genom produktion av biogas från rötning av 

alger som odlats med användning av kväve, fosfor och koldioxid från 
avfallsströmmarna 

-‐ transporter reduceras med >90% 
-‐ starkt minskad energiförbrukning jämfört med konventionell vattenrening  
-‐ borttagen lustgasproduktion (stor klimatpåverkan från dagens reningsverk) 
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7 DISKUSSION 

7.1 STRUVITFÄLLNING EFTER DET ANAEROBA STEGET I ENERGIPOSITV 
RENING 

 
Resultaten visar att det är fullt möjligt att fälla ut struvit vid betydligt lägre koncentrationer än 
som tidigare antagits: ner till en halt på cirka 2,7 mg fosfat/l (Figur 11a). Men, ju högre halter 
av fosfat det inkommande vattnet har, desto större potential finns det att återvinna fosforn 
med struvitutvinning. I ett hypotetiskt fall skulle återvinningspotentialen för fosfor på ett 
reningsverk med en inkommande halt av fosfatfosfor på 20 mg l-1 vara 73% av inkommande 
totalfosfor, vilket ger en potential att kraftigt förbättra ekonomin jämfört med enbart 
kemfällning. Idag sker en utspädning av avloppsvattnet innan det når reningsverket och hur 
mycket beror bland annat på ledningsnätets ålder och på mängden dagvatten som fortfarande 
leds in till reningsverket. För att minska kostnaderna för behandling av ovidkommande vatten 
sker ett omfattande omställnings- och renoveringsarbete ledningsnätet. I takt med detta arbete 
förväntas också fosfathalten öka i det inkommande vattnet, vilket då klart kommer att 
förbättra förutsättningarna för struvitutfällning och incitamenten för att vidareutveckla 
tekniken.  
 
Reduktion av fosfor ner till 2,7 mg/l är långt ifrån dagens och kommande krav för utsläpp till 
recipient som idag ligger på 0,3-0,4 mg/l. Så även om en stor del av den inkommande fosforn 
skulle kunna återvinnas som struvit behöver vattnet renas ytterligare för att nå utsläppskraven. 
Detta kan göras med traditionell fällning med järn eller aluminium i ett fällningssteg efter 
struvitfällningen, så länge kemslammet inte förs tillbaka till en punkt före struvitfällningen. 
Beräkningarna av ekonomiska effekter, se stycke 3.7, visar på god lönsamhet vid minskat 
behov av kemisk fällning efter struvitutvinning jämfört med enbart kemisk fällning. 
Besparingarna domineras av sänkta kostnader för fällningskemikalier, kväverening och 
kvittblivning av slam. 
 
Fällningsförsöken visade att struvitfällning endast var betydande då det inkommande vattnets 
pH hade höjts genom förbehandling i form av CO2-avskiljning (Figur 12 a), vilket styrks av 
vad som är beskrivet i litteraturen (Le Corre 2005; Le Corre m.fl., 2009). I litteraturen finns 
olika metoder beskrivna för att fälla ut fosfat med olika magnesium- och kalciumkällor till 
låga koncentrationer av fosfat. Liu et al. 2016 reducerade fosfathalten från 60 mg/l till 0,5 
mg/l genom att fälla med CaMg(OH)4 med en molkvot på 1:1,5 (CaMg(OH)4:P) vilket 
reducerade P med 99% av initialhalten av lösligt fosfat. Behovet av magnesiumtillsats för att 
fälla ut struvit kan variera kraftigt. För att kunna göra en säkrare bedömning av Mg-behovet 
behövs fler studier av variationen i den totala jonsammansättningen och dess påverkan på 
fällning av struvit. I litteraturen finner man framförallt studier på Ca-jonens negativa inverkan 
på Mg-jonens effektivitet att fälla struvit (Hao et al. 2008; Lee et al. 2016). Även inverkan av 
Fe kan vara stor och kanske ge större negativ påverkan på struvitfällningen än Ca, delvis 
genom att Fe kan adsorberas på ytan av struvitkristallen (Yan et al. 2016). Al-joner har på 
samma sätt som Fe en negativ inverkan på struvitkristallisationen, eftersom den konkurrerar 
effektivt med Mg om fosfatjonen (Acelas et al. 2015). Hur stor inverkan dessa joner har 
varierar dessutom med pH vid fällningstillfället och därmed också indirekt med 
reaktionshastigheten (Liu et al. 2016). Sammantaget kan det konstateras att det finns ett stort 
utrymme till vidareutveckling inom området optimering av struvitfällning. 
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7.2 STRUVITFÄLLNING I KOMPAKT RENING 

Fosfatreduktionen var endast 0-10% vid de tre försöken med struvitfällning på vatten i 
huvudström efter MF filtrering, vilket är mycket lägre än vad som uppnåddes för det 
inkommande vattnet efter anaerobin, 48% (Figur 11 a och b). En möjligen förklaring kan vara 
att det mikrofiltrerade och mycket partikelfria vattnet saknade groddningsytor för 
struvitfällningen, vilket kan förlänga kristallbildningstiden avsevärt, speciellt i låga halter. Det 
skall också nämnas att vid detta tillfälle hade vi avslutat försöksverksamheten i containern och 
vissa delar av CO2-avskiljaren var nermonterad vilket innebar att den inte fungerade fullt ut 
och det kan ha påverkat resultatet.  
 
Struvitfällning på retentat från framåt-osmos från den kompakta reningen kunde enbart testas 
i enstaka försök och i liten skala eftersom vi hade mycket begränsad tillgång till vatten utan 
påverkan av kemisk fällning från den kompakta linjen. Utifrån de två försök som gjordes kan 
några frågor adresseras vad gäller förmågan att koncentrera upp fosfat och sedan fälla ut 
struvit: membrantypens betydelse; förbehandlingen betydelse; inverkan av samtliga joner och 
deras koncentration; avsaknad av partiklar för initiering av struvitfällning. Sammantaget krävs 
betydligt mer utvecklingsarbete och en tydlig viljeinriktning att undvika kemisk fosforfällning 
från de som arbetar med kompakt rening, för att kunna utvärdera möjligheten för 
struvitfällning integrerat i kompakt rening. 
 

7.3 UTVINNING AV FOSFOR SOM STRUVIT FRÅN MIKROALGER 

Genom att sönderdela mikroalger före rötning skulle fosfor kunna återvinnas ur alger innan de 
rötas och därmed skulle risken för spontanutfällning av struvit i rötkammaren minskas, 
samtidigt som algernas biogaspotential skulle kunna förbättras. 
 
Försöken med utvinning av fosfor från mikroalger genom enbart sönderdelning visade dock 
endast en blygsam ökning av fosfatmängden i vattenfasen (Figur 22 och Figur 25) vilket krävs 
för att kunna fälla ut fosforn som struvit. Dock kunde relativt stora mängder fosfor extraheras 
ut med syra även utan att mikroalgen sönderdelades (Figur 23 och Figur 25). Med en längre 
extraktionstid på 18 timmar kunde fosfat i lösning ökas från 10 till 60% av totalfosfor (figur 
Figur 26 a). Vilken syra som används har stor inverkan vilket inte är kopplat det slutliga pH-
värdet i lösningen (figur 27b).  
 
Resultaten talar för att stor del av den mängd fosfat som tas upp av algerna adsorberas på 
algens cellvägg i intakt och eller sönderdelat tillstånd (Chen m fl. 2015). Ökad 
föroreningsgrad av vattnet kan öka adsorptionen av fosfor då algens försvar mot föroreningar 
ökar EPS och därmed också adsorptionen av fosfor. Alternativt, och i kombination med 
adsorptionen, kan utfällningar av fosfor ske. Det har observerats ske spontant i algodlingen 
när pH stiger upp mot 8 till 9 eller högre (Larsdotter m fl. 2007). Kan syran också lösa upp 
dessa spontanutfällningar av kalciumfosfater och struvit? Högst extraktionsgrad av fosfat gav 
extraktion med en extraktionslösning som inte sänkte pH i lösningen. Var och hur denna 
fraktion av fosforn är uppbunden till mikroalgen inryms inte i denna studie.  
 
Ytbehovet för algodling är stort. Men, om mikroalgens uppgift endast vore att ta upp fosfor 
skulle eventuellt uppehållstiden och därmed ytbehovet kunna kortas ner eftersom stor del av 
fosforupptaget sker innan algernas tillväxtfas. Det står dock i kontrast till önskemål om att 
maximera produktionen av algbiomassa. 
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Utveckling av rening med hjälp av mikroalger kräver också en utveckling av en effektiv 
skördemetod för mikroalger, utveckling av förbehandling av mikroalger för att maximera 
fosforutvinning före eller i samband med rötning, samt utveckling av kväverening i 
kombination med algrening. Slutsatsen är att rening av näringsrika vatten med hjälp av 
mikroalger lämpar sig bättre där ytan och/eller solinstrålningen inte är begränsad.  
 

7.4 EKONOMISKA EFFEKTER 

Det ser ut att finns en god potential att förbättra reningsverkens ekonomi avseende 
fosforrening genom implementering av struvitutvinning i huvudström efter ett anaerobiskt 
reningssteg. Kostnaderna för fosforreningen kan mer än halveras i ett sådant system. Utöver 
direkta kostnader för inköp av fällningskemikalier medför kemisk fällning stora kostnader 
kopplade till produktion av kemslam (tabell 4). Det är troligt att sådana kostnader kommer att 
stiga framgent, särskilt genom stigande kostnader för kvittblivning av slam. Även kostnader 
för fällningskemikalier kommer sannolikt att stiga. I motsats till kemisk fällning ger 
struvitutvinning intäkter från såld struvit, lägre kostnader för kväverening och potential för 
förbättrad utrötning i befintligt biogaspoduktionssystem. Sådana faktorer kan vara av stor 
betydelse för lönsamheten vid struvitutvinning. 
 

7.5 FORTSATT UTVECKLING 

Effektiviteten i struvitutvinning i huvudström kan förbättras ytterligare med hjälp av 
jonbytesteknik. Det skulle också sänka kostnaderna för kemisk fällning. Kostnadsbilden och 
hållbarheten vid sådan jonbytesteknik måste dock undersökas. Fortsatt utveckling av 
struvitutvinning i huvudström bör inkludera studier av jonbytesteknik. 
 
Separerande system är ett alternativ till de end of pipe-lösningar som studerats i projektet. 
Struvitutvinning kan inkluderas i sådana separerande system. 
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8 SLUTSATSER  

• Det är möjligt att rena och återvinna fosfor fritt från föroreningar genom att fälla ut 
struvit vid låga fosforhalter i inkommande vatten. 

• Anaerob behandling (Energipositiv rening) förbättrar möjligheterna till 
struvitutvinning vid låga fosforhalter. 

• Struvitutvinning i huvudström kan mer än halvera kostnaderna för fosforrening. 
• För att minimera behovet av kemisk fällning efter anaerob behandling och 

struvitutvinning behövs ytterligare utveckling. 
• Det är möjligt att fälla ut struvit på retentat från framåt-osmos, men det krävs mycket 

teknikutveckling för att kunna utvärdera metodikens bärkraft. 
• Utvinningar av fosfor från mikroalger genom extraktion av fosfor som bundits in till 

algens yttre cellvägg, skulle kunna vara en utvecklingsväg för att återvinna fosfor från 
alger som renat/tagit upp fosfor ur vattenströmmen 
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