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FÖRORD
Den varma och rena staden är ett samarbetsprojekt som undersöker nya lösningar för att möta
och lösa dagens och morgondagens utmaningar vid rening av kommunalt avloppsvatten både i
Sverige och internationellt. Utgångspunkten har varit att ta fram nya tekniska lösningar för ett
avloppsreninsverk baserat på befintligt ledningsnät, men med helt nya reningsmetoder. En
annan utgångspunkt är att vi betraktar avloppsvatten som en resurs där flera användbara
ämnen och produkter kan utvinnas eller produceras.
Inom Den varma och rena staden 1 gjorde vi en bedömning av viktiga begrepp för framtidens
reningsverk varav vi prioriterade följande:
• Avloppsvatten som resurs och råvara för produkter
• Minska energiförbrukningen
• Öka energiproduktionen
• Minska ytbehoven
• Recirkulation av näringsämnen
• Ökande reningskrav
• Ökande vattenbrist
Baserat på detta tog vi fram två koncept för avloppsvattenrening, vilka vi kallar energipositiv
rening respektive kompakt rening. Projektsteg 1 pågick maj 2013 till januari 2014. Den varma
och rena staden 2 bygger vidare på steg 1 med praktiska försök och tester i varierande skala,
från batch-försök i literskala till kontinuerlig drift med flera kubikmeter vatten i timmen.
Projektsteg 2 pågår från maj 2014 till november 2016.
I projektet deltar många personer med flera olika kompentenser. En del kommer från
kommunala organisationer, en del från företag och en del från forskningsorganisationer. Inom
projektet har det ingått två industridoktorander, Tobias Hey och Janne Väänänen samt några
examensarbetare vilka är en brygga mellan forskning och samhälle, precis som projektet i sin
helhet. Dessutom har de publicerat flera artiklar baserat på arbetet som är utfört inom
projektet.
Stort tack till Vinnova för finansiellt stöd och för stöd till projektledningen. Tack riktas också
till VA Syd och Trelleborgs kommun för att vi fått ta plats på Källby och Smygehamn
avloppsreningsverk och för hjälpsamheten som personalen visat. Alla projektpartners tackas
också för ett gott samarbete, för engagemang och många goda diskussioner.
Lund i november 2016
Markus Paulsson
Projektledare

SAMMANFATTNING
Dagens rening av kommunalt avloppsvatten står inför stora utmaningar. Reningen behöver
utökas, delvis för att städerna växer och delvis för att vi vill skydda miljön från fler ämnen än
vad dagens reningsverk är byggda för att klara. Samtidigt växer utmaningarna att göra det på
ett resurseffektivt sätt och att ta tillvara så mycket som möjligt av innehållet i avloppsvattnet
för att skapa nya resurser.
Den varma och rena staden är ett projekt som utvecklat, testat och utvärderat två nya
innovativa koncept för avloppsvattenrening: energipositiv rening respektive kompakt rening.
Testerna har skett på två avloppsreningsverk i södra Sverige. Målet är att metoderna skall
klara morgondagens reningskrav, ta mindre plats, förbruka mindre energi, producera mer
biogas jämfört med konventionella system och möjliggöra återvinning av rena näringsämnen.
Inom projektet har 16 organisationer samarbetat inom fem arbetsområden: anaerob rening och
anammox, kemisk-mekanisk rening, odling av/rening med alger, näringsåtervinning samt
systemlösning och integration. De tre sistnämnda områdena har ingått i båda koncepten
medan anaerob rening och anammox har enbart ingått i det energipositiva konceptet och
kemisk-mekanisk rening har enbart ingått i det kompakta konceptet.
De genomförda lab- och pilotförsöken i Lund och Trelleborg visar att båda koncepten
fungerar och uppnår sina mål, men med vissa begränsningar.
Energipositiv rening
Rensgaller och sandfång är de två första stegen på ett avloppsreningsverk, därefter har den
energipositiva reningen anslutits. Där har huvudströmmen av avloppsvattnet försedimenterats
och sedan behandlats i en anaerob reaktor med bärarmaterial (AnMBBR). Processen
reducerade det filtrerade COD-värdet ner till 50-60 mg/l och det fungerade stabilt under
försöksserien trots variationer i COD-halt och vattentemperatur. Temperaturen och den
hydrauliska uppehållstiden sänktes succesivt under projektet från 25°C till under 12°C och
från 7 till 5 timmar HRT. Samtidigt minskade halten suspenderat material i det utgående
vattnet över anaerobisteget med 20%, vilket leder till minskad slamproduktion.
Direkt efter den anaeroba behandlingen kördes en kväverenande anammox-process. Under
större delen av tiden fungerade den så att kraven som gäller i Sverige idag kunde
upprätthållas, vilket innebär att BOD var under 10 mg/l, kväve under 10 mg/l och fosfor under
0,3 mg/l. Fosforn fälldes med kemikalier. Anammox-processen kördes som lägst vid 18°C.
För att kunna jämföra de båda koncepten mot konventionella reningsverk har upp till 30
jämförelsetal tagits fram. Den energipositiva reningen har ett tydligt energiöverskott i
processen och omräknat som exergi får man ut nästan tre gånger mer energi ur avloppsvattnet
jämför med vad man använder för att behandla det. Lägre energibehov och högre
biogasproduktion leder till lägre driftskostnader jämfört med ett konventionellt verk.
Konceptet behöver ca 0,08 m2/p.e. för att rena avloppsvatten jämfört med 0,15 för det
konventionella jämförelseverket på 100 000 p.e. Att konceptet behöver mindre plats är en av
förklaringarna till att investeringskostnaden beräknas bli ca hälften så stor som för ett nybyggt
konventionellt verk.
Kompakt rening
Efter rensgaller och sandfång har huvudströmmen av avloppsvattnet i den kompakta reningen
behandlats mekaniskt med tre olika filter och membran i olika kombinationer samt med olika
kombinationer av tillsatser av polymerer och koagulant i ett kemiskt förbehandlingssteg före

filtrering. Totalt var det 16 försökskombinationer. En mikrosil (trumfilter) med poröppningar
på 100 µm användes för att separera partiklar och makroflockar från huvudflödet av vattnet.
Därefter följde ett mikrofilter med en porstorlek på 0,2 µm och till sist ett osmotiskt membran
med inbäddade akvaporin-proteiner.
Konceptet lever upp till sitt namn och är riktigt kompakt. Det beräknas behöva 0,02 m2/p.e.
där jämförelseverket på 10 000 p.e. behöver 0,22, vilket alltså är en minskning med ca 90%
av ytbehovet. Försöken visar att reningen av fosfor är långt mer effektiv än nuvarande krav,
medelvärden på 0,02 mg/l har uppnåtts att jämföra med dagens krav på 0,3 mg/l. Medelvärdet
för BOD-halten var 15,5 mg/l och kvävehalten 34,5 mg/l. Teoretiskt sett skall det osmotiska
membranet bara släppa igenom vatten, men vid försöken har betydande mängder ammonium
passerat membranet. Det gör att konceptet inte klarar kraven för avloppsreningsverk i Sverige
som är större än 10 000 p.e. Därför görs alla jämförelser mot verk som är mindre än 10 000
p.e. eftersom verk i den storleken saknar krav på kväverening.
Tack vara låg förbrukning av energi till driften och hög biogasproduktion är även den
kompakta reningen energipositiv. Räknat som exergi får man ut drygt 1,4 gånger mer energi
än vad man sätter in. Notera att driftskemikalier ingår i exergiberäkningen.
Det går att rena huvudströmmen av avloppsvatten helt kemisk-mekaniskt, men konceptet är
ännu inte färdigt att använda i full skala. I dagsläget är det möjligt att använda vissa av dessa
avloppsreningstekniker som har varit inkluderat i den kompakta linjen (mikrosilning och
mikrofiltrering) för primärrening av avloppsvatten i ett konventionellt reningsverk. Mycket
utveckling sker nu och inom några år kan man förvänta bättre prestanda och funktionalitet av
de osmotiska membranen.
Rening med alger
Odling av mikroalger som ett sätt att fånga näringsämnen i avloppsvattnet och för att få fram
en användbar algbiomassa har testats i projektet och kan inkluderas som ett reningssteg i de
båda koncepten som beskrivs ovan. I försöken på reningsverken har algodling skett i
konventionell raceway samt i djupfotobioreaktor belyst med LED-lampor. Försöken visar att
grönalger dominerar i mikroalgspopulationen och att denna typ av mikroalger har en god
potential att ta upp näringsämnen och därmed rena avloppsvatten. Resultaten visar också att
en signifikant reduktion av organiska föroreningar kan förväntas ske under algodlingen.
Energibehovet varierar mellan odlingssystem där en racewayodling ur ett svenskt perspektiv
är mest fördelaktigt under den ljusa delen av året. På grund av de stora ytor som krävs för
avloppsrening med raceways är detta endast möjligt där gott om utrymme finns tillgängligt.
En kontinuerlig, och mindre ytkrävande, odling under året kan ske i LED-baserade
djupfotobioreaktorer. Vidare teknikutveckling behövs kring dessa odlingssystem och projektet
visar att sammansättningen av LED-ljuset är betydelsefullt för produktion av algbiomassa och
näringsretention i fotobioreaktorer.
Projektet visar också att, oberoende av odlingssystemet, kommer reningseffektivitet att
variera beroende på abiotiska och biotiska faktorer och odlingen måste optimeras på plats. Ur
ett svenskt perspektiv är algodling främst intressant för rening av delströmmar från
reningsverken och en viktig faktor för att algodling ska etableras på svenska reningsverk är
värdet av den producerande algbiomassan. I projektet har biomassan främst utvärderats med
avseende på metanpotentialen som visat sig vara förhållandevis låg hos den obehandlade
biomassan.

Näringsåtervinning
Utvinning av näringsämnen ur avloppsvatten i form av struvit har testats i båda koncepten
men inte inkluderats i resultaten ovan. Struvit (magnesiumammoniumfosfat) bildar mycket
rena kristaller som innehåller både kväve och fosfor men mängden kväve i avloppsvattnet är
mycket större än mängden fosfor och därför återvinns proportionellt mest fosfor vid
struvitutvinning. Fosfor är en ändlig resurs och ett nödvändigt gödselmedel i jordbruket.
Den stora utmaningen i projektet har varit att utvinna struvit ur avloppsvattnets huvudström
eftersom halten fosfat ofta är låg. Även om halten är låg så innehåller huvudströmmen stora
mängder fosfat då volymen är stor. Med en pH-höjande förbehandling har projektet visat att
om halten fosfat är över 5 mg/l så går det att utvinna struvit med en potential på att återvinna
minst 50% av fosforn.
Systemlösning och integration
Tanken med de två koncepten är att de skall kunna användas som fullständiga lösningar för
avloppsvattenrening. Det är även fullt möjligt att använda delar av systemen och integrera
koncepten med varandra eller med befintliga reningsverk. En konsekvens av att ARV kan
göras mindre och mer kompakta är att det är lättare att täcka över dem och på så sätt minska
skyddsavståndet till omkringliggande bebyggelse.
I den kvalitativa anbudsutvärderingen av de båda koncepten framgår det att båda är
konkurrenskraftiga gentemot konventionella system, men att det kan vara lättast att utnyttja
vid export av produkterna och systemen.

SUMMARY
Municipal wastewater treatment is currently facing major challenges. For example, the scale
needs to be increased, partly because of the continuing growth of cities and partly in order to
protect the environment from substances that existing treatment plants were not built to
handle. Moreover, this needs to be achieved in a resource-conserving way, while maximising
utilisation of the constituents in the wastewater to create new resources.
The Warm and Clean City project developed, tested and evaluated two new innovative
concepts for wastewater treatment: energy-positive treatment and compact treatment. Testing
was carried out in two wastewater treatment plants in southern Sweden (Lund and
Trelleborg). The aim was to develop methods that can cope with future treatment
requirements, occupy less space, use less energy, produce more biogas than conventional
systems and permit recovery of clean plant nutrients. In the project, 16 organisations
collaborated within five work areas: anaerobic treatment and anammox, chemical-mechanical
treatment, bio-treatment by algae, nutrient recovery, and system solutions and integration. The
last three areas were included in both wastewater treatment concepts, while anaerobic
treatment and anammox was only included in the energy-positive concept and chemicalmechanical treatment only in the compact concept.
The laboratory and pilot tests performed in Lund and Trelleborg showed that both concepts
functioned and achieved their objectives, but with some limitations.
Energy-positive treatment
Filter gates and a sand trap are the first two steps in a wastewater treatment plant and the
energy-positive treatment was installed after these steps. It involved pre-sedimenting the main
flow of wastewater and then treating it in an anaerobic moving bed bioreactor (AnMBBR).
This process reduced the filtered COD value to 50-60 mg/L and operated in a stable manner
during the series of tests, despite variations in COD concentration and water temperature. The
temperature and the hydraulic retention time (HRT) were progressively lowered during the
project, from 25°C to under 12°C and from 7 to 5 hours, respectively. Over the same period,
the concentration of suspended material in the outflow water from the anaerobic step
decreased by 20%, which led to lower sludge production.
Directly after the anaerobic treatment, a nitrogen-removing anammox process was applied.
For most of the time it functioned satisfactorily and allowed the treatment requirements that
apply in Sweden today to be met, which means that BOD was below 10 mg/L, nitrogen
concentration was below 10 mg/L and phosphorus concentration was below 0.3 mg/L. The
phosphorus was precipitated out using chemicals. The lowest temperature at which the
anammox process was run was 18°C.
In order to compare the two concepts with conventional wastewater treatment plants, up to 30
parameters were calculated. The energy-positive treatment has a clear energy surplus in the
process. In terms of exergy, almost three times as much energy is obtained from the
wastewater as is used to treat it. Lower energy requirement and higher biogas production lead
to lower operating costs compared with a conventional plant. The concept requires
approximately 0.08 m2 per person equivalent (p.e.) to treat wastewater, compared with 0.15
m2/p.e. for a conventional reference plant serving 100 000 p.e. The fact that the concept
requires less space is one of the reasons that the initial investment costs are expected to be
around half of those of a new conventional treatment plant.

Compact treatment
After filter gates and sand traps, the main flow of wastewater in the compact concept is
treated mechanically using three different filters and membranes in varying combinations, and
with different combinations of polymer and coagulant constituents in a chemical pretreatment step before filtration. A total of 16 trial combinations were tested. In the compact
concept, a microsieve (drum filter) with 100 µm pores is used to remove particles and
macroflocs from the main flow of wastewater. This is followed by a microfilter with pore size
0.2 µm and finally an osmotic membrane containing aquaporin proteins.
The concept lives up to its name and is very compact. It is estimated to require 0.02 m2/p.e.,
whereas a reference plant serving 10 000 p.e. requires 0.22 m2/p.e., which represents a
decrease of approximately 90% in the areal requirement. The test results showed that removal
of phosphorus far exceeded the current requirement, achieving a mean value of 0.02 mg/L,
while the current limit is 0.3 mg/L. The mean BOD concentration was 15.5 mg/L and the
nitrogen concentration 34.5 mg/L. Theoretically, the osmotic membrane should only allow
water to pass through, but in tests considerable amounts of ammonium passed through this
membrane. As a result, this concept did not meet the requirement for Swedish wastewater
treatment plants larger than 10 000 p.e. Therefore all comparisons were made against plants
serving fewer than 10 000 p.e., since plants of this size are not subject to requirements on
nitrogen removal.
Thanks to its low energy consumption for operation and its high biogas production, the
compact treatment is also energy-positive. In terms of exergy, the amount of energy recovered
is more than 1.4-fold the amount consumed (note that process chemicals were included in the
exergy calculations).
It is possible to treat the main flow of wastewater completely by the chemical-mechanical
process, but this concept is still not ready for full-scale use. At present, it is possible to use
some of the wastewater treatment techniques included in the compact concept (microsieving
and microfiltration) for primary treatment of wastewater in a conventional treatment plant.
Much development work is underway on osmotic membranes and in a few years better
function and performance can be expected from these.
Treatment with algae
Cultivation of microalgae as a means to capture plant nutrients in wastewater and to produce
utilisable algal biomass was tested in the project and can be included as a treatment step in
both energy-positive and compact treatment. In tests at the Lund and Trelleborg wastewater
treatment plants, the algae were grown in a conventional raceway and in a deep
photobioreactor illuminated with LED lights. The results showed that green algae dominated
the microalgae population and that this type of microalgae had good potential to take up
nutrients and thus treat the wastewater. The results also showed that a significant reduction in
organic pollutants can be expected during treatment with algae.
The energy requirement varies between algae cultivation systems. From a Swedish
perspective, raceway cultivation is the better alternative during the light part of the year.
However, owing to the large area required for wastewater treatment in raceways, this system
is only possible when ample space is available. Continuous and less space-demanding
cultivation throughout the year is possible with LED-based deep photobioreactors. However,
further technical development is needed on this cultivation system. For example, the test

results indicated that the composition of the LED light can affect the production of algal
biomass and nutrient retention in the photobioreactor.
The results also showed that, irrespective of cultivation system used, the effectiveness of
treatment varied depending on abiotic and biotic factors and that cultivation must be
optimised on-site. From a Swedish perspective, algae cultivation is primarily of relevance for
treatment of sub-flows from treatment plants. A critical factor for installation of algae
cultivation systems in Swedish treatment plants is the value of the algal biomass produced. In
the project, algal biomass was mainly evaluated in terms of its methane production potential,
which proved to be relatively low for the untreated biomass.
Nutrient recovery
Recovery of nutrients from wastewater in the form of struvite was tested in both concepts but
is not included in the results presented above. Struvite (magnesium ammonium phosphate)
forms very pure crystals that contain both nitrogen and phosphorus. However, the amount of
nitrogen in wastewater is much greater than the amount of phosphorus and therefore a greater
proportion of phosphorus is recovered in struvite. Phosphorus is a finite resource and an
essential nutrient in agriculture.
The main challenge in the project lay in removing struvite from the main flow of wastewater,
since the concentration of phosphate in wastewater is often low. However, the volume of
wastewater is large, so even at low concentrations, large amounts of phosphorus are involved.
Tests showed that if the phosphorus concentration is over 5 mg/L, it is possible to extract
struvite, with the potential to recover at least 50% of the phosphorus, if a pH-raising pretreatment is used.
System solutions and integration
The intention with the two concepts is that they can be used for complete treatment of
wastewater. It is also fully possible to use parts of the systems and integrate the concepts with
each other or with an existing wastewater treatment plant. If treatment plants can be made
smaller and more compact, they can be covered over, thus decreasing the buffer zone to
neighbouring built-up areas.
In qualitative “procurement evaluations” of the two concepts, it emerged that both are
competitive compared with conventional systems, but it can be easiest to utilise in export of
the products and the systems.
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ORDLISTA
AnMBBR
ARV
BNR
BOD7
CIP
COD
DAF
HRT
IVL
LED
LTH
N-tot
OCP
P-tot
Fosfatfosfor
p.e.
PNA
Raceway
SLU
SS
Struvit
TMP
TP
VWT

anaerobic moving bed bio reactor, biogasreaktor med rörliga bärare
avloppsreningsverk
biological nutrient removal
biological oxygen demand (7 dagarstest)
cleaning in place, rengöring utan isärtagning
chemical oxygen demand
dissolved air flotation, flotation med hjälp av luftbubblor
hydraulic retention time, vattnets uppehållstid (i processen)
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
light emitting diodes, ljuskälla baserad på dioder
Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet
total mängd/halt kväve
oxygen consumption potential
total mängd/halt fosfor
fosfor i jonform, ortofosfat, PO4-P
personekvivalenter
partiell nitrifikation/anammox
en långsmal och grund damm med omrörning som används för att odla alger
Sveriges lantbruksuniversitet
suspended solids, fasta partiklar i vattnet
magnesiumammoniumfosfat-kristaller (MgNH4PO4·6H20)
transmembrane pressure, transmembrantryck
total phosphorous, P-tot
Veolia Water Technology AB
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1
1.1

INLEDNING
BAKGRUND

Näringsrikt avloppsvatten från våra städer behandlas mekaniskt, kemiskt och biologiskt på ett
avloppsreningsverk (ARV) och därmed avskiljs organiskt kol, kväve och fosfor. Dagens
konventionella reningsprocesser är plats- och energikrävande vilket leder till att ARV med
ökad belastning kommer att förbruka mer el och få platsbrist. Dagens konventionella
reningsprocesser är även klimatbelastande genom utsläpp av växthusgaser. Syftet med
avloppsvattenrening är att skydda recipienten från övergödning av närsalter och att värna om
det akvatiska livet. Emellertid är ett konventionellt ARV inte byggt för att utvinna och
återföra näringsämnena och den kemiskt bundna energin som finns i avloppsvattnet. Dagens
ARV hanterar avloppsvattnet som ett avfall i stället för en resurs som kan återvinns, det är ett
system där vi betalar för att bli av med en ändlig resurs som vi sedan får köpa in för att klara
matförsörjningen.
Med tanke på den ökande platsbristen är en viktig aspekt att göra reningsverken mer
yteffektiva så att de enklare kan lokaliseras i snabbt växande städer där yta är en begränsad
resurs. Många städer i Sverige och i världen kommer att behöva uppgradera sina reningsverk
inom en mycket snar framtid för såväl utökad kapacitet som utökad rening då det anses att
kraven på reningsgraden kommer utökas och bli striktare.
Runt om i världen finns det tusentals industrier och annan energiintensiv verksamhet med
restvärme som måste kylas för att processerna ska fungera. Det är sällan den värmen används
till nyttiga ändamål utan i många fall måste energi tillsättas för att driva kylkompressorer eller
liknande. Jämfört med större delen av världen används relativt mycket av den högtempererade
spillvärmen till fjärrvärme i Sverige. Men även här används bara en bråkdel av värmen under
60°C.
Idén med projektet var att utveckla och utvärdera två koncept baserade på metoder och
tekniker för att på ett effektivare sätt rena avloppsvatten samt att använda avloppsvatten som
närings- och energiresurs. Tekniken ska vara miljömässigt, ekonomiskt rimlig och enkelt
applicerbar på ett kommunalt ARV. Utöver detta utformas lösningen så att dagens
avloppssystem kan användas och inte behöver modifieras som till exempel i separerande
system.
Två olika huvudkoncept har undersökts i projektet (se bilagor för detaljerad information):
(1) Energipositiv avloppsvattenrening
Konceptet bygger på reningsprocesser med låg energiinsats och högt utnyttjande av
avloppsvattnets kemiskt bundna energi. Avloppsvattnet behandlas anaerobt för energisnål
reduktion av organiskt material med metanproduktion. Kväve avlägsnas genom partiell
nitrifikation-anammox (PNA), med ca 60% lägre luftningsbehov än konventionell
kväverening och utan behov av organiskt material, vilket möjliggör högre nyttjandegrad för
metanproduktion. Partikulärt organiskt material separeras före och efter de biologiska
processerna och rötas för metanproduktion. Vid behov, såsom vid kall väderlek, värms
avloppsvatten med lågtempererad spillvärme för att möjliggöra de långsamma biologiska
processerna.
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(2) Kompakt avloppsvattenrening
En helt mekanisk/kemisk-mekanisk rening av avloppsvatten i huvudströmmen används.
Antingen behandlas avloppsvatten först med kemikalier t.ex. koagulering och flockning eller
går direkt obehandlat genom ett trumfilter. Därefter används ett membran s.k. mikrofiltrering
och som sista steg används en ny sorts membran med inbäddade cellmembran-proteiner
(akvaporiner) som i teorin bara släpper genom vatten. Akvaporinmembranen, används i en
process beskriven som framåt-osmos, vilket kräver mindre energi jämfört med andra
membranprocesser t.ex. omvänd osmos.
I båda koncepten undersöks möjligheten att utvinna fosfor ur avloppsvattnets huvudström i
form av struvit, vilket i stället för slam ger en ren och högkoncentrerad fosforprodukt
I projektet har också möjligheten att använda odling av mikroalger undersökts, i syfte att
ytterligare reducera näringsämnen och parallellt producera en algbiomassa. Denna
undersökning har skett dels med en konventionell raceway, dels med en djupreaktor med
LED-belysning som ett ytbesparande och kompakt alternativ som fungerar året runt även i
norra Europa. Raceway-odling har undersökts som alternativ process för näringsreduktion i
den energipositiva linjen under sommarmånaderna i kombination med biogasutvinning från
den producerade biomassan.
Koncepten avser bidra till att effektivisera avloppsvattenreningen och att ta tillvara ändliga
näringsämnen, samt även öka möjligheterna för att producera mer biogas. Utöver detta avser
idéerna bidra till att kunna lyfta staden samt avloppsvattenreningen till en mer proaktiv aktör
vilket är positiv för miljön och samhället.
Följande nyheter ingår i projektet:
- Rening av kommunalt avloppsvatten med anaerob teknik
- Kväverening med anammox i huvudströmslinjen efter anaerob behandling
- Användning av ny membrantyp (biomimikry av cellers akvaporiner) i avloppsvattenrening
- Rening av avloppsvatten utan biologiskt reningssteg
- Utveckling av en djupfotobioreaktor för odling av mikroalger under hela året
- Användning av våglängdsanpassad LED-belysning i djupa algodlingstankar
- Utvinning av näringsämnen i form av struvit ur lågkoncentrerade flöden
- Användning av mikrosilning för filtrering av avloppsvatten efter rensgaller och sandfång,
istället för försedimentering
Dessa nyheter förväntas bidra till metoder och tekniker som förbättrar avloppsvattenreningen
så att miljön blir mindre belastad och att avloppsvatten blir en resurs.
En jämförelse av resultaten från testlinjerna med värden för motsvarande konventionell
avloppsvattenrening har gjorts för att kunna beräkna drift-, ekonomi- och miljöeffekter.
Vidare belyses möjligheten till systemintegration i befintliga reningsverk, samt teknikernas
potential att lösa nuvarande och framtida nationella och internationella behov.
Projektparterna representerar många olika kompetenser och flera nya samarbeten har inletts
tack vare projektet. Kommuner, universitet och företag har arbetat tillsammans för att nå
målen.
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1.2

SYFTE OCH MÅL

Syftet är att testa och utvärdera de valda koncepten, samt att utvärdera dem i jämförelse med
konventionell avloppsvattenrening.
Målet är att testa och utvärdera metoder som förbättrar rening av avloppsvatten, effektivisera
processen och göra den mer yteffektiv genom att använda nya typer av filter och membran,
struvitfällning, alger samt modern anaerob teknik i olika kombinationer. Målet är också att
metoderna dessutom skall förbruka mindre energi, producera mer biogas jämfört med
konventionella system och möjliggöra återvinning av rena näringsämnen.

1.3

PROJEKTORGANISATION

Lunds kommun är projektägare av projektet och den Strategiska utvecklingsavdelningen på
Kommunkontoret har skött koordinering och projektledning.
Arbetet har delats upp i tre tvärsektoriella grupper.
Den första delen, energipositiv rening, har letts av Lars-Erik Olsson på Veolia Water
Technologies (VWT)-AnoxKaldnes. VWT-AnoxKaldnes har i samarbete med Alfa Laval och
avdelningen för VA-teknik på Lunds universitet/Lunds tekniska högskola (LTH) genomfört
arbetet med ”kall” anaerob rening och anammox. I gruppen har också Trelleborgs kommun,
Norups gård Bioraff, Heliospectra och institutionen för biosystem och teknologi på Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU), som har genomfört arbetet med algerna, ingått. Den sista parten
har varit EkoBalans som ansvarat för utvinningen av fosfor.
Den andra delen, kompakt rening, har letts av Liselotte Stålhandske på VA SYD/Sweden
Water Research. VA SYD/Sweden Water Research har genomfört och hyst en stor del av
försöken på Källby avloppsreningsverk i Lund, och i samverkan med avdelningen för VAteknik på LTH har industridoktoranderna Tobias Hey och Janne Väänänen arbetat i projektet.
Även annan forskningspersonal på både Sweden Water Research och LTH har medverkat i
projektet. I gruppen har också Alfa Laval, Aquaporin och VWT-Hydrotech ingått. VWTHydrotechs industridoktorand, Janne Väänänen, har forskat kring filtrering av avloppsvatten
med mikrosil. Försöken med alger har letts av Sven Norup på Norups gård Bioraff, och
genomförts i samarbete med Alfa Laval, Heliospectra, SLU och Trelleborgs kommun. För
utvinningen av fosfor har EkoBalans ansvarat.
Den tredje delen, systemlösning, har letts av Peter Thulin på Purac. Inom systemlösning har
resultaten från de andra grupperna tagits tillvara och beräkningar har gjorts för hur de kan
användas vid en uppskalning till fullskala samt hur man kan integrera delar av koncepten i
befintliga lösningar. IVL Svenska Miljöinstitutet (tidigare även BioMil) har medverkat vid
systemanalysen och har ansvarat för arbetet med att ta fram jämförande nyckeltal samt att ta
fram en sammanställande slutrapport.
En referensgrupp har funnits knuten till projektet för att bredda kunskaperna och kontakterna.
Denna har bestått av Erik Lindblom respektive Hanna Östfeldt (Stockholm Vatten), Frank
Rogalla, Zouhayr Arbib respektive Enrique Lara Corona (FCC Aqualia, Spanien), Jukka
Seppälä (SYKE, Finnish Environmental Institute, Finland), Francesco Gentili (SLU, Umeå)
och Liisa Fransson (Kraftringen AB).
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En schematisk bild över projektorganisationen finns i Figur 1.

Figur 1. Organisationsschema för projektet.
Andra personer (utöver författarna av rapporten) som har varit inblandade i teoretiska eller
praktiska uppgifter, och som har varit till hjälp och stöd under arbetets gång, samt varit
diskussionspartners under detta drygt tvååriga projekt är Katerina Holaskova, Henrique
Sánchez och Martina Uldal.
För samordning, kunskapsutbyte och presentation av delresultat och resultat från försöken har
s.k. stormöten regelbundet hållits, där samtliga projektdeltagare bjudits in att närvara.
Gemensamma studiebesök, bl.a. till Alfa Lavals membrantillverkning och Aquaporins
laboratorium i Danmark har genomförts. Möten med referensgruppen har hållits vid tre
tillfällen under projektet för insamling av deras synpunkter på projektets utveckling och
innehåll. Utöver detta har de olika undergrupperna i projektet haft olika egna planerings- och
uppföljningsmöten. För samordning kring hur projektet ska utvärderas och framtagning av
jämförelsetal mellan testlinjer och motsvarande konventionell avloppsvattenrening har även
flera möten hållits i storgrupp. För informationsspridning om projektet har en film tagits fram
i samarbete med ett medieföretag. Som extra resurser har examensarbeten, samt andra
samarbeten knutits till projektet.
1.4

METODER

Pilotförsök har genomförts på två platser, dels på Källby avloppsreningsverk i Lunds
kommun och dels på Smygehamn avloppsreningsverk i Trelleborgs kommun. Utöver detta
har kompletterande laboratorieförsök genomförts för bl.a. algodling hos SLU, biogaspotential
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hos LTH och VWT-AnoxKaldnes, sönderdelning av alger för utvinning av fosfor hos
EkoBalans samt separering med membran hos Aquaporin.
1.5

OMFATTNING

Denna sammanställande slutrapport har för avsikt att jämföra resultat i projektet testade
tekniker med motsvarande konventionell vattenreningsteknik som används på reningsverk
idag. Jämförelsen omfattar energi-, miljö-, ekonomi och marknadsaspekter samt ytbehov.
Utöver jämförelser genom jämförelsetal för att utvärdera systemen görs en mer kvalitativ
jämförelse mellan teknikerna och konventionellt system då en del viktiga aspekter är svåra att
kvantifiera. Rapporten tar även upp möjlighet för integration av testade tekniker på befintliga
kommunala avloppsreningsverk, samt tar upp teknikernas möjlighet att svara mot framtida
utmaningar inom avloppsvattenrening såväl ur ett nationellt som internationellt perspektiv.
Denna sammanställande slutrapport lyfter endast fram begränsade delar av de resultat som
erhållits inom projektets ramar och ska ses som en översiktlig sammanställning och
utvärdering av projektet i sin helhet. För fullständiga resultat, försöksuppställningar samt
slutsatser och vidare diskussioner om teknikernas möjligheter och utmaningar hänvisas till de
fyra delrapporter som tagits fram av respektive undergrupp i projektet och som återfinns i
bilagor till denna rapport.
1.6

INGÅENDE DELPROJEKT

Denna sammanställande slutrapport bygger på de avslutande delrapporter som tagits fram av
varje undergrupp i projektet. Dessa delrapporter utgör bilagor av denna sammanställande
rapport, och består av följande:
•
•
•
•

Delrapport för Algförsök, skriven av deltagarna från Norups gård Bioraff, SLU,
Heliospectra, LTH samt Trelleborgs kommun.
Delrapport för Kompakta reningen, skriven av deltagarna från VA SYD och Sweden
Water Research, Alfa Laval, VWT-Hydrotech och Aquaporin.
Delrapport för Energipositiva linjen, skriven av deltagarna från VWT-AnoxKaldnes.
Delrapport för Struvitutvinning, skriven av deltagarna från EkoBalans.

Utöver dessa för projektet specifika delrapporter finns även andra rapporter/arbeten som helt
eller delvis sprungit ur detta projekt:
• Två examensarbeten har utförts inom projektet i samarbetet med LTH:
o Falk, Lina (2015) Evaluation of biological hydrolysis pre-treatment and the
biogas potential of sludge from compact waste water treatment.
o Lidén, Stina (2015) Renewable energy from wastewater grown microalgae – a
concept for nutrient recycling and sustainable energy recovery. (I samarbete
med VWT-AnoxKaldnes).
• Ett sidoprojekt med finansiering från Region Skåne har utförts: Hey, T. & Davidsson,
Å. (2015), Mer biogas med ny avloppsvattenreningsteknik.
• Kontrollerade försök i mindre skala har genomförts i växthus, SLU Alnarp, avseende
näringsreduktion i avloppsvatten samt effekten av algodling på organiska
miljöföroreningar. Försöken har resulterat i följande publikationer:
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o Bodin H, Daneshvar A, Gros M, Hultberg M (2016) Effects of biopellets
composed of microalgae and fungi on pharmaceuticals present at
environmentally relevant levels in water. Ecological Engineering 91:169-172
o Hultberg M, Bodin H, Ardal E, Asp H (2015) Effect of microalgal treatments
on pesticides in water. Environmental Technology pp 1-6;
doi:10.1080/09593330.2015.1089944
o Hultberg M, Olsson LE, Birgersson G, Gustafsson S, Sievertsson B (2016)
Microalgal growth in municipal wastewater treated in an anaerobic moving
bed biofilm reactor. Bioresource Technology 207:19-23
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2

UTMANINGAR INOM AVLOPPSVATTENRENING

2.1

FRAMTIDA SVENSKA KRAV

Svensk avloppsvattenrening står inför flera framtida utmaningar även om system som finns
idag bedöms fylla sin funktion i de flesta fall. Framtida avloppsreningsverk kommer att
behöva betraktas ur ett komplett samhällsperspektiv i större utsträckning än som fallet varit
längre bakåt i tid.
Inte minst klimatförändringar ställer krav på helhetssyn för att kunna hantera stora
regnvattenmängder och ökade havsnivåer. Avloppsreningsverk kommer att behöva fungera
väl vid dessa förändrade förutsättningar. Inom ramen för det aktuella projektet är det inte
primärt klimatpåverkan som ligger i fokus utan reningstekniken och kombinationer av
delsystem som utgör kärnan i arbetet.
Med detta som bakgrund kan bland annat följande framtida krav och utmaningar ses:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

2.2

Avloppsreningsverk tenderar att bli större p.g.a. den ökade mängden av avloppsvatten
(städerna växer och flera nya områden eller mindre reningsverk anknyts) och
uppgradering av verk för att förbättra utgående vattenkvalitet. Detta ställer krav på
markutnyttjande vid dyrbara kustnära områden och driver på kompakta och effektivare
tekniska lösningar.
Det förväntas skärpta reningskrav med avseende på de parametrar som för närvarande
är aktuella. Detta avser både utgående halter av fosfor och kväve.
Krav på reduktion av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar
Energieffektivisering och energianvändning
Ökad energiutvinning från organiskt material i avloppsvatten
Minskade utsläppsmängder av växthusgaser
Slambehandling och kvittblivning av slam samt förväntade krav på hygienisering av
slam. Kommer slam fortsatt kunna avsättas inom lantbruket?
Återvinning och återcirkulering av fosfor och kväve till lantbruk, jämfört med
Sveriges nationella mål för fosfor- och kväveåterföring
Rekrytering av personal till VA-verksamheten vilket kan driva på
organisationsförändringar med samarbete mellan kommuner och bildande av stora
VA-organisationer som exempelvis VA SYD och NSVA.

INTERNATIONELLT PERSPEKTIV

Framtida utmaningar i länder världen runt är delvis snarlika det som gäller för Sverige och
delvis väldigt annorlunda. Många länder står inför stora problem med att kunna tillgodose
sina invånare med tillräcklig mängd vatten av god kvalitet. Avloppsvatten kommer därför
sannolikt att behöva återanvändas för olika ändamål. Det kan gälla allt från avancerad rening
som möjliggör dricksvattenproduktion av renat avloppsvatten till bevattning med utnyttjande
av näringsämnen.
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Många länder har också mycket undermåliga avloppssystem och avloppsvattenrening som
skapar stora sanitära problem med sjukdomsspridning och generellt stor negativ
miljöpåverkan.
Fosfatmineral för produktion av handelsgödsel är en ändlig resurs. För att kunna klara den
globala framtida livsmedelsförsörjningen är det därför nödvändigt att finna hållbara lösningar
för återföring av fosfor från slam och andra restflöden.
De problemställningar som anges ovan anses därför applicerbara på ett flertal länder världen
runt. För länder med små eller mycket ojämnt fördelade ekonomiska resurser så är pengar för
bl.a. vattenrening en mycket stor bristvara och utmaning. Detta i takt att många städer växer
väldigt snabbt med haltande infrastrukturinvesteringar gör avloppsvattenrening än mer
bekymmersam.
Kompakta och energieffektiva avloppsreningssystem är därför något som kommer att
efterfrågas på många håll.
Länder med varmt klimat kan dra fördel av teknikerna som ingår i systemet ”Energipositiv
rening” och även potentialen att producera energi som erhålls med båda systemen är
attraktivt.
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3

FÖRSÖKSPLATSER

3.1

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK

Källby ARV är beläget i södra Lund och renar avloppsvatten från Lunds tätort samt några
närliggande orter. Reningsverket tar emot och behandlar avloppsvatten motsvarande ca
100 000 p.e. (personekvivalenter). Avloppsnätet i Lund utgörs av både kombinerat system
och duplikatsystem. Det kombinerade avloppsnätet återfinns framför allt i de centrala delarna
av Lund medan det i ytterområdena finns verksamma duplikatsystem. Andelen avloppsvatten
från industri är liten, och inkommande avloppsvatten är därför karakteristiskt för
avloppsvatten från hushåll. Inkommande avloppsvatten på Källby avloppsreningsverk kan
därför betraktas vara ett ”medelvatten” med svenska mått. I Tabell 1 visas årsmedelvärden för
inkommande vatten avseende BOD7, P-tot och N-tot, samt inkommande flöde.
Tabell 1. Inkommande flöde och belastning (hämtad från Miljörapport för Källby ARV för år
2015).
Parameter
Årsmedelvärde
Summa 2015
BOD7

210

mg/l

2 370

ton

P-tot

5,5

mg/l

63

ton

N-tot

41

mg/l

460

ton

Inkommande
flöde

30 900

m3/d

11 290 000

m3

Avloppsreningsverket började byggas redan 1933, och har därefter byggts ut och förbättrats i
omgångar. Reningen består av mekanisk, biologisk och kemisk rening. Initial mekanisk
rening utgörs av rensgaller, sandfång och försedimentering. Biologisk rening sker i
aktivslamanläggning med fördenitrifikation, varefter följer kemisk rening genom efterfällning
med trevärt järn. Till sist poleras vattnet i ett dammsystem innan utlopp i Höje å. Vid höga
flöden finns möjlighet att dels magasinera vatten i regnvattenbassänger, dels att förbileda en
del av vattnet så att det endast behandlas mekaniskt och kemiskt. Slam från de olika
sedimenteringsbassängerna förtjockas, rötas och avvattnas innan avsättning sker på
exempelvis åkermark. Kemslam från efterfällningen tillförs i sandfånget i den mekaniska
reningen i syfte att öka den totala fosforavskiljningen. En illustration över reningsprocesserna
på Källby ARV finns i Figur 2.
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Figur 2. Flödesschema över Källby ARV (hämtad från Miljörapport för Källby ARV för år
2015).
Gällande utsläppskrav för Källby reningsverk framgår av Tabell 2.
Tabell 2. Utsläppskrav för Källby ARV (värden hämtade från Miljörapport för Källby ARV
för år 2015).
Parameter

Riktvärde
(mg/l)

Gränsvärde Tidsbas
(mg/l)

BOD7

10

10

P-tot

0,3

0,3

Ammonium,
NH4

N-tot

3.2

10

Månadsmedelvärde för riktvärde och
årsmedelvärde för gränsvärde.
Månadsmedelvärde för riktvärde och
årsmedelvärde för gränsvärde.
Resthalterna i utgående behandlat avloppsvatten
får uppgå till högst 3 mg NH4 mg/l räknat som
månadsmedelvärde och riktvärde för perioden
juni-oktober samt till högst 4 mg NH4/l räknat
som årsmedelvärde och riktvärde.
Årsmedelvärde

SMYGEHAMN AVLOPPSRENINGSVERK

Smygehamn ARV är beläget strax utanför orten Smygehamn vid sydkusten i Trelleborgs
kommun och renar avloppsvatten från omkringliggande orter samt från Ugglarps slakteri.
Reningsverket tar emot och behandlar avloppsvatten motsvarande ca 8 500 p.e. Behandlingen
av avloppsvatten från slakteriet gör att avloppsvattnet kan sägas ha lite mer ”industriell
karaktär”, och andelen av total belastning som kommer från slakteriet är betydande. År 2015
utgjorde avloppsvattnet från slakteriet 39% av inkommande BOD7, 30% av P-tot och 29% av
N-tot. I Tabell 3 visas årsmedelvärde för inkommande vatten avseende BOD7, P-tot och N-tot,
samt inkommande flöde.
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Tabell 3. Inkommande flöde och belastning (värden hämtade från Miljörapport för
Smygehamn avloppsreningsverk för år 2015).
Parameter
Årsmedelvärde
Summa 2015
BOD7

272

mg/l

218

ton

P-tot

6,3

mg/l

5

ton

N-tot

63

mg/l

51

ton

Inkommande
flöde

2 223

m3/d

811 416

m3

Avloppsreningsverket började byggas 1963, och har därefter byggts ut och förbättrats i
omgångar. Reningen består av mekanisk, biologisk och kemisk rening. Initial mekanisk
rening utgörs av rensgaller och sandfång. Därefter sker kemisk rening genom simultanfällning
med järnsulfat, vilken tillsätts i inloppskanalen till den biologiska reningen som utgörs av en
aktivslamanläggning med kväverening. Slam från sedimenteringsbassängerna förtjockas och
avvattnas. Slammet användes under 2015 till jordtillverkning. Vassbäddarna som tidigare
använts för stabilisering av slammet används inte längre. En illustration över
reningsprocesserna på Smygehamns reningsverk finns i Figur 3.

Figur 3. Flödesschema över Smygehamns ARV (hämtad från Miljörapport för Smygehamn
ARV för år 2015).
Gällande utsläppskrav för reningsverket framgår av Tabell 4.
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Tabell 4. Utsläppskrav för Smygehamn ARV (värden hämtade från Miljörapport för
Smygehamn ARV för år 2015).
Parameter

Riktvärde
(mg/l)

Gränsvärde Tidsbas
(mg/l)

BOD7

10

10

P-tot

0,3

0,5

N-tot

15

Månadsmedelvärde för riktvärde och
årsmedelvärde för gränsvärde.
Månadsmedelvärde för riktvärde och
årsmedelvärde för gränsvärde.
Årsmedelvärde
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4
4.1

PILOTFÖRSÖK
ENERGIPOSITIVA LINJEN

Pilotförsöket genomfördes i en pilotuppställning som var placerad i en container på Källby
ARV. Pilotuppställningen illustreras schematiskt i Figur 4.

Figur 4. Schema över pilotuppställningen: Försedimentering, AnMBBR, avgasning/buffert
och kväverening med PNA.
Pilotlinjen utgjordes av en försedimentering, där ca 50% av inkommande COD avskildes, en
anaerob reaktor med rörligt bärarmaterial (Anaerobic Moving Bed Biofilm Reactor,
AnMBBR), en bufferttank med avgasning för att avlägsna löst metan i utflödet från AnMBBR
samt en partiell nitrifikation/anammox (PNA) i tre delsteg, samtliga utrustade med rörligt
bärarmaterial. Pilotförsöket beskrivs i detalj i bilagan med delrapporten ”Energipositiv
rening”.
4.2

KOMPAKTA LINJEN

Försöksuppställningen för den kompakta reningen utgjordes av en kemisk behandling med två
reaktorer för fällning och flockning följt av en mikrosil (MS), samt membranreaktor med för
membranmodul för mikrofiltrering (MF). Permeatet, utgående vatten från membranreaktorn,
behandlades vidare med Aquaporins membraner i småskaliga batch-försök. Se Figur 5 för
översikt och bilagan med delrapporten ”Kompakta reningen” för detaljer.
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Figur 5. Schema över försöksuppställningen för den kompakta reningen.
4.3

ALGRENING

Algodling har skett i olika skala, dels kontrollerade försök i mindre skala samt försök i större
skala placerade på reningsverk i Trelleborg och Lund. Odling i större skala, i raceway samt
djupfotobioreaktor, har följts över tid och nyckeltal för jämförelse är baserade på algodling i
raceway som illustreras iFigur 6. Schema över algodling Figur 6. Pilotförsöken beskrivs i
detalj i bilagan med delrapporten kring algrening.

Figur 6. Schema över algodlingen

4.4

STRUVITFÄLLNING

För att avskilja och återvinna fosfor ur det inkommande vattnet gjordes fällning av struvit
(MgNH4PO4) i olika strömmar på de båda linjerna, Energipositiv och Kompakt. Försöken
med vatten från den Energipositiva linjen gjordes i EkoBalans pilotanläggning på Källby
ARV och på EkoBalans och Aquaporins laboratorium. Den Kompakta linjens försök gjordes i
huvudsak på laboratorium.
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Pilotanläggning för struvitutfällning på Källby ARV visas schematiskt i Figur 7.

Figur 7. Pilot Källby ARV Struvitfällning: CO2-stripping, fällningstank och
sedimentationstank.
Energipositiv linje: Pilotförsöken gjordes på vattnet som passerat den anaeroba behandlingen
AnMBBR (se Figur 4), då inkommande vatten till den Energipositiva linjen kom från det
ordinarie sandfånget med kemslamsinblandning, samt då vattnet kom från sandfånget utan
kemslamsinblandning.
Pilotanläggningen bestod av en pH-höjande enhet med CO2-avdrivning med luft, där pH
höjdes före behandlingen i fällningstanken. I fällningstanken tillsattes en magnesiumkälla där
inkommande fosfat fälldes ut som struvit. Efter fällningstanken fördes vattnet till en
sedimentationstank, se Figur 7.
Kompakt linje: Dessa försök utfördes då den Kompakta linjen kördes på inkommande vatten
utan kemslaminblandning på liknande sätt som tidigare beskrivet men i en förenklad form i
piloten i Källby. I labförsöken gjordes förutom CO2-stripping även andra pH-höjande
åtgärder.
Mikrofiltrerat vatten som uppkoncentrerats (retentat) bakom Aquaporins membran och
fällningstester på detta flöde gjordes på Aquaporins laboratorium i Köpenhamn och på
EkoBalans laboratorium.
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Extraktionsförsök av fosfor från alger odlade på inkommande vatten i Källby gjordes på
EkoBalans laboratorium. För mer information om försöken, se bilagan med delrapport för
Struvitutvinning.
4.5

ÖVRIGA FÖRSÖK
•

•

•

Examensarbete med försök med rötning av primärslam och alger som utfördes på
VWT-AnoxKaldnes. Arbetet beskrivs i Lidén, Stina (2015) Renewable energy from
wastewater grown microalgae – a concept for nutrient recycling and sustainable
energy recovery. Examensarbete, VA-teknik, Lunds Universitet.
Biogaspotential alger: Biogaspotentialen, i algerna från försöken i större skala
bestämdes med hjälp av en AMPTS II (Automatic methane potential system).
Cellulosa användes som kontrollsubstrat för att kontrollera ympens funktion (Ymp
från fullskalerötkammare på Källby användes). Försöket gjordes i 6 replikata
reaktorer. Metodiken för bestämning av metanpotential från labodlade alger finns
beskriven i Lidén (2015) och potentialen för slam i den kompakta reningen finns i
Falk (2015).
Kontrollerade försök i mindre skala har genomförts i växthus, SLU, Alnarp, avseende
näringsreduktion i avloppsvatten samt effekten av algodling på organiska
miljöföroreningar. För detaljerad beskrivning av försök kring näringsreduktion och
biomassaproduktion hänvisas till Hultberg et al. (2016). För detaljerad beskrivning av
försök kring effekten av organiska miljöföroreningar hänvisas till Hultberg et al.
(2015) samt Bodin & Hultberg (2016).
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5

5.1

KVANTITATIV JÄMFÖRELSE MELLAN TESTLINJERNA OCH
KONVENTIONELL RENINGSTEKNIK
ALLMÄNT

För att kunna jämföra och utvärdera testlinjerna i förhållande till motsvarande konventionell
rening på svenska avloppsreningsverk har en uppsättning jämförelsetal tagits fram inom
projektgruppen. Dessa har växt fram under projektets gång, och har efterhand såväl
kompletterats som modifierats med utgångspunkt från vad som har ansetts vara möjligt och
relevant att undersöka baserat på de försök som gjorts. Inspiration för val av jämförelsetal har
framförallt hämtats från rapporten Nyckeltal för reningsverk – verktyg för effektivare
resursanvändning (P. Balmér och D. Hellström, 2011) och Slutrapport från modellstaden
Hammarby Sjöstad (D. Hellström, 2005), samt med utgångspunkt från de rekommendationer
och anvisningar Vinnova meddelat i sitt beslutsmeddelande avseende beviljande av medel till
projektet. Som komplement till den kvantitativa jämförelsen genom jämförelsetal har en mer
kvalitativ utvärdering genomförts, eftersom många aspekter kan vara svåra att kvantifiera,
speciellt vid försök med mer obeprövade tekniker i pilot- eller laboratorieskala (se kapitel 6).
5.2

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BERÄKNINGARNA

Varje huvudansvarig för respektive testlinje har ansvarat för att ta fram underlag till och
beräkna jämförelsetal för testlinjen i sin helhet. Utgångspunkten har varit att sätta in
testlinjerna i ett sammanhang sådant att de skulle kunna utgöra ett helt reningsverk, en
komplett rening, och därmed kunna jämföras med ett helt befintligt konventionellt
avloppsreningsverk. Beräkningarna har där det varit möjligt baserats på mätningar och
analyser som gjorts i de pilot- och laboratorieförsök som genomförts inom projektet. Eftersom
långt ifrån alla funktioner som krävs för ett fullständigt avloppsreningsverk har funnits i
testlinjerna har data för dessa funktioner behövts hämtas från litteraturen, eventuella befintliga
liknande fullskaleanläggningar, tidigare erfarenheter eller genom kvalificerade gissningar.
Eftersom förutsättningarna för en pilotanläggning, eller i ännu högre grad för ett
laboratorieförsök, i många fall skiljer sig avsevärt från förutsättningarna för en
fullskaleanläggning är det av yttersta vikt att använda de beräknade jämförelsetalen med
försiktighet. Jämförelsetalen ska ses som indikation och en potential för hur de testade
koncepten förhåller sig gentemot konventionell avloppsvattenrening. Avsikten med
jämförelsetalen är att få en bild av och kunna säga något om de testade konceptens prestanda
och potentiell konkurrenskraft.
En sammanställning av de antaganden som gjorts för att kunna beräkna jämförelsetalen
återfinns i BILAGA 1 – Sammanställning över gjorda antaganden och förutsättningar för
beräkning av jämförelsetal. De mest grundläggande antaganden som gjorts för beräkning av
jämförelsetal för respektive testlinje eller delprocess finns även angivet i respektive
delkapiltel under kapitel 5.8.
5.3

BASENHET

För att en jämförelse ska kunna göras, inte endast med utgångspunkt från aktuella
försöksplatser, har jämförelsetalen räknats ut baserat på personekvivalenter, p.e., baserat på
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kvävehalten i inkommande avloppsvatten. Antagandet 14 g N-tot per p.e. och dygn har
använts vid beräkningarna.
5.4

SCENARIER

Beräkningarna har gjorts dels för ett reningsverk motsvarande 100 000 p.e. och dels för ett
reningsverk motsvarande <10 000 p.e. Från början var tanken att båda testlinjerna, samt
delprocesser i form av algrening och struvitfällning, skulle skalas upp och beräknas för ett
reningsverk motsvarande 100 000 p.e. När resultaten sedan utvärderades insågs det att
testlinjen för den kompakta reningen ej klarade reningskraven för kväve för ett svenskt
avloppsreningsverk motsvarande 100 000 p.e., eftersom det avslutande membranfiltreringssteget med akvaporiner släppte igenom betydande mängder ammonium. Då det
skulle vara svårt att koppla på ett biologiskt kväveavskiljningssteg på ett i övrigt nästan helt
rent vatten, utan tillsats av betydande mängder kolkälla och fosforsyra, konstaterades att den
kompakta reningen bättre skulle lämpa sig för svenska avloppsreningsverk motsvarande
<10 000 p.e.
Algreningen är en delprocess som även den skulle lämpa sig bättre för mindre reningsverk, då
ytbehovet för denna teknik är stort och det därför finns bättre förutsättningar att tillämpa
metoden för reningsverk <10 000 p.e. Algreningen kommer dock i den utvärderande
jämförelsen att presentera sina jämförelsetal för reningsverk motsvarande 100 000 p.e., detta
eftersom algreningens jämförelsetal redan var framtagna när beslut om att ta fram ett
alternativ med <10 000 p.e. kom. Eftersom många antaganden och värden från litteraturen har
behövt användas för att skala upp algreningsförsöken, ofta baserade på betydligt mindre
anläggningar, finns flera osäkerheter avseende algreningens prestanda i större skala,
exempelvis avseende elbehov. Detta gör att algreningens jämförelsetal beräknade per p.e. och
år inte skulle vara annorlunda om de istället hade beräknats för reningsverk <10 000 p.e.
Där man testat alternativa processlösningar, t.ex. anammox alternativt algrening i
energipositiva linjen, har beräkningar tagits fram för olika alternativ. Även alternativ med
struvitfällning har beräknats för den energipositiva linjen. Underlaget för att beräkna
jämförelsetal för den kompakta linjen inklusive struvitfällning har varit för litet, varför detta
inte har gjorts. Jämförelsetal för delprocesserna algrening och struvitfällning redovisas även
separat, för att man ska kunna få en bild av storleksordningen för behoven för dessa
processer.
Utgångspunkten vid beräkning av jämförelsetalen är motsvarande förhållanden som finns på
avloppsreningsverk i södra Sverige, avseende exempelvis temperatur och inkommande
avloppsvattenkvalitet. Givetvis är de testade teknikerna på många sätt även lämpade, och
ibland t.o.m. mer lämpade, för implementering på varmare breddgrader (mer om detta i
kapitel 6 och 7). Ett exempel på detta är algrening som är en process som varierar mycket
med temperatur och ljusinstrålning. För den som är intresserad av hur processen fungerar i ett
varmare klimat med högre ljusinstrålning finns information tillgänglig via projektet All-gas
hemsida (http://www.all-gas.eu).
5.5

SYSTEMGRÄNSER

Systemgränserna för testlinjerna är, med vissa mindre undantag, motsvarande de vatten- och
slamhanteringsfunktioner som normalt finns inom ett konventionellt avloppsreningsverks
anläggningsstaket idag. Undantagen är att inloppspumpar, rensgaller, sandfång, utvinning av
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värme på utgående avloppsvatten samt lösningar specifikt för bräddvattenhantering inte är
inkluderade. Detta innebär att beräkningarna inkluderar de processer som finns efter
rensgaller och sandfång, fram till färdigrenat vatten ut från verket (exklusive eventuell
specifik bräddvattenrening och återanvändning av kemslam till sandfång). Gällande
slamhantering ingår processer från primärslam till rötning och avvattning av slammet, liksom
energiproduktion av producerad biogas. Detta innebär att uppgradering av biogasen till
fordonsgas eller, i de fall där biogasen inte håller tillräcklig kvalitet för uppgradering,
kraftvärmeproduktion ingår. För att kunna göra beräkningar med dessa systemgränser har
testlinjerna antagit värden för de funktioner som inte ingått i testlinjerna, t.ex. behov av
efterfällning för reduktion av fosfor eller hantering och avvattning av slam.
5.6

JÄMFÖRELSETAL FÖR KONVENTIONELL RENING

För att kunna jämföra testlinjerna med konventionell rening har jämförelsetal för
konventionell rening motsvarande 100 000 respektive <10 000 p.e. tagits fram. För
jämförelsetal för konventionell rening, motsvarande ett reningsverk för 100 000 p.e., har i
huvudsak Källby avloppsreningsverk använts som referens. Jämförelsetalen för Källby
avloppsreningsverk har till stora delar tagits fram baserat på miljörapporten för Källby för år
2015. Eftersom vissa funktioner på Källby avloppsreningsverk har betraktats som ej
representativa för konventionella reningsverk motsvarande 100 000 p.e. har dessa exkluderats
från beräkningarna av jämförelsetalen. Detta gäller framförallt det stora dammsystem som
Källby har som efterpoleringssteg. Översiktlig information om Källby avloppsreningsverk
finns i kapitel 3.1.
För jämförelsetal för konventionell rening, motsvarande ett reningsverk för <10 000 p.e., har
Södra Sandby avloppsreningsverk i Lunds kommun använts. Avloppsreningsverket behandlar
avloppsvatten från framförallt hushåll motsvarande ca 5 500 p.e. Andelen tillskottsvatten är ca
15% av det totala inkommande flödet. Reningen består av mekanisk, biologisk och kemisk
rening samt efterföljande polering. Den mekaniska reningen innefattar rensgaller, sandfång
och försedimentering. Den biologiska reningen utgörs av en aktivslamprocess indelad i fyra
zoner, där viss denitrifikation kan uppnås under delar av året, och följs av en
mellansedimentering. Därefter sker efterfällning med järnklorid och eftersedimentering. Till
sist används tre seriekopplade dammar med mellanliggande luftningstrappor. I likhet med
Källby avloppsreningsverk har detta dammsystem exkluderats från beräkningarna av
jämförelsetalen, eftersom processteget har betraktats som ej representativt för ett
konventionellt reningsverk.
Verket fungerar inte optimalt och VA Syd har långtgående planer på att helt bygga om verket.
Verket har, trots sin storlek, byggts för att klara viss kväverening. Valet av detta
avloppsreningsverk som referens för reningsverk <10 000 p.e. kan därför ses som olämpligt.
Dels för att anläggningsägaren anser att det fungerar mindre bra och att man beslutat att helt
bygga om det, och dels då verket är dimensionerat för kvävereduktion, vilket inte är standard
för reningsverk <10 000 p.e. Att Södra Sandby ARV ändå har använts som jämförande
referensverk för den kompakta testlinjen beror på att gruppen för den kompakta reningen
hamnade långt efter upplagd projekts tidsplan och projektgruppen för den kompakta reningen
därför fick välja närmast tillhands tillgängliga data för referensverk.
En sammanställning över de antaganden som gjorts för att beräkna jämförelsetalen för
konventionell rening finns i BILAGA 1 – Sammanställning över gjorda antaganden och
förutsättningar för beräkning av jämförelsetal.
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5.7

EXERGI- OCH PRIMÄRENERGI – JÄMFÖRELSETAL

Det finns olika sätt att värdera och jämföra olika energislag och resurser, och att beräkna
energi och resurser i form av exergi eller primärenergi är olika modellsystem för det.
5.7.1

Exergi

När det gäller de exergiindex som används som jämförelsetal så ska de enligt Daniel
Hellström (Hellström, 2016-05-31) ses som ett sätt att strikt beräkna ”verkningsgraden” för
ett reningsverk när det gäller användningen av den högvärdiga energi som tillförs
reningsverket. För olika ämnen är det den kemiskt bundna energin som värderas i
exergiindexen. Som en konsekvens av det blir exergivärdet för exempelvis fosfat lågt, jämfört
med om man utvärderar energinyttan att utvinna fosfat med en LCA-analys. Exergiindex är
framförallt avsett att ersätta beräkning av ”energieffektivitet” eftersom man där riskerar att
blanda ihop energier av olika kvalitet. (Hellström, 2016-05-31)
Ett flertal jämförelsetal och index avseende exergi har tagits fram, med utgångspunkt från de
exergiindex som föreslås i Svenskt Vatten Utvecklings rapport ”Nyckeltal för reningsverk –
verktyg för effektivare resursanvändning” (Balmér och Hellström, 2011).
Exergiberäkningarna inkluderar både olika energislag, som exempelvis förbrukad el och
producerad biogas, och resurser i form av exempelvis energiinnehåll i inkommande
avloppsvatten, använda fällningskemikalier och näringsämnen som kan utvinnas och återföras
till åkermark.
Följande definition av beräknade exergiindex är hämtad från Balmér och Hellström (2011),
med några mindre modifikationer för Expe(N):
• Exeff som mäter utnyttjandegraden av den tillförda exergin för hela reningsverket
inklusive hantering av biogasen. I princip går systemgränsen vid ”staketet”.
• ExOCP som mäter exergiförbrukningen i förhållande till verkets reningseffekt
(mätt som OCP-reduktion, där OCP står för ”oxygen consumption potential”
och är ett försök att mäta den totala potentiella syretäringspotentialen
när utsläppen av organiskt material, fosfor och kväve vägs samman).
• Expe(N) mäter nettoexergiförbrukningen i förhållande till antalet anslutna
personekvivalenter (p.e.) baserat på kvävebelastningen.
• Exut är den exergi som levereras ut från reningsverket, exempelvis i form av
externt levererad gas, producerad el och värme från gas, gödningsmedel etc. (d.v.s.
exergivärdet hos den växtnäringskälla som ersätts). Exergiinnehållet i det organiska
materialet i slammet inkluderas om det används för energiåtervinning eller ersätter
material som annars skulle kunna användas för energiutvinning.
• Exdrift är den exergi som tillförs i form av el, fällningskemikalier, kolkälla
till denitrifikation, m.m. För fjärrvärme, som har en lägre energikvalitet än
övriga energislag, används en omräkningsfaktor på 0,3 om de lokala förhållandena
inte föranleder annat.
• Exut/Exdrift visar exerginyttan av att verket finns jämfört med att de inkommande
strömmarna går vidare obehandlade. Ett index > 1 visar att anläggningen ger en
nettonytta exergimässigt med avseende på den energi som köps och säljs.
• Exsub är tillförsel av substrat i inkommande avloppsvatten samt det substrat som för
övrigt tillförs reningsverket inklusive rötkammare. För externa substrat beräknas
exergiinnehållet utifrån mängden organiskt material omräknat till COD. För
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•

inkommande avloppsvatten görs beräkningen utifrån mängd COD och kväve
(exergivärdet av fosfor kan försummas).
OCPred är den mängd föroreningar, det vill säga COD, kväve och fosfor omräknat till
OCP-ekvivalenter, som avskiljs.

Indexens formler är som följer och är hämtade från Balmér och Hellström (2011), med några
mindre modifikationer för Expe(N):
• Exeff = Exut / (Exsub + Exdrift)
• ExOCP = (Exsub + Exdrift – Exut) / (OCPred)
• Expe(N) = (Exsub + Exdrift – Exut) / antal p.e. baserat på kvävemängden
• OCPred% =100 · (OCPin – OCPut) / OCPin
För mer information om exergi och exergiindex rekommenderas vidare läsning i Svenskt
Vatten Utvecklings rapport ”Nyckeltal för reningsverk – verktyg för effektivare
resursanvändning” (Balmér och Hellström, 2011).
De kvalitetsfaktorer för exergi som använts vid beräkning av jämförelsetalen/exergiindex
finns sammanställda i BILAGA 2 – Kvalitetsfaktorer vid beräkning av exergi- och
primärenergi-jämförelsetal.

5.7.2

Primärenergi

Primärenergiberäkningarna inkluderar enbart olika energislag uppdelade på el, värme och
fordonsgas som förbrukas respektive produceras. Det hade varit värdefullt att även inkludera
resurser i form av exempelvis energiinnehåll i inkommande avloppsvatten, använda
fällningskemikalier och näringsämnen som kan utvinnas och återföras till åkermark i dessa
beräkningar, men detta har tyvärr inte kunnat inrymmas i projektet denna gång.
De primärenergifaktorer som använts vid beräkning av jämförelsetalen för primärenergi finns
sammanställda i BILAGA 2 – Kvalitetsfaktorer vid beräkning av exergi- och primärenergijämförelsetal.

5.8

RESULTAT JÄMFÖRELSETAL
5.8.1

Val av jämförelsetal

Valda jämförelsetal för att använda vid den kvantitativa utvärderingen, samt övergripande
definition av dessa, visas i Tabell 5.
Tabell 5. Valda jämförelsetal för kvantitativ utvärdering.
Parameter
Enhet
Definition/kommentar
Ytbehov

m2/p.e.

Halter i utgående vatten mg P-tot/l

Endast process, d.v.s. inkluderar bassängytor och
ytbehov för övrig utrustning som behövs för
process. Inloppspumpar, rensgaller, sandfång,
volymer för bräddvatten medräknas ej. Ej heller
vägar, gångytor, personalutrymmen m.m.
Om inte annat anges avses medelvärde vid stabil
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mg N-tot/l
mg BODtot/l
mg CODtot/l

Näringsåterföringsgrad

Energiförbrukning

Energiproduktion

Energiförbrukning
primärenergi

Energiproduktion
primärenergi

Energiförbrukning
exergi, (Exdrift)

% av
inkommande
P
% av
inkommande
N
kWh el/p.e.,
år
kWh
värme/p.e., år
kWh
biogas/p.e.,
år
kWh el/p.e.,
år
kWh
värme/p.e., år
kWh
biogas/p.e.,
år
kWh el/p.e.,
år
kWh
värme/p.e., år
kWh
biogas/p.e.,
år
Summa
kWh/p.e., år
kWh el/p.e.,
år
kWh
värme/p.e., år
kWh
biogas/p.e.,
år

drift. I några fall används istället ”best case”, bästa
uppnådda värde under försöken. Detta motiveras i
de fallen av att tekniken är under utveckling, och de
bästa uppnådda värdena tros kunna nås under stabil
kontinuerlig drift i framtiden. Detta eventuellt i
kombination med att alltför få mätdata föreligger
för att kunna uttala sig om medelvärde vid stabil
drift.
Andel näringsämnen som kan återföras till
åkermark. Anger hur stor andel som kan återföras
via rötslammet (REVAQ-certifierat rötslam
förutsätts) respektive via struvitfällning eller annan
fraktion.
Trycksättning av producerad fordonsgas är ej
inkluderad.
Uppvärmning av inkommande avloppsvatten är ej
inkluderad.

Värmeutvinning på utgående vatten är ej
inkluderat.
Avser biogas uppgraderad till fordonsgas.
Kraftvärme-produktion av producerad biogas anges
under el- och värmeproduktion.

Primärenergifaktorn för biogas skattar biogasen
relativt sett lågt. I primärenergifaktorn ingår bl.a.
elförbrukning för produktion av gasen, vilket här
innebär en dubbelräkning.

Summa
kWh/p.e., år
kWh/p.e., år
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Energiproduktion
exergi, (Exut)
Exut/Exdrift
OCPred
Exsub
Exeff
ExOCP
ExPE
Kemikaliekostnader
Investeringskostnad

5.8.2

kWh/p.e., år

%
kWh/p.e., år
%
kWh/kg OCP
kWh/p.e., år
kr/p.e., år
kr/p.e.

Inklusive byggnation.

Komplett rening motsvarande 100 000 p.e.

För den energipositiva linjen har jämförelsetal för fyra olika scenarier beräknats. Dessa är:
1) ”Fordonsgas när möjligt”: Produktion av fordonsgas av den biogas som produceras
som håller en sådan kvalitet att den kan uppgraderas till fordonsgas. Resterande biogas
används för kraftvärme-produktion. Bästa uppnådda värden avseende kvävereduktion
med anammox har antagits kunna erhållas stabilt och med realistiskt förhållande
mellan rejekt- och huvudströmsvatten (tekniken är under utveckling).
2) ”Fordonsgas när möjligt samt alger raceway med "best case" och 7 d HRT”: Samma
som scenario 1), men där kvävereningssteget utgörs av algrening istället för ett
anammox-steg. Den hydrauliska uppehållstiden (HRT) i algreningen har antagits vara
7 dagar, och bästa uppnådda värden avseende kvävereduktion har antagits kunna
erhållas stabilt, d.v.s. medelvärde vid stabil drift under försöken har ej använts. För
scenariot har antagits att algreningen kan köras 12 månader om året, men i praktiken
är endast drift av algrening under 6 månader under sommarhalvåret möjligt för
svenska förhållanden. För svenska förhållanden skulle algreningen behöva ersättas
med anammox under vinterhalvåret, vilket skulle innebära att jämförelsetalen blir ett
medelvärde mellan scenario 1 och 2 för svenska förhållanden, med undantag för
ytbehovet där detta i princip är oförändrat samt för utsläppshalter som också antas bli
likvärdiga.
3) ”Fordonsgas när möjligt samt struvitfällning med "best case"”: Samma som scenario
1), men där struvitfällning lagts till som processteg för att kunna utvinna en del av
avloppsvattnets fosfor och kväve som struvit. Beräkningarna baseras på bästa
uppnådda värden under försöken (värden vid stabildrift finns ej att tillgå och tekniken
är under utveckling).
4) ”All biogas till kraftvärme”: All biogas som produceras används för
kraftvärmeproduktion, ingen andel av biogasen används för uppgradering till
fordonsgas. Samma som scenario 1), men med skillnaden att biogasen används på
annat sätt.
Resultaten av beräkningarna för de olika scenarierna för energipositiva linjen visas i Tabell 6,
tillsammans med beräknade jämförelsetal för konventionell rening motsvarande 100 000 p.e.
samt "Bästa värde" från SVU-rapporten 2011-15 (Balmér och Hellström, 2011). Jämförelsetal
för konventionell rening 100 000 p.e. baseras i första hand på data från Källby
avloppsreningsverk i Lund.
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Tabell 6. Jämförelsetal beräknade för olika scenarier för energipositiva linjen, för
konventionell rening motsvarande 100 000 p.e. samt bästa värde för exergiindex hämtade
från SVU-rapporten 2011-15 (Balmér och Hellström, 2011). För energipositiva linjen är
sådana funktioner som inte ingått i testlinjen tillagda för att reningen ska motsvara ett
komplett reningsverk.
Obs! Det är av yttersta vikt att de beräknade jämförelsetalen används med försiktighet, och
ska ses som en indikation och potential för hur de testade koncepten förhåller sig gentemot
konventionell avloppsvattenrening, och inte som absoluta värden.
Parameter

Ytbehov

Enhet

m2/p.e.

Halter
utgående
vatten

i mg Ptot/l
mg Ntot/l
mg
BODtot/l
mg
CODtot/l
Närings%
av
återförings- inkomm
grad
ande P

Konventionellrening,

SVU
201115,

Energipositiva,

Energipositiva,

Energipositiva,

Energipositiva,

Källby

"Bästa
värde"

fordonsgas
när
möjligt

fordonsgas
när möjligt
samt alger
raceway m.
"best case"
och 7 d
HRT

fordonsgas
när möjligt
samt
struvitfällning m.
"best
case"

all biogas
till kraftvärme

0,15

0,08

4,22

0,09

0,009

0,1

0,3

0,3

0,3

0,3

6,7

8,5

10

8,5

8,5

<3

5

5

5

5

< 30

39

39

39

39

98 (via
rötslam)

95 (via
rötslam)

95 (via
rötslam)

38 (via

95 (via
rötslam)

struvit)

och
57 (via
rötslam)

%
av
inkomm
ande N

Energi
förbrukning

kWh
el/p.e.,
år
kWh
värme/p
.e., år

20 (via
rötslam)

10 - 15
(via
rötslam)

50 (via
rötslam,
rejektvatten
behandlas
med
anammox)

2 (via
struvit)
och
8-13 (via

10 - 15
(via
rötslam)

rötslam)

54

23

57

30

21

18

12

23

12

12
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Energiproduktion

Energiförbrukning
primärenergi

Energiproduktion
primärenergi

Energiförbrukning
exergi,
(Exdrift)
Energiproduktion
exergi,
(Exut)

kWh
biogas/p
.e., år

0

Använder
biogas
internt,
men är
inkluderat i
el resp.
värmeförbrukning

Använder
biogas
internt, men
är
inkluderat i
el resp.
värmeförbrukning

Använder
biogas
internt,
men är
inkluderat i
el resp.
värmeförbrukning

Använder
biogas
internt,
men är
inkluderat i
el resp.
värmeförbrukning

kWh
el/p.e.,
år
kWh
värme/p
.e., år
kWh
biogas/p
.e., år
kWh
el/p.e.,
år
kWh
värme/p
.e., år
kWh
biogas/p
.e., år
Summa
kWh/p.e
., år
kWh
el/p.e.,
år
kWh
värme/p
.e., år
kWh
biogas/p
.e., år
Summa
kWh/p.e
., år
kWh/p.e
., år

0

7

7

7

35

0

11

11

11

55

65

77

112

77

0

94

40

99

47

37

14

10

18

10

10

0

0

0

0

0

108

49

117

52

46

0

13

13

13

61

0

9

9

9

43

10

12

17

12

0

10

33

39

33

104

31

68

37

29

91

140

91

60

kWh/p.e
., år

65

42*

72

27

Exut/Exdrift

1,11

2,05

2,91

2,08

91

91,9

90,5

91

233

233

233

233

OCPred

%

93

Exsub

kWh/p.e
., år
%

242
23

31

34

46

34

23

kWh/kg
OCP
kWh/p.e
., år
kr/p.e.,
år

1,04

1,13

0,82

0,75

0,82

0,96

235

209

173

162

174

202

28

22

25

18

22

4667

2500

Exeff
ExOCP
ExPE
Kemikaliekostnader

Investerings kr/p.e.
kostnad

93

2.94

*beräkningen baseras på antalet anslutna personer, och inte på per anslutna
personekvivalenter baserat på kvävemängden.
Under nedanstående rubriker kommenteras resultaten för de olika jämförelsetalen från Tabell
6. För mer omfattande redovisning av de antaganden som gjorts vid beräkning av
jämförelsetalen, se BILAGA 1 – Sammanställning över gjorda antaganden och förutsättningar
för beräkning av jämförelsetal.
Ytbehov
Ytbehovet för energipositiva linjen är nästan 50% mindre än motsvarande Källby ARV.
Diskfilter har antagits för separation av partiklar, vilket är mer yteffektivt än sedimentering.
Bärarprocesserna kräver ingen slamretur. Med tillägget struvitfällning blir ytbehovet något
större, men fortfarande mindre än för motsvarande konventionell rening. Används däremot
algrening som ett komplement till den energipositiva linjen för att producera algbiomassa och
rena vattnet från närsalter stiger ytbehovet väsentligt.
Algrening i raceway-bassänger är en ytkrävande process, då bassängerna inte kan vara så
djupa då algerna behöver solljus för att kunna tillväxa. All-gas i Spanien har utvärderat
algrening av avloppsvatten på sydligare breddgrader. Man behöver här ca 2 kvadratmeter per
p.e., men de har också en betydligt kortare uppehållstid än vad som använts i algförsöken i
detta projekt. Man har också lägre reningskrav för aktuell anläggning i Spanien, vilket också
bidrar till att hålla ner uppehållstiden och därmed ytbehovet. (Zouhayr Arbib, 2016-05-23)
Halter i utgående vatten
Halter i utgående vatten för energipositiva linjens olika scenarier är alla något högre än de
som erhålls på Källby avloppsreningsverk, men antas i samtliga fall kunna innehålla gällande
utsläppskrav för svenska ARV 100 000 p.e.
Näringsåterföringsgrad
Möjlig återföringsgrad för fosfor kan sägas vara likvärdig för konventionell rening och
energipositiva reningens olika scenarier under förutsättning att fosfor kan återföras i form av
rötslam. Det något högre värdet för Källby avloppsreningsverk beror på en något mer
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omfattande kemisk fällning än vad som antagits för den energipositiva linjen. För
energipositiva linjens scenario med struvitfällning erhålls potentiellt en tredjedel av fosforn i
form av struvit. Eftersom struviten är fri från de föroreningar som återfinns i slammet och har
ett ekonomiskt värde på gödselmedelsmarknaden är detta en fördel. Dessutom är avsättningen
av slam både kostsam och osäker, vilket också avspeglas i att endast en mindre del av allt
avloppsslam i Sverige idag hamnar på produktiv åkermark. Struvitfällningen kan då vara en
metod för att möjliggöra återföring till kretsloppet av en del av fosforn från avlopp.
Möjlig näringsåterföringsgrad för kväve är högst för energipositiva linjens scenario där
algrening tillämpas. Detta beror på att alger rötas tillsammans med slammet, och algerna
binder kvävet istället för att omvandla det till kvävgas. Genom denna processkonfiguration
kan uppskattningsvis 50% av inkommande kväve till avloppsreningsverket återföras till
åkermark (förutsatt att slamspridning tillåts). För övriga av energipositiva linjens scenarier
kan uppskattningsvis 10-15% av inkommande kväve erhållas i rötslammet, medan
motsvarande värde för Källby avloppsreningsverk är 20%. Den lägre andelen kväve som kan
återföras med energipositiva linjens övriga scenarier beror på att mindre bioslam från
biologisk rening bildas här jämfört med Källby avloppsreningsverk, vilket ger en lägre grad
av assimilering av kväve. För energipositiva linjens scenarier blir även en större andel av
kvävet till kvävgas.
Energiförbrukning
Elförbrukningen för de olika scenarierna för den energipositiva linjen, förutom för scenariot
med algrening, utgör endast ca 40% av dagens elförbrukning på Källby ARV. Detta visar att
det finns en potential att mer än halvera elförbrukningen jämfört med konventionell rening för
reningsverk motsvarande 100 000 p.e. Elförbrukningen för energipositiva linjens scenario
med algrening är däremot något högre än Källbys förbrukning.
Värmebehovet som uppstår dels för Källby och dels för den energipositiva linjens olika
scenarier härrör från behov av uppvärmning av rötkammare, som i sin tur beror på mängden
slam som produceras i reningsprocesserna. Det borde bli mindre mängder slam med
energipositiv rening, och ännu mindre om man även använder struvitutvinning, men någon
djupare analys och jämförelse av uppkomna slammängder i de olika scenarierna jämfört med
konventionell rening har inte gjorts, även om detta givetvis är en intressant och viktig aspekt
utifrån ett reningsverksperspektiv. Uppskattat värmebehov för energipositiva linjen, förutom
för scenariot med algrening, är lägre än antaget värmebehov för Källby avloppsreningsverk.
Denna skillnad kan delvis bero på att man på Källby avloppsreningsverk har en bristande
volymkapacitet vilket ger en relativt ineffektiv rötningsprocess. Det högre värmebehovet för
energipositiva linjens scenario med algrening beror på att producerade alger också förutsätts
rötas, och därmed erhålls större volymer att röta och därmed ett högre värmebehov.
En viktig aspekt att poängtera avseende värmebehov för den energipositiva linjen är att det
antagits att inkommande vatten håller en temperatur på minst 12°C året om, och att lågvärdig
spillvärme förutsätts finnas tillgänglig utan kostnad om behov av värmning av inkommande
vatten finns. Värmebehovet för sådan uppvärmning är ej inkluderad i beräkningen av
jämförelsetalen.
Den biogas som produceras i energipositiva linjens olika scenarier används helt (scenariot
med ”all biogas till kraftvärme”) eller till delar (övriga scenario) internt för
kraftvärmeproduktion. Denna förbrukning respektive produktion är emellertid redovisad
under jämförelsetalen för el och värme.
29

Energiproduktion
El och värme produceras i samtliga av den energipositiva linjens olika scenarier, vilket beror
på att inte all biogas som produceras håller en sådan kvalitet att den kan uppgraderas till
fordonsgas. Trots kraftvärmeproduktionen uppskattas den energipositiva linjen kunna
producera mer fordonsgas än vad som produceras på Källby. En förklaring till detta kan vara
att den energipositiva linjen avskiljer mycket primärslam, som är lättnedbrytbart. Även
slammet som avskiljs efter anammox är relativt lättnedbrytbart eftersom man erhåller en
relativt liten hydrolys av partiklar. Eftersom rötningsprocessen på Källby är relativt ineffektiv,
med relativt låg utrötningsgrad, är det dock möjligt att skillnaden i potentiell
biogasproduktion mellan konventionell rening och energipositiva linjen är liten. För
energipositiva linjens scenario med algrening erhålls emellertid mer biogas, eftersom den
tillkommande algbiomassan även förväntas bidra till biogasproduktionen.
Energiförbrukning primärenergi
Omräknat till primärenergiekvivalenter förbrukas i samtliga av energipositiva linjens
scenarier, förutom för scenariot med algrening, mer än hälften så lite primärenergi som för
Källby avloppsreningsverk. För scenariot med algrening uppskattas det förbrukas något mer
primärenergi än för Källby.
Energiproduktion primärenergi
Den energipositiva linjens olika scenarier producerar i samtliga fall över tre gånger så mycket
primärenergi som motsvarande konventionell rening på Källby avloppsreningsverk. För
scenariot med all biogas till kraftvärmeproduktion blir primärenergiproduktionen hela 10
gånger större jämfört med Källby. Detta beror på att primärenergifaktorn för biogas till
fordonsgas är låg. Denna primärenergifaktor är hämtad ur Gode m.fl. (2011), och här ingår
såväl produktion av biogas från avloppsslam som distribution av biogasen. Eftersom vi vid
framtagning av jämförelsetalen redan tagit med exempelvis elförbrukningen som har krävts
för slamhantering på avloppsreningsverket innebär det här en dubbelräkning, vilket gör att
primärenergin för biogas skattas orimligt lågt.
Energiförbrukning exergi, (Exdrift)
Exergiförbrukningen mer än halveras för samtliga scenarier för den energipositiva linjen,
förutom för scenariot med algrening, jämfört med Källby. Jämfört med ”bästa värde” från
SVU-rapporten 2011-15 (Balmér och Hellström, 2011) innebär dessa scenarier ca 30% lägre
exergiförbrukning jämfört med konventionell rening. Exergiförbrukningen för scenariot med
algrening uppskattas bli något högre, eller ungefär likvärdigt, med exergiförbrukningen på
Källby.
Energiproduktion exergi, (Exut)
Den exergi som utvinns/produceras är för samtliga scenarier för den energipositiva linjen,
förutom för scenariot med all biogas till kraftvärmeproduktion, större jämfört med Källby
avloppsreningsverk. Exergiproduktionen för scenariot med algrening uppskattas kunna
dubbleras jämfört med Källby. För scenariot med all biogas till kraftvärmeproduktion
uppskattas exergiproduktionen bli lägre jämfört med Källby, beroende på att
kvalitetsfaktorerna här premierar biogas uppgraderad till fordonsgas. På Källby
avloppsreningsverk uppgraderas producerad biogas till fordonsgas.
Exut/Exdrift
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Exut/Exdrift, kvoten mellan exergiproduktion och exergiförbrukning, visar exerginyttan av att
verket finns jämfört med att de inkommande strömmarna går vidare obehandlade. Ett index
större än 1 visar att anläggningen ger en nettonytta exergimässigt med avseende på den energi
som köps och säljs. Beräknad kvot för Källby avloppsreningsverk visar på en svagt
energipositiv process, medan kvoten för de olika scenarierna för den energipositiva linjen
visar på närmare 2-3 gånger så hög nettonytta.
OCPred
Andelen OCP-ekvivalenter i inkommande avloppsvatten som reduceras i
vattenreningsprocesserna överensstämmer mellan Källby avloppsreningsverk och ”bästa
värde” från SVU-rapporten 2011-15 (Balmér och Hellström, 2011). För energipositiva linjens
olika scenarier uppskattas OCP-reduktionen bli 1-2,5 procentenheter lägre, med antagen
omfattning av kemfällning för fosforreduktion.
Exsub
Exergiinnehållet i inkommande avloppsvatten skiljer något lite mellan Källby
avloppsreningsverk och energipositiva linjens olika scenarier. Denna skillnad beror på att
avloppsvattnets koncentration av näringsämnen och organiskt material kan variera stort både
under dygnet och mellan olika dagar, beroende på hur mycket avloppsvatten som produceras
och på väderlek. Värdena för Källby baseras på flödesproportionerliga prover under hela året
2015, medan värdena för energipositiva linjen baseras på dygnsprover under de månader
försöksperioden varat. Att exergiinnehållet i inkommande avloppsvatten ändå är så lika
mellan Källby och testlinjen visar att vattnet som behandlats i testlinjen väl representerar det
medelvärden som är aktuella för just Källby avloppsreningsverk.
Exeff
Exeff är bättre för samtliga av energipositiva linjens scenarier, förutom scenariot med all
biogas till kraftvärmeproduktion, jämfört med ”bästa värde” från SVU-rapporten 2011-15
(Balmér och Hellström, 2011) och Källby avloppsreningsverk. För scenariot med all biogas
till kraftvärmeproduktion motsvarar Exeff den som finns på Källby.
ExOCP
Den mängd ExOCP, som mäter exergiförbrukningen i förhållande till verkets reningseffekt, är
något lägre för Källby avloppsreningsverk än för ”bästa värde” från SVU-rapporten 2011-15
(Balmér och Hellström, 2011). För energipositiva linjens olika scenarier är denna mängd
ytterligare lägre, och lägst är den för scenariot med algrening.
ExPE
Den mängd Expe, som mäter nettoexergiförbrukningen i förhållande till antalet anslutna
personekvivalenter (p.e.) baserat på N-belastningen, är lägre för samtliga av energipositiva
linjens olika scenarier jämfört med Källby avloppsreningsverk och ”bästa värde” från SVUrapporten 2011-15 (Balmér och Hellström, 2011). För energipositiva linjens scenarion,
förutom scenariot med all biogas till kraftvärme, bedöms mängden Expe kunna bli åtminstone
ca en fjärdedel lägre jämfört med Källby.
Kemikaliekostnader
Kostnaden för kemikalier förväntas bli något lägre jämfört med Källby avloppsreningsverk
för samtliga beräknade scenarier för den energipositiva linjen. Särskilt låg blir
kemikaliekostnaderna med energipositiva linjens scenario med struvitfällning, där kostnaden
uppskattas kunna bli ca 60% av nuvarande kostnader för kemikalier på Källby.
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Investeringskostnad
Investeringskostnaden är framtagen genom att en detaljerad kostnadskalkyl för energipositiv
rening är gjord. Investeringskostnaden är jämförd med verkliga kostnader för det nya ARV
som för närvarande byggs i Borås vilket kommer att ha kapacitet för 150 000 p.e.
Jämförelsetalen är inte beräknade med helt lika förutsättningar vilket torde vara till nackdel
med högre investeringskostnad för ett konventionellt ARV. Jämförelsen ger dock intressant
fingervisning om kostnadsfördelarna med energipositiv rening.
5.8.3

Delprocesser motsvarande 100 000 p.e.

För algreningen har jämförelsetal för två olika scenarier beräknats. Dessa är:
1) ”Algrening raceway 14 d HRT, 6 månaders drift/år”: Algrening med raceway som
drivs med en hydraulisk uppehållstid (HRT) på 14 dygn. Algreningen har antagits
kunna vara i drift under 6 månader under sommarhalvåret, då nordiska
väderleksförhållanden har förutsatts. Data baseras i första hand på de medelvärde
under stabil drift som erhållits under försöken med 14 dagars HRT.
2) ”Algrening raceway 7 d HRT, 6 månaders drift/år”: Samma som scenario 1), men där
HRT antagits kunna minskas till 7 dygn. Denna HRT har ansetts eventuellt kunna vara
möjlig under sommarhalvåret i nordiskt klimat, men då denna uppehållstid ej
utvärderats i projektet är den endast med som en teoretisk jämförelse.
Eftersom den hydrauliska uppehållstiden har stor inverkan på algreningens ytbehov har två
olika alternativa hydrauliska uppehållstider använts för beräkningen av jämförelsetalen. För
pilotförsöken i projektet har 14 dygns HRT använts, men en kortare försöksperiod med 7
dygn HRT indikerar att en halvering av HRT skulle kunna vara möjlig. På
algreningsanläggningar i exempelvis Spanien har 2-3 dygns HRT visat sig vara tillräckligt för
stabil drift (Zouhayr Arbib, 2016-05-23), vilket påverkar algreningens ytbehov väsentligt.
Viktigt att observera är att vid dessa beräkningar har de medelvärden som erhållits i utgående
vatten under stabil drift under pilotförsöken använts, medan scenariot med energipositiv linje
i kombination med algrening baseras på antagandet att algreningens bästa uppnådda
utsläppsvärden kunnat erhållas stabilt. För scenariot med algrening i kombination med
energipositiv linje har även algreningen antagits kunna vara i drift hela året, vilket i praktiken
inte är möjligt för nordiska väderleksförhållanden. En annan viktig skillnad i beräkningarna
som presenteras här jämfört med dem som presenteras där algreningen inkluderas i den
energipositiva linjen är att förbehandling av inkommande avloppsvatten ej har ansetts
behövas i kombination med den energipositiva linjen. För pilotförsöken, och de jämförelsetal
som beräknats för algreningen enskilt, har emellertid en förbehandlingsanläggning för
separering av partiklar inkluderats.
För struvitfällning har jämförelsetal för två olika scenarier beräknats. Dessa är:
1) ”Struvitfällning, energipositiv linje”: Struvitfällning som en delprocess i kombination
med den energipositiva testlinjen. Struvitfällning har antagits kunna appliceras på hela
huvudflödet. Beräkningarna baseras på bästa uppnådda värden under försöken (värden
vid stabildrift finns ej att tillgå och tekniken är under utveckling).
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2) ”Struvitfällning, kompakt linje”: Struvitfällning som en delprocess i kombination med
den kompakta testlinjen. Eftersom struvitfällningstest på vatten fritt från kemisk
fällning av fosfor kunde utföras vid endast två tillfällen, var dataunderlaget för litet för
att beräkna relevanta jämförelsetal för detta scenario, utöver beräkning av ytbehov.
Vid beräkning av ytbehov antogs att fällning utförs på retentatflödet, d.v.s. det
koncentrerade flödet från membranen, och att detta uppgår till 10% av det
inkommande flödet.
Resultaten av beräkningarna för de olika scenarierna för delprocesserna motsvarande 100 000
p.e. visas i Tabell 7. För mer omfattande redovisning av de antaganden som gjorts vid
beräkning av jämförelsetalen, se BILAGA 1 – Sammanställning över gjorda antaganden och
förutsättningar för beräkning av jämförelsetal.
Tabell 7. Jämförelsetal beräknade för delprocesser bestående av algrening samt
struvitfällning motsvarande 100 000 p.e. För algrening baseras halter i utgående vatten på
medelvärde under stabil drift, medan för struvitfällning bästa erhållna värden angivits.
Obs! Det är av yttersta vikt att de beräknade jämförelsetalen används med försiktighet, och
ska ses som en indikation och potential för hur de testade koncepten förhåller sig gentemot
konventionell avloppsvattenrening, och inte som absoluta värden.
Parameter

Ytbehov

Enhet

m2/p.e.

Algrening

Algrening

raceway
14 d HRT,
6 månaders
drift/år

raceway
7 d HRT,
6 månaders
drift/år

Struvitfällning

Struvitfällning

Energipositiv linje

Kompakt
linje

8,27

4,14

0,01

Halter i utgående mg P-tot/l
vatten

0,3

0,3 (antas vara

2,6

mg N-tot/l

20

samma som 14
d HRT)
20 (antas vara
samma som 14
d HRT)

mg BODtot/l

-

-

mg CODtot/l

45

% av
inkomman
de P

97 (via rötslam,

45 (antas vara
samma som 14
d HRT)
97 (via rötslam,
alger och
rejektvatten från
algskörd)

Näringsåterföringsgrad

alger och
rejektvatten från
algskörd)
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ca 2% lägre än
inkommande
halter
Ingen
påverkan
Ingen
påverkan

38% (via
struvit)

och
57% (via
rötslam)*)

0,001

% av
inkomman
de N

Energi
förbrukning

Energiproduktion

Energiförbrukning
primärenergi

Energiproduktion
primärenergi

75 (via rötslam,

75 (via rötslam,

alger och
rejektvatten från
algskörd)

alger och
rejektvatten från
algskörd)

77 (halvår)

69 (halvår)

7,2

0

0

0

0

0

0

kWh
el/p.e., år

0

0

0

kWh
värme/p.e.,
år
kWh
biogas/p.e.,
år

0

0

0

74 (halvår)

74 (halvår)

0

(från
primärslam
förbehandling
och alger)

(från
primärslam
förbehandling
och alger)

134

120

7,2

0

0

0

0

0

0

134

120

7,2

0

0

0

0

0

0

11

11

0

11

11

0

kWh
el/p.e., år
kWh
värme/p.e.,
år
kWh
biogas/p.e.,
år

kWh
el/p.e., år
kWh
värme/p.e.,
år
kWh
biogas/p.e.,
år
Summa
kWh/p.e.,
år
kWh
el/p.e., år
kWh
värme/p.e.,
år
kWh
biogas/p.e.,
år
Summa
kWh/p.e.,
år
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2 (via struvit)

Energiförbrukning
exergi, (Exdrift)

kWh/p.e.,
år

106 (halvår)

98,5 (halvår)

7,2

Energiproduktion
exergi, (Exut)

kWh/p.e.,
år

82 (halvår)

82 (halvår)

0,7

0,77

0,83

0,08

91

91

Exut/Exdrift
OCPred

%

85
endast räknat
på P och N

Exsub
Exeff
ExOCP
ExPE
Kemikaliekostnader

kWh/p.e.,
år
%

95 (halvår)

95 (halvår)

41

42

kWh/kg
OCP
kWh/p.e.,
år
kr/p.e., år

1,4 (halvår)

1,3 (halvår)

119 (halvår)

112 (halvår)
3

5.8.3.1 Kommentar av resultat jämförelsetal för delprocessen algrening
Ytbehov
Skillnaden mellan 7 och 14 dagars HRT ses framförallt i ytbehovet för reningstekniken, där
ytbehovet är direkt proportionellt mot HRT, och därmed dubbelt så stort för den längre
uppehållstiden.
Halter i utgående vatten
Halter i utgående vatten har som medelvärde under försöksperioden varit 0,3 mg P-tot/l, 20
mg N-tot/l respektive 45 mg COD/l. Detta innebär att kvävereningskraven för större
reningsverk inte kunnat innehållas med försöksuppställningen. Dock har algodlingen inte
optimerats under försöksperioden, utan konstanta driftförhållanden har använts. Detta innebär
att det borde finnas en potential för förbättrade utsläppsvärden. Som bäst har 10 mg N-tot/l
uppnåtts i utgående vatten, vilket visar att ytterligare kvävereduktion är möjlig.
Näringsåterföringsgrad
Algreningen utmärker sig genom att, förutom god fosforåterföringsgrad, även erbjuda en
potentiellt hög återföringsgrad av kväve. Med algreningen antas 75% av inkommande kväve
kunna återföras till produktiv mark via rötslam, alger och rejektvatten från algskörd. Detta
kan jämföras med 20% för motsvarande konventionell avloppsvattenrening på Källby
avloppsreningsverk (se Tabell 6). För fosfor är återföringsgraden likvärdig med den som
erhålls för konventionell rening.
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Energiförbrukning
Elbehovet för den längre uppehållstiden 14 dygn är ca 10% större jämfört med 7 dygns HRT.
Att skillnaden blir så liten beror framförallt på att den förbehandling som använts under
pilotförsöken varit energikrävande, och eftersom allt vatten ska passera denna oavsett HRT
skiljer inte elförbrukningen särskilt mycket. Elförbrukningen för förbehandlingen är direkt
extrapolerade från försöken i pilotskala och bidrar därför mycket till total energikonsumtion.
För en anläggning motsvarande 100 000 p.e. är det därför mycket troligt att elbehovet per p.e.
skulle vara lägre än vad som anges i Tabell 7.
Elbehovet för delprocessen algrening har uppskattats kunna bli 69-77 kWh/p.e. och år
(beroende på HRT), vilket får anses vara en relativt hög elförbrukning. Detta kan jämföras
med motsvarande konventionell rening på Källby avloppsreningsverk där elbehovet beräknats
vara 54 kWh/p.e. och år, inkluderat samtliga processer för en komplett rening (se Tabell 6).
Eftersom elbehovet för algreningen är baserat på 6-månaders sommardrift skulle
årsproduktionen baserat på 12-månaders drift bli mer än dubbelt så stor som den på Källby
avloppsreningsverk.
Det är viktigt att notera att kalkylerat elbehov för algreningen i hög grad baseras på direkt
extrapolering av elbehovet från pilotanläggningen, samt på enstaka litteraturvärden, varför
beräknade jämförelsetal måste ses som en mycket grov uppskattning av potentiellt elbehov.
Elbehov för slamhantering och rötning är ej inkluderade i delprocessen algrening.
Inget värmebehov har angivits för algrening då rötningen av primärslam och alger inte är
inkluderade i delprocessen.
Energiproduktion
Biogasproduktionen från primärslam från förbehandling och producerade alger uppskattas
kunna bli 74 kWh/p.e. och år för algreningen. Eftersom produktionen baseras på 6-månaders
sommardrift skulle årsproduktionen kunna antas vara närmare 150 kWh/p.e. och år, förutsatt
att algreningen drevs på mer sydliga breddgrader där året runt drift skulle vara möjlig. För
motsvarande konventionell rening på Källby avloppsreningsverk är biogasproduktionen ca 65
kWh/p.e. och år (se Tabell 6). Ur biogasproduktions synpunkt är algreningen därför mycket
fördelaktig.
Exergiindex
Exut/Exdrift, kvoten mellan exergiproduktion och exergiförbrukning, visar exerginyttan av att
reningsverket finns jämfört med att de inkommande strömmarna går vidare obehandlade. Ett
index > 1 visar att anläggningen ger en nettonytta exergimässigt med avseende på den energi
som köps och säljs. Beräknad kvot för algreningen är ca 0,8, vilket visar på att man med
algreningen, trots den höga biogasproduktionen, inte exergimässigt kan kompensera det höga
elbehovet med de antaganden som gjorts för beräkningarna.
OCPred, andelen OCP-ekvivalenter i inkommande avloppsvatten som reduceras i
vattenreningsprocesserna för algreningen, uppskattas bli 2 procentenheter lägre jämfört med
motsvarande konventionell rening Källby ARV (se Tabell 6).
Exsub, exergiinnehållet i inkommande avloppsvatten, baseras för algreningen på avloppsvatten
från Smygehamn ARV samt på 6-månaders sommardrift. 12-månadersvärdet för
avloppsvattnet från Smygehamn ARV skulle med gjorda beräkningar bli 190 kWh/p.e., år,
vilket är något lägre jämfört med motsvarande värde för Källby ARV.
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Exeff är bättre för delprocessen algreningen jämfört med ”bästa värde” från SVU-rapporten
2011-15 (Balmér och Hellström, 2011) och Källby avloppsreningsverk (se Tabell 6).
Eftersom delprocessen algrening inte inkluderar samtliga funktioner som behövs på ett
reningsverk kan jämförelsetalet emellertid inte användas som en bra måttstock.
ExOCP, som mäter exergiförbrukningen i förhållande till reningseffekten, är högre för
delprocessen algrening jämfört med ett komplett reningsverk motsvarande Källby
avloppsreningsverk. När algreningen inkluderas i den energipositiva linjen är förhållandet
däremot det motsatta, där scenariot med algrening ger bäst prestanda avseende ExOCP. Detta
beror på att man vid beräkningen för scenariot med algrening för energipositiva linjen antagit
att bästa erhållna värde för kvävereduktion i algreningen kan innehållas stabilt, samt att den
energikrävande förbehandlingsanläggningen som ingår i delprocessen algrening inte antas
behövas i kombination med den energipositiva linjen.
Expe, som mäter nettoexergiförbrukningen i förhållande till antalet anslutna p.e. baserat på Nbelastningen, är ungefär likvärdiga för delprocessen algrening och för Källby ARV baserat på
12-månader årsdrift. Liksom för flera av de andra jämförelsetalen är detta dock inte korrekt att
jämföras rakt av, då algreningen för beräkningarna i Tabell 7 ej inkluderar samtliga
processteg som krävs för ett komplett avloppsreningsverk (framförallt ingår inte resurser för
slamhantering i beräkningarna för algreningen). Beräkningarna ska därför endast ses en metod
för att ungefärligen kunna orientera sig i delprocessens prestanda, baserat på de pilotförsök
som genomförts.
Kemikalie- och investeringskostnad
Kemikalie- och investeringskostnad för algreningen har ej kunnat uppskattas utifrån de
underlag man erhållit från pilotförsöken.
5.8.3.2 Kommentar av resultat jämförelsetal struvitfällning
Reningsgrad
Här avses ”best case” från pilotförsöken. Eftersom processen är under utveckling och
begränsad tillgång av opåverkat inkommande vatten förelåg, kunde inget värde för stabil drift
erhållas.
Näringsåterföringsgrad
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.
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 beräkningen har det använts avskiljning med hydrocyklon, som använts på
det lilla flödet för att beräkna elförbrukningen för avskiljning i huvudström. I det fall
struvitfällningstekniken skulle komma att implementeras på reningsverk i stor skala i
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huvudström, finns andra mindre energikrävande tekniker för avskiljning som är mer lämpade
för stora flöden. Energiförbrukningen för struvitutvinningen i huvudström kan därför i ett
verkligt fall förväntas bli avsevärt mycket lägre.
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
magnesium till struvitfällningen. För mer detaljerad ekonomisk kalkyl för struvitutvinning se
avsnitt 3.7 Delrapport Struvitutvinning.
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.
5.8.4

Komplett rening motsvarande < 10 000 p.e.

För den kompakta linjen har jämförelsetal för ett scenario beräknats. Detta är:
1) ”Kompakta linjen, 15 mg PAX, 3 mg anjonpolymer, utan kväverening”: Den
kompakta linjen baserad på kemikaliedosen 15 mg PAX/l och 3 mg anjonpolymer/l.
Erhållna utsläppsvärden baseras på 5 stycken stickprov. Ingen kvävereningsfunktion
har lagts till testlinjen.
Resultaten av beräkningarna för kompakta linjen visas i Tabell 8, tillsammans med beräknade
jämförelsetal för konventionell rening motsvarande <10 000 p.e. samt "Bästa värde" från
SVU-rapporten 2011-15 (Balmér och Hellström, 2011). Jämförelsetal för konventionell
rening <10 000 p.e. baseras på data från Södra Sandby avloppsreningsverk i Lunds kommun.
Då den kompakta reningen jämförs med ett konventionellt reningsverk motsvarande <10 000
p.e. har ingen kvävereningsfunktion lagts till testlinjen. Emellertid har Södra Sandby ARV
dimensionerats för att klara viss kväverening, varför jämförelsen ur denna aspekt delvis blir
felaktig. Södra Sandby ARV anses av anläggningsägaren inte fungera optimalt, och ska helt
byggas om. Val av referensanläggning motsvarande konventionell rening för
avloppsreningsverk <10 000 p.e. kan därför ifrågasättas och beräknade jämförelsetal för
motsvarande konventionell rening bör betraktas som osäkra.
Biogasen har antagits kunna uppgraderas till fordonsgas, både för referensanläggningen och
för den kompakta linjen, även om anläggningens storlek i praktiken förmodligen inte
ekonomiskt skulle kunna försvara en uppgraderingsanläggning. För mer omfattande
redovisning av de antaganden som gjorts vid beräkning av jämförelsetalen, se BILAGA 1 –
Sammanställning över gjorda antaganden och förutsättningar för beräkning av jämförelsetal.
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Tabell 8. Jämförelsetal beräknade för olika scenarier för kompakta linjen, för konventionell
rening motsvarande <10 000 p.e. samt bästa värde för exergiindex hämtade från SVUrapporten 2011-15 (Balmér och Hellström, 2011). För kompakta linjen är sådana funktioner
som inte ingått i testlinjen tillagda för att reningen ska motsvara ett komplett reningsverk.
Obs! Det är av yttersta vikt att de beräknade jämförelsetalen används med försiktighet, och
ska ses som en indikation och potential för hur de testade koncepten förhåller sig gentemot
konventionell avloppsvattenrening, och inte som absoluta värden.
Parameter

Enhet

Konventionellrening,
<10 000 p.e.

SVU
2011-15,

Kompakta
linjen,

"Bästa värde"

15 mg PAX, 3
mg
anjonpolymer,
utan
kväverening

Ytbehov

m2/p.e.

0,22

0,02

Halter i utgående vatten

mg P-tot/l
mg N-tot/l
mg BOD-tot/l

0,07
19
3

0,02
34
16

mg COD-tot/l

30

41

Näringsåterföringsgrad

Energi
förbrukning

% av
inkommande
P

98
(via rötslam)

% av
inkommande
N
kWh el/p.e.,
år
kWh
värme/p.e., år

16
(via rötslam)

kWh
biogas/p.e., år
Energiproduktion

kWh el/p.e.,
år
kWh
värme/p.e., år
kWh
biogas/p.e., år

Energiförbrukning
primärenergi

kWh el/p.e.,
år
kWh
värme/p.e., år

39

130

46

18

18

0

0

0

0

0

0

57

118

226

87

14

14

kWh
biogas/p.e., år
Summa
kWh/p.e., år
Energiproduktion primär- kWh el/p.e.,
energi
år
kWh
värme/p.e., år
kWh
biogas/p.e., år
Summa
kWh/p.e., år
Energiförbrukning exergi, kWh/p.e., år
(Exdrift)
Energiproduktion exergi, kWh/p.e., år
(Exut)
Exut/Exdrift

0

0

240

105

0

0

0

0

9

18

9

18

140

42*

84

62

119

0,45

1,41

OCPred

%

90

Exsub

kWh/p.e., år

220

Exeff

%

17

31

27

ExOCP

kWh/kg OCP

1,51

1,13

0,98

ExPE

kWh/p.e., år

297

209

321

Kemikaliekostnader

kr/p.e., år

48

49

Investeringskostnad

kr/p.e.

3300

1130

93

89
371

*beräkningen baseras på antalet anslutna personer, och inte på per anslutna
personekvivalenter baserat på kvävemängden.
Under nedanstående rubriker kommenteras resultaten för de olika jämförelsetalen från Tabell
8. Eftersom beräknade nyckeltal för motsvarande konventionell rening för reningsverk
<10 000 p.e. baseras på Södra Sandby ARV, och detta reningsverk av anläggningsägaren
anses fungera mindre bra, är det rimligt att anta att beräknade jämförelsetal för konventionell
rening är sämre än vad som är troligt att anta är representativt för denna storlek på
avloppsreningsverk. Vid utvärdering av jämförelsetalen har därför även i viss mån
jämförelsetal för motsvarande avloppsreningsverk för 100 000 p.e., presenterade i Tabell 6,
använts. För mer omfattande redovisning av de antaganden som gjorts vid beräkning av
jämförelsetalen, se BILAGA 1 – Sammanställning över gjorda antaganden och förutsättningar
för beräkning av jämförelsetal.
Ytbehov
Ytbehovet för en reningsanläggning för 10 000 p.e har beräknats och utgör ca 10% i
jämförelse med konventionell rening. Ytbehov för mikrosil beror på val av modell av mikrosil
och på utformning av fällnings- och flockningssteget (tillåtet bassängdjup). Med ett trumfilter
av medelstorlek som ett filter av typen HDF 2005, blir ytbehov 0,0008 m2/p.e. Koagulerings40

och flockningsbassänger (1,5 m bassängdjup ovan mark) har uppskattats till att ha ett ytbehov
på ca 0,001 m2/p.e. Tillsammans är det ca 0,002 m2/p.e. vilket utgör ca 10% av ytbehovet för
hela kompakta reningssteget. Ytan för MF är beräknat för den bassängyta som behövs till
membranmodulerna (med ett bassängdjup på 5 m), inklusive avstånd mellan moduler och
avstånd från modul till vägg, samt yta för uppställning av blåsmaskiner och rengöringssystem.
Beräknad yta för biogasanläggningen är 0,012 m2/p.e.
Halter i utgående vatten
Reningsgraden är till stor del beroende av doseringen av fällnings och flockningskemikalier.
För att uppnå 0,3 mg TP/l i utgående vattnet från trumfilter behöver man dosera 15 mg Al3+/l
och 3 mg/l polymer. För att uppnå 0,5 mg TP/l i utgående vattnet från trumfilter behöver man
dosera 7 mg Al3+/l och 3 mg/l polymer. Ca 10% avskiljning av Tot-N kan uppnås under
fällning-flockning-mikrosilning som reningssteg. MF avskiljer framförallt den partikulära
fraktionen av BOD, COD, kväve och fosfor som kvarstår efter MS.
Näringsåterföringsgrad
Ej beräknad. 97% av fosfor från koagulering-flockning-mikrosilning steget och mer än >99%
av fosfor från försök med koagulering-flockning- MS och MF hamnar i primärslammet.
Energiförbrukning
Elförbrukning för mikrosil (eller trumfilter) beror på vilka designparametrar som används
(’peak’ och medel TSS halt i ingående vatten och flöde), vilken modell av trumfilter man
använder, backspolningsfrekvens och vilket tryck man använder för backspolning under
processen. Elförbrukning här har beräknats för en anläggning på storlek av 10 000 p.e. och
där ett trumfilter (HDF 2005) är i kontinuerlig drift med ett backspoltryck på 4 bar.
Elförbrukning har uppskattats även för fällnings- och flockningssteget, men den kan hända att
designen för dessa kan inte blir optimal. Beräkningar för fällning- och flockning inkluderar
elförbrukning för doserpumpar, motorer för inblandning av kemikalier och omblandning i
fällnings och flockningssteget. För en anläggning av storlek 10 000 p.e. blir elförbrukning för
fällning och flockning ca 1 kWh/(p.e. och år) för drift av trumfilter (rotation och trycksättning
av spolvatten till 4 bar) ca 2,5 kWh/(p.e. och år). Tillsammans utgör detta ca 8% (3,6
kWh/(p.e och år) av den totala energiförbrukningen för den hela kompakta linjen.
Elförbrukningen för MF består till största del relaterat till blåsmaskiner för luftning
(rengöring) av membranytan, baserat på kontinuerlig luftning 31,8 kWh/p.e. och år. Därtill
tillkommer energiförbrukning för slamhantering och behandling.
Energiproduktion
Biogas uppgraderad till fordonsgas, baserat på data från Falk (2015).
Energiförbrukning primärenergi
Baserat på energiproduktion i form av fordonsgas.
Energiproduktion primärenergi
Energiproduktion exergi samt den energi som återfinns i den del kväve som uppskattas kan
återföras till mark.
Energiförbrukning exergi, (Exdrift)
Energiförbrukning inklusive exergi för uppvärmning av biogas och produktion av fällningoch flockningskemikalier samt CIP-kemikalier för mikrofiltrering.
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Energiproduktion exergi, (Exut)
Energiproduktion samt den energi som återfinns i den del kväve som uppskattas kan återföras
till mark.
Exut/Exdrift
Exut/Exdrift-kvoten med ett värde på 1,41 visar på att anläggningen är energipositiv för
anläggning i storleken av 10 000 p.e. inkluderat den högre kemikaliekostnaden.
Kemikaliekostnader
Kemikaliekostnader för fällning och flockningssteget, som är beroende på inkommande
vattenkvalitet och önskad reduktionsgrad av COD, SS, TP, samt vilken utgående vatten
kvalitet från filter som anses lämplig, kan bli mellan 20-50 kr/(p.e och år). För att uppnå 0,3
mg TP/l i utgående vattnet från trumfilter (med reduktionen av TP och SS mer än 95%)
behövs en dos på 15 mg Al3+/l och 3 mg/l polymer. Kostnader för kemikalier beror på vilken
produkt man använder och vilka mängder man köper och avtal med leverantörer. Det är
uppskattat att kostnader för fällningskemikalie (PAX XL-100) är 0,34 kr/m3 behandlat vatten
och för polymer är 0,06 kr/m3 behandlat vatten. Totalt blir det ca 0,4 kr/m3 behandlat vatten
eller ca 48 kr/(p.e. och år).
Kemikaliekostnaden för CIP (mikrofiltering) är estimerad till 26 kr/p.e. och år, baserat på 6
CIP med citronsyra respektive väteperoxid. Kemikalieförbrukningen för slamavvattning är
beräknad till 10 kr/p.e. och år, baserad på Källby ARV 2015.
Investeringskostnad
Investeringskostnaden för en anläggning på 10 000 p.e. Är estimerad till 11,3 Mkr och
inkluderar fällning och flockningssteg (mark och schaktningsarbete, betong, pumpar för
dosering av kemikalier och omrörare för omblandning), trumfilter med kontrollskåp samt
membranfiltreringsmoduler med omkringutrustning (blåsmaskiner, rör, ventiler och
rengöringssystem etc.) samt behövd bassängvolym (schaktningsarbete och betong).
Biogasprocessen samt elutrustning, elinstallation och styrsystem för hela linjen har inte
inkluderats i priset.

5.9

SAMMANFATTANDE SLUTSATSER JÄMFÖRELSETAL
•

•

Anaerob behandling av kommunalt avloppsvatten i en MBBR-process har visat sig
kunna fungera stabilt ner till 12°C med betydande reduktion av löst COD. Den biogas
som produceras vid nedbrytningen är till stor del löst i utgående vatten och det är
nödvändigt att avlägsna och fånga upp löst metan. Pilottesterna och litteraturstudier
indikerar att strippning med luft är en lovande metod, men testresultaten är inte
entydiga och det återstår att slutgiltigt bekräfta att en tillräckligt stor andel kan
avlägsnas för att systemet ska vara hållbart. Försöken har genomförts med ett relativt
lågkoncentrerat avloppsvatten, förutsättningarna förbättras vid högre koncentrationer
av organiskt material och kväve, men försämras vid högre koncentrationer av sulfat.
PNA i huvudströmmen innebär utmaningar när det gäller att undvika nitratproduktion
och uppnå tillräckligt höga reduktionshastigheter. Resultaten från pilottestet är
lovande, men mer utvecklingsarbete återstår för att konsekvent uppnå en hög
reningsgrad och utveckla en strategi för hämning av nitratbildning med rimliga
mängder rejektvatten.
Algförsöken har visat att raceway-tekniken fungerar på sommaren på nordiska
breddgrader. Eftersom kväveutsläppskraven över försökstiden inte kunnat innehållas
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stabilt, är det framförallt reningsverk <10 000 p.e. som kan vara möjliga att applicera
tekniken på. Detta gäller även med hänsyn taget till ytbehovet, där ytan blir orimligt
stor för de medelstora och stora avloppsreningsverken. På små verk med gott om yta
och där man samtidigt finner ett värdefullt användningsområde för den producerade
biomassan så kan tekniken vara intressant, men bara om man är villig att ha alternativ
reningsteknik på vintern. En fördel med algerna är att de hygieniserar vattnet som de
växer i, vilket kan vara viktigt i vissa sammanhang. Förmodligen är det det potentiella
värdet av algbiomassan som kommer att avgöra om tekniken skulle kunna appliceras i
avloppsreningssammanhang i Sverige. Om så är fallet så kan djupfotobioreaktorn med
LED-belysning vara attraktiv då det möjliggör produktion alger året om.
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6

KVALITATIV JÄMFÖRELSE MELLAN TESTLINJERNA OCH
KONVENTIONELL RENINGSTEKNIK

För att jämföra de två koncepten ”Energipositiv rening” och ”Kompakt rening” med dagens
avloppsreningsverk kompletteras jämförelsetalen med ett antal andra jämförande parametrar.
En del av dessa parametrar är svåra att kvantifiera i reda tal och jämförelserna blir därför
enbart relativ. Givet att det finns inslag av subjektiva bedömningar finns det ändå ett värde av
jämförelserna då det alltid finns mjuka parametrar i beslutsprocesser.
För reningsverk med storleken 100 000 p.e. betraktas teknikerna med utgångspunkt från
förmodade framtida svenska utsläppskrav, d.v.s. 0,1 mg P-tot/l, 6 mg N-tot/l, 6 mg BOD/l
samt krav på rening av mikroföroreningar, näringsåterföring, emissioner och energipositivitet.
Teknikerna beaktas även med utgångspunkt från applicerbarhet på en internationell marknad.
För reningsverk med storleken upp till 10 000 p.e. betraktas teknikerna inte med avseende på
att kvävereduktion ska uppfyllas.
6.1

”ANBUDSJÄMFÖRELSE” AV ENERGIPOSITIV RENING
MED ”KONVENTIONELLT ARV”

Jämförelse av konceptet energipositiv rening mot dagens avloppsreningsverk görs enbart som
bättre än, sämre än och likvärdig. Nedan ges kommentarer till valet för de enskilda punkterna
i tabellen.
Tabell 9. Relativ jämförelse mellan ett ARV enligt konceptet energipositiv rening med ett
konventionellt ARV. B = bättre än, S= sämre än, L= Likvärdig
Parameter
1. Möjlighet att uppnå gällande reningskrav
2. Möjlighet att uppnå förmodade framtida
svenska krav avseende renat utgående
avloppsvatten
3. Möjlighet att uppnå framtida krav på slam för
spridning på åker/skogsmark
4. Investeringskostnad
5. Energibehov
6. Energiproduktion
7. Behov av andra driftsmedel, kemikalier m.m.
8. Personalbehov
9. Komplexitet att sköta och driva
10. Ytbehov
11. Driftsäkerhet och robusthet
12. Applicerbar i varmt klimat
13. Applicerbar för export
14. Resursåtervinning exempelvis
närsaltåterföring med struvitfällning
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Energipositiv
rening
L
L
L
B
B
B
L
L
S
B
L
B
B
B

ER= Energipositiv rening
1. Reningsresultat för konceptet har visats i pilotförsöken kunna bli lika bra eller bättre
än jämförelse med konventionell teknik.
2. Möjlighet att klara förväntade framtida reningskrav och även reningskrav som kan
tänkas bli aktuella i Sverige har bedömts. Skärpta krav på N och P kan klaras med
systemet.
3. Slamkvaliteten bestäms till stor del av innehållet i inkommande avloppsvatten,
exempelvis tungmetallinnehåll och andra miljöfarliga ämnen. Därför är bedömningen
att slamkvaliteten kommer att vara lika bra med ER som med dagens tillämpade
teknik.
4. Investeringskostnaden har beräknats för systemet och jämförelse har gjorts bl.a. med
det nya avloppsreningsverk som byggs i Borås kommun. Jämförelsetalen anses därför
tillräckligt tillförlitliga vid jämförelse.
5. Den dominerande eleneriförbrukning utgörs av energi till syresättning genom
luftinblåsning från kompressorer vid ett konventionellt avloppsreningsverk. Vanligen
utgör denna elenergiförbrukning 40–50% av den totala elenergiförbrukningen på ett
avloppsreningsverk. Här är inte hänsyn tagen till annan energiförbrukning så som
lokaluppvärmning m.m. Systemet ER använder annan teknik och därför behövs inte
lika mycket kompressorer till syretillförsel vilket resulterar i reducerat elenergibehov.
6. Koncepten ER bygger på att utnyttja organiskt material i inkommande avloppsvatten
för att generera energi i form av biogas. Den erhållna energimängden blir därmed
större än för ett konventionellt system där en betydande del av det organiska
föroreningsinnehåller bryts ned aerobt.
7. Kemikaliebehov utgörs framför allt av metallsalt som fällningsmedel, polymer som,
flockningsmedel och polymer vid slamavvattning. För ER bedöms behovet vara lika
konventionell rening.
8. Personalbehov är något svårbedömt men slutsatsen blir att reningsverk i den aktuella
storleken som jämförs har behov av ungefär samma personalstyrka.
9. ER innehåller såväl anaerobrening som anammoxrening vilket bedöms behöva andra
kunskaper än för konventionell avloppsrening. Därav bedömningen att komplexiteten
är högre.
10. Ytbehovet för ER är mindre än för konventionell teknik. Betydligt kompaktare
processteg används vilket kraftigt reducerar ytbehovet.
11. Med rätt handhavande och kompetens hos driftspersonal så kommer nödvändiga
reningsresultat att stabilt uppnås med systemet. Avloppsvattnets temperatur är dock
avgörande för väl fungerande anaerobrening och anammoxrening. Försök med
anaerob rening har gjort ned till ca 12°C avloppsvattentemperatur. För
anammoxrening var den lägsta temperaturen ca 18 °C
12. ER har uppenbara fördelar i varmt klimat med högre ”naturlig”
avloppsvattentemperatur. Den anaeroba reningen och anammoxreningen fungerar mer
effektivt vid ökande temperatur.
13. ER är uppbyggt med delprocesser som sticker ut i jämförelse med konventionell
teknik. Detta är nödvändigt för att attrahera utlandsmarknaden och behövs för att
skapa unikitet. Däremot ska det hållas i minnet att export av komplexa tekniska
system är svårt. Det är betydligt enklare att sälja väl avgränsade delkomponenter.
14. Närsaltåtervinning kan göras i ER med struvitfällning vilket är betydelsefullt för
återföring av inte minst fosfor fritt från föroreningar. I nuläget kan fosfor återföras via
slam men det ska hållas i minnet att acceptansen för att använda slam inom jordbruket
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kan ändras snabbt beroende på omvärldsfaktorer. Även regelverk kan ändra på
förutsättningarna för slamanvändning.

6.2

”ANBUDSJÄMFÖRELSE” AV KOMPAKT RENING
MED ”KONVENTIONELLT ARV”

Jämförelse av konceptet kompakt rening mot dagens avloppsreningsverk för reningsverk på
max 10 000 p.e. görs enbart som bättre än, sämre än och likvärdig. Nedan ges kommentarer
till valet för de enskilda punkterna i tabellen.
Tabell 10. Relativ jämförelse av ett ARV enligt konceptet Kompaktrening med ett
konventionellt ARV. B = bättre än, S= sämre än, L= Likvärdig
Parameter
Kompakt rening
1. Möjlighet att uppnå gällande reningskrav
L
2. Möjlighet att uppnå förmodade framtida
B
svenska krav avseende renat utgående
avloppsvatten
3. Möjlighet att uppnå framtida krav på slam för
L
spridning på åker/skogsmark
4. Investeringskostnad
B
5. Energibehov
B
6. Energiproduktion
B
7. Behov av andra driftsmedel, kemikalier m.m.
S
8. Personalbehov
L
9. Komplexitet att sköta och driva
L
10. Ytbehov
B
11. Driftsäkerhet och robusthet
L
12. Applicerbar i varmt klimat
L
13. Applicerbar för export
B
14. Resursåtervinning exempelvis
?
närsaltåterföring med struvitfällning
KR= kompakt rening
1. Reningsresultat för konceptet har visats i pilotförsöken kunna bli lika bra eller bättre
än jämförelse med konventionell teknik. Akvaporinmembranet var tänkt att användas
för kvävereduktion och småskaligt test har gjorts. Membranen är fortfarande i
utvecklingsstadiet och bedömningen är att det behövs betydande arbete innan
kommersiell skala är uppnådd. Försöken visade att endast <65% kvävereduktion kan
uppnås och därför har kravet på kvävereduktion inte beaktats i jämförelsen med
konventionell teknik.
2. Möjlighet att klara förväntade framtida skärpta reningskrav som kan tänkas bli
aktuella i Sverige har bedömts. Skärpta krav på BOD och P kan klaras. Med systemet
fås ett partikelfritt renat avloppsvatten vilket då kan förväntas avskilja t.ex.
mikroplastpartiklar och även reducera en del läkemedelsrester.
3. Slamkvaliteten bestäms till stor del av innehållet i inkommande avloppsvatten,
exempelvis tungmetallinnehåll och andra miljöfarliga ämnen. Därför är bedömningen
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att slamkvaliteten kommer att vara lika bra med KR som med dagens tillämpade
teknik.
4. Investeringskostnaden har beräknats för systemet och jämförelse har gjorts bl.a. med
befintliga anläggningar med konventionell teknik. Jämförelsetalen anses därför
tillräckligt tillförlitliga vid jämförelse.
5. Den dominerande eleneriförbrukning utgörs av energi till syresättning genom
luftinblåsning från kompressorer vid ett konventionellt avloppsreningsverk. Vanligen
utgör denna elenergiförbrukning 40–50% av förbrukningen av ingående
processutrustning. Här inte hänsyn tagen till annan energiförbrukning så som
lokaluppvärmning m.m. För systemet KR användas annan teknik och därför behövs
inte några kompressorer till syretillförsel vilket resulterar i reducerat elenergibehov.
6. Konceptet KR bygger på att utnyttja organiskt material i inkommande avloppsvatten
för att generera energi i form av biogas. Den erhållna energimängden blir därmed
större än för ett konventionellt system där en betydande del av det organiska
föroreningsinnehåller bryts ned aerobt.
7. Kemikaliebehov utgörs framför allt av metallsalt som fällningsmedel, polymer som,
flockningsmedel och polymer vid slamavvattning och behovet för KR bedöms något
högre då processens hjärta kan sägas utgöras av fällning och flockning tillsammans
med mikrosilning och mikrofiltrering.
8. Personalbehov är något svårbedömt med slutsatsen blir att reningsverk i den aktuella
storleken som jämförs har behov av ungefär samma personalstyrka.
9. KR har inget omfattande biologiskt reningssteg men däremot har KR mikrosilning och
två membranfilter. Olika tekniker men de bedöms lika i komplexitet.
10. Ytbehovet för KR är mycket mindre (ca 1/10) än för konventionell teknik. Betydligt
kompaktare processteg används vilket kraftigt reducerar ytbehovet.
11. Med rätt handhavande och kompetens hos driftspersonal så kommer nödvändiga
reningsresultat att stabilt uppnås. Pilotförsöken visar att så är fallet.
12. KR har måttliga fördelar vid ökad temperatur i inkommande avloppsvatten.
13. KR är uppbyggt med delprocesser som sticker ut i jämförelse med konventionell
teknik. Detta är nödvändigt för att attrahera utlandsmarknaden och behövs för att
skapa unikitet. Däremot ska det hållas i minnet att export av komplexa tekniska
system är svårt. Det är betydligt enklare att sälja väl avgränsade delkomponenter.
14. Närsaltåtervinning med struvitfällning har inte undersökts tillräckligt i KR för att
kunna göra en bedömning. I nuläget kan fosfor återföras via slam men det ska hållas i
minnet att acceptansen för att använda slam inom jordbruket kan ändras snabbt
beroende på omvärldsfaktorer. Även regelverk kan ändra på förutsättningarna för
slamanvändning.
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6.3

”ANBUDSJÄMFÖRELSE” AV ENSKILDA PROCESSTEG

Nedan redovisas vilka processteg i de två koncepten energipositiv rening och kompakt rening
som kan ersätta motsvarande reningssteg vid dagens avloppsreningsverk. Jämförelsen tjänar
till att visa processteg från koncepten energipositiv rening och kompakt rening kan användas
för att ersätta delar av nuvarande ARV. Med tillämpning av något av de två koncepten så kan
det i ett framtida scenario utmärkt ersätta nuvarande avloppsreningsteknik.
Energipositiv rening
Tabell 11. Processteg i konceptet ER som kan ersätta processteg i ett konventionellt ARV.
Energipositiv rening – processteg
Konventionellt ARV – processteg
Anaerob rening
Aktivslam
Anammox i huvudström
Aktivslam BNR#
Algodling raceway – sommar
Aktivslam BNR
Algodling – Djupfotoreaktor
Aktivslam BNR
Struvitfällning i huvudström
Kemisk fällning med metallsalt
# Biological Nutrient Removal (kväve och bio-P)
Kompakt rening
Tabell 12. Processteg i konceptet KR som kan ersätta processteg i ett konventionellt ARV.
Kompakt rening – processteg
Skivfilter med polymer/Me3+ fällning
Membran UF (Alfa Laval)
Membran akvaporiner (Aquaporin)
Struvitfällning i huvudström

Konventionellt ARV – processteg
Försedimentering med Me3+ fällning
Aktivslam + slutpolering
Aktivslam BNR + slutpolering
Kemisk fällning med metallsalt
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7
7.1

FULLSKALIGA SYSTEMLÖSNINGAR
INLEDNING

Syftet med avsnittet ”Fullskaliga systemlösningar” är att beskriva hur de testade
avloppsreningskoncepten kan integreras vid nuvarande svenska avloppsreningsverk. I
förlängningen kan koncepten även integreras vid avloppsreningsverk i övriga världen.
Målet är att påvisa att koncepten är applicerbara och att de är kostnadseffektiva ur
investeringssynpunkt och driftkostnadssynpunkt i vid jämförelse med nuvarande
avloppsreningsverk.
I detta avsnitt beskrivs:
-‐ Hur reningsprocesserna kan överföras från pilotskala till fullskala för reningsverk
-‐ Hur energipositiv rening kan integreras i svenska avloppsreningsverk med
storleken 100 000 p.e.
-‐ Hur kompaktrening kan integreras i svenska reningsverk i storleken upp till 10 000
p.e.
-‐ Översiktlig layout av reningsverk med införande av de två processerna
-‐ Investeringskostnad
-‐ Driftskostnad

7.2

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR

Vid studien av integrering av de testade koncepten som fullskaliga systemlösningar har de
förutsättningar och avgränsningar som redovisas nedan gjorts.
-‐
-‐

-‐

-‐
-‐
-‐

Inkommande avloppsvatten utgörs av kommunalt avloppsvatten med liten eller inga
inslag av industriellt avloppsvatten.
Inkommande avloppsvatten förutsätts genomgå mekanisk grovrening med rensgaller
och sandfång. Detta sker på samtliga svenska avloppsreningsverk och några
specifika krav med avseende på grovrening för de två processerna finns inte.
Mekanisk grovrening behandlas inte inom projektet.
För ”Energipositiv rening” förutsätts inkommande avloppsvatten håller en
temperatur på minst 12°C. I Sverige betyder det oftast att lågvärdig överskottsenergi
behöver finns tillgänglig för uppvärmning av avloppsvattnet. Överskottsenergin
förutsätts också tillgänglig utan kostnad för energi. Enbart inkoppling och
värmeväxling ingår som investeringskostnad.
För ”Kompakt rening” erfordras inte någon uppvärmning av inkommande
avloppsvatten.
Komplett slambehandling för de två systemen inkluderas.
Utgående renat avloppsvatten ska uppfylla förväntade svenska reningskrav med
avseende på BOD7, N-tot och P-tot för reningsverk i storleken 100 000 p.e. För
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-‐
-‐

reningsverk upp till storleken 10 000 p.e. antas att det inte finns något krav på
kvävereduktion.
Rening av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar är inte beaktat i
systemintegrationen.
Vid tillämpning och jämförelse med struvitfällning förutsätts att för- och/eller
simultanfällning, eller efterfällning med återföring av kemslam till sandfång eller
försedimentering, inte tillämpas.

Tabell 13. Data kring inkommande avloppsvatten som beräkningarna baseras på.
Parameter
Anslutning
BOD
COD
N-tot
P-tot
BOD mängd
COD mängd
N-tot mängd
P-tot mängd
Flöde
Dimensionerande
flöde

7.3

Enhet
p.e.
g/p.e.
g/p.e.
g/p.e.
g/p.e.
kg/dygn
kg/dygn
kg/dygn
kg/dygn
m3/dygn
m3/h

Mängd
100 000
65
120
14
2,5
6 500
12 000
1 400
250
30 000
1 875

NUVARANDE AVLOPPSRENINGSVERK SOM JÄMFÖRELSEGRUND

Avloppsreningsverk skiljer sig åt beroende på förutsättningar av olika slag som:
-‐ Geografisk lokalisering
-‐ Gällande reningskrav och andra myndighetskrav
-‐ Ålder och utbyggnadsetapper
-‐ Byggtraditioner
-‐ Ingenjörstraditioner och tekniska regelverk
Detta ger skillnader inom landet och även vid jämförelse med avloppsreningsverk utomlands.
För att förenkla jämförelsen mellan de två processkoncepten och nuvarande svenska
avloppsreningsverk är utgångspunkten ett svenskt ”konventionellt avloppsreningsverk
bestående av:
-‐ Mekanisk grovrening med avskiljning av rens och sand
-‐ Försedimentering med avskiljning av primärslam
-‐ Biologisk rening med långtgående rening med avseende på BOD7 och N-tot. För
reningsverk upp till 10 000 p.e. gäller enbart långtgående rening med avseende på
BOD7.
-‐ Kemisk rening av fosfor.
-‐ Slutrening med poleringssteg med långtgående rening med avseende på P-tot
-‐ Förtjockning av primärslam, överskottsslam och kemslam från slutrening
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-‐
-‐

7.4

Rötning av slam för att uppnå stabilisering av slam och utvinning av biogas.
Avvattning av rötat slam och återföring av rejektvatten till reningsverkets
avloppsreningssteg.

FULLSKALELÖSNING AV KONCEPTET ”ENERGIPOSITIV RENING”

Grunden i systemkonceptet Energipositiv rening är att utnyttja energiinnehållet i organiska
föroreningar i inkommande obehandlat avloppsvatten i stor utsträckning för produktion av
biogas. Genom att använda anaerob rening omvandlas organiska föroreningar till stor grad till
biogas medan energiförbrukning av anaeroba mikroorganismer är låg. Detta kan jämföras
med konventionell biologisk avloppsvattenrening där aeroba bakterier används. Aeroba
bakterier som utnyttjas till nedbrytning av organiska föroreningar kräver tillgång till syre
vilket vanligen tillförs med luft. Lufttillförsel sker med kompressorer som har hög
elenergiförbrukning. Vanligen utgör kompressorernas energiförbrukning 25-35% av den
totala elenergiförbrukningen vid ett avloppsreningsverk. Kan mängden luft reduceras eller
helt uteslutas finns alltså en stor energibesparingspotential. Detta är fallet då anaerob rening
används.
En viktig förutsättning för att anaerob rening ska vara effektiv under svenska förhållanden är
att temperaturen i inkommande avloppsvatten kan höjas till minimum 12°C. Med nya
ledningsnät kan man ha korta ledningar med lite inläckage av tillskotts- och grundvatten
vilket ger en hög temperatur på avloppsvattnet, i t.ex. Hammarby sjöstad var temperaturen i
avloppsvattnet aldrig under 17°C (Hellström et al. 2008). I urbana miljöer förekommer en
mängd energiströmmar med låggradig temperatur som är svåranvändbar, exempelvis
returflöden i fjärrvärmesystem. Dessa kan utgöra energikälla för temperaturhöjning av
inkommande avloppsvatten genom värmeväxling. Tillförsel av prima energi för
temperturhöjning är inte ekonomiskt. Andra energikällor kan vara industrier med kontinuerlig
produktion och behov av kylning av genererad energi.
Är temperaturen på avloppsvattnet tillräckligt hög eller om tillgången till lågvärdig
vattenburen överskottsenergi möjlig och tillgänglig i anslutning till ett befintligt
avloppsreningsverk så är integrering av ”Energipositiv rening” okomplicerad.
7.4.1

Värmning av avloppsvatten

Efter mekanisk grovrening sker energitillförsel till avloppsvattnet genom värmeväxling med
plattvärmeväxlare. Efter värmningen pumpas avloppsvatten till efterföljande anaerob rening.
7.4.2 Anaerob rening
Anaerob rening sker i slutna omrörda tankar med suspenderade bärare. Påväxt av anaeroba
mikroorganismer sker på bärarna vilket skapar en stor kontaktyta med avloppsvattnet.
Tankarna är fyllda till 35% med suspenderade bärare.
För att tillvarata löst metan i avloppsvatten så följer en metanstripper-tank efter vardera
anaerob tank. Luft blåses in i strippertankens botten och biogas följer med gasflödet från
tankens topp.
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7.4.3 Struvitfällning
För att återvinna fosfor så sker struvitfällning på det anaerobt behandlade avloppsvattnet. Den
största mängden fosfor finns kvar i avloppsvattnet efter anaerob rening och därmed kan den
största återvinningsgraden av fosfor uppnås här. Återvinning sker genom utfällning av struvit
i reaktortankar som separeras med efterföljande cykloner.
7.4.4 Kvävereduktion – Anammox
Vid vinterdrift sker kvävereduktion med en anammoxprocess. Anammoxprocessen kan även
användas vid sommardrift om det är fördelaktigt. Anammoxprocesser erfordrar ingen kolkälla
och enbart 40% av syrebehovet i jämförelse med konventionell nitrifikation/denitrifikation.
Syretillförsel sker genom luftinblåsning med kompressorer och bottenluftsystem. Anammoxreaktorn utgörs av en delvolym för nitritation och en delvolym till anammox.
Anammoxprocessen sker i bassänger delvis fyllda med suspenderade bärare. Tillförsel av
rejektvatten med högt ammoniuminnehåll sker intermittent för att hålla tillbaka tillväxten av
nitrifierande bakterier som i annat fall kan hämma anammoxprocessen.
7.4.5 Slamseparation efter anammox
I den aktuella storleken på reningsverk kommer skivfilter användas för slamseparation efter
anammox. Kemisk förbehandling med polymer före mikrosil är nödvänlig för att bilda större
aggregat för att förbättra separationspotentialen och öka effektiviteten i separationssteget och
säkerställa låg utgående halt av suspenderade ämnen från mikrosil. Polymertillsats sker under
snabb inblandning (1-7 sekunder) och därefter följer långsam omröring i en flockningstank
(under 4 minuter).
Det antas att löst fosfor i avloppsvatten har fällts ut uppströms mikrosilen och att dosering
fällningskemikalie (Me3+) inte behövs för att uppnå låg utgående fosforhalt (≤ 0,20 mg Ptot/l).
7.4.6 Sommardrift – Algrening
Under sommarhalvåret då solljusintensiteten är tillräcklig är det möjligt att använda alger för
närsaltreduktion. Alger hålls i grunda bassänger typ ”raceways” där suspendering av alger och
strömning upprätthålls med hjälp av omrörare. Vätskedjupet begränsas till 0,3 m för att
säkerställa god ljustillförsel i hela vätskevolymen.
7.4.7 Sommardrift – separation av alger
För att säkerställa låg utgående halt av suspenderade ämnen och fosfor så sker flockning och
separation av alger med flotation. Dosering av polymer och eller Me3+ kan ske för att förbättra
avskiljningsgraden och säkerställa låg utgående fosforhalt ≤ 0,20 mg P-tot/l.
7.4.8

Investeringskostnad – ”Energipositiv rening”

En kostnadsberäkning av konceptet Energipositiv rening har gjorts. Kostnaderna fördelas på:
-‐ Bygg- och anläggningsarbete
-‐ Maskin och processutrustning
-‐ Processtankar
-‐ Elutrustning, elinstallation och styrsystem
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7.5

FULLSKALELÖSNING AV KONCEPTET ”KOMPAKT RENING”

Grundtanken i konceptet Kompakt rening är att få ett komplett reningssystem med litet
ytbehov och där utvinning av energi genom rötning av organiskt material sker i stor
utsträckning. Systemet är baserat på koagulering, flockning och avskiljning med mikrosil
(trumfilter) efterföljt av membranseparation.
Slutseparation är tänkt att ske med akvaporin-membran för avskiljning av kväveföreningar
och fosfor. Vid försöken har det framkommit att akvaporin-membranen är långt från
färdigutvecklade för användning för fullskalig avloppsvattenrening. Tester har gjort med
akvaporin-membran i liten skala vilket visat att avskiljning av NH4-N endast sker upp till
65%. Detta är otillräckligt för att klara svenska krav (82-85%) för den aktuella storleken på
reningsverk som förväntas vara 8 mg N-tot/l i utgående vattnet eller lägre.
I framtida perspektiv är akvaporin-membran intressanta som ett sista separationssteg.
Bedömningen är att i nuläget är det svårt att avgöra när membranen kan bli kommersiellt
intressant och med prestanda som motsvarar behoven vid avloppsvattenrening. Konceptet
kompaktrening har därför primärt inriktats på att jämföras med mindre reningsverk (d.v.s.
<10 000 p.e) som inte omfattas av krav på kvävereduktion.
7.5.1

Fällning och flockning

Inkommande avloppsvatten förutsätts genomgått mekanisk rening med rensgaller och
sandavskiljning. Optimering av avskiljning av partikulärt och finkolloidalt material sker
genom tillsatts av metallsalt Al3+ i kombination med polymer. Flockning sker därefter för
uppbyggnad av separerbara mikroflockar. Kemikalieförbrukning (i fällning och
flockningsteget) före mikrosilning är mycket beroende på inkommande vattenkvalitet och
önskad reduktionsgrad av COD, SS, TP, d.v.s. vilken utgående vattenkvalitet från filter som
anses lämplig. För att uppnå 0,3 mg TP/l i utgående vattnet från trumfilter behövdes i dessa
försök en dos på 15 mg Al 3+/l och 3 mg/l polymer. Med denna dos var reduktionen av fosfor
och partiklar i det inkommande avloppsvatten kring >95% (Väänänen et al. 2016).
7.5.2

Mikrosilning

Kemiskt fällt och flockat avloppsvatten tillförs mikrosilar för avskiljning av organiskt
material. För den aktuella storleken på reningsverk kommer trumfilter användas.
7.5.3 Mikrofiltreringsmembran
Efter mikrosilning sker mikrofiltrering i ett membransteg för att uppnå ett nära nog
partikelfritt (0,2 µm) avloppsvatten med mycket lågt innehåll av partikulärt organiskt material
och fosfor. Lösta ämnen som t.ex. BOD7, NH4 och PO4 kan dock inte avskiljas utan det är
nästa stegs uppgift att ta bort, vilket Aquaporin-membranen var avsedda för.
Membranmodulerna för mikrofiltrering placeras dränkta i en bassäng. Membranen kan drivas
med vakuumpump eller gravitation. I gravitation används vattenpelaren ovanför membranen
som tillgängligt TMP, där trycket justeras med regleringsventil styrd på nivå eller flöde.
Rörledningssystemet för membranmodulerna består av permeat/CIP – rör och luft. Beroende
på önskad flexibilitet med avseende på kontinuerlig drift vid rengöring (CIP) och underhåll av
bassänger fördelas modulerna in i celler. En cell består av ett antal moduler med gemensamt
stamrör för permeat/CIP och eventuellt luft.
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7.5.4 Investeringskostnad– ”Kompakt rening”
En kostnadsberäkning av konceptet Kompakt rening har gjorts. Kostnaderna fördelas på:
-‐ Bygg- och anläggningsarbete
-‐ Maskin och processutrustning
-‐ Processtankar
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8

IMPLEMENTERING PÅ BEFINTLIGA RENINGSVERK

Energipositiv rening
Den process som utvärderats på Källby är hela kedjan med reduktion av organiskt material,
kväve samt fosfor. Om de biologiska stegen ska byggas om kan hela konceptet användas om
avloppsvattnet har en temperatur från 12°C och uppåt. Temperaturen kan vara naturlig i
vattnet men en viss uppvärmning kan ske om det finns överskottsvärme från någon
närliggande industrianläggning.
För att få ner driftskostnaderna i ett reningsverk kan både den anaeroba behandlingen eller
anammox-processen ersätta befintliga steg var för sig. Det är inget krav att processdelarna ska
hänga ihop.
Den anaeroba behandlingen av avloppsvattnet är speciellt lämplig i varmare länder där elkostnaden är hög. Med föreslagen teknik kan då luftade bassänger ersättas med ett anaerobt
steg där biogas produceras. Elbehovet kan då reduceras med 50% i anläggningen.
Anammox-processen är också väldigt intressant och energisnål då kvävereduktion krävs. Ett
sådant steg kan kopplas på om krav på kvävereduktion kommer. Resterande anläggning kan
behållas i befintligt skick.
I många länder i närheten av ekvatorn har det på kommunala anläggningar byggts anaerob
rening med s.k. UASB-teknik. Dessa system har ofta fungerat dåligt och ett sätt skulle vara att
byta ut själva reaktorerna mot AnMBBR-reaktorer och utnyttja resten av den befintliga
anläggningen såsom gassystem och efterbehandling.
Kompakt rening
Inom den konventionella avloppsvattenrening bruka det inkommande avloppsvatten först
behandlas i det s.k. mekaniska reningssteget vilket bestå av rensgaller, sandfång och
försedimentering (Tchobanoglous et al. 2002). Inom den kompakta reningen kan det
konstateras att även i framtiden kommer rensgaller och sandfång vara nödvändiga för att
undvika större driftstörningar i de efterföljande behandlingsstegen.
Därefter anses det att koagulering och flockulering behöver tillsättas på grund av (1) lösta
ämnen i form av kol och fosfor inte kan avskiljas i varken trumfilter (mikrosilning) eller med
en MF-membran och därför kan nuvarande samt framtida utsläppskrav inte uppfyllas (BOD7
15 mg/L, TP 0,5 mg/L). Kemisk förfällning i kombination med flockning möjliggör att kunna
avskilja så mycket energirikt kol som möjligt för att kunna öka biogasproduktion. Doseringen
av koagulant i form av metallsalt t.ex. Fe, Al är gängse på de flesta ARV som använder sig av
förfällning för att reducera fosfor och kol i form av flockbildning som bruka avskiljas i
försedimentering. Därför anses att båda kemiska förbehandlingssteg är redan beprövade för
konventionell avloppsvattenrening.
Emellertid, istället för försedimentering kan trumfilter (mikrosilning) användas vilket är en
s.k. stand alone-produkt och finns tillgänglig på marknaden för fullskalig drift. En
implementering av trumfilter anses vara fullt möjligt och lätt att integrera på ett befintligt
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avloppsreningsverk. Ekonomiskt kan det vara fördelaktigt att utnyttja volymerna i existerande
försedimenteringsbassänger för fällning, flockning och mikrosilning alternativt byggs hela
förbehandlingssteget som en ny enhet. Filtratet som produceras i trumfilter kan då lagras i
delar eller i hela försedimenteringsbassängernas existerande volym och utjämna det
varierande inkommande avloppsvattenflödet innan det pumpas vidare till mikrofiltreringen
(MF).
Mikrofiltrering (MF-membran) är som trumfilter ett stand alone-applikation, d.v.s. en
kommersiell produkt som kan placeras direkt efter försedimentering. Kringutrustning till
mikrofiltrering t.ex. luftning finns också kommersiellt tillgängligt. Permeat (flödet som går
genom MF-membran) som produceras uppfyller nuvarande svenska reningskrav för små och
medelstora reningsverk (upp till 10 000 p.e.). Utöver, att reningskrav kan uppfyllas, så behövs
0.4 kWhel·m-3 i form av elektricitet vilket motsvara den specifika el-användning för ARV i
storlek 100 000 p.e. Dessutom finns det potential att minska den specifika el-användning för
små-medelstora reningsverk i Sverige med nästan 50% då medianvärdet för ARV i
storleksordning < 10 000 p.e. rapporterades vara 0,75 kWhel·m-3. [Hey et al. 2016]
Utöver att avloppsvatten kan renas i huvudström med kemiska och mekaniska
behandlingssteg, genererar både trumfilter och membranfilter slamströmmar som behöver
behandlas. Behandlingen kan ske i befintlig slambehandlingen (om tillgänglig) eller behöver
åtminstone förtjockas och transporteras för rötning. I denna studie kom det fram att >30% mer
biogas kan produceras jämfört med konventionell teknik (Falk, 2015) då största delen av kolet
kan avskiljas och inte reduceras till mindre energirikt kol i form av bioslam och CO2 vilket är
i linje med Remy et al. (2014) som testade primärfiltrering (trumfilter) i kombination med
förfällning, flockning och därefter slamrötning.
Summa summarum, den kompakta reningen med kemisk förbehandling vilket redan idag är
kommersiell tillgänglig anses vara lätt implementerbar på avloppsreningsverk i
storleksordning upp till 10 000 p.e. och kan uppfylla dagens reningskrav. Den kompakta
reningen eliminera risken för växthusgasbildning och den kemiska potential som finns i
avloppsvatten t.ex. biogasproduktion kan utnyttjas till en högra grad.
Algodling
Rening av avloppsvatten med hjälp av alger har liksom många andra biologiska system
bristen att det är sårbart om hela flödet ska renas på kväve, fosfor och BOD. Däremot kan ett
system där en delström eller rejektvatten används för algodling ha många fördelar där
intressanta aspekter, vid sidan av den faktiska näringsreduktionen, är produktion av biomassa
samt reduktion av organiska föroreningar samt tarmpatogener. En viktig aspekt i algernas
tillväxt är vattnets sammansättning, exempelvis spelar pH och koncentration av näringsämnen
in och att systemet måste optimeras på plats. Biomassan kan ha flera möjliga
användningsområden bl. a. för rötning, näringsåterföring, extraktion av oljor och rening av
tungmetaller. Både racewaysystemet och djupfotobioreaktorn har förutsättningar att användas
på befintliga reningsverk. Om raceway ska stå utomhus krävs vissa förutsättningar vad gäller
ljustimmar och temperatur, men systemet är fullt möjligt att använda i Sverige under perioden
april-september. Racewaysystemet har fördelen att det krävs mycket små insatser för att
uppnå önskad effekt, då den endast är beroende av förutsättningarna nämnda ovan samt att få
tillgång till nytt vatten efter lämplig uppehållstid. Djupfotobioreaktorn har fördelen att kunna
användas året runt och uppnå en stabilare drift då många parametrar kan styras.
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Struvitutvinning
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.
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. 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 Delrapport Struvitutvinning
punkt 5.4.
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9

SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Inom projektet har två innovativa processteknikkoncept för avloppsvattenbehandling testats.
Koncepten kan dels betraktas som konkurrerande men även som komplement till varandra.
Användandet av de olika tillämpningar är dock helt beroende på vilka lokala förutsättningar
som råder. Gemensamt har varit att betrakta avloppsvatten som en resurs och på olika sätt ta
vara på de olika resurser som avloppsvatten utgörs av.
Energipositiv rening
Konceptet ”Energipositiv rening” har haft som ledstjärna att genera största möjliga mängd
energi ur avloppsvattens innehåll av organisk nedbrytbart material och att minimera
energianvändningen i processen genom att undvika aktivslam och traditionell de/nitrifikationsprocess. Konceptet har visat att det är fullt möjligt att driva en anaerob process
ned till låga (<12°C) temperaturer och därmed producera biogas som kan användas på flera
sätt som energikälla. Avloppsvattnets temperatur har stor inverkan på den anaeroba
processens hastighet och ju högre denna är desto snabbare fungerar det och desto mindre
behandlingsvolym behövs. Avloppsvattnets temperatur bestäms till stor del av klimatet där
våra städer är lokaliserade men även på ledningsnätets storlek samt åldersstatusen och hur
stort inläckaget av tillskotts- och grundvatten är. I det svenska klimatet varierar därför
avloppsvattnets temperatur tämligen mycket över året och variationer finns också inom landet
och då stora reningsverk jämförs med mindre. Att värma avloppsvatten med spillvärme kan
därför vara intressant för svenska förhållanden. Stora mängder spillvärme finns att tillgå men
oftast är tillgänglig spillvärme och avloppsreningsverk inte något som samordnas i
samhällsplaneringen.
Då det energipositiva reningskonceptet ser ut att vara både billigare i investering och i drift
jämför med traditionella reningsverk bör man vid investeringar i nya reningsverk åtminstone
lyfta blicken för att undersöka möjligheterna att få tillgång till spillvärme. Stora möjligheter
finns att reducera driftskostnaden för avloppsvattenrening och samtidigt producera högvärdig
förnyelsebar energi i form av biogas. Detta skulle kunna utgöra ett paradigmskifte inom
kommunal avloppsvattenrening även om steget dit får betraktas som långt. I varmare klimat i
andra delar av världen har avloppsvattnet ”naturligt” hög temperatur, i storleksordningen 2025°C, och då är konceptet betydligt enklare att tillämpa.
Med en anammoxprocess i huvudavloppsflödet finns goda möjligheter att uppnå långtgående
kvävereduktion med reducerat energibehov och utan behov av kolkälla jämför med
konventionell nitrifikation/denitrifikation. Anammoxprocesser för huvudström kräver dock
mer utvecklingsarbete för att säkerställa stabil drift.
En sidoeffekt av konceptet är att ”footprint” (ytbehovet) för ett reningsverk blir betydligt
mindre än vad fallet är för konventionell reningsteknik. Upp till 50% besparing av nödvändig
yta bedöms som fullt rimligt, något som är tilltalande inte minst i tätbefolkade områden.
Struvitfällning i huvudflödet med låga kväve- och fosforkoncentrationer kan tillämpas och
möjliggör återföring av fosfor och kväve i kretsloppet. Med struvitfällning fås en kväve- och
fosforkälla som är ren från de eventuella föroreningar som finns i rötslam från ARV.
Resultaten visar att mer än 50% av inkommande fosfat kan avskiljas som struvit om den
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ingående fosfathalten är över 5 mg/l. Med struvitfällning i huvudström kan således behovet av
konventionell kemisk fosforfällning begränsas avsevärt.
Algrening har också testats med god upptagning av kväve och fosfor och med möjlig
näringsåterföring i kretsloppet. Lokala förutsättningar, t.ex. vattnets kemi, kan påverka hur
effektiva algerna är att reducera mängden näringsämnen. Algodling med naturligt solljus är
energieffektivt och fullt fungerande sommartid (6-7 månader), men den har mycket stort
ytbehov och är mindre gynnsamt i svenskt klimat på vintern. Algodling i djupfotoreaktor med
LED-belysning fungerar hela året men kräver betydligt större energiinsats. Odlas algerna med
belysning spelar ljuskvaliteten stor roll för produktiviteten. Algodling är mest lämplig på
mindre verk där markpriserna inte är så höga. Det kan även vara ett bra alternativ för att rena
delflöden på ett stort reningsverk och där man samtidigt kan få ut användbara/säljbara
produkter från algerna.
Kompakt rening
Konceptet ”Kompakt rening” har varit just att ta fram ett utrymmesbesparande
reningskoncept som samtidigt uppfyller långtgående reningskrav. Konceptet baseras på
koagulering och flockning med efterföljande mikrosilning därefter mikrofiltrering och s.k.
framåt-osmos med akvaporinmembran.
Så som namnet anger så kan mycket kompakt och utrymmesbesparande reningsverk byggas.
Mer än 80% besparing av nödvändig yta i jämförelse med konventionell avloppsvattenrening
bedöms som full rimligt. Konceptet visar att det går att uppnå mycket långtgående rening med
avseende på organiskt material, BOD och COD samt fosfor. Framåt-osmos med
akvaporinmembran för kväverening har testats och upp till 65% av ammonium-kvävet
avskiljdes, vilket inte räcker för att klara kvävekraven för stora reningsverk.
Akvaporinmembran-tekniken måste fortfarande betraktas att vara i utvecklingsstadiet och det
återstår arbete innan någon praktisk tillämpning inom avloppsvattenbehandling är möjlig.
Konceptet ”Kompakt rening” kan tillämpas på mindre avloppsreningsverk och där krav enbart
ställs på rening av organiskt material och fosfor. Finns det krav på kväverening måste
konceptet kompletteras med någon forma av konventionell reningsteknik, t.ex. MBBR med
nitrifikation och denitrifikation. Vattnet som man får ut efter reningen är mycket rent utom
med avseende på ammonium. Därför borde det kunna användas för bevattning även det skulle
kräva mer tester för att vara helt säker. Struvitutvinning är inte möjlig om fällning görs i
MSF-filtret.
I den kompakta reningen med mycket hög avskiljningsgrad av avloppsvattnets innehåll av
organiskt material fås slam med stor energipotential. Slammet kan rötas med konventionell
slamrötningsteknik varvid mer biogas genereras jämfört med både konventionell rening och
med energipositiv rening. Inom den kompakta reningen har dock inte reningen av rejektet
fullt ut studerats.
Projektet har visat att det är möjligt att rena kommunalt avloppsvatten enligt de båda
koncepten ”energipositiv rening” och ”kompakt rening”. Båda koncepten är dessutom
utrymmesbesparande och energipositiva. Det är också fullt möjligt att odla alger på
avloppsvatten för att fånga näringsämnen och för att få fram en biomassa. Det går även att
utvinna fosfor i form av struvit ur huvudströmmen trots låga halter med fosfat. Nästa steg är
att tillämpa metoderna i större skala, men där har de olika delprocesserna kommit olika långt.
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BILAGA 1 – SAMMANSTÄLLNING ÖVER GJORDA ANTAGANDEN
OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BERÄKNING AV
JÄMFÖRELSETAL
A. GENERELLT GÄLLANDE BERÄKNINGAR FÖR KONVENTIONELLT ARV
OCH TESTLINJER

•
•

•

•

1. Allmänt
Beräkningarna görs för ett reningsverk motsvarande 100 000 p.e. respektive för ett
reningsverk <10 000 p.e.
Utgångspunkten vid beräkning av jämförelsetalen är motsvarande förhållanden som
finns på avloppsreningsverk i södra Sverige avseende exempelvis temperatur och
inkommande avloppsvattenkvalitet.
2. Ytbehov
Vid beräkning av ytbehov för komplett rening/helt ARV medräknas ej rensgaller och
sandfång. Detta då dessa funktioner krävs för såväl testlinjer som konventionellt ARV
och inte påverkas av vald reningsteknik i efterföljande steg.
Vid beräkning av ytbehov medräknas endast process, d.v.s. inkluderar enbart
bassängytor och ytbehov för övrig utrustning som behövs för process.

•
•
•

3. Energiförbrukning
Elförbrukning vid uppgradering till fordonsgas har antagits vara 0,23 kWh/m3 rågas.
Trycksättning av uppgraderad fordonsgas har ej inkluderats.
Inloppspumpar till ARV har ej inkluderats.

•

4. Energiproduktion
Utvinning av värme från utgående avloppsvatten har ej inkluderats.

•
•
•
•

•
•

5. Exergiberäkningar
Exergiinnehåll för substrat, gällande inkommande vatten (Exsub); Endast innehåll av
COD och N ingår, P försummas i enlighet med Balmér och Hellström (2011).
Exergiinnehåll för substrat, gällande externslam (Exsub); Inget externslam har
medräknats.
OCPin; Räknar Nin som N-tot*exergiinnehåll NH4-N. Enligt rekommendation av D.
Hellström.
OCPut; Räknar allt kväve som inte är nitrat eller nitrit som ammoniumkväve. Om vi
inte vet vad vi har i utgående vatten så räknar N-tot som nitrat om det finns
nitrifikation och som ammonium om inte finns nitrifikation. Enligt rekommendation
av D. Hellström.
6. Kemikaliekostnader
Pris för järnklorid (PIX) har antagits vara 1800 kr/ton.
Pris för polymer har antagits vara 30 kr/kg.
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B. KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK/KONVENTIONELLT ARV
MOTSVARANDE 100 000 P.E.

•

•
•

•

1. Allmänt
När inte annat anges har data för beräkning av aktuella jämförelsetal hämtats från
miljörapporten för år 2015 för Källby avloppsreningsverk (MR2015).
2. Ytbehov
Bräddvattenbassänger exkluderas från beräkningen då funktionen ej medräknas för
testlinjerna.
Biodammar exkluderas från beräkningen då detta processteg ej anses vara
representativt för konventionell avloppsvattenrening i Sverige.
3. Halter i utgående vatten
Baseras på flödesproportionerliga dygnsprover under ett år, år 2015.

•

4. Näringsåterföringsgrad
Baseras på flödesproportionerliga dygnsprover på inkommande vatten under ett år, år
2015, samt på 12 samlingsprover under 2015 på slam avseende innehåll av kväve och
fosfor.

•

5. Energiförbrukning
Andel av inköpt fjärrvärme som används för uppvärmning av rötkammare antas vara
80% av det total inköpt fjärrvärme, efter uppgift från Liselotte Stålhandske, VA Syd.

•
•

6. Energiproduktion
Antar 0,7% förluster av metan vid uppgradering till fordonsgas.
140 MWh biogas facklades under 2015 enligt MR2015. Antar dock här att all
producerad biogas går till uppgraderingsanläggningen.

•

•

•

7. Exergiberäkningar
Exsub för inkommande vatten och OCP, innehåll av COD; Det som anges i MR2015 är
BOD7 och TOC. Använder faktor 2,1 mot BOD efter Elin Ossianssons,
processingenjör Källby ARV, inrådan.
Exsub: Mängden externslam antas vara försumbar. Enligt MR2015: "Beräknad andel
totalkväve och totalfosfor som tillförs avloppsreningsverket är för N-tot ca 1,0% av
den totala kvävebelastningen samt för P-tot ca 1,6% av den totala fosforbelastningen".
8. Investeringskostnad
För beräkning av investeringskostnad har uppgift för kostnad av nytt konventionellt
ARV i Borås använts. Omräkning har gjorts från 150 000 p.e. (dimensionering Borås)
till 100 000 p.e. Underlag för kostnaderna kommer från entreprenörerna som bygger
det nya reningsverket.
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C. KONVENTIONELLT ARV MOTSVARANDE < 10 000 P.E.

•

1. Allmänt
När inte annat anges har data för beräkning av aktuella jämförelsetal hämtats från
miljörapporten för år 2015 för Södra Sandby avloppsreningsverk (MR2015).
2. Ytbehov

•

•

•

•

Biodammar exkluderas från beräkningen då detta processteg ej anses vara
representativt för konventionell avloppsvattenrening i Sverige.
3. Halter i utgående vatten
Baseras på flödesproportionerliga dygnsprover under ett år, år 2015.
4. Energiförbrukning
Uppvärmningsbehov av rötkammare antas i beräkningarna kunna tillgodoses med
fjärrvärme, men tillgodoses i praktiken genom eldning av producerad biogas i en
gaspanna samt med tillägg av olja vid problem med skumning i rötningsprocessen
samt vid extremt kall väderlek.
Samma uppvärmningsbehov per p.e. som behövs för rötkammare för Källby ARV har
antagits behövas för konventionell rening motsvarande reningsverk <10 000 p.e. Detta
då uppvärmningsbehovet för Södra Sandby ARV har bedömts vara icke representativt
stort, 49 kWh värme/p.e., år enligt uppgifter från MR2015. Då den kompakta
reningslinjen använt sig av samma jämförelsetal för uppvärmning av rötkammare som
för Källby ARV har detta jämförelsetal beslutats användas även för konventionell
rening motsvarande ARV <10 000 p.e.
5. Energiproduktion

•

•
•

Producerad biogas har antagits kunna uppgraderas till fordonsgas, även om
anläggningens storlek i praktiken förmodligen inte ekonomiskt skulle kunna försvara
en uppgraderingsanläggning.
Antar 0,7% förluster av metan vid uppgradering till fordonsgas.
47 MWh biogas facklades under 2015 enligt MR2015. Antar dock här att all
producerad biogas uppgraderas till fordonsgas.

D. ENERGIPOSITIV RENING

•
•

•

1. Allmänt
Beräkningarna har gjorts för ett reningsverk motsvarande 89 200 p.e, d.v.s. Källby
ARV.
Utgångspunkten vid beräkning av jämförelsetalen är motsvarande förhållanden som
under utvärderingsperiod av pilotförsök, kompletterat med beräknade värden utifrån
Källbys miljörapport 2014.
2. Ytbehov
Ytbehovet baserar sig på en layout med yta 100 * 75 m. AnMBBR, anammox och
rötkammare är placerade utanför en byggnad där resten av utrustningen är placerad.
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Det är en förenklad skiss men kan ge en antydan om vilken yta som behövs.

•

•

•

•
•

•

3. Halter i utgående vatten
Utgående löst COD, BOD och N baseras på uppnådda resultat från PNA-piloten under
huvudströmsfas vid goda förhållanden. Utgående totalhalter av P, COD, BOD och N
baseras på fällningsförsök gjorda på utgående vatten på laboratoriet.
4. Näringsåterföringsgrad
Antar mineralisering av kväve vid rötning proportionell mot nedbrytningsgrad (CODbaserad), vilket ger genomsnittlig mineralisering på 59% i grundfallet och 51% i algfallet. Antar vidare 0% mineralisering av fosfor vid rötning på grund av fullständig
utfällning med överskottskemikalier. Det som inte mineraliseras går vidare till rötslam
och kan därmed återföras.
5. Energiförbrukning
För beräkning av energiförbrukningen har en motoreffekt bedömts för varje större
motorenhet. Sedan har en energiberäkning genomförts där effektbehov och tid per
dygn som den aktuella motorn är i drift. Energibehovet är beräknat till 1 820 MWh/år
och detta motsvarar 18,2 kWh/p.e.
Ammoniumoxideringen är beräknad som 1,2 kWh/kg NH4-N reducerad.
Mindre motorer är inte medräknade.
6. Energiproduktion
COD-reduktion i AnMBBR baseras på medelvärde från utvärderingsperiod.
Metanproduktion från AnMBBR baseras på COD-reduktion med hänsyn tagen till
långtgående sulfatreduktion.
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•

•

•

7. Kemikaliekostnader
Kemikalieförbrukning för efterfällning/filtrering samt för separation av alger baseras
på fällningsförsök gjorda på utgående vatten på laboratoriet. Polymerförbrukning
baseras på erfarenhet från kemikalieåtgång vid slamavvattning (5 kg polymer per ton
avvattnad TS).
8. Investeringskostnad
En uppskattning för investeringskostnaden har gjorts för en nyinstallerad energipositiv
anläggning. Totalpriset för kunden uppgår till ca 250 000 000 kr. Det innebär en
kostnad på 2 500 kr/p.e.
Byggnaden som ingår är av relativt enkel art. Priserna på utrustning och tjänster
baserar sig i huvudsak på offerter från leverantörer men vissa priser är uppskattade
efter erfarenhet.

E. KOMPAKT RENING

•

•

•

•

•

•
•
•

1. Allmänt
Beräkningarna har gjorts för ett reningsverk motsvarande <10 000 p.e.
Utgångspunkten vid beräkning av jämförelsetalen är motsvarande förhållanden som
under utvärderingsperiod av pilotförsök.
2. Ytbehov
Ytbehovet för en reningsanläggning för 10 000 p.e har beräknats. Ytbehov för
mikrosil beror på val av modell av mikrosil och på utformning av fällnings- och
flockningssteget (tillåten bassängdjup). Med ett trumfilter av medelstorlek som ett
filter av typen HDF2005, blir ytbehov 0,0008 m2/p.e. Koagulerings- och
flockningsbassänger (1,5 m bassängdjup ovan mark) har uppskattats till att ha ett
ytbehovet på ca 0,001 m2/p.e. Tillsammans är det ca 0,002 m2/p.e. vilket utgör ca 10%
av ytbehovet för hela kompakta reningssteget.
3. Halter i utgående vatten
Kemikalieförbrukning före mikrosilning i fällnings- och flockningssteget är mycket
beroende på vilken reduktion som önskas. För att uppnå 0,3 mg TP/l i utgående vattnet
från trumfilter behöver man dosera 15 mg Al3+/l och 3 mg/l polymer. För att uppnå 0,5
mg TP/l i utgående vattnet från trumfilter behöver man dosera 7 mg Al3+/l och 3 mg/l
polymer.
Ca 10% avskiljning av Tot-N kan uppnås under fällning-flockning-mikrosilning
reningssteg.
4. Näringsåterföringsgrad
97% av P från koagulering-flockning-mikrosilning steget hamnar i slammet.
5. Energiförbrukning
Uppvärmningsbehov av rötkammare har antagits kunna tillgodoses med fjärrvärme.
Samma uppvärmningsbehov per p.e. som behövs för rötkammare för Källby ARV har
antagits behövas för den kompakta reningen.
Elförbrukning för mikrosil (eller trumfilter) beror på vilken modell av trumfilter man
använder, backspolningsprocent och vilken tryck man använder för backspolning
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under processen. Elförbrukning här har beräknats för en anläggning på storlek av
10 000 p.e. och där ett trumfilter (HDF 2005) är i kontinuerlig drift med ett
backspoltryck på 4 bar. Elförbrukning har uppskattats även för fällnings- och
flockningssteget, men den kan hända att designen för dessa inte kan bli mer optimal.
Beräkningar för fällning- och flockning inkluderar el förbrukning för doser pumpar,
motorer för inblandning av kemikalier och omblandning i fällnings och
flockningssteget. För en anläggning av storlek 10 000 p.e. blir elförbrukning för
fällning och flockning ca 1 kWh/(p.e. och år) för drift av trumfilter (rotation och
trycksättning av spolvatten till 4 bar) ca 2,5 kWh/(p.e. och år). Tillsammans utgör
detta ca 8% (3,6 kWh/(p.e. och år) av den totala energiförbrukningen för hela den
kompakta linjen.

•

•

•

6. Energiproduktion
Producerad biogas har antagits kunna uppgraderas till fordonsgas, även om
anläggningens storlek i praktiken förmodligen inte ekonomiskt skulle kunna försvara
en uppgraderingsanläggning.
Tidigare försök med fällnings-flocknings och trumfiltersteg för primärvattenrening har
visat att man kan producera mer biogas från detta slam jämfört med ordinarie
försedimenterat slam (Remy et al 2014). För motsvarande konventionell rening på
Källby avloppsreningsverk är biogasproduktion ca 65 kWh/(p.e. och år). En första
uppskattningarna visar att slammet från kemisk förbehandlingen och mikrosilning ger
40% mer metangasutbyte jämfört med Källby idag (Falk, 2015).
7. Kemikaliekostnader
Kostnaden för fällnings- och flockningskemikalier i MS steget är beroende på vilket
krav man ställer på utgående vatten. Vid lägre krav är den nödvändiga kemikaliedosen
lägre (Väänänen et al 2016) och därmed kostnaden och vice versa. Uppskattningsvis
skulle kostnaden för kemikalierna variera mellan mellan17-44 kr/(p.e. och år) för att
åstadkomma en SS reduktion på mellan 80-99% (SS ut 3-100 mg/L). Varvid det
högsta belopp på 44 SEK/(p.e. och år) eller 0,4 SEK/m3 behandlat vatten är vid den
testade maximala dos, dvs. 15 mg Al3+/l (polyaluminiumklorid, PAX XL-100, Kemira,
Sverige), och 3 mg/l polyakrylamid baserade polymerer (negativt och positivt laddade,
Veolia, Frankrike).

F. ALGFÖRSÖK

•

•
•

1. Allmänt
Utgångspunkten vid beräkning av jämförelsetal baseras på försök och förhållanden
som finns på Smygehamns avloppsreningsverk avseende exempelvis temperatur och
inkommande avloppsvattenkvalitet.
Projektet har endast undersökt 14 dagars uppehållstid. Kolumnen med 7 dagars
uppehållstid har inkluderats som en teoretisk jämförelse.
Resultaten i tabellen ska ses i ljuset av att studien har utförts i en liten raceway om
endast 3,6 m2 vilken undersökts mellan april och augusti månad. Provtagningar har
genomförts vid skörd en gång i veckan. Algodlingen har undersökts under projektets
förutsättningar och har därmed inte optimerats.
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•

•
•

•

2. Ytbehov
Vid beräkning av ytbehov medräknas endast ytbehovet för Algodlingens raceway
eftersom de övriga komponenters ytbehov anses vara små i förhållande. Ytbehovet
baseras på undersökt yta och den motsvarande antal p.e. som ytan renar.
3. Halter i utgående vatten
Reningsgraden undersöktes vid 14 dagars uppehållstid, och anges som lika vid båda
uppehållstiderna (14 och 7 dagar). Detta är ett osäkert antagande.
Andelen N-tot och P-tot i primärslam från förbehandlingen undersöktes inte i
projektet. Istället har antagits värden från Tchobanoglus och Burton (1991).
4. Näringsåterföringsgrad
Den näring som avlägsnades i processen har antagits kunna återföras.

•
•

5. Energiförbrukning
Här
har
elförbrukning
för
förbehandling
av
avloppsvatten
med
sedimentationskammare, elförbrukning för att driva paddelhjul, samt elförbrukning för
att skörda algerna med DAF-teknik inkluderats. Dessa data är till stor del baserade på
enstaka värden från litteraturen och bör beaktas med försiktighet.
Elförbrukning för förbehandling är direkt extrapolerade från försöken i pilotskala och
bidrar därför mycket till total energikonsumtion.
Elförbrukning för att driva paddelhjul i raceways har beräknats som medelvärde för
från Sheean et al. (1998) och Rogers et al. (2013). Ytbehovet minskar vid minskad
uppehållstid och påverkar framförallt denna energiåtgång.
Elförbrukning för skörd med DAF (dissolved air flotation) baseras på medelvärden
rapporterade i Hamzah Sharaai et al. 2009 och Poelmana et al. 1997.
Energi för uppgradering till fordongas har ej inkluderats.
Inloppspumpar till ARV har ej inkluderats.

•
•
•

6. Energiproduktion
Utvinning av värme från utgående avloppsvatten har ej inkluderats.
Metanpotential i skördade alger har antagits vara 130 Nml/g TS
Metanpotential i primärslam har antagits vara 329 Nml/g TS

•

•
•

•

•
•
•
•

7. Exergiberäkningar
Exergiinnehåll för substrat, gällande inkommande vatten (Exsub); Endast innehåll av
COD och N ingår, P försummas i enlighet med Balmér och Hellström (2011).
Exergiinnehåll för substrat, gällande externslam (Exsub); Inget externslam har
medräknats.
OCPin; Räknar Nin som N-tot*exergiinnehåll NH4-N. Enligt rekommendation av D.
Hellström.
OCPut; Räknar allt kväve som inte är nitrat eller nitrit som ammoniumkväve. Om vi
inte vet vad vi har i utgående så räknar N-tot som nitrat om det finns nitrifikation och
som ammonium om inte finns nitrifikation. Enligt rekommendation av D. Hellström.

8

BILAGA 2 – KVALITETSFAKTORER VID BERÄKNING AV EXERGIOCH PRIMÄRENERGI-JÄMFÖRELSETAL
Tabell 14. Kvalitetsfaktorer för beräkning av exergi-jämförelsetal. Där inte annat anges är
kvalitetsfaktorerna hämtade från Balmér och Hellström (2011).
Energislag
Kvalitetsfaktor
Värme
för värmeenergi
beräknas
kvalitetsfaktorn
som (T-‐T0)/T där T
är ämnets
temperatur och T0
är omgivningens
temperatur i grader
Kelvin (0°C = 273
K, 0 K = -‐273°C)
Värme,
fjärrvärme
El
Metan

köpt

0,3
1
1

Ämne

Aktiv substans

Aluminiumsulfat
Aluminiumklorid
Tvåvärt järn
Trevärt järn
Järn(II)klorid
Järn(III)klorid
Polymer
ej definierad
kolkälla
etanol
metanol
Mosstanol

Al2(SO4)3
AlCl3
FeSO4
Fe2(SO4)3
FeCl2
FeCl3
polyakrylamid

isopropanol
COD
Kväve

C2H6O
CH4O
99,5% alkoholer
varav 37%
isopropanol och
63% etanol
C3H8O
COD
NH4OH
NO3-N

MJ/kg
aktiv
substans
1,548160445
3,336583171
1,1388397
1,28
1,558937461
1,419183014
15,170666
16,8
29,47101087
22,40808938
26,72344127

33,25645157
13,6
23
0 (uppgift från
Daniel Hellström,
per e-post våren
2016)
1

Kalciumfosfat
Ca3(PO4)2
Ekobalans
kemikalie för
struvitfällning,
magnesiumbaserad

0,31
Magnesiumkällor
hämtade från
Szargut m.fl., 1988

Tabell 15. Primärenergifaktorer för beräkning av primärenergi-jämförelsetal.
Primärenergifaktorerna är hämtade från Miljöfaktaboken, Gode m.fl. (2011).
Energislag
Kvalitetsfaktor
Värme, svensk
0,79
fjärrvärmemix
El, nordisk elmix
1,74
Biogas
0,15

2

