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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.

INNEHÅLL
1	
  

INLEDNING ...................................................................................................................... 3	
  
1.1	
   Bakgrund ...................................................................................................................... 3	
  
1.2	
   Syfte och mål................................................................................................................ 5	
  
1.3	
   Projektorganisation ...................................................................................................... 5	
  
1.4	
   Metoder ........................................................................................................................ 6	
  
1.5	
   Omfattning ................................................................................................................... 7	
  
1.6	
   Ingående delprojekt ...................................................................................................... 7	
  
2	
   UTMANINGAR INOM AVLOPPSVATTENRENING ................................................... 9	
  
2.1	
   Framtida svenska krav.................................................................................................. 9	
  
2.2	
   Internationellt perspektiv ............................................................................................. 9	
  
3	
   FÖRSÖKSPLATSER....................................................................................................... 11	
  
3.1	
   Källby avloppsreningsverk......................................................................................... 11	
  
3.2	
   Smygehamn avloppsreningsverk ............................................................................... 12	
  
4	
   PILOTFÖRSÖK ............................................................................................................... 15	
  
4.1	
   Energipositiva linjen .................................................................................................. 15	
  
4.2	
   Kompakta linjen ......................................................................................................... 15	
  
4.3	
   Algrening.................................................................................................................... 16	
  
4.4	
   Struvitfällning ............................................................................................................ 16	
  
4.5	
   Övriga försök ............................................................................................................. 18	
  
5	
   KVANTITATIV
JÄMFÖRELSE
MELLAN
TESTLINJERNA
OCH
KONVENTIONELL RENINGSTEKNIK ............................................................................... 19	
  
5.1	
   Allmänt ....................................................................................................................... 19	
  
5.2	
   Förutsättningar för beräkningarna .............................................................................. 19	
  
5.3	
   Basenhet ..................................................................................................................... 19	
  
5.4	
   Scenarier ..................................................................................................................... 20	
  
5.5	
   Systemgränser ............................................................................................................ 20	
  
5.6	
   Jämförelsetal för konventionell rening....................................................................... 21	
  
5.7	
   Exergi- och primärenergi – jämförelsetal .................................................................. 22	
  
5.7.1	
  
Exergi ................................................................................................................ 22	
  
5.7.2	
  
Primärenergi ..................................................................................................... 23	
  
5.8	
   Resultat jämförelsetal ................................................................................................. 23	
  
5.8.1	
  
Val av jämförelsetal .......................................................................................... 23	
  
5.8.2	
  
Komplett rening motsvarande 100 000 p.e. ...................................................... 25	
  
5.8.3	
  
Delprocesser motsvarande 100 000 p.e. ........................................................... 32	
  
5.8.4	
  
Komplett rening motsvarande < 10 000 p.e...................................................... 38	
  
5.9	
   Sammanfattande slutsatser jämförelsetal ................................................................... 42	
  
6	
   KVALITATIV JÄMFÖRELSE MELLAN TESTLINJERNA OCH KONVENTIONELL
RENINGSTEKNIK .................................................................................................................. 44	
  
6.1	
   ”Anbudsjämförelse” av Energipositiv rening med ”konventionellt ARV” ............... 44	
  
6.2	
   ”Anbudsjämförelse” av Kompakt rening med ”konventionellt ARV” ...................... 46	
  
6.3	
   ”Anbudsjämförelse” av enskilda processteg .............................................................. 48	
  
7	
   FULLSKALIGA SYSTEMLÖSNINGAR ...................................................................... 49	
  
7.1	
   Inledning .................................................................................................................... 49	
  
7.2	
   Förutsättningar och avgränsningar ............................................................................. 49	
  
7.3	
   Nuvarande avloppsreningsverk som jämförelsegrund ............................................... 50	
  
7.4	
   Fullskalelösning av konceptet ”energipositiv rening” ............................................... 51	
  
7.4.1	
  
Värmning av avloppsvatten .............................................................................. 51	
  

7.4.2	
  
Anaerob rening ................................................................................................. 51	
  
7.4.3	
  
Struvitfällning ................................................................................................... 52	
  
7.4.4	
  
Kvävereduktion – Anammox ............................................................................ 52	
  
7.4.5	
  
Slamseparation efter anammox......................................................................... 52	
  
7.4.6	
  
Sommardrift – Algrening .................................................................................. 52	
  
7.4.7	
  
Sommardrift – separation av alger .................................................................... 52	
  
7.4.8	
  
Investeringskostnad – ”Energipositiv rening” .................................................. 52	
  
7.5	
   Fullskalelösning av konceptet ”kompakt rening” ...................................................... 53	
  
7.5.1	
  
Fällning och flockning ...................................................................................... 53	
  
7.5.2	
  
Mikrosilning ..................................................................................................... 53	
  
7.5.3	
  
Mikrofiltreringsmembran ................................................................................. 53	
  
7.5.4	
  
Investeringskostnad– ”Kompakt rening” .......................................................... 54	
  
8	
   IMPLEMENTERING PÅ BEFINTLIGA RENINGSVERK .......................................... 55	
  
9	
   SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER ....................................... 58	
  
10	
   REFERENSER ................................................................................................................. 60	
  
BILAGA 1 – Sammanställning över gjorda antaganden och förutsättningar för beräkning av
jämförelsetal ............................................................................................................................... 2	
  
A.	
   Generellt gällande beräkningar för konventionellt ARV och testlinjer ....................... 2	
  
B.	
   Källby avloppsreningsverk/Konventionellt ARV motsvarande 100 000 p.e. .............. 3	
  
C.	
   Konventionellt ARV motsvarande < 10 000 p.e. ......................................................... 4	
  
D.	
   Energipositiv rening ..................................................................................................... 4	
  
E.	
   Kompakt rening ............................................................................................................ 6	
  
F.	
  
Algförsök...................................................................................................................... 7	
  
BILAGA 2 – Kvalitetsfaktorer vid beräkning av exergi- och primärenergi-jämförelsetal ........ 1	
  
BILAGA 3 – Delrapport Energipositiv rening ........................................................................... 1	
  
BILAGA 4 – Delrapport Kompakt rening ................................................................................. 1	
  
BILAGA 5 – Delrapport Algförsök ........................................................................................... 1	
  
BILAGA 6 – Delrapport Struvitutvinning ................................................................................. 1	
  

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.

9

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.

17

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.

25

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.
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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
42

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

49

-‐
-‐

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
50

-‐
-‐

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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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.
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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
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1
1.1

INLEDNING
BAKGRUND

Rening av avloppsvatten är en viktig miljöåtgärd och en del av det moderna samhällets
grundläggande infrastruktur. Kraven på reningsverken har succesivt ökat och omfattar idag
organiskt material (syretärande ämnen) samt kväve och fosfor (övergödande ämnen).
Lagkraven på reningsverken kommer fortsätta att öka och närmast till hands är att även ta
hand om tungmetaller och läkemedelsrester samt att hushålla med resurser genom att använda
mindre energi och att återvinna energin och näringsämnena i avloppsvattnet.
I ”Den varma och rena staden” steg 1 togs två koncept fram som angriper
avloppsvattenreningen på nya sätt. Koncepten är ”Energipositiv rening” och ”Kompakt
rening”. Denna delrapport behandlar steg 2 av ”Energipositiv rening” där målet är att få fram
säljbara produkter ur avloppsvattnet samtidigt som det renas från föroreningar. Produkterna
som det fokuseras på är biogas, koncentrerade näringsämnen samt algbiomassa som råvara för
vidareförädling. Vidare ska, som namnet antyder, den teknik som används ge mer energi än
som förbrukas.

1.2

SYFTE OCH MÅL

Syftet med steg 2 är att konstruera, installera och testköra en försöksanläggning i pilotskala
för att visa att den teknik som valts fungerar på ett tillfredsställande sätt på ett existerande
reningsverk. Baserat på de resultat som erhålls ska en fullstor anläggning kunna
dimensioneras och i framtiden byggas. Försökskörningarna ska visa att processlösningen är så
energisnål att en positiv energibalans uppnås samtidigt som utsläppskraven uppfylls.
Produkter ska tas fram som de deltagande företagen kan sälja och som de offentliga aktörerna
kan använda för att få en renare miljö till en lägre kostnad, inklusive bättre resursutnyttjande
och ett bättre kretslopp för näringsämnena.
1.3

METODER

En försöksanläggning i pilotskala har byggts upp i en container på Källby reningsverk i Lund.
I pilotanläggningen har provtagningen skett flera dagar i veckan och ett stort antal parametrar
har studerats. Tidvis har intensivprovtagning utförts för att följa förändringar under dygnet.
Under första försöksperioden utvärderades den anaeroba behandlingen och algodling för
reduktion av kväve och fosfor. Försök i laboratorieskala utfördes då för att utvärdera rötning
av slam och alger. Detta utfördes som ett examensarbete och redovisas i en separat rapport
(Lidén 2015). Under senare delen av försöksperioden utvärderades anaerob behandling i
kombination med kväverening genom partiell nitrifikation-anammox (PNA).
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2
2.1

TEORI
MBBR

Flera av delprocesserna i den energipositiva linjen är baserade på AnoxKaldnes™ MBBRteknik. MBBR står för Moving Bed Biofilm Reactor, och är en teknik där mikroorganismer
växer skyddade på s.k. biobärare, tillverkade i plast. Bärarna suspenderas och blandas runt i
vattenfasen i en tank eller reaktor, antingen genom luftning (aeroba processer) eller med hjälp
av mekanisk omrörning (anoxiska och anaeroba processer). Behandlat vatten flyter från
reaktorn genom ett galler eller en sil, som behåller bärarna med den aktiva biofilmen i
reaktorn. Processen är mer kompakt än en aktivslamprocess och slam behöver inte
recirkuleras. Som flerstegsprocess utvecklar MBBR en unik mikroflora i varje steg, vilket gör
det möjligt att utforma väldigt specialiserade processer. Biobärare kan vara utformade på
olika sätt för att passa olika processer och avloppsvatten, och ständig forskning pågår inom
området. Exempelvis har olika bärare olika mycket aktiv yta för biofilmstillväxt.
Fyllnadsgraden av bärare i reaktorn styr också hur stor yta mikroorganismerna kan växa på
och därmed mängden biofilm i reaktorn. Upp till 60% fyllnadsgrad är möjligt. En nyutvecklad
bärartyp som går under serienamnet Z, har inga genomgående hål utan istället fördjupningar i
ett rutnät över ytan med olika bestämda djup. Detta möjliggör kontrollerad tjocklek på
biofilmen, vilket är fördelaktigt i processer där väldigt tunn biofilm önskas. De bärare som har
använts i försöken specificeras i Tabell 1.
Tabell 1. Bärare som använts i försöken och deras aktiva yta/biofilmstjocklek.
Bärare

Aktiv yta

AnoxKaldnes™ K5

800m2/m3

AnoxKaldnes™ K5 heavy 800m2/m3
AnoxKaldnes™ K3

500m2/m3

AnoxKaldnes™ Z-50

50µm biofilmstjocklek

2.2

ANAEROB AVLOPPSVATTENRENING
2.2.1

Temperatur och koncentration av organiskt material

Vid anaerob behandling av avloppsvatten avlägsnas organiskt material genom en serie
biokemiska reaktioner som utförs av mikroorganismer i frånvaro av syre. Den anaeroba
metabolismen ger mycket lite energi till mikroorganismerna och den största delen av det
organiska materialet återfinns i stället i slutprodukten metan, som kan fångas upp och
användas som förnybar energikälla, antingen som fordonsbränsle eller för produktion av el
och värme. Processen har stora potentiella energimässiga fördelar tack vare att luftning
undviks och att en stor del av den kemiskt bundna energin i avloppsvattnet kan nyttiggöras.
En konsekvens av det låga energiutbytet är att de anaeroba mikroorganismerna växer mycket
5

långsamt och att slamproduktionen blir låg jämfört med en aerob process. För att få en
tillräckligt effektiv nedbrytning körs processer oftast vid mesofil temperatur, ca 35°C och då
krävs relativt höga koncentrationer av organiskt material för att energivinsten från metan och
undviken luftning ska vara större än uppvärmningsbehovet. På senare tid har dock anaeroba
processer börjat köras vid lägre temperaturer, ca 15-20°C, med goda resultat, vilket gör att
processen kan vara aktuell även för avloppsvatten med lägre koncentration såsom kommunalt
avloppsvatten. Den låga tillväxten av mikroorganismer gör att biofilmsprocesser eller
granulprocesser är lämpliga eftersom höga halter biomassa kan erhållas utan recirkulation av
slam.
2.2.2

Sulfatreduktion

När vatten som innehåller sulfat behandlas anaerobt uppstår konkurrens om det organiska
materialet och vätgas mellan sulfatreducerande bakterier (SRB) och metanproducerande
archaea (MA). Rektionen som utförs av SRB (ekv 1) ger mer energi, så organiskt material
konsumeras i första hand denna väg när sulfat är närvarande, vilket minskar metanutbytet i
processen per inmatad mängd organsikt material och därmed den potentiella
energiutvinningen. Vidare producerar SRB sulfid, som kan hämma MA och som är korrosivt
varför det måste avlägsnas från gasen innan användande i motorer.
C6H12O6 + 3 SO42¯+ 3 H+ ! 6 CO2 + 3 HS¯ + 6 H2O

2.2.3

(ekv 1)

Löst gas i utgående vatten

Gasers löslighet i vätska är beroende av temperatur, partialtryck av gasen över vätskan,
vätskans beskaffenhet och gasens beskaffenhet (Henry´s lag). När kommunalt vatten
behandlas anaerobt vid låg temperatur löser sig en betydande del av producerad metan i
vätskefasen och kan därmed gå förlorad (och bidra till utsläpp av den kraftiga växthusgasen
metan) med utgående vatten om den inte fångas upp i ett efterbehandlingssteg. Sulfid löser sig
ännu mer än metan och koldioxid löser sig ännu mer.
2.2.4

Utvärdering av metanutbyte med hänsyn till sulfid och löst gas

Gasflödet från en reaktor för anaerob behandling av kommunalt avloppsvatten vid låg
temperatur utgör endast en liten andel av den totala gasproduktionen och gas som är löst i
vätska är svår att kvantifiera. Utvärdering av metanutbytet från en anaerob reningsprocess
försvåras ytterligare av sulfatreduktion och närvaro av sulfid, som bidrar till COD i analysen.
Giménez et al (2012) föreslår en metod för utvärdering där hänsyn tas till organiskt material
som bryts ned av sulfatreducerande bakterier (SRB) liksom sulfid som oxideras i CODanalysen, COD som tas bort med hjälp av metanproducerande archaea (MA), liksom CH4 som
är löst i utgående vatten. COD-reduktionen (CODREM) kan beräknas enligt:
𝐶𝑂𝐷!"# = 𝐶𝑂𝐷!" ∙ 𝑄!" − 𝐶𝑂𝐷!" ∙ 𝑄!"

(ekv 2)

Inte bara organiskt material, utan även sulfid bidrar till COD (2 kg O2 går åt för att oxidera 1
kg S2-) och vid höga sulfidhalter i utgående vatten behöver utgående COD-halt korrigeras
(korrigerad COD definieras som “residual COD” CODRES-EF), vilket görs enligt:
𝐶𝑂𝐷!"#!!" = 𝐶𝑂𝐷!" − 𝐶𝑂𝐷! !!

(ekv 3)
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COD-reduktionen blir då istället:
𝐶𝑂𝐷!"#$ = 𝐶𝑂𝐷!! ∙ 𝑄!" − 𝐶𝑂𝐷!"#!!" ∙ 𝑄!"

(ekv 4)

COD som reduceras används dels av sulfatreducerande bakterier (SRB), dels av
metanproducerande archaea (MA):
CODREM MA = CODREM – CODREM SRB

(ekv 5)

COD som konsumeras av SRB beräknas baserat på sulfatreduktionen (SRB konsumerar 2 kg
COD för att reducera 1 kg SO4-S) enligt:
𝐶𝑂𝐷!"#  !"# = 2 ∙ 𝑆𝑂! 𝑆

!"

− 𝑆𝑂! 𝑆

!"

∙ 𝑄!"

(ekv 6)

Resterande COD-reduktion (CODREM MA ) är den som bidrar till metanproduktionen, där
!"
!"
utbytet (𝑌!"#! ) beräknas som summan av mängden metan i gasen från AnMBBR (𝑉!"!! ) och
!"
metan som är löst i utgående vätska (𝑉!"!! ) , dividerat med mängden COD som reduceras av
MA:
!"

!

!"!

!"!
𝑌!" ! = !"#

!"

!!!"!!

(ekv 7)

!"#  !"   

Enligt stökiometriska beräkningar bildas 350 NL CH4 per kg COD som reduceras av MA.
Denna metod följdes till viss del i massbalansberäkningar i föreliggande projekt, med viss
modifikation, vilket redovisas i avsnittet om analysmetoder.
2.3

KVÄVERENING MED PARTIELL NITRIFIKATION-ANAMMOX (PNA)

Konventionell biologisk kväverening utförs i två separata processteg genom nitrifikation och
denitrifikation. I nitrifikationssteget tillförs syre och reaktionen sker i två delsteg;
nitritbildning, eller nitritation (ekv 8), som utförs av ammoniumoxiderande bakterier (AOB)
och nitratbildning (ekv 9), som utförs av nitritoxiderande bakterier (NOB). Denitrifikation
(ekv 10) är en anoxisk process där heterotrofa bakterier oxiderar organiskt material med nitrat
som elektronmottagare.
Nitritation:

NH4 + + 1,5O2 ! NO2 – + 2H+ + H2O

(ekv 8)

Nitratbildning:

NO2– + 0,5 O2 ! NO3–

(ekv 9)

Denitrifikation:

14NO3– +C18H19O9N +14H+ ! 7 N2 +17CO2 +HCO3– +NH4++ 14H2O
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(ekv 10)

Ett alternativt sätt att biologiskt avlägsna kväve från avloppsvatten är genom partiell
nitritation följt av så kallad anaerob ammoniumoxidation, eller anammox. Processen styrs så
att ca hälften av inkommande ammonium oxideras av AOB enligt ekv 8, varefter autotrofa
anammoxbakterier oxiderar ammonium med nitrit som elektronmottagare enligt ekv 11.
Anammox:

NO2 – + NH4 + ! N2 + 2 H2O

(ekv 11)

På grund av cellsyntes åtgår i realiteten 1,32 mol NO2 – per mol NH4 + som oxideras och det
bildas även 0,26 mol NO3– i anammoxprocessen.
Kväverening med PNA har energimässiga fördelar jämfört med nitrifikation/denitrifikation
dels på grund av att luftningsbehovet är ca 60% lägre, dels på grund av att inget organiskt
material går åt i processen, vilket möjliggör högre nyttjandegrad av organiskt material för
metanproduktion. Utmaningar med PNA är att bakterierna växer långsamt och att det kan vara
svårt att hindra NOB-aktivitet, men samtidigt hålla hög aktivitet av AOB och
anammoxbakterier. Vidare går det inte att uppnå fullständig kväverening pga att det bildas
nitrat i processen.
PNA är numera en etablerad teknik för behandling av rejektvatten från kommunala
rötkammare, som har höga halter ammonium och temperaturer över 25°C. Dessa förhållanden
är mindre gynnsamma för NOB än AOB och därför kan NOB-aktiviteten relativt enkelt hållas
nere med hjälp av låga syrehalter. I en MBBR-process kan PNA genomföras i ett steg
(AnitaMox). Konceptet bygger på att med rätt syrehalt i vätskan uppnå AOB-aktivitet i
biofilmens yttersta lager i vilket syret sedan konsumeras, så att lagret innanför blir anoxiskt
och gynnsamt för anammoxaktivitet. En påskyndad uppstart av processen möjliggörs med
inympning av bärare som redan har en etablerad PNA-mikroflora.
I det kommunala reningsverkets huvudström med relativt kallt och kvävefattigt vatten är
förhållandena mer gynnsamma för NOB, vilket gör det svårare att hålla nere tillväxten av
dessa. En möjlig strategi är att periodvis växla mellan huvudströmsvatten och rejektvatten i
processen. De höga halterna ammoniak (FA) och HNO2 (FNA) i kombination med den högre
temperaturen förväntas då hämma NOB-tillväxten och potentiellt även stimulera AOBaktiviteten. Ett koncept i två steg illustreras i Figur 1: Steg 1 är ett luftat nitritationssteg och
Steg 2 är det anoxiska anammoxsteget. Syftet med en uppdelning i flera steg är att möjliggöra
effektiv hämning av NOB i första steget, utan för mycket störning av anammoxbakterierna i
sista steget. Vid implementering i fullskala kan nitritationssteget delas upp i flera parallella
linjer, där en linje i taget matas med rejekt samtidigt som övriga matas med
huvudströmsvatten. Utgående vatten från nitritationslinjerna blandas vilket ger en jämn
belastning till ett nedströms anammoxsteg. Ett alternativ är att nitritationsbärarna flyttas
mellan en rejektlinje och en huvudströmslinje. Hämningen i nitritationssteget blir mer effektiv
i en mycket tunn biofilm, som göra att en stor andel av biomassan utsätts för höga halter FA
och FNA under rejektfasen vilket ska hindra att NOB kan etablera sig i biofilmens djupare
lager. Konceptet beskrivs i detalj av Piculell m fl. (2015).
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Figur 1. PNA i tvåstegsprocess.
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3

FÖRSÖKSUPPSTÄLLNING

3.1

PILOTFÖRSÖK ANMBBR, PNA

Pilotförsöket genomfördes i en pilotuppställning som var placerad i en container på Källby
avloppsreningsverk (ARV). Pilotuppställningen illustreras schematiskt i Figur 2

Figur 2. Schema över pilotuppställningen: Försedimentering, AnMBBR, avgasning/buffert
och kväverening med PNA.
3.1.1

Pilotuppställning

3.1.1.1 Förbehandling
Under försökets första fas utgjordes förbehandlingen av en försedimentering och ett
hydrolyssteg. Syftet med hydrolyssteget var delvis att undersöka om långtgående hydrolys av
primärpartiklarna kunde uppnås, vilket skulle medföra att en större andel av inkommande
organiskt material skulle kunna brytas ned i AnMBBR-steget. Vidare var syftet att avlägsna
luften som var löst i det inkommande avloppsvattnet och därmed uppnå högre CH4-halt i den
producerade biogasen. En utvärdering av hydrolysstegets prestanda visade på obetydliga
fördelar med denna processlösning och hydrolyssteget kopplades bort efter 150 dagars drift.
3.1.1.2 AnMBBR
AnMBBR utgjordes av en hermetiskt försluten totalomblandad reaktor med en totalvolym på
478 liter, varav 430 liter aktiv volym med 50% fyllnadsgrad av bärare K5 heavy (50%
ympade från anaerob pilotreaktor som kördes på Kävlinge ARV 2012-2014, se Figur 4).
Reaktorn var utrustad med toppmonterad omrörare, värmebälten, pH-meter och termometer.
Försedimenterat avloppsvatten pumpades kontinuerligt med en slangpump genom en
flödesmätare in i reaktorn via ett inmatningsrör som leddes ner under vattenytan för att
säkerställa anaeroba förhållanden. För provtagning fanns ytterligare ett nedsänkt rör, där
också pH-metern var placerad. Producerad gas leddes ut genom en flödesmätare (Ritter).
Utgående vatten leddes ut genom ett vattenlås och (under senare delen av försöket) genom en
avgasningsenhet till en 100 liters bufferttank. Uppställningen illustreras i Figur 3.
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Figur 3. 3D-ritning och schematisk illustration av AnMBBR-reaktorn som användes i
pilotförsöket.

Figur 4. Bärare med biofilm från anaerob pilotreaktor som kördes på Kävlinge ARV.
Processen övervakades och styrdes via PLC med avseende på flöden och temperatur. Inflödet
och temperaturen i AnMBBR-reaktorn justerades kontinuerligt till inställd börvärde. Av- och
påsättnings-alarm kopplades till kritiska steg i processen för att säkerställa anaeroba
förhållanden (Figur 5).

Figur 5. Skärmbild på pilotuppställningen (med försedimentering och bufferttank innan
AnMBBR) från kontrollsystemet.
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3.1.1.3 Avgasning/bufferttank
En avgasningsenhet installerades 2015-09-01, vilket är försöksdag 303, för att avlägsna och
fånga upp lösta gaser från utgående vatten från AnMBBR-reaktorn. Avgasningsenheten
(Figur 6) utgjordes av ett 25 cm långt PVS-rör, fyllt till hälften med bärare (K3) och försett
med lock i båda ändar. Det övre locket var försett med två rör; ett som var kopplat till
utgående vatten från AnMBBR och det andra kopplat till en gasledning med flödesmätning. I
botten fanns ett utflödesrör för vätska och ett inflödesrör som var kopplat till en luftpump
Airset 270. Inkommande mängd luft kunde mätas.

Figur 6. Avgasningsenhet.
3.1.1.4 Kvävereningsprocess (PNA)
Kvävereningslinjen med partiell nitritation-anammox (PNA) utgjordes av tre seriekopplade
reaktorer; nitritation (R-N), denitritation (R-D) och anammox (R-A). Inflödet till R-N
alternerades mellan rejektvatten från avvattning av Källby ARVs rötslam och
huvudströmsvatten, alltså utgående vatten från AnMBBR. Huvudströmsvatten samlades upp i
den omrörda bufferttanken och pumpades med eccenterskruvpump P1 till R-N, med en aktiv
volym av 120 liter. Rejektvatten från Källby ARV hämtades en gång per vecka och lagrades i
en 1 m3 cipax-behållare utanför container och därifrån fylldes en bufferttank på 500 liter inne
i containern (pump P2). R-N tanken var utrustad med sensorer för online-mätning av pH,
Temp, DO, NH3-N och NH4-N och hade 40% fyllnadsgrad med bärare (Z-50). Luftarsystemet
var kopplat till en blåsmaskin som kontrollerades manuellt med en stoppventil. Vattnet leddes
med överfall till nästföljande tank, R-D med aktiv volym på 125 l och utrustad med omrörare
och sensorer för onlineövervakning av pH, Temp, redox, NH3-N and NH4-N. Fyllnadsgraden i
denna tank var 40% med bärare (K5). Vattnet rann sedan vidare till nästa tank med överfall,
R-A, med aktiv volym på 245 l och utrustad med omrörare och sensorer för
onlineövervakning av pH, Temp, NH3-N, NH4-N och fyllnadsgraden 47% med ympade
anammoxbärare (K5) från AnoxKaldnes biofarm på Sjölunda ARV. Processen övervakades
med PLC och inflödet justerades kontinuerligt till angivet börvärde (Figur 7). PLCn kunde
nås på plats genom en interaktiv animering på en touchscreen vid elskåpet samt på distans
med hjälp av Netbiter. Processdata loggades och lagrades på en drive.
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Figur 7. Skärmbild på PNA-pilotuppställningen från kontrollsystemet.
3.1.2

Processdrift

3.1.2.1 Uppstart och daglig drift av AnMBBR
AnMBBR-processen startades i november 2014.
Vid uppstart var den hydrauliska uppehållstiden (hydraulic retention time HRT) 24h under de
första 23 dagarna. HRT minskades därefter gradvis till 7 h under de nästföljande 20 dagarna
och hölls så i 40 dagar. Därefter minskades HRT till 6 h och hölls så i knappt 180 dagar.
Slutligen minskades HRT till 5h och hölls så under resterande del av försöket (Figur 9).
Uppstartstemperaturen var 25˚C och hölls så i 215 dagar varefter den sänktes till 20˚C mellan
dag 221 och 467. Slutligen kördes processen vid 12-15°C under de sista 80 dagarna (Figur 9).
Ingen värmning var på den sista perioden utan temperaturen följde den verkliga inkommande
temperaturen och var som lägst 11,7°C.
Avloppsvatten från Källby ARVs sandfång användes som inflöde under försökets första 339
dagar. En ny inloppsstation installerades i början av oktober 2015 och från dag 340 togs
inflödet till piloten efter denna stations sandfång, där vattnet var fritt från kemslam.

Figur 8. Pilotanläggning Energipositiva linjen på Källby ARV. Layout vid uppställning med
försedimentering, hydrolys och AnMBBR, innan PNA installerades.
Den dagliga driftrutinen inkluderade regelbunden övervakning av pH, temperatur och
gasproduktion, analys av gassammansättning, inkommande och utgående COD, VFA och SS.
Vidare analyserades N-tot, P-tot, NH4+-N, PO43-P och BOD vid visa tillfällen.
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Prov på inkommande vatten från försedimenteringen togs i form av dygnsprover som
samplades upp med provtagare 1-2 gånger per vecka. Provtagaren tog 100 ml var 30:e minut,
totalt ca 5 liter per dygn. Uppsamlingsbehållaren var placerad i ett kylskåp och provet
hämtades efter ett dygn. Utgående vattenprover togs som stickprover 1-2 gånger per vecka.
Dessutom övervakades flera processparametrar online.
Figur 8 visar pilotanläggningen.
3.1.2.2 Daglig drift PNA
Den dagliga driftrutinen för PNA-linjen inkluderade online-mätning av pH, DO, temperatur
och NH4+-N, NO3-N, NO2-N i alla tre steg. Vidare togs prover vid några tillfällen ut för
analys av N-tot, P-tot, PO4-P, och TSS/VSS.
R-N matades med huvudströmsvatten 5 dygn (onsdag-måndag) och sedan byttes till
rejektvattenmatning under 2 dygn (måndag-onsdag). Reglering av N-belastning och luftning
var nyckelfaktorer för styrning av nitritationen. Genom dagliga analyser av NO3-N and NO2N halter i R-N övervakades AOB/NOB-aktiviteten.

3.1.2.2.1 Försök med förlängning av huvudströmsfasen
För att uppnå mer realistiskt förhållande mellan rejekt och huvudströmsvatten gjordes ett
försök att förlänga huvudströmsfasen till 14 dagar. Detta ledde till etablering av NOB (se
avsnitt i Resultat), efter att dessa tryckts tillbaka återgick PNA till 5:2-diet.
Slutligen testades en metod där R-N reaktorn dränerades på main stream vätska för att sedan
fyllas med rejektvatten. På så sätt hämmades NOB bakterierna snabbare och effektivare.
3.1.2.3 Specifika studier

3.1.2.3.1 Studie av dygnsvariationer
En studie av dygnsvariationer genomfördes vid ett tillfälle. Syftet var att undersöka hur de
dagliga koncentrationsvariationerna i inkommande avloppsvatten påverkade processen och
utgående koncentrationer. Stickprover på inkommande och utgående vatten togs var 30:e
minut från 07.00 till 16.00. Ett samlingsprov från 16.00 till 07.00 nästkommande dygn togs
också. Proverna analyserades med avseende på total och löst COD.

3.1.2.3.2 BMP
Test av inkommande avloppsvattens biokemiska metanpotential (BMP) genomfördes vid 3
tillfällen (2015-05-27, 2015-06-03, 2015-06-10). Syftet var att undersöka den maximala
metanpotentialen i det försedimenterade avloppsvattnet. Testet genomfördes vid 37°C och
slam från rötkammaren på Källby ARV användes som ymp. Testet genomfördes enligt
Carlsson m fl. (2015) i 245 ml serumflaskor med 200 ml vätskevolym,
substrat/ympförhållande 0,5 g COD/g VS och substratkoncentration 0,42 g COD/l.

3.1.2.3.3 Kvantifiering av löst gas i utgående vatten från AnMBBR
För att bestämma hur mycket gas som finns löst i vätskan användes en metod föreslagen av
Souza m fl. (2011). Utgående vatten från AnMBBR samlades försiktigt med en 100 ml sprita
och ca 30 cm lång slang och överfördes till 120 ml serumflaskor av känd vikt, med så lite
turbulens som möjligt. Flaskorna stängdes omedelbart med butylgummikork och förseglades
med aluminiumkapsyl. Flaskorna placerades i en kylväska och transporterades till labbet där
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de fick stå i rumstemperatur under omskakning i ca 20 minuter. Gasprov togs ut från flaskans
headspace och injicerades i en GC för analys av gasens kväve-, koldioxid- respektive
metaninnehåll. Trycket i headspace mättes med en GMH 3111 Handheld Digital Precision
Manometer (Greisinger) och flaskorna vägdes för att bestämma vätskans exakta volym.
Koncentrationen löst metan ( 𝐶𝐻! !"# ) kunde därmed beräknas genom ekv 12.
𝐶𝐻!

!"#

=   

%!"! !"# ∗!!"# !!∗ %!"! !"# ∗!! ∗!!
!! /!"""

(ekv 12)

Där [CH4]dis är koncentrationen löst metan (ml/l); [CH4]gas är koncentrationen metan i
flaskans headspace (%); Vgas är headspace-volymen (ml); PF är trycket i flaskan (mbar), H är
löslighetskonstanten för metan (25,4) och VL är vätskevolymen I flaskan (ml).
Löst CH4 kvantifieras och adderas till den CH4 som uppmätts som gasflöde från AnMBBR för
att få reda på totala metanproduktionen.

3.1.2.3.4 Försök med efterfällning
I utgående vatten från Anammoxsteget är fosfor halten för hög (5-7 mg/l utan struvitfällning
och drygt 2 mg P/l med struvitfällning) för att vattnet ska vara acceptabelt att släppa ut. Ett
antal fällningsförsök genomfördes för att utvärdera hur stora mängder järnklorid som behövde
doseras för att komma ner mot fosforhalter under 0,3 mg P-tot/l. Doseringar från 0,02-0,06
ml/l testades.
3.1.2.4 Analyser
För analys av lösta fraktioner filtrerades vattenprover från piloten på plats direkt efter uttag.
Som lösta fraktioner definierades de som passerar ett glasfiberfilter med 1,6 µm porstorlek
(MGA Munktell). Filtrerade lösningar analyserades med avseende på löst COD, NH4+-N,
NO3-N, NO2-N ochPO4-P. Obehandlade vätskeprover analyserades med avseende på total
COD, P-tot, N-tot och TSS/VSS. Analysmetoder specificeras i Tabell 2.
Tabell 2. Analysmetoder
Analysvariabel
NH4+-N
NO3-N
NO2-N
COD
N-tot
P-tot
PO4-P
SO4-S
S2—S
TSS/VSS
VFA

Analysmetod
LCK 303/304
LCK 339
LCK 342
LCK 114
LCK 238/138
LCK 350
LCK 350
LCK 153/SulfaVer 4
LCK 653
SS-EN972 edition 2
SS 028112 edition 3
GC-FID

För spektrofotometriska metoder avlästes koncentrationerna med en DR3800
spektrofotometer (Hach Lange, Tyskland). Analoga pH-sensorer av typ Orbisint CPS11
(Endress+Hauser) användes för pH-mätningar i sedimenteringstank, AnMBBR och PNA.
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En gasprovtagare i glas användes för uppsamling av gasprov från AnMBBR-reaktorn en gång
per vecka. Gasens sammansättning analyserades med gaskromatograf (Clarus 480, Perkin
Elmer, Waltham, MA, USA) med packad kolonn (2.5 m, 3.2 mm, Porapak, 50-80 mesh), med
helium som bärargas och termisk konduktivitetsdetektor. Injektortemperaturen var 80°C,
kolonntemperaturen 60°C och detektortemperaturen 150°C.
Drägerör användes för mätning av H2S i gasen. Därutöver gjordes kompletta gasanlyser vid
de två massbalansstudierna av ett externt laboratorium (SP).
Löst S2- analyserades direkt på plats efter provtagning. Övriga analyser gjordes vid ankomst
till laboratoriet 1-3 timmar senare. Detta gör att en korrekt korrigering av COD-resultaten inte
kan göras med avseende på sulfidens bidrag (enligt ekv. 3 i teoriavsnittet). Kontroller har
visat att en andel av sulfid frigörs vid transport av proverna till laboratoriet. Därför är samtliga
redovisade COD-resultat okorrigerade och detta steg har uteslutits ur COD/gasbalansberäkningarna.
Analys av total COD-halt i kommunalt avloppsvatten med stor andel partikulärt material har
visat sig ge relativt osäkra resultat. Därför grundas de utvärderade totalCOD-halterna på
beräkningar baserade på löst COD och VSS-mätningar. En kvot på 1,4 g COD/gVSS har
antagits för omvandling av VSS till partikulärt COD. Denna kvot baseras på COD-innehållet i
biologiskt slam, men kan tyckas konservativ för primärpartiklar, som generellt har ett högre
COD-innehåll. Detta antagande kan medföra en underskattning av processens prestanda med
avseende på COD-reduktion och metanproduktion, vilket diskuteras i resultatavsnittet.
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4

RESULTAT FÖRSÖK

4.1
4.1.1

RESULTAT FRÅN PILOTLINJEN
Driftresultat AnMBBR

Driftförhållanden med avseende på temperatur och HRT i AnMBBR redovisas i Figur 9
tillsammans med inkommande och utgående halter av löst COD.

Figur 9. Grafen redovisar inkommande och utgående lösta COD-halter (ej korrigerat för S2-),
höger axel redovisar temperatur i AnMBBR och hydraulisk uppehållstid HRT under hela
försöksperioden.
Inkommande halter vatten varierade under försöket enligt Tabell 3. Inkommande vatten till
piloten togs från sandfånget vid Källby ARV under försökets första 340 dagar, därefter togs
vatten från det specialinsatta sandfånget för att undvika inblandning av kemfällt slam (och
därmed risken att organiskt material och P fälls ut innan den energipositiva linjen, vilket
skulle ge felaktiga resultat). Under en period strax efter inkopplandet av det nya sandfånget
dag 340 var inkommande halter av löst och totalt COD relativt höga, men de återgick till
relativt låga halter igen runt dag 365, så denna ökning var troligtvis inte ett resultat av att
mindre organiskt material fälldes ut, utan snarare beroende av mindre nederbörd under dessa
dagar. För utvärdering och massbalansberäkningar används perioden dag 367-469. Under hela
denna period var temperaturen 20°C, HRT 5h och inkommande vatten från nyinstallerat
sandfång. Medelvärden presenteras i Tabell 4.
Förändring av uppehållstid och temperatur inom de testade intervallen påverkade inte
utgående halter av COD.
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Tabell 3. Inkommande avloppsvatten till AnMBBR.
Med kemslam
Utan kemslam

pH
7,3-8,2
7,2-7,6

tCOD mg/l
98-390
144-343

sCOD mg/l
45-155
57-172

TSS mg/l
66-155
75-147

Tabell 4. Medelvärden över AnMBBR från utvärderingsperioden dag 367-469 som använts
som underlag till massbalansberäkningar.
Variabel
Konc. (mg/l)
TSS_in
85
CODs_in
100
TSS_ut
66
CODs_ut
54
Halten partiklar var högre in än ut, vilket är ett resultat av att mer av inkommande partiklar
reduceras än vad som växer till som biomassa i processen. För att göra en komplett
massbalans över processen behöver hydrolysgraden kvantifieras. Med ett antagande om att
10% av nedbruten COD åtgår till produktion av ny biomassa blir den beräknade hydrolysen
under försöket som presenterad i Figur 9. Under utvärderingsperioden dag 367-469 var
hydrolysgraden i medeltal 30%. För vidare massbalansberäkningar antas därför 30%
hydrolysgrad och 10% biomassa-yield.
Gasen från AnMBBR-reaktorn bestod till största delen av metan och kvävgas.
Kvävgasinnehållet varierade mellan 30-50%, vilket antas härstamma från luft som finns löst i
inkommande vatten. Halten koldioxid, som har hög löslighet i vatten, var mycket låg. Gasens
metanhalt varierade mellan 38-68% och halten svavelväte var ca 800 ppm.
4.1.1.1 Studie av dygnsvariationer
Resultatet från studien av dygnsvariationer redovisas i Figur 10. Förutom stickproverna togs
också ett samlingsprov på inkommande vatten från resterande delen av dygnet. Halterna i
detta prov var 317 mg CODt/l och 143 mg CODs/l. Studien visar att inkommande halter av
COD varierar kraftigt över dygnet, men att halterna i AnMBBR-reaktorn, framförallt löst
COD, är relativt stabila.
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Figur 10. Resultat från studie av dygnsvariationer i inkommande vatten och dess påverkan på
utgående halter från AnMBBR.
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4.1.2

Driftresultat PNA

I Figur 11 redovisas NH4-N-belastning respektive – avskiljning (vilket här innebär oxidation
och/eller assimilering) i P-N tillsammans med kvoten mellan nitritkväve och summan av
nitrat- och nitritkväve. Målet är att uppnå långtgående nitritation (minst 50%), samtidigt som
nitrithalten är så hög som möjligt. I Figur 12 redovisas NH4-N-belastning respektive –
avskiljning under endast försökets huvudströmsfaser.

Figur 11. NH4-N- belastning och –avskiljning i nitritationsreaktorn R-N under försöket
(vänster axel) samt kvoten NO2-N/(NO2-N+NO3-N) (höger axel).
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Figur 12. NH4-N- belastning och –avskiljning i nitritationsreaktorn R-N under
huvudströmsfas.
Under försökets 200 första dagar, med 5:2-strategi, var nitrithalten hög och NH4-N
avskiljning (kvot NO2/NH4 runt 1). Runt dag 180 var inkommande NH4-N-halter väldigt låga,
runt 20 mg/l, vilket gjorde att belastningen och även avskiljningen minskade. Runt dag 240
gjordes ett försök att öka huvudströmsfasens längd. Detta gjorde att NOB etablerade sig i
biofilmen och det tog flera veckors relativt frekvent rejektinmatning för att trycka tillbaka
aktiviteten.
Driftsdata från hela PNA-linjen visar att det är möjligt att nå utgående krav på <10 mg/l under
huvudströmsfasen (Figur 13). Dock återstår en del optimering för att konsekvent nå dessa
halter. En strategi som är praktiskt genomförbar och som svarar mot de rejektmängder som
denna linje ger upphov till behöver också utvecklas. Det finns ett behov av ökad förståelse för
mekanismerna för hur olika variabler begränsar kväveavskiljningseffektiviteten.
Optimering av nitritationssteget är avgörande för att uppnå effektiv kvävereduktion över hela
PNA.
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Figur 13. Inkommande och utgående koncentrationer av löst kväve.
4.1.3

Fosforfällning

För att reducera fosforhalten i utgående vatten utfördes ett antal tester där olika mängder PIX111 doserades till vattnet efter PNA steget.
Sammanfattningsvis kan sägas att mängden PIX som krävdes var 0,05-0,06 ml/l
avloppsvatten för att komma ner mot 0,3 mg P-tot/l i ett filtrerat prov. Om ett struvitfällt
vatten användes krävdes ca 0,05 ml PIX/l. Det ska nämnas att nödvändig mängd varierade
med den mängd suspenderat material som fanns i vattnet.
4.2

MASS- OCH ENERGIBALANS

Massbalansberäkningarna baserades på medelhalter av COD och TSS in och ut från
AnMBBR under utvärderingsfasen (Tabell 4) och de bästa resultaten från huvudströmsfasen i
PNA. Det antogs vidare att dessa resultat kunde uppnås med en strategi baserad på befintliga
rejektvattenmängder. Driftresultaten och massbalansberäkningarna användes som underlag
för att beräkna nödvändiga insatser av el- och värmeenergi. Elenergibehovet specificeras i
Tabell 5.
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Tabell 5. Elenergibehov per p.e. och år för energipositiva linjen, baserat på beräkningar för
en anläggning motsvarande 89200 p.e. (Källby 2014).
	
  

kWh/p.e.,år

Slamhantering	
  (avskiljning,	
  pumpning,	
  rötning,	
  avvattning)	
  

6,0	
  

Pumpning	
  av	
  avloppsvatten	
  

5,0	
  

Luftning	
  

7,0	
  

Omrörning	
  

3,1	
  

Totalt	
  

4.3
4.3.1

21,1	
  

FÖRUTSÄTTNINGAR
Inkommande avloppsvatten

Avloppsvattnet som använts i pilotförsöket hade relativt låga halter av organiskt material och
kväve. På många platser är koncentrationen betydligt högre, vilket skulle förbättra processens
energiprestanda.
4.3.2

Temperatur

Utvärderingsfasen och de första mass- och energibalanserna baseras på ett inkommande
vatten med en temperatur på 20°C. Efter denna utvärdering har temperaturen successivt
sänkts och är i skrivande stund 12°C. Processen verkar inte ha påverkats nämnvärt, men en
längre utvärderingsperiod behövs för att säkerställa processens effektivitet vid denna
temperatur.
4.4

KEMIKALIEBEHOV

Pilotanläggningen har drivits utan någon typ av kemikalietillsats. Om man tänker sig en
fullskaleanläggning där också föravvattning av slam, avvattning av rötslam och
fosforreduktion i utgående vatten så är skillnaden inte stor jämfört med konventionell rening.
Eftersom mängden bioslam är mindre än för konventionell rening kommer polymerbehovet
att vara mindre i avvattningen av rötslam medan något mer fosfor är kvar i avloppsvattnet.
Men med Ekobalans utfällning av struvit så är restfosforhalten efter de biologiska stegen ca 2
mg/l.
Mängden 13,8% järnklorid som behövs då är ca 0,02 l/m3 avloppsvatten. Behovet blir 500 l
per dygn eller 0,716 ton/d med kostnad ca 2 000 kr/ton. Kostnad per år blir 520 000 kr.
4.5

VÄRDERING AV DRIFTSKOSTNADER

För reduktion av organiskt material har de luftade aeroba stegen ersatts av ett anaerobt steg.
Erfarenheten av processer med rörligt bärarmaterial är att bärarna håller mer än 20 år och
enda rörliga del är en omrörare som kan jämföras med en omrörare för en rötkammare. I detta
steg behövs inga blåsmaskiner som kräver mer underhåll. Producerad gas ska ledas till en
gasmotor och detta är ett nytt steg som kräver underhåll av samma art där rötgas används för
elproduktion.
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Anammoxstegen innehåller ett luftat steg där ammonium oxideras till nitrit och det kan
jämföras med ett luftat steg i en konventionell rening. Luftarsystemet i en bärarprocess
behöver inget underhåll jämfört med finblåsiga luftare där membranen behöver bytas
regelbundet så underhållskostnaden är lägre i detta fall.
Rötkammare och avvattning är precis som vid en konventionell rening men mängden bioslam
är mindre vilket gör att avvattningsutrustningen kan ha kortare drifttid.
Det behövs varken mer ordinarie eller extern personal jämfört med konventionell rening.
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NYCKELTAL FÖR JÄMFÖRELSE

Parameter

Nyckeltal
100*75 m=

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

Enhet
m2/p.e.

7 500 m2=
0,084
0,3 mg P-tot/l

Reningsgrad i utgående vatten, medelvärde
vid stabil drift

8,5 mg N-tot/l

Separationsgrad…

5 mg BOD-tot/l
39 mg COD-tot/l

Näringsåterföringsgrad, andel näringsämnen
som kan återföras till åkermark

Energiförbrukning

Energiproduktion

95%

% av inkommande P

10-15%

% av inkommande N
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kWh el/p.e., år

12

kWh värme/p.e., år

0

kWh biogas/p.e., år

7,2 (35***)

kWh el/p.e., år

11,3 (55***)

kWh värme/p.e., år

79,5 (0***)

kWh biogas/p.e., år

Energiförbrukning exergi

30 (29***)

kWh/p.e., år

Energiproduktion exergi

93 (60***)

kWh/p.e., år

Energiförbrukning primärenergi

49 (46***)

kWh/p.e., år

Energiproduktion primärenergi

33 (104***)

kWh/p.e., år

Kemikaliekostnader
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Investeringskostnad

1 640**

Kemikalier, kr/p.e., år
kr/p.e.

*Baseras på beräkningar och antaganden om nedbrytningen i rötkammaren, **Inkluderar ej byggnation,
***Om all biogas används till el- och värmeproduktion
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INTEGRERING AV TEKNIKEN PÅ BEFINTLIGA RENINGSVERK

Den process som utvärderats på Källby är hela kedjan med reduktion av organiskt material,
kväve och fosfor. Om ett helt nytt reningsverk ska byggas 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.
Anammoxprocessen 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.
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LÖSNINGAR FÖR FRAMTIDEN

Testerna i projektet har visat det går att köra anaerob rening på avloppsvatten med temperatur
ner mot 11°C. Detta öppnar upp en helt ny ”värld” då denna teknik kan användas även i
länder runt medelhavet, södra delen av USA, delar av Kina m.m. Mycket energi kan sparas
samtidigt som mer gas produceras.
Den anaeroba behandlingen och Anammox-behandlingen kan kombineras med kompakta
slamsepareringssteg typ filter och membran och därmed göra processystemet kompakt. Detta
kan passa på ställen där det är ont om yta. Då erhålls en kompakt energipositiv
reningslösning.
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DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Anaeroba tester har genomförts på avloppsvatten från Källbys reningsverk i Lund.
Pilotstudierna har genomförts under närmare 600 dygn. Temperaturen in till det anaeroba
steget har succesivt sänkts från 25 till under 12°C.
Det anaeroba steget reducerade det filtrerade COD värdet ner till 50-60 mg/l vid temperatur
12-25°C och uppehållstid 5 timmar. Driften var väldigt okänslig för variationer i COD-halt
och temperatur.
Vid testerna användes försedimenterat vatten och i genomsnitt var ingående halt suspenderat
material till anaerobin 100 mg/l. Efter anaerobin hade halten sänkts till i genomsnitt 80 mg/l
vilket innebär att slamproduktionen var lägre än slamtillväxten. Detta är en stor fördel, för
denna processlösning, att mängden överskottsslam blir väldigt liten förutom att
energitillförseln kan reduceras med 50% eftersom ingen luftning behövs vid reduktion av det
organiska materialet.
En nackdel är att metangas löser sig i utgående behandlat vatten. Därför installerades ett
strippersteg där luft användes för att strippa av metangas i en desorptionskolonn. Luftflödet
anpassades till det syrebehov som en gasmotor behöver. Då kan den metan som frigjorts till
luftströmmen användas i gasmotorn tillsammans med gasen från reaktorn och från
rötkammaren. Det reducerar metanspillet till atmosfären kraftigt och uppskattningsvis kan
över 90% av den lösta metangasen strippas av och användas i en gasmotor.
Anammox-systemet byggdes upp av ett nitritationssteg, ett syrereduceringssteg och ett
anammoxsteg. I första steget ska partiell nitritation ske. Andra steget, som inte är helt
nödvändigt ska syrehalten reduceras och i tredje steget sker så kallad anaerob
ammoniumoxidation, eller anammox. Processen styrs så att ca hälften av inkommande
ammonium oxideras av AOB, varefter autotrofa anammoxbakterier oxiderar ammonium med
nitrit till kvävgas och vatten. Det bildas även en liten del nitrat.
Fördelen med processen är att syrebehovet halveras och det behövs ingen kolkälla.
Vid testerna visade det sig att nitratbildningen tar över när huvudströmmen behandlas så
därför måste rejektvatten med hög ammoniumhalt behandlas med jämna mellanrum och på så
sätt reducera nitrifikationen. Det betyder att systemet måste bestå av flera linjer där en linje
går med rejektvatten och 3-4 linjer med huvudström.
Under flera perioder fungerade processen så att de krav 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. Anammoxprocessen kördes som lägst vid 18oC.
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1
1.1

INLEDNING
BAKGRUND

I takt med den ökade urbaniseringen kommer tillgängligheten till allt mer rent vatten och mat
behövas. Befintliga dricksvattenresurser kommer användas i större omfattning och mer mat
måste transporteras in i till städerna för att täcka invånarnas grundläggande behov. Påföljden
är att en ökad produktion av näringsrikt avloppsvatten hamnar i stadens avloppssystem.
Diskussioner om hur ändliga näringsämnen, som tillexempel fosfor ska kunna återanvändas
till produktiv åkermark utan att riskera hälsa och miljö pågår både internationellt och
nationellt. Av denna anledning finns ett stort intresse att utveckla nya tekniker och processer
för att rena avloppsvatten energieffektivt med ett så lågt koldioxid- och yt-avtryck som
möjligt.
1.2

SYFTE OCH MÅL

Syftet med projektet är att i nära synergi mellan högskola/universitet, industri, kommun och
lokala företag utveckla nya metoder och tekniker för att rena avloppsvatten och ta tillvara på
avloppsvattnets innehåll med avseende på näringsämnen och energi. Användning av
spillvärme är en metod för att uppnå målen. Tekniken ska vara miljömässig, ekonomisk rimlig
och enkelt applicerbar på ett kommunalt reningsverk. Lösningarna ska dessutom utformas så
att de kan implementeras på dagens avloppsreningsverk och inte som separerade system.
Den varma och rena stadens mål är att utveckla metoder för att rena avloppsvatten bättre och
effektivare samtidigt som man producerar nyttoämnen som biogas, rent vatten och
algprodukter, samt utvinning av näringsämnen i form av struvit ur avloppsvatten. Två koncept
för avloppsvattensrening har testats:
1) Energipositiv rening
2) Kompakt rening.
Genomförandet och resultaten från den ’Kompakta reningens’ projektdelen har sammanställts
här i denna rapport och resultat från den ’Energipositiv reningslinje’ har inkluderats i separat
rapport ’Delrapport Energipositiva linjen’.

1.3

METODER

Pilotstudierna i den kompakta reningen har genomförts som kontinuerliga processer för
trumfiltrering och mikrofiltrering medan framåt-osmos har genomförts batchvis i labskala.
Experimenten är uppdelade i två olika försökstyper: (1) Enbart mekanisk och (2) kemiskmekanisk.
(1) Avloppsvatten behandlas bara med trumfilter (mikrosil) och membran där olika
partikelstorlekar avskiljs utan tillsättning av kemikalier.
(2) Avloppsvatten behandlas först med olika typer av kemikalier (förfällning) och därefter
mekanisk (trumfilter och membran).

2
2.1

TEORI
KOAGULERING OCH FLOCKULERING

Partiklar och kolloidala material, samt vissa organiska föroreningar i avloppsvatten bär
generellt en negativ nettoladdning vilket ger upphov till repulsiva krafter mellan partiklarna
som därigenom förblir i suspension. För att förmå partiklarna att bindas samman och
därigenom lättare separeras, minskas de repellerande krafterna genom tillsats av
fällningskemikalier,

oftast

aluminium-eller

järn-salter

eller

organiska

polymerer.

Fällningskemikalierna får partiklarna till att bindas samman till större aggregat under en
koaguleringsfas. Förenklat kan sägas att koaguleringen påbörjas vid tillsats av
fällningskemikalie under en snabb och effektiv inblandning (mellan 1-7 sekunder) för
bildning av mikroflockar och vidare under långsam omröring i en koaguleringstank (under 24 minuter). Fällningskemikalier, som används för att avlägsna partiklar och att fälla ut löst
fosfor i avloppsvatten är järn (Fe3+) och aluminium (Al3+) salter, samt förpolymeriserade
fällningskemikalier (t.ex. polyaluminiumklorid). Vid tillsats av fällningskemikalie binds även
en del kolloidala partiklar < 0,1 µm ihop med flockar, samt att en del löst organisk material
fälls ut, vilket kan påverka utgående vattenkvalitet positivt.
För att öka effektiviteten i separationssteget kan man efter koaguleringssteget i en
efterföljande flockning tillsätta polymer. Polymertillsatsen förstärker de koagulerade
mikroflockarna, samt bildandet av större aggregat, detta förbättrar separationspotentialen.
Speciellt för mikrosilar är det nödvändigt med polymertillsats för att nå det bästa resultat
(Väänänen et al. 2016). Polymertillsats sker under snabb inblandning (1-7s) och flockning
sker i efterföljande flockningstank med uppehållstid på ca 4 minuter. Både katjonisk polymer
(en polymer byggda av upprepade enheter med positiv laddning) och anjonpolymer (byggda
av enheter med negativ laddning) kan användas för flockning. Detaljerat information om
koagulering och flockning finns bl.a. i Gillberg et al 2003, publikation av Svensk Vatten
(2007) och Väänänen 2016.

2.2

MIKROSILMIKROSIL (TRUMFILTER)

Trumfilter består av en trumma som är täckt med filterdukspaneler. Filterduken är framställd
av polyester och finns i olika porstorlekar (från 10 till 1000 mikron). Val av porstorleken
beror på koncentrationen av suspenderade partiklar (SS-halt) i inkommande vattnet och på
ställda avskiljningskrav av partiklar. För primärfiltrering brukar filterdukar med en porstorlek
på mellan 40 till 100 mikrometer användas.
Avloppsvatten rinner med självfall in i trumman och ut genom filterduken (Figur 1). När
filterdukens genomsläpplighet har minskat på grund av att partiklar har samlats på filterduken,
ökar vattennivå i trumman och backspolning av filterduken börjar samtidigt som rotation av
trumman startar. Under backspolningen, spolas de avskilda partiklar bort från filterduken till
slamrännan (som är placerats innanför trumman), varifrån det leds bort. Filtreringen är en
kontinuerlig process och stoppas inte under backspolningen. Under pilotförsöken används
teknisk eller brutet vatten för backspolning, men även utgående vatten från reningsverket kan
användas. Mera detaljerad information om trumfilter kan hittas i Ljunggren 2006 och
Väänänen 2016.

Figur 1. Mikrosil (trumfilter, bild från Hydrotech AB, Sverige).
När trumfilter används för att rening av primärt avloppsvatten, bör det alltid finnas ett
grovreningssteg före trumfiltret. Detta reningssteg består lämpligen av galler och sandfång för
att ta bort grova partiklar (t.ex. trasor, träbitar mm) och tunga partiklar (t.ex. sand och grus)
som finns i ett inkommande avloppsvatten. Grovgaller med 6 eller fingaller med spaltvidd < 5
mm är att rekommendera. Normal kan sägas att SS avskiljningen med hjälp av trumfilter är
likvärdig med primärsedimentering men tar mindre markyta än primärsedimentering.

SS avskiljningen kan förbättras ytterligare när kemisk förbehandling även kallat fällning och
flockning används före trumfilter. Det går bra att enbart använda sig av polymer i
fällningssteget eller i kombination med aluminium eller järn.
2.3

MIKROFILTRERING

Membran för avloppsvattenrening finns i olika konfigurationer, de två största är Hollow fiber
och Flat sheet. Uppbyggnaden av moduler eller kassetter liksom membrantyp och dess
porstorlek varierar beroende på leverantör. Membran inom avloppsvattenrening används
vanligtvis som en fysisk barriär för att avskilja slam efter biologisk rening, i en så kallad
Membran Bio Reaktor (MBR), där membranmodulerna är dränkta i slutsteget i den biologiska
reningen. Med hjälp av transmembrantryck (TMP) avskiljs vattnet från slammet genom
membranet (utsida-in). Utgående vatten (permeat) är ett partikelfritt vatten. Vilket TMP som
krävs beror framförallt på membrankonfiguration och membrantyp samt applikation och
processuppbyggnad. Trycket kan appliceras med nivåskillnad (gravitation) eller med hjälp av
vakuumpumpar. För att förhindra att det slam som separeras byggs upp på membranytan
tillför man luft under kassetten eller modulen. Luftningen skapar turbulens på membranytan,
vilket rengör membranetoch samtidigt en omblandning av reaktorvätskan. Beroende på
konfiguration, av kassett eller modul, ser driftcykeln olika ut. I detta försök har Alfa Lavals
hollow Sheet Mikrofiltreringsmodul (MFM) använts som består av flat sheet membran med
en porstorlek på 0,2 µm. Uppbyggnad säkerställer minimalt tryckfall i modulen vilket
möjliggör drift utan vakuumpumpar, med bara nivåskillnad på 0 - 40 cm eller mbar.
Driftcykeln är 12 min lång med kontinuerlig luftning, varav 10 min under tryck (produktion)
och 2 min utan tryck (relaxation). I relaxation finns det inget tryck på membranen vilket
medför att det inte produceras något permeat men att luftningens rengöringseffekt är högre.
Kapaciteten på membran beräknas som flux, genomflöde (l/h) per membranyta (m2), LMH.

Figur 2. Alfa Laval Hollow Sheet MFM
Då membranen är i kontakt med biologisk slam byggs det över tiden upp en biofilm på
membranen, denna gör att man måste kompensera med ökat tryck för att få samma
genomflöde. Det samma gäller uppbyggnad av inorganisk beläggning (scaling). För att återfå
membranens kapacitet rengörs de med en CIP (Clenaing In Place) eller genomblötning
(soaking). CIP används i de flesta fall då rengöringskemikalier (vanligtvis natriumhypoklorit
för biologisk beläggning (fouling) och citronsyra för inorganisk fouling) doseras så att de
trycks igenom membranen Insida-ut. Vid extrema beläggningar eller beroende på
processuppbyggnad används soaking där membranen står i bad med kemikalier och blir
huvudsakligen rengjorda på utsidan.
Vid användning av mikrofiltreringsmembran för direktfiltrering appliceras liknande
driftförhållande som för MBR, d.v.s. produktion och relaxation med kontinuerlig luftning.
Membranen används för avskiljning av partikulärt material i förbehandlat råvatten. Partikulärt
material avskiljs och permeatet blir ett partikelfritt vatten som också kan vidarebehandlas med
tätare membran, samtidigt avskiljs den partikulära delen av det organiska materialet av den
fysiska barriären d.v.s. utan biologisk nedbrytning. Retentatet kan sänds rötkammare.
Kapaciteten minskar i takt med att det bildas biofilm på membranen och att partiklar fastnar i
membranet. Genom att driva processen med ett lågt tryck minimerar man mängden partiklar
som fastnar djupt inne i membranet vilket gör det är lättare att rengöra. Till skillnad från en
MBR där det handlar om att bygga upp en hög slamhalt och slamålder med hög
slamrecirkulation är det för direktfiltrering viktigt att hålla uppehållstiden så kort som möjlig
för att minimera risken för mikrobiologisk tillväxt.

2.4

FRAMÅT-OSMOS

Framåt-osmos eller direkt osmos är processen då vattentransport är driven av en osmotisk
tryckgradient mellan en hög koncentrerat och en mindre koncentrerad saltlösning. Inom
membranindustrin betecknas lösningen med lägre saltkoncentration och som typiskt skall
uppkoncentreras, till ’Feed’ medan lösningen som har högt osmotiskt potential till ’Draw’ [1].
Aquaporin membran utgör en ny typ av membran där aquaporin vattenkanaler är integrerade i
membranmatrixen genom att först rekonstituera fungerande aquaporinkanaler i vesiklar och
sedan inkorporering genom interfacial polymerisering mellan en vatten- och organfas.
Resultatet är en Thin Film Composite (TFC) membran där vattentransporten sker genom
aquaporinkanalerna. Aquaporin-TFC lagret utgör ett aktivt lager som är konstruerat på en
mikroporös support som ger mekanisk styrka.
Vattentransporten sker via de vattenselektiva aquaporinkanalerna och delvis via
membranmatrixen. Närvaron av aquaporiner i TFC lagret ökar transmembranfluxen eftersom
aquaporiner är mycket selektiva för vattenmolekyler och samtidigt väldigt effektiva i
transporten [2].
Membranet karakteriseras med följande parametrar: Vattenflux ( ), bakåtflux av salt ( ) och
Rejection ( ). Avsnittet nedan följer metoden presenterat av Cath et al [1], Tang et al [3] och
vidare av Liu et al [4].
Vattenfluxen genom membranbarriären kan beskrivas med ekvation (1)
(1)

Där

är vattenfluxen genom membranet,

är membranpermeabiitetskoefficienten och

är tryckgradienten mellan ’Feed’ och ’Draw’. För samma membran sker också en bakåtflux
av salt (

som beror på koncentrationskillnaden i salt mellan ’Draw’ och ’Feed’ enligt

ekvation (2).
(2)
Där

är saltpermeabilitetskoefficienten och

membranet.

är koncentrationsgradienten av salt över

Vatten förflyttar sig från en lågt koncentrerad lösning (Feed) mot en högt koncentrerad
lösning (Draw) vilket resulterar i uppkoncentrering och separation av ämnen i ’Feed’.
Detta är definierat som Rejection och den beräknas genom att definiera koncentrationen i
permeatet samt i feed enligt ekvation (3).

(3)

Där

är Rejection av ett specifikt ämne,

experimentet och

är medelkoncentrationen av ämnet i Feed under

är koncentrationen i permeatet.

Medelkoncentrationen i Feed definieras enligt ekvation (4).
(4)

Där

är medelkoncentrationen i Feed,

experimentet och

är den initiala koncentrationen i starten av

är koncentrationen i ’Feed’ i slutet.

3

FÖRSÖKSUPPSTÄLLNING

På Källby avloppsreningsverk i Lund behandlas det inkommande avloppsvattnet med 6 mm
hålplåtsgaller (EscaMax, Huber AG, Tyskland). Därefter avlägsnas sand och grus i ett luftat
sandfång. För att kunna testa ’kompakta reningen’ med olika behandlingskombinationer
under reella förhållanden t.ex. varierande avloppskvalitet och temperatur, byggdes en
pilotanläggning direkt över på försedimenteringsbassäng på Källby ARV.

Foto: Tobias Hey

3.1

MATARLÖSNING TILL PILOTANLÄGGNINGEN

Det inkommande avloppsvattnet på Källby ARV anses vara av medelstyrka enligt
Tchobanoglus et al (2003). Samtliga interna strömmar på Källby ARV t.ex. kemslam från
efterfällningssteget för fosforrening med järnklorid (FeCl3) och rejektvatten från avvattningen
av rötat slam återförs direkt efter rensgaller och därför finns dessa strömmar med i försöken.
Avloppsvatten som behandlades i pilotanläggningarna togs direkt efter sandfångets utlopp.
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3.2

KOAGULERING OCH FLOCKULERING

I koaguleringssteget fälls fosfat samt kolloider formas till makroflockar. Till koagulering och
flockulering

används

polyaluminiumklorid

(PAX

XL-100,

Kemira,

Sverige)

och

polyakrylamid baserade polymerer (negativt och positivt laddade, Veolia, Frankrike) hade
doserats flödesproportionell till respektive blandningstank, för att uppnå en slutkoncentration
av 15 mg/l PAX XL-100, 3 mg/l anjonisk eller 4 mg/l katjonisk polymer. Kontinuerlig
blandning kördes för att säkerställa full blandning.
3.3

MIKROSIL (TRUMFILTER)

En roterande mikrosil (HDF801-H, Hydrotech AB, Sverige) med poröppningar av 100 µm
med total filteryta av 0,9 m2 används för att separera makroflockar som bildades under
koagulering och flockningssteget. Vid drift valde att belastades trumfilter inte mer än 2,0 m3/h
pga. med hänsyn till behovet till övriga processbetingelse. Filterduken rengjordes automatisk
med brutet vatten vid 3 bar. Under experimentet togs stickprov ut för analyser av
mikrosilfiltratet (MSF).
Inom ett ’add-on’ projekt (Region Skåne Biogas, 2015) anknytet till detta projekt ’Den varma
och rena staden’, så togs slamprov från mikrosilen (slamströmmen) för ytterligare experiment
t.ex. biologisk slamhydrolys och biokemiskmetanpotential (BMP) som genomfördes av Falk
(2015).
3.4

MIKROFILTRERING

Pilotanläggningen för mikrofiltrering bestod av tre identiska tankar. Varje tank kunde driftas
individuellt och ha en effektiv volym på 120 L och ett vattendjup på 1,2 m.
Mikrofiltreringsmodulerna bestod av fem membranenheter av typen MFP2 (Alfa Laval A/S,
Danmark) tillverkat av polyvinylidenfluorid (PVDF) med en nominell porstorlek av 0,2 µm.
Varje enhet bestod av en perforerad, ihålig spacer av polypropylen med ett membran fäst på
vardera sidan. De fem enheterna i vardera modul resulterade i en effektiv membranarea på
1,025 m2. Mikrofiltrering utfördes i utsidan-in-läge (outside-in) vid ett konstant
transmembrantryck (TMP) av 3 kPa (0,03 bar) orsakat endast från matar (vatten) nivå över
membranmodulen

i

tanken.

Transmembrantrycket

kontrollerades

kontinuerligt

och
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övervakades med hjälp av en online-trycksensor installerad vid botten av tanken.
Matarlösningens tillflöde styrdes automatiskt genom bottenventilen för att upprätthålla en
hydraulisk uppehållstid på mindre än 6 minuter och för att undvika biologisk aktivitet i
tanken.
Permeatproduktionen avbröts varje 10:e minut för att under två minuter utföra
membranrelaxation. Ingen backspolning applicerades vilket liknar den procedur som
beskrivits av Abdessemed et al (1999). Specifika luftbehovet på membranet var
0,69 Nm3·m-2·h-1, som tillfördes från botten av modulen och styrdes med hjälp av en
luftflödesmätare. Under experimentet mättes permeatflödets och avloppsvattnets temperatur
kontinuerligt med hjälp av en online-flödes och temperatursensor vilken registrerades var 6:e
sekund av det datoriserade centrala övervakningssystemet. På grund av att den kinematiska
viskositeten är beroende av temperaturen, korrigerades det uppmätta permeatflödet
automatiskt i det datoriserade centrala övervakningssystemet till standard permeatflöde vid en
temperatur av 15°C i enlighet med Nieuwenhuijzen (2002).
Efter varje försök, genomfördes en tvåstegsrengöring (CIP) manuellt på plats:
1.

Tanken tömdes, sköljdes och fylldes med brutet vatten. Citronsyra (40%) tillsattes
för att erhålla en slutlig koncentration av 5000 ppm vid pH 1,8.

2.

Därefter tömdes tanken och fylldes upp igen med brutet vatten. Därefter tillsattes
35% väteperoxid för att nå en slutlig koncentration av 300 ppm H2O2 vid pH 9,5. PHvärdet justerades med användning av HCl eller NaOH.

Varje membranrengöringssteg utfördes med luftning och under åtminstone en timme för
att uppnå en tillräcklig rengöring.
3.5

FRAMÅT-OSMOS

Framåt-osmos (FO) experiment utfördes med platta tunnfilmkomposit (TFC) membran:
Aquaporin INSIDETM (Aquaporin A/S, Danmark). Aquaporin INSIDETM membranet är en
modifierad TFC-membran med ett aktivt skikt innehållande biomimetiska aquaporin proteiner
rekonstituerade i sfäriska vesiklar inkapslade av en polyamid tunn film uppburen av ett
polyetersulfonstöd (PES) (Zhao et al, 2012).
Försöken bestod av en rektangulär membranmodul mellan två identiska avdelningar vardera
med måtten 175 mm (längd), 80 mm (bredd) och 1,3 mm (höjd). Den aktiva membranarean
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som testades var 140 cm2. Aquaporin membran testades med det aktiva lagret (AL) mot
matarlösningen s.k. AL-FS-läge. Ett nät spacer installerades på stödsidan av membranet.
Upplägget drevs med en flödeshastighet av 260 ml min-1 genererar en tvärflödeshastighet av
4.17 cm s-1 med motströmscirkulation av matarlösningen och draglösningen som skapats av
två mikrokugghjulspumpar (WT3000-1JB / M, längre pump, Kina) förbunden med Tygon®slangar (R-3603). Matar och draglösningen (2 M NaCl) hölls i 5 L reservoarer med en initial
volym av 2 L vid början av varje experiment. Under experimentet mättes massändringen (kg)
av draglösning med en elektronisk våg (FKB36K0.1, Kern & Sohn GmbH, Tyskland) och
registrerades var 5:e minut med den tillhörande programvaran. Alla experiment utfördes vid
rumstemperatur 20°C ± 2°C. Ett schematiskt processchema för FO experiment kan ses i Figur
3.

Draglösning

FO-‐modul

Matarlösning

Pump
AL
2L
Våg

Pump

2L

FO-‐membran

Figur 3. Schematisk uppställning av Framåt-osmos experiment
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3.6

SAMMANFATTNING AV GENOMFÖRDA FÖRSÖK

Samtliga försök som genomfördes under projekttiden listas i Figur 4 och i Tabell 1. Varje
försök utgjordes av kontinuerlig drift i ca 7 dagar och avslutades med en CIP innan nästa
försök startades. Alla försök repeterades 5 gånger.
Mekanisk	
  förbehandling
FO

MS	
  (100	
  µm)
Avloppsvatten

Rensgaller Sandfång

Rens

Rå-‐avloppsvatten

MSF

FO

Slam

Sand

MS	
  (100	
  µm)

MF	
  (0.2	
  µm)
MSF

MFP

Slam

FO

Retentat

Kemisk	
  förbehandling
MS	
  (100	
  µm)
MSF
Koagulant

FO

Flockulant
Slam
MS	
  (100	
  µm)

MF	
  (0.2	
  µm)
MSF

Slam

MFP

FO

Retentat

Figur 4. Schematisk processchema av samtliga genomförda försök. De svarta punkterna
representerar provpunkterna på respektive experiment och linje.
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Tabell 1. Sammanställning av samtliga genomförda försök.
Kemisk förbehandling
Mekanisk förbehandling

Framåt-

Draglösning

osmos
Koagulant

Flockulant
Försöksserie 1 – enbart mekanisk förbehandling
MF
Ingen förbehandling

Aquaporin

2M NaCl

MS

Aquaporin

2M NaCl

MS+MF

Aquaporin

2M NaCl

MS+MF

Aquaporin

Öresund

Försöksserie 2 – kemisk och mekanisk förbehandling
PACl

MS

Aquaporin

2M NaCl

PACl

MS

Aquaporin

2M NaCl

PACl

MS+MF

Aquaporin

Öresund

PACl

Anjonisk

MS

PACl

Anjonisk

MS

Aquaporin

2M NaCl

PACl

Anjonisk

MS+MF

Aquaporin

2M NaCl

PACl

Anjonisk

MS+MF

Aquaporin

Öresund

PACl

Katjonisk

MS

PACl

Katjonisk

MS

Aquaporin

2M NaCl

PACl

Katjonisk

MS+MF

Aquaporin

2M NaCl

PACl

Katjonisk

MS+MF

Aquaporin

Öresund

Katjonisk

MS

Aquaporin

2M NaCl

Katjonisk

MS+MF

Aquaporin

2M NaCl

Katjonisk

MS+MF

Aquaporin

Öresund

Notering: PACl: Polyaluminiumklorid, MS: Mikrosil, MF: Mikrofiltrering.
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3.7

PROVTAGNING OCH ANALYSER

För att utvärdera försöken togs stickprover på 1) utgående vatten från sandfång (inkommande
vatten till försöksuppställning), 2) utgående vatten från mikrosil och 3) utgående vatten från
MF (permeat). FO försöken genomfördes i så kallad batch-försök. Prov togs i både
matarlösning (feed-lösning) och draglösning innan och efter försöken. Provpunkterna visas i
Figur 3. Analysparametrar och metoder redovisas i Tabell 2 nedan.
Tabell 2. Analysparametrar och metoder
Parameter

Standard

Enhet

TSS

ISO 11923:1997

mg/l

BOD7

ISO 5815-1;2:2003

mg/l

Tot-Nt och Tot-Ns

ISO 11905-1

mg/l

Tot-Pt och Tot-Ps

ISO 6878:2004

mg/l
1

COD

(Hach) LCK 814/414

mg/l

VFA

mg/l

Alkalinitet

mg/l

1

analyserades med spektrofotometer, DR2800, Hach, U.S.A.

3.8

UTVÄRDERING AV FÖRSÖK

Effektivitet på hela kompakt reningsprocessen utvärderades med avseende på standardiserat
permeat flux på MF, normaliserat permeat flux (permeabilitet) och retention (%). Permeatets
kvalité jämfördes med de europeiska och svenska gränsvärdena för utsläpp av avloppsvatten
(2000–10 000 p.e.). Gränsvärdena är listade i Tabell 3. Energiförbrukningen (kWh/m3)
beräknades för varje test, baserat på vardera testuppställningen.
Tabell 3. Gränsvärden på utgående avloppsvatten för anläggningar med 2000-10 000 p.e.
Parameter

Gränsvärde

Enhet

BOD7

15

mg/l

COD

125

mg/l

TSS

60

mg/l

Tot-P

0,5

mg/l

15

4
4.1

RESULTAT FÖRSÖK
FÖRUTSÄTTNINGAR

Försökserierna är utförda på Källby ARV under 2014 och 2015. Källby ARV är ett i svenska
mått traditionellt reningsverk med ett avloppsvatten som är representativt för svenska
förhållanden. Källby ARV har förhållandevis låg industriell belastning. Medelvärdet för
belastningen under 2015 var 66 g BOD/p.e.,d, 13 g N/p.e.,d samt 1,7 g P/p.e.,d.
Avloppsvattentemperaturberoende parametrar som t.ex. vattenflux blev omräknad till en
standard avloppsvattentemperatur vid 15°C.
4.2

RESULTAT MEKANISK FÖRBEHANDLING

I försöksserie 1 testades enbart mekanisk behandling d.v.s. direkt filtrering utan kemisk
behandling. MS följt av MF (Hey et al, 2016a) och fortsatta försök med framåt-osmos (Hey et
al, 2016b). Försök med enbart MF, visade ansamling av skräp som inte avskildes i sandfånget
och orsakade driftstörningar i MF-tanken. Försök med MS följt av MF visade på stabil drift
med ett avseende på flux men utgående vattenkvalité uppnådde inte kraven på avskiljning av
Tot-P. Försöken med framåt-osmos gav begränsade resultat varför det var omöjligt att uppnå
kraven på Tot-P och BOD baserat på framåt-osmos som efterbehandling. Resultaten från
dessa försök är sammanställda i Tabell 4 och visar på att enbart mekanisk rening med MS och
MF inte är tillräcklig för att uppnå kraven. Fortsatta försök med Framåt-osmos lyckades heller
inte uppnå kraven och visade på ostabil drift. Därför utfördes vidare försök med tillsats av
kemikalier. Försök med framåt-osmos var begränsade och resultaten ostabila och redovisas
därför inte i tabell 4. Resultaten från undersökningen är detaljerat sammanfattat av Hey et al
2016 och av Väänänen et al 2016.
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Tabell 4. Sammanställning av resultat från försöksserie 1 och 2, samtliga med MS följt av
MF och utan framåt-osmos.
Parameter

BOD7

CODt

Tot-Pt

Gränsvärde

15

125

0.5

17±5

73±27

2.4±0.6

2.3±0.7

37±10

32±5

2.6

91

88

82

43

28

18

87

11±2

41±11

0.2±0.3

0.1±0.1

42±4

41±4

6.2

96

94

99

98

46

20

207

16±13

41±26

<0.03

<0.03

34±10

34±11

6.1

96

94

>99

>99

36

14

203

13±2

44±10

<0.03

<0.03

30±6

30±6

2.9

Retention (%)

94

91

>99

>99

33

14

97

Katjonisk pol.

13±2

48±6

2.4±1

2.4±1

36±6

36±6

2.6

Retention (%)

91

89

75

15

29

14

87

Mekanisk rening
Retention (%)
PACl
Retention (%)
PACl+anjonisk pol.
Retention (%)
PACl+katjonisk pol

Tot-Ps

Tot-Nt

Tot-Ns

(15)

MS - Mikrosil; MF - Mikrofiltrering; PACl – polyaluminiumklorid, PAX XL-100, Kemira, Sverige; Anjonisk och katjonisk
pol. - polyakrylamid baserade polymerer (negativt och positivt laddade, Veolia, Frankrike); J stand –LMH vid 15°C; J Norm –
LMH/bar vid 15°C

4.3

RESULTAT KEMISK OCH MEKANISK FÖRBEHANDLING

I försöksserie 2 testades mekanisk förbehandling i kombination med kemisk förbehandling.
För koagulering och flockulering användes polyaluminiumklorid (PAX XL-100, Kemira,
Sverige) och polyakrylamidbaserade polymerer (negativt och positivt laddade, Veolia,
Frankrike). Kemikalierna doserades flödesproportionellt till respektive blandningstank på
inkommande vatten innan MS.
Resultaten från försöket med hela kompaktlinjen redovisas i Tabell 4. Försök med enbart
PACl resulterade i ett utgående vatten som uppnådde alla gränsvärden relaterade till
anläggningar för 2000-10 000 p.e. Det bildades dock små flockar, TSS, som till 78% gick
igenom MS som skapade fouling på membranen och därför behov för mer intensiv rengöring,
CIP.
På grund av dålig retention av TSS utfördes försök med kombination av PACl och polymer,
både anjonisk och katjonisk. PACl i kombination med anjonisk polymer gav ett initialt flux på
39,6 LMH som minskades till 5,7 LMH. Försök med PACl i kombination med katjonisk
polymer gav ett initialt flux på 41,9 LMH som direkt sjönk till 2,2 LMH och sedan steg till
8,3 LMH innan den minskade till 4,5 LMH. Utgående vattenkvalité från försök med PACl
och polymer (både anjonisk och katjonisk) uppnådde kraven för anläggningar i storlek
2000-10 000 p.e. och membranen krävde mindre rengöring än försök med enbart PACl.
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Försök med enbart katjonisk polymer gav ett initialt flux på 28,0 LMH som direkt sjönk till
2,4 LMH och sedan steg till 15,4 LMH innan den minskade till 3,8 LMH. Utgående
vattenkvalité uppnådde god rening med avseende på BOD7, COD och TSS men utan
koagulant avskiljs ingen fosfor varför det inte är en komplett förbehandling
Separata provtagningar genomfördes för att undersöka effektivitet av kemisk förbehandling
tillsammans med trumfilter. Tre olika doser av PAX XL-100 (15, 7 och 5 mg Al3+/l) och
2-3 mg/l polyakrylamid baserade polymerer (negativt och positivt laddade, Veolia, Frankrike)
används under försöket. I stort sett visar resultat att kemikalieförbrukning före mikrosiling är
mycket beroende på inkommande vattenkvalitet och önskad reduktionsgrad av COD, SS, TP,
dvs 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). Partikel (SS) koncentration i utgående
vattnet från trumfilter var mindre än 10 mg/l, när SS halten i ingående vattnet var mellan
300-600 mg/L. Reduktion av COD var 70-80% och löst COD kring 30% med en inkommande
COD halt på 500-1000 mg/l (Väänänen et al 2016). Resultaten i denna studie
sammanstämmer med tidigare resultat publicerats av Remy et al (2014). Dock är val av
fällningskemikalie och flockningsmedel, samt lämplig dos beroende av sammansättning av
det inkommande vattnet och vilket utgående resultat från filter som önskas.
4.4

KEMIKALIEFÖRBRUKNING

Resultat från flera försökserier visar att den kompakta reningen kräver tillsats av kemikalier
för att kunna fungera optimalt. Kostnaden för fällnings- och flocknings kemikalie 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 vise 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).
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Kemisk rengöring av mikrosilar (dvs. filterdukarna installerade i trumfilter) används
vanligtvis saltsyra och klorin (4-8% natriumhypoklorit lösning, som späds ut).
Koncentrationen av den verksamma lösningen av saltsyra bör vara <20% HCl. Det
nödvändiga rengörningsintervallet med kemisk rening beror på kvalitén av ingående vattnet
och kemikaliedoseringen. Generellt från tidigare erfarenheter uppskattas det vara 1 gång per 1
till 6 månaden beroende på ingående vattenkvalitet (ca 10 liter 20 procentig saltsyra lösning
och 4 procentig klorin-lösning per gång).
Rengöring av mikrofiltreringen kräver tillsats av kemikalier, i försöken har väteperoxid,
citronsyra och pH justerarande kemikalier använts. Bedömningen är att den kompakta
reningen är likvärdig jämfört konventionell rening för kemikalieanvändning.
4.5

DIMENSIONERINGSUNDERLAG

Utifrån samtliga försök bedömdes den mest attraktiva lösningen vara dosering av PACl och
anjonisk polymer följt av MS och MF. För dimensionering användes uppnådd flux från
testerna vid ett transmembrantryck på 0,03 bar.
4.6

VÄRDERING AV DRIFTSKOSTNADER

Endast pilotförsök i liten skala har utförts, men driftskostnader bedöms likvärdiga med
konventionell drift med avseende på underhåll, reservdelar, kemikalier och personal. En
potentiell förbättring för drift av mindre reningsverk, 200–10 000 p.e. är lägre elförbrukning.
Elförbrukning ansågs vara vid 0,5 kWh per behandlat kubikmeter avloppsvatten vilket
inkluderar samtliga behandlingssteg t.ex. rensgaller, sandfång, trumsil, dosering av
kemikalier, omrörning, trumfilter och mikrofiltrering samt anaerob behandling (Hey et al.
2016d).
4.7

RISK FÖR EMISSIONER AV METAN OCH LUSTGAS

Risken för emissioner från den kompakta reningens huvudlinje bedöms som mycket låga, på
grund av att ingen biologisk aktivitet förekommer. Dock har ingen mätning utförts under
försöksperioden. För slambehandling och rötning likställs emissioner med konventionell
teknik.
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4.8

POTENTIAL FÖR REDUKTION AV LÄKEMEDEL, PESTICIDER M.M.

Inga försök har genomförts inom projektet med avseende på läkemedelsreduktion. Det har
dock analyserats prover tagna på samtliga provpunkter på huvudlinjen som del av projekt via
Richters stiftelsen,
4.9
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5

JÄMFÖRELSETAL

Jämförelsetal för kompakt rening har tagits fram för att kunna jämföra och utvärdera
testlinjerna i förhållande till motsvarande konventionell rening på svenska
avloppsreningsverk. Detaljer för jämförelsen har presenterats av Persson et al. 2016 på
’Sammanfattande slutrapport och utvärdering Den Varma och rena staden 2’. Inspiration för
val av jämförelsetal har framförallt hämtats från rapporten skriven av Balmér och Hellström
2011 och Hellström, 2005.
Tabell 5. Jämförelsetal beräknade för konventionell rening motsvarande 10 000 p.e.
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 (Process, både vatten och

Jämförelsetal

Enhet

0,02

m2/p.e.

0,02

mg P-tot/l

34,3

mg N-tot/l

15,5

mg BOD-tot/l

41,3

mg COD-tot/l

slambehandling, d.v.s. inkluderar bassängytor
och ytbehov för övrig utrustning som behövs
för process. Rensgaller och sandfång
medräknas ej.)
Reningsgrad i utgående vatten, medelvärde
vid stabil drift

Näringsåterföringsgrad, andel näringsämnen

Ej beräknad

% av inkommande P

Ej beräknad

% av inkommande N

som kan återföras till åkermark
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Energiförbrukning

46

kWh el/p.e., år

6

kWh värme/p.e., år

0

kWh biogas/p.e., år

0

kWh el/p.e., år

0

kWh värme/p.e., år

118

kWh biogas/p.e., år

Energiförbrukning exergi

84

kWh/p.e., år

Energiproduktion exergi

119

kWh/p.e., år

Energiförbrukning primärenergi

105

kWh/p.e., år

Energiproduktion primärenergi

18

kWh/p.e., år

Kemikaliekostnader

84

Kemikalier, kr/p.e., år

Investeringskostnad

1130

Energiproduktion

kr/p.e.

Under nedanstående rubriker beskrivs de antagande och förutsättningar som gjorts för
beräkning av jämförelsetal, samt kommenteras resultaten för de olika jämförelsetalen från
Tabell 5.
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 (tillåtet
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 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.
22

Reningsgrad
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 Al 3+/l
och 3 mg/l polymer. För att uppnå 0,5 mg TP/l i utgående vattnet från trumfilter behöver man
dosera 7 mg Al 3+/l och 3 mg/l polymer.
Ca 10% avskiljning av Tot-N kan uppnås under fällning-flockning-mikrosiling som
reningsteg. MF avskiljer framförallt den partikulära fraktionen av BOD, COD, kväve och
fosfor som kvarstår efter MS.
Näringsåterföringsgrad
97% av fosfor från koagulering-flockning-mikrosiling steget och mer än >99% av fosfor från
försök med koagulering-flockning- MS och MF hamnar i i primärslammet.
Energiförbrukning
Elförbrukning för mikrosil (eller trumfilter) beror på vilka design-parametrar mikrosil design
har baserat på (’peak’ och medel TSS halt i ingående vatten och flöde), vilken modell av
trumfilter man använder, backspolnings frekvens 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 mer 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. Elföbrukningen 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 Region Skåne biogas. Tidigare försök
med fällnings-flocknings och trumfiltersteg för primärvatten rening har visat att man kan
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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).

Energiförbrukning exergi
Energiförbrukning inklusive exergi för uppvärning av biogas och produktion av fällning- och
flockninskemikalier samt CIP-kemikalier för mikrofiltrering.
Energiproduktion exergi
Energiproduktion samt den energi som återfinns i den del kväve som uppskattas kan återföras
till mark.
Energiförbrukning primärenergi
Energiförbrukning för el och fordonsgas.
Energiproduktion primärenergi
Energiproduktion i form av biogas justerat med primärenergifaktorn.
Kemikaliekostnad
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 kemikalie beror på vilken
produkt man använder och vilka mängder man köper och avtal med levererantörer. 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.
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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

(blåsmskiner,

rör,

ventiler

och

rengöringsystem etc.) samt behövd bassängvolym (schaktningarbete och betong).
Biogasprocessen samt elutrustning, elinstallation och styrsystem för hela linjen har inte
inkluderat i priset.
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6

INTEGRERING AV TEKNIKEN PÅ BEFINTLIGA RENINGSVERK

I den kompakta reningen ingår fem olika behandlingssteg för avloppsvattenrening i
huvudströmen: Koagulering, flockulering, mikrosilning (MS), mikrofiltrering (MF) och
framåt-osmos (FO). Kombinationen av koagulering och flockulering kan också anses som
kemisk förstärkt primär förbehandling (engl. chemical enhanced primary treatment) vilket har
testats i full-skala i Norge. Konventionellt används idag mest metallsalter (Al, Fe) för
förfällning av kol och fosfor på de flesta avloppsreningsverk både nationellt och
internationellt. En integration av det kemiska steget anses redan vara genomfört vilket kan
utökas med flockulering.
Mikrosilning med trumfilter för primärfiltrering av avloppsvatten anses som ett robust
behandlingssteg vilket kan utökas i skala samt att mer avloppsvatten kan behandlas per
kvadratmeter yta. Primärvattenrening med filtrering i full-skala finns t.ex. på Avesta ARV
(Sverige) och reningsverket i Odderøya Ra i Kristiansand och Stavanger Ra (Norge).
Membranfiltrering i kombination med aktiv slam s.k. membranbioreaktor (MBR) används
mer för industriellt syfte. Henriksdal (Stockholm) satsar på MBR vilket integreras i befintliga
aktivslam anläggningar. Efter utbyggnad kommer Henriksdal vara det största MBR
reningsverket i världen, vilket visar att membranfiltrering är en förhållandevis lätt att
integrera teknik på redan befintliga reningsverk. Emellertid, har inga fullskale-anläggningar
med bara membranfiltrering (utan aktiv slam) hittats för kommunal avloppsvattenrening.
Förutnämnda tekniker är konventionellt tillgängliga tekniker som är beprövade för olika syfte
och är ’stand alone’ tekniker vilka kan integreras som komplement till befintliga processer.
Framåt-osmos är fortfarande i sin linda och har inte tidigare testas för avloppsvattenrening
men däremot för avsaltning och dricksvattenproduktion. Pilot- och fullskala anläggningar
finns men inte för kommunal avloppsvattenreningen. För att FO-processen ska kunna fungera,
så måste en osmotisk gradient emot avloppsvatten finnas på plats eller t.o.m. produceras. Det
anses att FO system i framtiden kommer likna MF som stand-alone-process och därför lätt
kunna integreras med förbehåll att en osmotisk gradient finns på plats.
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7

LÖSNINGAR FÖR FRAMTIDEN

Alla behandlingssteg i den kompakta reningen anses vara potentiella kandidater för
avloppsvattenrening i framtiden. Jämfört med konventionell avloppsvattenreningen är
platsbehovet avsevärt mindre (Hey et al. 2016d), resurser kan tas tillvara bättre t.ex. mer kol
som kan omvandlas till biogas på grund av primärrening (~40% mer metangasutbyte, Falk
2015, Hey et al. 2016d), risk för emission av växthusgaser minskas avsevärt då processen
körs utan aktivslam process. Framtida frågor om återföring av näringsämnen, utsläpp av
läkemedelsrester, mikroplaster samt tungmetaller kan lösas genom att uppkoncentrera ämnen
genom FO vilka kan behandlas på ett bättre sätt jämfört med idag.
Ur nationellt samt internationellt perspektiv kan förutsättningar variera. Till exempel är
leveransen respektive tillhandahållande av koagulering och flockuleringskemikalier inte
säkerställt eller till och med saknas. Då de flesta steg är elektricitetsberoende så finns två
aspekter (1) minska el-förbrukning och (2) elektricitetsproducerande för att kunna driva
processen oberoende av tillgång till elektricitet. Framåt-osmos (FO) fungerar väldigt långsamt
om Öresundsvatten från Lommabukten används som draglösning vilket inte skulle vara fallet
om man t ex tar vatten från döda havet. Havsnära städer har en naturlig draglösning för FO.
Utmaningen blir att skapa en hållbar osmotisk gradient för FO-processen i inland.
Summa summarum, den kompakta anläggningen anses innefatta potentialer som är av
nationellt och internationellt intresse och kan bidra till ett paradigmskifte inom den
konventionella avloppsvattenrening där avloppsvatten anses som en värdig resurs istället för
en avfallsprodukt som måste behandlas.
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DISKUSSION

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 och flockning och avskiljning med mikrosil
och mikrofilter efterföljt av membranseparation.
Slutbehandling är tänkt att ske med framåt-osmos för avskiljning av kväveföreningar och
fosfor. Vid försöken har det framkommit att framåt-osmos membran är långt ifrån
färdigutvecklade och kommersialiserade för denna applikation. Tester har gjorts med framåtosmos membran i liten skala vilket visat att avskiljning av NH4-N endast sker upp till 65%.
Detta är otillräckligt för att klara svenska krav för den aktuella storleken på reningsverk som
förväntas vara 8 mg N-tot/l eller lägre.
I framtida perspektiv är framåt-osmos membran intressant som ett sista behandlingssteg.
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 som inte
omfattas av krav på kvävereduktion.
Processlösningen för mindre reningsverk (kemisk behandling, samt MS och MF) kan
optimeras med avseende på kemikalier, typ av sil och membran samt driftkostnader för dessa
med avseende på rengöring och luftning (för membranen), vilket kan göra processlösningen
ännu mer attraktiv.
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SLUTSATSER

Sammanfattande slutsats för genomförda försök inom den kompakta reningen är tekniken
med mikrosilning och mikrofiltrering är mycket intressant för avloppsreningsverk mindre än
10 000 p.e. Undersökningen visade att dessa processer fungerade bra och att genom tekniken
kan man uppnå en minskad el- och energianvändning samtidigt som ytbehovet minskas
avsevärt jämfört konventionell avloppsrening. Fler omfattande studier är dock nödvändigt för
att kunna implementera den Kompakta reningen i helhet i kommersiell drift.
För att implementera en kompakt rening där det finns krav på kväveavskiljning krävs ett steg
med slutseparation med framåt-osmos. Pilotstudier visa dock att framåt-osmos-membranen är
långt från färdigutvecklade för kommersialisering.
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SAMMANFATTNING
Det arbete som presenteras i denna delrapport har utförts inom projektet ”Den varma och rena
staden 2”. Syftet med arbetet har varit att undersöka mikroalgers potential att ta del i
reningsprocessen på kommunalt avloppsvatten under svenska förhållanden. Försök har
genomförts både i mindre skala i lab samt i större skala med algodling på Smyge reningsverk
(Trelleborg) samt Källbys reningsverk (Lund). I de mer storskaliga försöken på reningsverken
har algodling skett i konventionell raceway samt i djupfotobioreaktor, belyst med LED, som
utvecklats under detta projekt. Försöken visar att grönalger dominerar i
mikroalgspopulationen och att denna typ av mikroalger har en god potential att rena
kommunalt avloppsvatten. Resultaten visar också att en signifikant reduktion av organiska
föroreningar kan förväntas ske under algodlingen. Energibehovet varierar mellan
odlingssystem där en racewayodling, som ur ett svenskt perspektiv är ett alternativ under den
ljusa delen av året, är mest fördelaktigt. 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.

ABSTRACT
The work presented in this report have been carried out within the project "The warm and
clean city 2". The aim of the work was to investigate the use of microalgae as a tool for
treatment of municipal waste water under Swedish conditions. Trials have been carried out
both in laboratory scale and in larger scale on municipal wastewater treatment plants
(WWTP) in Southern Sweden. In the trials located at the WWTPs, the algae cultivation was
performed in a conventional raceway and in deep photobioreactor (DFBR), illuminated with
LED, which was developed during this project. The experiments showed that green algae
dominated and that this type of microalgae has a good ability to purify municipal wastewater.
Also, our result showed that a significant reduction of organic pollutants can be expected to
occur during algae cultivation. From a Swedish perspective, the use of raceways for
cultivation is an option only during spring and summer. A continuous cultivation throughout
the year can be performed in the DFBR which, however, is more energy demanding compared
with the use of raceways. In the DFBR light quality is an important factor and higher biomass
production was obtained with white LED light compared to red: blue LED light. Nevertheless,
independent of the cultivation system, the nutrient removal capacity of the algae will vary
depending on abiotic factors, such as nutrient concentration/composition and pH of the
incoming water, and biotic factors. Because of this and the relatively large area requirements,
mainly for the raceways, algae cultivation is primarily suitable for treatment of side streams of
sewage. Most likely it is the value of the produced algal biomass that will determine whether
algae cultivation can be applied in a wastewater treatment context in Sweden. In this project,
the algal biomass was evaluated for its methane potential that, however, proved to be
relatively low in the untreated biomass.
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1.1

INLEDNING
BAKGRUND OCH TEORI

Alg är ett samlingsbegrepp för många olika typer av organismer och jämfört med landväxter är
alger mer effektiva på att bilda biomassa. Det beror på att algerna lättare kan ta upp vatten och
näring då de konstant är omgivna av vätska och att de inte lägger energi på att bilda strukturer
som exempelvis rötter och kärlvävnad. Grovt kan alger delas upp storleksmässigt i makroalger
och mikroalger. I projektet har vi fokuserat på odling av mikroalger eftersom dessa kan ha en
mycket snabb tillväxt (Barsanti & Gualtieri, 2006).
Syftet med att integrera algodling i en reningsprocess är dels att fånga upp näringsämnen och
dels att producera biomassa som kan användas i olika syften. Att använda alger för rening av
näringsrika vatten är ett välkänt område där mycket forskning har pågått och fortfarande pågår,
se Cai m.fl. (2013) för en översikt. En positiv aspekt är att parallellt med näringsreduktion och
produktion av biomassa kan algodlingen fungera som en koldioxidsänka. Ytterligare en
intressant aspekt är att algodling kan ha en hygieniserande effekt på avloppsvattnen då mängden
tarmbakterier reduceras kraftigt, mycket p.g.a. den pH höjning som sker under odlingen men
också p.g.a. en ökad mikrobiell aktivitet i vattnet (Awuah, 2006).
Grunden i en högproduktiv algodling är att ljus, näring och koldioxid måste tillföras i rätt mängd
och att syrgas måste föras bort. Om man ser till reduktion av kväve och fosfor är det flera
mekanismer som är involverade. Näringsämnena reduceras självklart via assimilering, de tas upp
av den växande cellen och används för nybildning. Parallellt med denna process konsumeras
koldioxid, som ett led i fotosyntesen, som finns löst i vattnet vilket leder till att pH höjs. Då pH
höjs kan det ske en reduktion av fosfor via utfällning som exempelvis kalcium- eller
magnesiumfosfat beroende på vätskans jonsammansättning. Mängd fosfor som assimileras in i
algbiomassan har rapporterats ligga mellan 0,5-3,3% av torrvikten (Richmond, 2004). Höjningen
av pH påverkar även reduktionen av kväve då avgången av ammoniak kan öka (Larsdotter,
2006).
Det ljus som alger använder kommer främst från PAR-regionen av den på jorden infallande
elektromagnetiska strålningen, och används för att driva fotosyntesen, se Figur 1.

Figur 1. PAR står för fotosyntetisk aktiv strålning och ligger mellan 400-700nm.
Här kan man med styrbara LED ändra både mängden ljus (antal fotoner) och kvalitén på ljuset
(välja våglängder). Användandet av specifika och styrbara LED möjliggör att särskilja de olika
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roller som olika delar av ljusets spektrum fyller hos alger vid fotosyntes. Därmed skapas mycket
stora möjligheter och variation vad gäller att testa olika typer och cykler av ljus.
Mikroalger odlas i princip i två olika system, i öppna, cirkulerande och grunda system s.k.
raceway, alternativt i slutna system, s.k. fotobioreaktorer, se Cai m.fl. (2013) för vidare översikt
av odlingssystem. För odling av mikroalger i avloppsvatten har främst raceway använts. Detta
beror på att odling i fotobioreaktorer är betydligt mer kostsamt och främst används när
mikroalger odlas för produktion av ekonomiskt värdefulla metaboliter som exempelvis
fleromättade fetter och pigment. Dock finns det vissa nackdelar med odling i raceway
exempelvis krävs mycket stor yta för att nå god ljustillgänglighet i odlingen. De öppna systemen
har också hög infektionsrisk vilket kan leda till variationer i tillväxten.
Varken raceway eller odling i slutet system är optimala när algodling ska utvecklas för att
användas på ett vattenreningsverk i norra Europa. Avloppsvatten är inte tillräckligt rent för att
motivera kostnaden för fotobioreaktor eftersom den producerade biomassan kommer att ha ett
begränsat användningsområde. Ytan som krävs för att odla i raceway är en bristvara i större
delen av världen. Ytterligare en viktig faktor är att odling i raceway begränsas till den tid då vi
har hög ljusinstrålning. Dock är odling i raceway ett beprövat alternativ i varmare klimat (Garcia
m.fl. 2000) och en möjlighet i Sverige under vår och sommarperiod.
I projektet har vi arbetat med att utveckla ett kontrollerat system för odling av alger som kan ta
en betydligt större volym än de konventionella fotobioreaktorerna. Målet med detta
odlingssystem är kunna bedriva en högproduktiv algodling under hela året även i norra Europa.
Odlingssystemet är baserat på ett betydligt högre vattendjup jämfört med det konventionella
djupet i en raceway och LED belysning används som ljuskälla. Odlingen är sluten, med
omröring, och tillförsel av koldioxid är en möjlighet för att öka tillväxten (se punkt 2.2.3 för en
detaljerad beskrivning av systemet).
Som tidigare nämnts är ett viktigt mål med att integrera algodling med en reningsprocess att
producera biomassa och avlägsna den, och därmed näring, från systemet. I projektet har vi därför
också fokuserat på användningsområden för biomassan. En möjlighet som undersöks i projektet
är att använda biomassan för att producera biogas. Detta arbete har utförts på Inst. för VATeknik, LTH och bland annat har ett mastersarbete genomförts kring detta (Lidén, 2015).
Möjligheten att återvinna fosfor ur algbiomassan har också genomförts av företaget Ekobalans
och detta arbete presenteras i delrapporten från Ekobalans. Ytterligare ett område där arbete
initierats i projektet är kring möjligheten att använda biomassan för att producera ett
filtermaterial.
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1.2

SYFTE OCH MÅL

Det övergripande syftet med att inkludera alger i detta projekt har varit att utveckla algodling
som ett verktyg för en hållbar avloppsvattenhantering under svenska förhållanden. För att nå vårt
syfte har vi under projektet:
•
•
•

1.3

Utvärderat raceway under svensk vår och sommar för behandling av avloppsvatten
Utvecklat ett odlingssystem som är anpassad för kontinuerlig drift
Påbörja arbete kring användningsområde för den producerade algbiomassan

METODER

Arbetet är baserat på praktiska försök som skett i olika skala, dels kontrollerade försök i mindre
skala samt försök i större skala placerade på reningsverk i Trelleborg och Lund. Försök i mindre
skala har genomförts med tre replikat och upprepats över tid och resultaten har utvärderats med
statistiska metoder och eftertester. Försök i större skala har följts över tid och nyckeltal för
jämförelse är baserade på dessa försök.
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2
2.1

FÖRSÖKSUPPSTÄLLNING
KONTROLLERADE FÖRSÖK I MINDRE SKALA
2.1.1

Försöksupplägg

Kontrollerade försök i mindre skala, 0,5-10 L avloppsvatten, har genomförts i växthus, SLU,
Alnarp. I dessa kontrollerade försök har såväl näringsreduktion i avloppsvattnet följts samt
effekten av algodling på organiska miljöföroreningar studerats. För detaljerad beskrivning av
försök kring näringsreduktion och biomassa produktion hänvisas till Hultberg m.fl. (2016). För
detaljerad beskrivning av försök kring effekten av organiska miljöföroreningar hänvisas till
Hultberg m.fl. (2015) samt Bodin & Hultberg (2016).
Algodlingen har genomförts i växthus i 25°C med kontinuerlig luftning och tilläggsbelysning
med 100 µmol m-2 s-1 med 16 timmars ljus och 8 timmars natt. Odlingen har skett satsvis och
provtagits över tid och genomgående startats genom inokulering med 5% (v/v) av en algkultur
som odlats under samma förhållande som beskrivs ovan under fem dagar. Skörd har skett genom
filtrering alternativt centrifugering.

2.1.2

Analyser

2.1.2.1 Mikroalgspopulation samt produktion av biomassa
För artbestämning av den naturligt förekommande mikroalgspopulationen, som använts i
försöken, har proverna fixerats med Lugol’s lösning och undersökts i sedimentationskammare i
ett inverterat ljusmikroskop.
Algbiomassan har bestämts som torrvikt. Detta har skett antingen genom filtrering på invägda
GF/F filter alternativt genom centrifugering samt tvättning av pellets som sedan frystorkats.
2.1.2.2 Näringsanalyser
Totalkväve har bestämts genom Hach Lange LCK 138 (EN ISO 11905-1) och koncentrationen
av ammonium har bestämts med Hach Lange LCK 304, LCK 303 (ISO 7150-1). Totalfosfor och
ortofosfat har bestämts med Hach Lange LCK 350, LCK 349 (EN ISO 6878). COD har bestämts
med Hach Lange LCK 114 (ISO 6060-1989).
2.1.2.3 Organiska föroreningar
För att ha möjlighet att studera effekten av algodling på ett brett spektrum av olika kemiska
föreningar har en studie genomförts där 37 bekämpningsmedel analyserats efter såväl kort
exponering för levande respektive död algbiomassa, 1 h, som längre exponering för en växande
algkultur, 4 dagar. Dessa analyser har utförts av Kompetenscentrum för Kemiska
Bekämpningsmedel (CKB), SLU (http://www.slu.se/ckb) och analysen som använts är OMK 57
som är baserad på LC-MS/MS (tandem-MS) (Jansson & Kreuger, 2010). För detaljerat
försöksupplägg hänvisas till Hultberg m.fl. (2015).
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Även effekten av exponering för alg för följande läkemedelssubstanser, acetaminophen,
carbamazepine, diclofenac, metoprolol, naproxen, ranitidine, och sulfamethoxazole, har
studerats. Analysen har skett efter fastfasextraktion med HPLC-MS/MS ((+)ESI). För detaljerat
försöksupplägg hänvisas till Bodin & Hultberg (2016).
2.1.2.4 Biogaspotential
Biogaspotentialen, eller rättare sagt metanpotentialen 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.

2.2

ALGODLINGAR I STÖRRE SKALA

Försöken utfördes på Smyge reningsverk samt Källby reningsverk. På Smyge reningsverk (201501-20 till 2015-08-26) testades förbehandling, DFBR samt Sommar-RW. På Källby reningsverk
testades förbehandling samt DFBR med tre olika ljusinställningar mellan 2015-10-03 och 201603-15) Sommar-RW utgick under testperioden på Källby på grund av årstid. Vid både Smyge
reningsverk och Källby reningsverk togs vatten från efter sandfiltret in till Norups
förbehandlingscontainer som inkommande vatten. För beskrivning av respektive reningsverk, se
Slutrapport för Den varma och rena staden 2.

2.2.1

Förbehandlingscontainer

Förbehandlingscontainern bestod av ett system liknande en trekammarbrunn för att minska
suspenderande ämnen i vattnet, se 2.2.1. Tekniken innebär en kombination av vår unika
filterteknik, teknik innehållande fyllkroppar med stor aktiv yta samt de gravimetriska
förhållanden som råder i en trekammarbrunn. Uppehållstiden i förbehandlingen var i genomsnitt
2 veckor.

Figur 2a. Förbehandling.
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2.2.2

Sommar-Raceway

En algodling av modell raceway undersöktes i projektet med syfte att rena avloppsvatten.
Odlingen ingick som ett delmoment i projektets energipositiva linje, men försöken utfördes
uteslutande på Smygehamns reningsverk. Till skillnad från djupreaktorn nedan placerades
raceway under bar himmel och utan klimat/temperaturkontroll. Figur 3 och Figur 4 visar
utformningen av den raceway som utvärderades i projektet. En raceway fungerar i princip genom
att ett paddelhjul sätter fart på vattnet. En skiljevägg i mitten av odlingen gör att vattnet får en
cirkulerande rörelse, vilket medför en god omblandning och hindrar algerna från att sedimentera.

Recipient,

Renat,va.en,
Förbehandlat,va.en,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Mikroalgodling,,,,,,,,,,,,,,,,”Skörd”:,Vacumﬁltrering/,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,
,
,
,
,
,7,dgr,uppehållsAd,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Separering ,
,,,,,,
,,,,Algpasta
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Råvara,All,biogas

Figur 2b. Sommar raceway
Raceway utformades med måtten 0,8 x 4,5 meter. Ett paddelhjul med ställbar rotationshastighet
och diametern 0,8 meter användes för att cirkulera vattnet i algodlingen och hindra
sedimentation. Paddelhjulets rotation justerades så att vattnets hastighet var 20 cm/s.
Initialt fylldes raceway med 1000 liter vatten (ca 30 cm djup). En näringslösning (Blomstra)
tillsattes med koncentrationen 2 ml per liter vatten. När algtillväxten genererat ett kraftigt grönt
vatten, skördades en tredjedel av algvattnet och ersattes med förbehandlat inkommande
avloppsvatten från Smygehamns reningsverk, se 2.2.1 för beskrivning av förbehandling.
Proceduren upprepades tills algerna etablerats sig i avloppsvattnet.
Försöksperioden pågick från den 21 april till den 18 augusti 2015 vid Smygehamns reningsverk.
Avloppsvattnets uppehållstid i odlingarna justerades till 14 dagar. En gång per vecka togs prover
i raceway och förbehandling för analys av näringskoncentrationer och suspenderat material, se
2.2.4 Analyser) Proverna analyserades av ett ackrediterat laboratorium (VA Syd, Malmö).
Algerna skördades via centrifugering innan analys av näringskoncentrationer. Inkommande
koncentrationer av näringsämnen till Smygehamns reningsverk är hämtade från Miljörapporten
2015. Vid Smygehamns reningsverk analyseras totalkväve, suspenderade ämnen och ammonium
som dygnsmedelvärden. Totalfosfor och COD analyserades som veckomedelvärden.
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Figur 3. Raceway utomhus (=Sommarraceway = sommar RW).

Figur 4. Algodling av modell raceway.
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2.2.3

Djupfotobioreaktor

Figur 5a. Djupfotobioreaktor i container.
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Recipient,

Renat,va.en,
Förbehandlat,va.en,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Mikroalgodling,,,,,,,,,,,,,,,,”Skörd”:,Vacumﬁltrering/,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,
,
,
,
,
,,,,,,,,,,,7,dgr,uppehållsAd,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Separering
,
,,,,,Algpasta
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Råvara,All,biogas

Figur 5b Djupfotobioreaktor
Algodling i en så kallad djupfotobioreaktorn (nedan kallat DFBR) testades i syfte att rena
avloppsvatten från näringsämnen och ingick i kompakta reningslinjen. Det visade sig dock att
mängden vatten som kunde fås fram genom kontinuerlig drift i kompakta reningslinjen inte var
tillräcklig för att kunna förse DFBR med vatten. DFBR kördes därför på inkommande vatten,
direkt efter sandfång på både Smyge reningsverk och Källby reningsverk. DFBR var placerad i
en container, se Figur 5a. Den aktiva volymen var ca 1000 liter, den aktiva volymen rördes om
med hjälp av en enkel luftpump. För att optimera näringsupptaget hos algerna testades ett antal
ljusstrategier. LED-belysningen var inbyggd i en glasad cylinder för att skydda lamporna mot
vattnet, se Figur 6. DFBR testades både på Smyge reningsverk och Källby reningsverk. På
Smyge reningsverk var försökstiden 21 april till 25 augusti 2015. På Källby reningsverk var
försökstiden 10 oktober 2016 till 15 mars 2016. Uppehållstiden i DFBR var 14 dagar genom hela
projektet. Inkommande vatten var från direkt efter sandfiltret i både Smyge och Källby.
Belysningen var under försöksperiod #1 (Smyge) inställd på att dra 1,31 kW och ha ett
ljusförhållande mellan blått och rött ljus (B:R) på 1:3. Samma inställning kördes även i försök #1
på Källby. Under försöksperiod #2 (Källby) var samma parametrar 1,2kW med ett B:Rförhållande på 1:7 och slutligen under försöksperiod #3 (Källby), var siffrorna 1,27kW med B:Rförhållande 1:7, dock ersattes blå LED med vita LED (färgtemperatur 5700K).
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Figur 6. Belysning i Djupfotobioreaktor (foto: Kennet Ruona).
Ljuset applicerades med Heliospectras styrbara LED-belysning i LX-serien, där tre olika
ljusstrategier användes.
Tabell 1. Ljusstrategierna vilka användes under försöken. Fotonflödet inom PAR-regionen anges
i µmol m-2 s-1 vilket innebär antal fotoner per kvadratmeter per sekund. För att få mest korrekt
jämförelse mellan de olika fotonflödena simulerades dessa mätningar i växtkammare med
reflekterande duk (på ett avstånd av 120 cm, med Ocean Optics JAZ fotospektrometer).
Effektförbrukning
Fotonflöde
(kW) ±5%

Ljusstrategi

LED

B:R

Fotoperiod

Lampor

Plats/tid

#1

Blå och
röda

1:3

1,31

844

24 h

2x LX601G,
2xLX601B

Smyge/
21apr25aug

#1

Blå och
röda

1:3

1,31

844

24 h

2x LX601G,
2xLX601B

Källby/
29sept-27
okt

#2

Blå och
röda

1:7

1,2

765

24 h

1x LX601G,
3xLX601B

Kälby/
3nov-15
dec.

#3

Vita och
röda

1:7

1,27

725

24 h

1x LX601G,
3xLX601B

Källby/
26 jan-22
mar
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Valet av de olika ljusstrategierna styrdes främst av förhållande mellan blått och rött ljus, vägt
mot en viss effektförbrukning med målet att kunna driva lamporna med solenergi, och undvika
alltför hög värmeutveckling. I den sista fasen på Källby användes en vit LED istället för blå 450
nm för att balansera upp B:R-förhållandet. Eftersom en vit LED ger ett bredbandsspektrum,
innebar detta att även en mängd andra våglängder kom med. Våglängdsintervallet för blått ljus
räknas inom 400-500 nm och för rött ljus inom 600-700 nm. Det blåa ljuset som användes toppar
vid 450 nm, det röda vid 660 nm och det vita har en färgtemperatur på 5700K. Att vita LED
anges i kelvin (K) beror på att det är just ett bredband, -spektrumets topp är alltså inte talande för
hela spektrumet.

Figur 7a-7c. Uppmätta spektrum från de tre olika ljus-strategier vilka användes. Överst strategi
#1 (450nm & 660nm, BR 1:3), sedan strategi #2 (450nm & 660nm, BR 1:7) och underst strategi
#3 (5700k & 660nm, BR 1:7).
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2.2.4

Analyser

En gång i veckan togs prover för analys ut och analyserna utfördes på VA-Syds laboratorium på
Källby reningsverk. Varje vecka analyserades följande parametrar i förbehandlingscontainern
och Djupfotobioreaktorn samt vid Smyge reningsverk även Sommar-Raceway: Totalkväve (SSEN ISO11905), Ammoniumkväve (Hach Lange LCK 304), Nitrat+nitritkväve (SS-EN ISO
13395), Totalfosfor (SS-EN ISO 6878:200) Fosfatfosfor (SS-EN ISO6878:200) samt
Suspenderande ämnen (SS-EN 872:2005). Vid flertalet tillfällen analyserades även COD (Hach
Lange LCK 814), BOD7 (SS-EN 1899-1), koliforma bakterier (IDEXX), E.coli (IDEXX) samt
tungmetaller (ICP-MS).
Två till tre gånger per testbädd analyserades även inkommande vatten för att få en uppfattning
om hur mycket förbehandlingen står för reningsgraden gentemot djupfotobioreaktorn och
sommar-raceway.
2.2.5

Skörd

Alger från djupfotobioreaktorn på Källby togs ut i två olika fraktioner:
1) Alger från reaktor (utan separation) – benämns Alger-obehandlade
2) Alger som uppkoncentrerats med hjälp av en poolfilterpåse (se Figur 8 och Figur 9) – Algerförtjockade
Förutom dessa två prover togs det även ut prov på det filtrat som rann ut filterpåsen. Detta prov
analyserades av externt laboratorium (VA SYD)

Figur 8. Skörd av alger i DFBR.
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Figur 9. Förtjockade alger

Figur 10. Frånskilt vatten efter skörd.
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Algproverna karaktäriserades enligt följande analysprogram:
• Alger-obehandlade: pH, SS, VSS, CODtotal, P-total, N-total, NO3-N, NO2-N, NH4-N,K,
S, metaller.
• Alger-förtjockade: pH, TS, VS, C, N, P, K, S, metaller
• En del av analyserna gjordes vid Inst. för Kemiteknik och en del av analyserna (metaller,
K, S, P, C, N) gjordes av Växtekologens lab, Lunds Universitet.
2.2.6

Belysning

Traditionell belysning såsom HPS (högtrycksnatrium-lampor) alstrar breda statiska spektrum
som sträcker sig över stora delar av PAR. Detta ljus toppar i gröna delar av spektrumet och
alstrar värmestrålning (IR) strax över 800 nm. Denna ljusteknik går inte att sänka steglöst utan
har endast en styrbarhet i form av on/off.
	
  

Med LED kan man själv välja spektrum eftersom även mycket smala spektrum/våglängder finns
att tillgå, och det går även att dimma LED vilket möjliggör val av ljusintensitet. Man kan alltså
välja både ljuskvalitet och ljuskvantitet med LED, på en mycket detaljerad nivå. Detta möjliggör
korrelationsstudier mellan specifikt ljus och valfria aspekter hos alger såsom ökat näringsupptag
eller biomassa. Genom att kunna välja de delar av ljuset som man är intresserad av kan LED
även sägas vara en mer energieffektiv teknik, eftersom den energi man stoppar in kommer
till ”rätt plats” i spektrumet, exempelvis där alger eller växter har mest effektiv absorption.
LED möjliggör även en mer riktad värmeåtervinning och har avsevärt längre hållbarhet än
traditionell belysning, vilket också är avgörande faktorer vad gäller energieffektivitet och även
hållbarhet.
	
  

Figur 11. Jämförelse mellan spektrum från traditionell HPS-belysning (grön linje) och LED-ljus
från LX601B(rosa linje). I LX-lampans spektrum har man valt att använda kanaler på 450 nm,
660 nm och vit 5700K. Anledningen till detta är att växter och alger ofta har hög absorption i
blått och rött ljus, och det vita ljuset används för att till viss del efterlikna solens ljusspektrum
och för att träffa fler pigment.
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2.2.7

Biosorbent

En metod för att kunna ta fram en biosorbent arbetades fram under projekttiden. Alger från
djupfotobioreaktorn skördades på samma sätt som under punkt 2.2.7 och förtjockades med hjälp
av poolfilterpåse. Därefter testades att torka algerna i en TS-mätare, 10 gram våtvikt åt gången i
135 grader, tills de var helt torra. Algerna mortlades därefter lätt för att uppnå lämplig
partikelstorlek. Försök gjordes med att tillsätta algerna till vätska och sedan skilja på vatten och
alger igen, för att utreda om det är möjligt att återanvända biosorbenten utan för stora förluster i
biomassa. Algerna tillsattes i känd mängd till känd koncentration av kadmiumlösning under 15
minuter, med omrörning. Algerna frånskildes sedan genom centrifugering och supernatanten
(vätskefasen) analyserades med avseende på Cd-innehåll.

	
  

	
  

Figur 12a-12b. Skördade alger före och efter torkning
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3
3.1

RESULTAT FÖRSÖK
MIKROALGSPOPULATION

Genomgående har grönalger (Chlorophyta) dominerat i algodlingarna och familjen
Scenedesmaceae har varit vanligast förekommande i de storskaliga odlingarna. I de småskaliga
försöken har två olika populationer dominerade av antingen Scenedesmus sp. eller Chlorella sp,
(se Figur 13a-13b), använts. I detta sammanhang är det viktigt att nämna att det på senare tid har
det skett en större revidering av taxonomin kring många alggrupper på grund av utvecklingen av
molekylära metoder för identifiering. Detta har lett till att många av de arter som tidigare hör till
släktet Scenedesmus har flyttats till andra genrer, t.ex. Acutodesmus och Desmodesmus. Men i
detta projekt har vi valt att behålla beteckningen Scenedesmus sp., eftersom detta begrepp är väl
etablerad inom området mikroalgsbehandling av avloppsvatten.

Figur 13. Population 1 (P1) domineras av karaktäristiska långsmala Scenedesmus sp. medan
population 2 (P2) domineras av encelliga Chlorella sp. Bild från Hultberg m.fl. (2016).
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3.2

KONTROLLERADE FÖRSÖK I MINDRE SKALA
3.2.1

Näringsreduktion samt produktion av biomassa

Behandling med alg reducerade nivåerna av både totalkväve och ammonium med mer än 90%
jämfört med initialvärden efter tre dagar av algtillväxt. Detta observerades även för totalfosfor
och ortofosfat. Resultaten var liknande i såväl rått avloppsvatten som anaerobt behandlat
avloppsvatten, se Tabell 2. De båda populationerna av grönalger hade likande tillväxt (Figur 14).
Tabell 2. Mängd algbiomassa (mg torrvikt L-1) efter tre och fem dagars algbehandling av
avloppsvatten taget innan anaerob behandling (AV1) samt efter anaerob behandling (AV2).
Inital koncentration (mg L-1) samt koncentration efter tre och fem dagars behandling visas,
totalkväve (TN), ammonium (NH4), totalfosfor (TP) och ortofosfat (PO4).
Behandling/Tid
AV1/0
AV2/0
AV1/3 days
AV22/3 days
AV11/5 days
AV2/5 days

pH
7,6±0,0
7,5±0,0
10,8±0,0
11,0±0,1
10,3±0,2
10,2±0,4

Biomassa
51,2 ± 11,4a*
47,3 ± 12,1a
256,7±37,9b
233,3±49,3b
570,0±62,4c
530,0±72,1c

TN
27,9±0,1a
32,5±2,1b
2,2±0,5c
1,7±0,3c
1,8±0,1c
2,3±0,1c

NH4
26,2±0,2a
29,3±1,0b
0,04±0,0c
0,04±0,0c
0,02±0,0c
0,03±0,0c

TP
1,3±0,03a
2,1±0,06b
0,05±0,06c
0,08±0,01c
0,08±0,00c
0,07±0,02c

PO4
1,2±0,03a
2,1±0,08b
<0,05c
<0,05c
<0,05c
<0,05c

* värden inom kolumn som följs av olika bokstav är signifikant skilda åt (P<0,05, Tukey’s test).

Figur 14. Mängd algbiomassa (mg torrvikt L-1) producerad över tid i anaerobt behandlat
avloppsvatten. Mikroalgspopulationer dominerade av Scenedesmus sp. (P1) eller av Chlorella
sp. (P2) har använts. Figur från Hultberg m.fl. (2016).
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3.2.2

Organiska föroreningar

3.2.2.1 Bekämpningsmedel, korttidsexponering
Korttidsbehandling med algbiomassa resulterade inte i någon signifikant skillnad i total
koncentration av bekämpningsmedel jämfört med obehandlad kontroll. För enstaka
bekämpningsmedel fanns signifikanta skillnader. Fludioxonil och fuberidazol visade signifikant
lägre koncentrationer jämfört med kontrollen när den exponeras för levande algceller. Sex
bekämpningsmedel fanns i betydligt lägre koncentrationer jämfört med kontroll när de utsätts för
döda algceller (karbofuran, karfentrazonetyl, fludioxonil, fenmedifam, propamokarb och
terbutylazin).
3.2.2.2 Bekämpningsmedel, långtidsexponering
Vid långtidsexponering fanns en signifikant skillnad mellan total initial koncentration av
bekämpningsmedel och totala nivåer efter behandling. Totala mängder bekämpningsmedel var
63,5 ± 3,9 µg/l (initial koncentration, dag 0) och 37,0 ± 1,2 µg/l (kontroll, 4 dagar) och 29,7 ±
1,0 µg/l (algbehandling, dag 4), respektive. I Figur 12a-12b visas kontrollbehandlingens effekt
på de individuella substanserna. Individuella koncentrationer av 10 bekämpningsmedel av 38
testade var signifikant sänkt med algbehandling jämfört med kontroll. Dessa bekämpningsmedel
var karbofuran, karfentrazonetyl, klomazon, cyanazin, difenokonazol, hexazinon, pirimikarb,
propamokarb, terbutylazin och trinexapak etyl.
3.2.2.3 Läkemedelssubstanser
I dessa försök sågs inga effekter av algbehandling.
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Figur 15. Relativ reduktion av bekämpningsmedel I långtidskontroll jämfört med initial koncentration (faktiska värden anges i
parantes). Figur från Hultberg m.fl. (2015).
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3.3

RACEWAY
3.3.1

Näringsreduktion

Algodlingen och förbehandling reducerade tillsammans totalkväve från nära 80 mg/l inkommande
avloppsvatten till ca 20 mg/l, vilket motsvarar drygt 75% reningsgrad, se Figur 16, Tabell 3.
Förbehandlingen svarar för ca 40% rening av totalkvävet. Troligen utgör organiskt bundet kväve en
betydande andel av totalkvävet.
Inkommande avloppsvatten hade en genomsnittlig koncentration totalfosfor på ca 6 mg/l. I raceway
reducerades totalfosfor till ca 0,3 mg/l. Reningsgraden av fosfor var över 95% i raceway och 32% i
förbehandlingen, se Tabell 3. Totalfosfor utgörs nästan uteslutande av fosfat, varför den senare
näringsfraktionen inte beskrivs utförligare här.
COD, eller chemical oxygen demand, är ett mått på hur mycket syre som förbrukas vid fullständig
(kemisk) nedbrytning av organiska ämnen i vatten. COD halten är hög i inkommande vatten vid
Smygehamns reningsverk, ca 500-600 mg/l under försöksperioden. Förbehandlingen reducerade
COD till 50-70 mg/l men ingen markant reduktion observerades i någon av algodlingarna, se Figur
16. Totalt reducerades COD med ca 90% (se Tabell 3).
Ammoniumhalten var ca 35 mg/l i inkommande vatten under försöksperioden. Förbehandlingen ser
ut att reducera koncentrationerna betydligt, men variationen är stor. Nitrifikation kan vara en möjlig
orsak till variationen (och reduktionen) då en övergång från ammonium till nitrat har observerats
tidigare i förbehandlingen. Ammoniumhalten i raceway var endast ca 0,2 mg/L, (se Figur 16) och
reduktionsgraden var därmed närmare 100%. Det är dock fullt möjligt att ammonium till viss del
omvandlats till nitrat i den syrerika miljö som skapas av paddelhjulet omrörning samt algernas
fotosyntes.
3.3.2

Suspenderat material/produktivitet.

Suspenderat material i inkommande vatten till Smygehamns reningsverk är högt och varierar över
försöksperioden mellan 330-620 mg/l, se Figur 16. Förbehandlingen reducerar effektivt suspenderat
material till mellan 2 och 10 mg/l. Suspenderat material i raceway kan därmed nästan uteslutande
anses bero på tillväxt av algbiomassa. Vid skörd av raceway varierar koncentrationerna av
suspenderat material mellan 340 mg/l och 820 mg/l. På våren är susp.halten i raceway lägre än på
sommaren, vilket kan härledas till en högre algtillväxt under de ljusare sommarmånaderna. Den
genomsnittliga ”produktionen” av suspenderat material i raceway över försöksperioden beräknades
till 14,1 (± 6,6) gram per kvadratmeter och dag, då enbart hänsyn tas till ytan som upptas av
raceway.
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Figur 16. Näringskomponenter och suspenderat material (susp.) i inkommande avloppsvatten till
Smygehamns reningsverk (inkommande), ut ur förbehandlingen, och ut ur Raceway.
Figur A1-E1 visar data över försöksperioden, Fig A2-E2 visar data sammanställda med
medelvärde och standardavvikelser.
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Tabell 3. Reduktion av totalkväve, totalfosfor och COD som % av inkommande avloppsvatten till
Smygehamns reningsverk. Data visas som medel (standardavvikelse) för förbehandlingen och
raceway.
% Reduktion

Tot-N

Förbehandling 37,9 (13,8)
Raceway
77,2 (12,8)

Tot-P

COD

27,3 (19,1)
97,5 (1,3)

91,3 (2,2)
90,4 (2,8)

Tungmetaller och coliforma bakterier
Tungmetaller och bakteriologisk analys av vattnet från Sommar-RW gjordes vid ett antal tillfällen,
halterna var relativt jämna under försöksperioden. Den bakteriologiska analysen visar att algerna
hygieniserar vattnet till den grad att det i genomsnitt är godkänt för bevattning, se Alam (2014) för
att se kriterier för detta.
Tabell 4. Tungmetallsanalys för förbehandlat vatten innan algodling.
Förbehandling
Analys
Arsenik, As
Bly, Pb
Kadmium, Cd
Koppar, Cu
Krom, Cr
Kvicksilver, Hg
Nickel, Ni
Zink, Zn

enhet
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

150630

150714

150721

150728

1,7
<1,5
<0,05
8,8
<0,5
<0,05
3,7
11

<1,5
<1,5
<0,05
5,5
0,6
<0,05
5
<5

<1,5
<1,5
<0,05
<1,5
<0,5
<0,05
<1,5
<5

3,2
<1,5
<0,05
5
1,8
<0,05
6,8
16

Tabell 5. Tungmetallsanalys för Sommar-Raceway.
Sommar RW
Analys
Arsenik, As
Bly, Pb
Kadmium, Cd
Koppar, Cu
Krom, Cr
Kvicksilver, Hg
Nickel, Ni
Zink, Zn

enhet
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

150630

150714

150721

150728

2,2
<1,5
<0,05
13
2,3
<0,05
4,8
6,6

1,7
<1,5
<0,05
18
2,6
<0,05
7,7
26

1,7
<1,5
<0,05
94
0,9
<0,05
3,4
<5

2
<1,5
<0,05
4,8
1,4
<0,05
3,4
<5

Tabell 6. Bakteriologisk analys av Sommar-Raceway.
Sommar RW
enhet
Koliforma bakt

st/100 ml

E.coli

st/100 ml

150707
ej analyserbart
pga färg
11

150721 150728
24000

5

6

4
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3.3.3

pH

pH och temperatur i förbehandlingen och algodlingarna mättes under hela försöksperioden. pH höjs
från ca 8 till ca 10 i Sommar-RW. Höga pH på över 10 visar att algerna hygieniserar vattnet till viss
del och kan därmed minska det patogena trycket på ett reningsverk.
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Figur 17. pH och temperatur i förbehandling och raceway i Smyge.
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3.4

DJUPFOTOBIOREAKTOR
3.4.1

Näringsreduktion Smyge

Djupfotobioreaktorn (DFBR) och förbehandling reducerade tillsammans totalkväve från ca 80 mg/l
inkommande avloppsvatten till ca 11 mg/l vilket motsvarar ca 82% reningsgrad. Variationen var
dock betydande och orsakas av höga värden i början av försöket, se Figur 18 och Tabell 7 vilket
berodde på igångsättningen av algkulturen med hjälp av näringslösning Förbehandlingen stod för ca
30% av reduktionen.
DFBR och förbehandlingen reducerar totalfosfor från ca 6 mg/l till 0,35 mg/l vilket innebär en
reduktion på ca 96%, varav förbehandlingen står för ca 20%. Likvärdigt med kvävehalten är de
första veckornas analysvärden påverkade av igångsättningen av algkulturen med hjälp av
näringslösning. Totalfosfor utgörs nästan uteslutande av fosfat, varför den senare näringsfraktionen
inte beskrivs utförligare här.
Ammoniumhalten var ca 35 mg/l i inkommande vatten under försöksperioden och halten reduceras
till under 0,2 mg/l vilket innebär en reduktion på nästan 100%. Detta betyder att nästan all
ammonium antingen tagits upp av algerna eller omvandlats till andra kväveformer, t.ex. nitrat via
nitrifikation (se avsnittet raceway ovan).
COD halten i inkommande vatten vid Smyge reningsverk är ca 500-600 mg/l under
försöksperioden. Förbehandlingen reducerade COD till 40-50 mg/l men ingen markant reduktion
observerades sedan i DFBR, i likhet med avsnittet Raceway ovan. Totalt reducerades COD med
drygt 85%.
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Figur 18. Försök i fotobioreaktor (DFBR) Smyge: Näringskomponenter och suspenderat material
(susp.) i inkommande avloppsvatten till Smygehamns reningsverk (inkommande), ut ur
förbehandlingen, och ut ur DFBR. Fig A1-E1 visar data över försöksperioden, FigA2-E2 visar data
sammanställda med medelvärde och standardavvikelser.
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Tabell 7. Reduktion av totalkväve, totalfosfor och COD som % av inkommande avloppsvatten till
Smygehamns reningsverk. Data visas som medel (standardavvikelse) för förbehandlingen och
DFBR.
% Reduktion

Tot-N

Förbehandling 37,9 (13,8)
82,4 (17,3)
DFBR

3.4.2

Tot-P

COD

27,3 (19,1)
96,9 (3,6)

91,3 (2,2)
86,3 (11,8)

Suspenderat material/produktivitet Smyge

Som beskrivits i avsnittet raceway ovan är koncentrationerna av suspenderat material i inkommande
vatten till Smygehamns reningsverk höga, och varierar över försöksperioden mellan 330-620 mg/l,
se Figur 18. Förbehandlingen reducerar suspenderat material till mellan 2 och 10 mg/l över
försöket. Koncentrationerna av suspenderat material i DFBR bör därför i huvudsak bero på tillväxt
av algbiomassa (och ev. utfällningar av lösta ämnen). Vid skörd av bioreaktorn varierar
koncentrationerna av suspenderat material mellan 65 mg/l och 290 mg/l. Från den 5 maj till den 16
juni är susp.halten relativt stabil kring 220-290 mg/l, men resterande del av försöksperioden är
koncentrationerna betydligt lägre, mellan 130 och 65 mg/l.
3.4.3

pH Smyge

pH och temperatur i förbehandlingen och algodlingarna mättes under hela försöksperioden. pH höjs
från ca 8 till ca 10 i DFBR. Höga pH på över 10 visar att algerna hygieniserar vattnet till viss del
och kan därmed minska det patogena trycket på ett reningsverk.
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Figur 19. pH och temperatur i DFBR Smyge.
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3.4.4

Näringsreduktion och ljusförsök Källby

Den 26 augusti 2015 flyttades fotobioreaktorn (DFBR) från Smygehamns reningsverk till Källby
reningsverk. På Källby genomfördes tre försök med olika ljusinställningar på LED lamporna.
Ljusinställningarna beskrivs under punkt 1, 2 och 3 i Tabell 1. Här nedan redovisas för enkelhetens
skull LED försöken på Källby som #1, #2 och #3. Se Tabell 1 för mer information. I resultaten för
var försök redovisas näring och suspenderat material (susp.) från förbehandlingen och utgående
vatten från fotobioreaktorn efter algskörd, dels eftersom data på inkommande vatten saknas för
försök #3 och dels för att för att möjliggöra jämförbarhet mellan studierna. Förbehandlingen släppte
ifrån sig mer näring än de inkommande koncentrationerna till Källby under försöken. Anledningen
till detta är okänd men kan möjligen bero på frisättning från tidigare sedimenterat material. Här
redovisas därför den faktiska näringsretentionen som skillnaden mellan förbehandlingen och
utgående vatten från algodling. För jämförelse var inkommande näringskoncentrationer till Källby
under försök #1 43,7 mg N-tot/l, 6,7 mg tot-P/l, och 404 mg COD-cr/l. Under försök #2 var dessa
värden 37,4 mg N-tot/l, 5,3 mg tot-P/l och 380 mg/l. Försök 3 genomfördes under 2016 och visade
39 mg N-tot/l, 5,1 mg tot-P/l, och 378 mg COD-cr/l.
Figur 20 visar resultaten från de tre studierna med avseende på näringskoncentrationer och
koncentrationerna av susp. Susp.halten i förbehandlingen var mycket låg och de uppmätta halterna i
algreaktorn kan därmed anses vara ett resultat av alg- och bakterietillväxt. Vattnet var också tydligt
grönt, vilket indikerar på att algerna växte väl.
Under den första försöksperioden (okt 2015) på Källby reningsverk användes enbart blått och rött
LED ljus i förhållandet 1:3. Under försöket reducerades totalkväve i förbehandlat vatten med 21%,
totalfosfor med 51% och COD med 30%. Susp.halten vid skörd var i genomsnitt 200 mg/l.
Under den andra försöksperioden (nov-dec 2015) ändrades förhållandet mellan blått och rött LED
ljus till 1:7, d.v.s. mer rött ljus i förhållande till blått ljus. I detta försök var också kvävereningen
förhållandevis låg (18%), medan fosforreningen ökade till 74%). Rening av COD halten är svår att
bedöma här på grund av det låga antal prover som analyserats. Susp.halten vid skörd var i
genomsnitt 165 mg/l.
I det sista försöket på Källby (feb-mars 2016) ersattes alla blå LED med vita LED (bredspektrum),
medan förhållandet blått:rött ljus behölls (1:7). I försök #3 har alltså algerna tillgång till fler
våglängder än i det föregående försöket. Reningen av totalkväve och totalfosfor ökade markant till
42,2 och 84,8%, respektive, jämfört med de föregående försöken. Susp.halten vid skörd var högst
av de tre ljusförsöken (genomsnitt 308 mg/l).
En sammanfattning av reningsgraden för de olika ljusförsöken redovisas i Fel! Hittar inte
referenskälla. nedan. Det är tydligt att näringsretention ökade när vitt LED-ljus inkluderades i
försök #3. Dessa observationer korrelerar väl med att försök #3 också uppvisade de högsta
mängderna suspenderat material vid skörd. Som nämnts ovan är susp. ett ungefärligt mått för
koncentrationen av alger och bakterier i fotobioreaktorn. I försök #3 blev fler våglängder av ljuset
tillgängliga, vilket troligen gynnade algernas fotosyntes och tillväxt. Den ökade reningsgraden är
därmed sannolikt ett resultat av den ökade algtillväxten.
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Figur 20. Försök i fotobioreaktor (DFBR) på Källby reningsverk: Näringskomponenter och
suspenderat material (susp.) redovisas från utgående från förbehandling och utgående från
fotobioreaktor. Fig A1-D1 visar data över tre försöksperioder med olika ljusinställningar. Försök
#1 = BR 1:3, försök #2 = BR 1:7 och försök 3 = BR 1:7 (BR = Blått:Rött). Där mängden blått ljus
uppnåddes på olika sätt, - i försök #1 och #2 med hjälp av blå LED(450nm) och i försök #3 med
hjälp av vit LED (5700K). Höga susp.halter i utgående vatten från algodlingen (DFBR) motsvarar
hög alg/bakterie-produktion.
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Tabell 8 visar procentuell reduktion av kväve (N), fosfor (P) och kemisk syreförbrukning (COD)
över experimenten i Källby när LED-ljusets sammansättning ändras. Data är baserade på
skillnaden i koncentrationer mellan förbehandlingen och utgående vatten från fotobioreaktor (efter
algskörd). Vattenomsättning och omrörning i reaktorerna är desamma i de tre försöken. I försök 3
ersattes blå LED 450nm med vita LED 5700K, men förhållandet blått:rött ljus behölls (=1:7).
Försök 3 inkluderar därmed ljus med mer ”bredspektrumkaraktär”. Provtagningar utfördes varje
vecka vid skörd. Resultaten presenteras som medel med standardavvikelser inom parantes.
FÖRSÖK	
  #1	
  

FÖRSÖK	
  #2	
  

FÖRSÖK	
  #3	
  

Blå:Röd	
  1:3	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Blå:Röd	
  1:7	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  
(450nm	
  &	
  660nm)	
   (450nm	
  &	
  660nm)	
  
Reduktion	
  N	
  (%)	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  21	
  (7,9)	
  
	
  	
  18	
  (6,6)	
  
Reduktion	
  P	
  (%)	
  
54,8	
  (21,4)	
  
74,6	
  (18,8)	
  
Reduktion	
  COD	
  (%)	
  
30,0	
  (8,84)	
  
0,4	
  (endast	
  ett	
  prov)	
  
Susp	
  vid	
  skörd	
  (mg/L)	
  
200	
  (39,2)	
  
165,7	
  (41,2)	
  

3.4.5

Blå:Röd	
  1:7	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
(5700K	
  &	
  660nm)	
  
42,2	
  (4,1)	
  
84,8	
  (1,4)	
  
	
  	
  17,3	
  (20,9)	
  
	
  	
  	
  	
  	
  308,8	
  	
  (17,3)	
  

Tungmetallsanalys och coliforma bakterier

Tungmetallsanalys samt bakteriologisk analys utfördes i DFBR vid ett antal tillfällen. Även i DFBR
hygieniserar algerna vattnet till godkänt bevattningsvatten enligt Alam (2014)
Tabell 9. Tungmetallsanalys för Djupfotobioreaktor, se även Tabell 4. Tungmetallsanalys för
förbehandlat vatten för jämförelse.
DFBR
Analys
Arsenik, As
Bly, Pb
Kadmium, Cd
Koppar, Cu
Krom, Cr
Kvicksilver, Hg
Nickel, Ni
Zink, Zn

150630
enhet
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

3,2
<1,5
<0,05
5,3
1,4
<0,05
4,7
<5

150714

150721

<1,5
<1,5
<0,05
4,6
0,76
<0,05
3,9
<5

2,2
<1,5
<0,05
6,2
0,81
<0,05

150728

2,6
<1,5
<0,05
5,9
1,5
<0,05
4 3,9
11 <5

0,82
<1,5
<0,05
7,3
1

150721

150728

151110

151215

1350

24000

19

1010

4800

11

1

1

7

5

1
<0,05
6,7

5

150707

30

151215
0,56
<1,5
<0,05
2,9

<0,05
2,3

Tabell 10. Bakteriologisk analys för DFBR.
DFBR
enhet
Koliforma st/100
bakt
ml
st/100
E.coli
ml

151110

5

3.4.6

Skörd

Tabell 11. Analysresultat för Alger – obehandlade.
Analysparameter

Resultat

N-total
NO3
NO2
NH4
P-total

46,7 mg/L
35,6 mg/L
3,71 mg/L
2,33 mg/L
4,68 mg/L

COD total
SS
	
  

517 mg/L
223 mg/L

	
  

Tabell 12. Analysresultat för Alger – förtjockade.
Analysparameter
TS
VS
C
N

Resultat
6,8%
5,2%
0,39 g/g TS
0,11 g/g TS

Tabell 13. Analysresultat metallinnehåll, P, K, S.
Prov

Al

Cd

Cr

Cu

Fe

K

Mg

P

Pb

S

Zn

Algerobehandlade
(mg/l)
Alger-förtjockade
(mg/g TS)

u.d

u.d

u.d.

0,002

0,003

22,85

6,48

4,68

0

3,98

0,01

0,187

0

0,003

0,028

2,04

7,95

2,41

18,70

0,002

5,02

0,118

u.d. = under detektionsgräns
Det filtrat som rann ut ur filterpåsen analyserades för vissa parametrar, se Tabell 13.
Tabell 14. Resultat från analys av filtratet (det som rann ut ur filterpåsen vid skörd), se Figur 10.
Analysparameter
Totalkväve
Nitrat+nitritkväve
Ammoniumkväve
Totalfosfor
COD
Susp ämnen

Resultat
47 mg/l
44 mg/l
0,2 mg/l
3,1 mg/l
36 mg/l
2,6 mg/l

Jämför man provet direkt från reaktorn (Tabell 11) med det vatten som rann ut ur filterpåsen så är
den stora skillnaden att COD och SS inte passerar igenom filterpåsen. Detta är logiskt eftersom
provet från reaktorn innehåller alger (men det filtrerade vattnet inte förväntas göra det). Det är dock
nästan lika mycket N-total och P-total i vattnet ut från filterpåsen som det är i reaktorn. Det skulle
inte gå att släppa ut det vatten som filtrerats.
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3.4.7

Biosorbent

Metoden att skörda och torka alger fungerade bra och det var möjligt att på ett enkelt sätt få algerna
till torkad form vilket tyder på att det med enkla medel skulle vara möjligt att återanvända algerna,
då det, i sammanhanget, inte blev några stora förluster av biomassa (ca 25%). Det skulle vara
möjligt att låta algerna sjunka till botten och sedan toppsuga bort den största delen av vätskan för att
sedan filtrera en liten mängd alger och vätska för att skilja från algerna. Försöket med tillsättningen
av alger till en känd Cd-lösning utfördes på SLU Alnarp. Koncentrationen kadmium var 3 µg Cd/l i
ursprungslösningen. Algerna tillsattes i två olika koncentrationer, med tre replikat av varje
koncentration. När algerna tillsattes till den kända lösningen kadmium, löstes de inte upp nämnvärt
utan svävade fritt under omrörningen för att sedan mycket skyndsamt sjunka till botten när
omrörningen avstannades.
Prov 1: Tillsatt mängd biosorbent: 0,02 g/l (Monteiro m.fl., 2009) tre replikat (1:1, 1:2, 1:3)
Prov 2: Tillsatt mängd biosorbent: 0,1 g/l, tre replikat (2:1, 2:2, 2:3)
Analyserna utfördes på SLU Alnarp men visade inga synbara effekter på Cd-halten i vätskan. En
möjlig felkälla kan vara att algerna inte var tillräckligt finfördelade utan att mer yta behövs för att få
ett större upptag av tungmetaller. Algerna förbehandlades inte och tvättades inte med några
kemikalier innan testet utfördes, vilket kan betyda att algernas aktiva yta är ”full”, dvs. att algerna
har tagit upp tungmetaller under sin tillväxttid och därmed inte kan ta upp mer tungmetaller innan
de har tvättats.
	
  
	
  
	
  

Figur 21a-21b. Försök med tillsats av biosorbent till känd Cd-lösning.
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3.5

BIOGASPOTENTIAL

Resultat i form av ackumulerad metanproduktion per tillförd mängd VS kan ses i Figur 22.
Cellulosa användes som kontrollsubstrat för att kontrollera ympens funktion (Ymp från
fullskalerötkammare på Källby användes).
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Figur 22. Biogaspotential.
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Figur 23. Biogaspotential.
Figur 23 visar den slutliga metanpotentialen (medelvärden av N=6 för algerna och N=3 för
cellulosan) med standardavvikelser. Algerna ger en mycket låg metanpotential (124 Nml
CH4/g VS). Trots att algerna kördes i 6 replikata reaktorer får vi stor avvikelse mellan
reaktorerna med alger. Cellulosan gav förväntad metanpotential och lägre standardavvikelse.
Detta tyder på att algerna är mer inhomogena. Stina Liden fick i sitt exjobb något högre
metanpotential 154 respektive 170 Nml CH4/g VS (men på andra algprov och något längre
utrötningstid, 49 d)
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4

JÄMFÖRELSETAL

Då denna sortens algodling som genomförts i detta projekt inte lämpar sig att behandla en
huvudström på ett reningsverk (se diskussion) blir därför nyckeltalen något missvisande att
jämföra med konventionell rening, vilket bör beaktas. De antaganden som är gjorda för
beräkningar av energiproduktion, energiproduktion, exergi och primärenergi beskrivs i
slutrapporten för detta projekt (Den rena och varma staden 2). Jämförelsetalen för försöken i
Källby redovisas för den försöksperiod med bäst rening (försök #3). Eftersom inkommande
näringsdata för Källby visar på lägre koncentrationer än förbehandlingen har ytbehovet och
näringsåterföringsgrad inte beräknats.
Parameter

Nyckeltal
Sommar RW: 8,27

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

Enhet
m2/p.e.

DFBR Smyge: 2,79

mg P-tot/l
Reningsgrad i utgående vatten, medelvärde vid
Sommar RW: 96%
stabil drift
(värde i utgående vatten:
0,24)
Här redovisas redovisas reningsgraden som
skillnaden mellan inkommande vatten till
DFBR Smyge: 96%
verket och utgående från algodlingarna.
(värde i utgående vatten:
0,35)
Endast koncentrationer utgående vatten i
redovisas i Källby, och där från försök #3
DFBR Källby (värde i
eftersom det gav bäst algtillväxt och bäst
utgående vatten: 1,68)
rening. Reningsraden i % har inte tagits med
eftersom förbehandlingens näringsvärden var
mg N-tot/l
Sommar RW: 76%
högre än inkommande vatten i Källby, vilket
(värde i utgående vatten:
möjligen tyder på att en frisättning av näring
19,48)
har skett i detta steg. Reningsraden blir således
DFBR Smyge: 82%
missvisande. För reningsgrad mellan
(värde i utgående vatten:
förbehandling och algodling, se avsnitt 3.4.4.
11,5)
ovan.
DFBR Källby: (värde i
utgående vatten: 27,7)
Ej uppmätt

mg BOD-tot/l

mg COD-tot/l
Sommar RW: 90%
(värde i utgående vatten:
66,83)
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DFBR Smyge: 86%
(värde i utgående vatten:
72,4)
DFBR Källby: (värde i
utgående vatten: 31,7)
Sommar RW: 96

Näringsåterföringsgrad, andel näringsämnen
som kan återföras till åkermark. Här antas att
all kväve och fosfor som renas hamnar i slam
och alger, vilka båda kan återföras.

DFBR Smyge: 96

När algerna skördats kan det frånskilda vattnet
användas som näringsbevattning

Sommar RW: 76
DFBR Smyge: 82

Energiförbrukning*

Sommar RW*: 77

Det finns goda möjligheter att minska
uppehållstiden i algodlingarna och därmed
minska energiförbrukningen/p.e. drastiskt. I
DFBR är lamporna en mycket stor del av
energiförbrukningen, det är dock möjligt att
med solceller på containerns tak kompensera
för denna energiåtgång.

% av
inkommande P

% av
inkommande N

kWh el/p.e., år

0

kWh värme/p.e.,
år

0

kWh biogas/p.e.,
år

Energiproduktion*

0

kWh el/p.e., år

Rötning av alger

0

kWh värme/p.e.,
år

Sommar RW*: 74

kWh biogas/p.e.,
år

Exergi och primärenergi*

Sommar RW

Se Slutrapport för
Den Rena Varma
staden 2
*Vissa av ovanstående jämförelsetal redovisas endast för sommar raceway (RW) eftersom
detta är det endan undersökta odlingssystem som bedömdes har potential att användas på ett
reningsverk för att rena inkommande vatten. Dock ska dessa siffror läsas med försiktighet då
flera antagande har gjorts som baserar sig på andra resultat från litteraturen (se slutrapport:
Den rena varma Staden 2).
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5

INTEGRERING AV TEKNIKEN PÅ BEFINTLIGA RENINGSVERK

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. DFBR har fördelen att kunna användas året
runt och uppnå en stabilare drift då många parametrar kan styras.
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6
6.1

DISKUSSION
NÄRINGSREDUKTION

Resultaten från de kontrollerade försöken i mindre skala visar att anaerob behandling av
avloppsvatten, för att producera biogas, framgångsrikt kan kombineras med en sekundär
behandling baserad på mikroalger för att avlägsna kväve och fosfor. Dessa resultat
överensstämmer med en studie av Ruiz-Martinez m.fl. (2012), som drog slutsatsen att utmärkt
vattenkvalitet erhölls när mikroalger odlades under optimala förhållanden i anaerob renat
avloppsvatten. En intressant iakttagelse är att mängden algbiomassan fördubblades mellan
dag 3 och dag 5, medan koncentrationen av kväve och fosfor i avloppsvattnet var mycket låg
redan på dag tre, se Tabell 2. Detta återspeglar sannolikt det faktum att näringsämnen
ackumuleras i algceller innan tillväxten sker. Vattenrening och optimal produktion av
biomassa är alltså separerade över tid, vilket visar på att värdet av den producerade biomassan
måste balanseras mot kostnaden för odlingstiden.
En styrka i denna studie är att algodling också utvärderats i större skala på reningsverk, dels i
raceway under svenska vår och sommarperiod, och dels i slutna LED belysta reaktorer som
kan köras året runt. I racewayodlingen på sommarhalvåret visar resultaten att reningseffekten
är relativt god, fosfor kan reduceras till nära gränsvärden och kväve ner till ca 20 mg/l.
Produktiviteten var relativt hög, och vid skörd uppmättes koncentrationer av alger/bakterier
till genomsnitt 600 mg/L, men trots den goda tillväxten och en god näringsreduktion är
ytbehovet stort (8,27 m2/p.e.), huvudsakligen på grund av att uppehållstiden för vattnet i
odlingen var lång. Uppehållstiden under projektet var avsevärt längre än vad som beskrivs i
föregående stycke. Det kan därför finnas betydande utvecklingsmöjligheter för algodling på
reningsverk i Sverige, givet att uppehållstiden kan reduceras till dessa nivåer. Som jämförelse
har företaget FCC Aqualia har lyckat att reducera uppehållstiden till mellan 2-3 dagar i
odlingar utanför Cadiz i Spanien. Att komma ner i dessa låga uppehållstider under svenska
förhållanden bedöms dock som osannolikt om reningseffektiviteten ska behållas. Även om
systemet kan effektiviseras så pass att uppehållstiden minskar ytbehovet till hälften, måste
algodling ändå ske på en plats där stora utrymmen finns tillgängliga.
Också en ny typ av odlingssystem, djupfotobioreaktor, som är lämplig för kontinuerlig odling
under året har konstruerats och testats i projektet. En stor fördel med denna konstruktion är att
en fotobioreaktor som drivs av LED belysning går att bygga djupare än en raceway, som är
beroende av solen ovanför. Ytbehovet för en sådan ”djupfotobioreaktor” kan därmed
teoretiskt minskas avsevärt. Denna typ av odlingssystem kommer dock att ha en större
energiåtgång jämfört med racewayodling och solceller finns därför med som ett alternativ i
konstruktionen. Målet under projektet har varit att inte ligga på en högre energiförbrukning än
att taket på containern där djupfotobioreaktorn står räcker till för att genom solenergi täcka
upp förbrukningen, vilket har kunnat uppfyllas under hela projektet. Resultaten för
djupfotobioreaktorn visar på att även här är det möjligt att få mycket god reningseffekt. Vid
testbädden Smyge reningsverk kunde fosforhalten reduceras till 0,35 mg/l och kvävehalten till
11 mg/l. Vid skörd i Smyge uppmättes varierade algkoncentrationer mellan 100 och 270
mg/L, med ett medelvärde på 155 mg/L.
På Källby reningsverk undersöktes effekterna av olika sammansättning av LED ljus på
algernas tillväxt och näringsretention. Reningseffekten var dock inte lika stor som i Smyge
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vilket troligen beror på en kombination av bland annat pH i inkommande vatten, skillnad i
vattenkemi mellan reningsverken, samt misstänkt problem med förbehandlingssteget, som
visade högre näringskoncentrationer än inkommande vatten. Tre försök genomfördes med
olika ljusinställningar. I två av dessa försök inkluderades endast ljus med blå och röda
våglängder i olika förhållanden. Blått och rött ljus valdes eftersom dessa våglängder matchar
algernas klorofyllabsorption väl. Dessa två försök jämfördes med ett sista försök där den blå
delen av ljuset balanserades upp med vit LED 5700K (bredspektrum) istället för med en blå
LED 450 nm (smalspektrum). Klart högst algtillväxt och näringsretention observerades i det
sista försöket när algerna fick tillgång till fler våglängder än rött och blått ljus endast. (se
3.4.4. Näringsreduktion och ljusförsök i Källby. En bättre tillväxt av grönalger med vitt ljus
jämfört med rött:blått (lila) ljus har också setts i andra studier (Hultberg m.fl. 2014; Yan m.fl.
2013). Även fast reningsgraden var bättre med vitt ljus är det svårt att bedöma den totala
reningen av inkommande vatten till Källby eftersom förbehandlingen visade på högre
näringskoncentrationer än inkommande vatten.

6.2

EFFEKT PÅ FÖRORENINGAR

En utmaning som det moderna reningsverket står inför är att inte bara rena det inkommande
vattnet från näringsämnen utan också från andra typer av föroreningar. Dessa föroreningar
omfattar ett brett spektrum av giftiga och svårnedbrytbara ämnen, som exempelvis
läkemedelsrester, tungmetaller och nanopartiklar (Gavrilescu m.fl. 2015). Utöver direkta
toxiska effekter, kan en del av dessa ämnen också ackumuleras i näringskedjan (Boonsaner &
Hawker, 2013) vilket ytterligare ökar incitamentet för att utveckla reningstekniken. Mycket
uppmärksamhet riktas för närvarande på metoder baserade på användning av aktivt kol,
oxidation med användning av ozon eller membranfiltrering (Huber m.fl. 2005; Zaini m.fl.
2010). Den biologiska processen kan vara ett intressant komplement till dessa reningstekniker
och heterotrofa mikroorganismer som bakterier eller svampar har studerats utförligt för
biologisk rening av komplexa organiska föroreningar, s.k. bioremediation.
Algbaserade processer för vattenrening har främst använts för att avlägsna oorganiska
näringsämnen. Emellertid har dessa system också visat sig vara effektiva för avlägsnande av
organiska föroreningar (Adey m.fl. 1996). En del av förklaringen till detta är att algerna under
sin tillväxt ökar syrehalten i vattenmiljön. Detta stimulerar tillväxt hos majoriteten av de
heterotrofa nedbrytarna och i de flesta fall resulterar detta i en ökad nedbrytning av
föroreningar (Muñoz & Guieysse, 2006). Emellertid bör det påpekas att många grupper av
mikroalger, inklusive Scenedesmus sp. som använts i detta projekt, har potential för mixotrof
tillväxt (Shen m.fl. 2015). Detta innebär att de kan tillgodogöra sig energi både från organiska
kolkällor och ljus och direkt metabolism av föroreningar av mikroalger har också rapporterats
(Ghasemi 2011).
I projektet har vi studerat effekten på föroreningar av både korttidsexponering för
algbiomassa, levande och död, samt effekten av långtidsexponering för en tillväxande
algkultur. Dessa studier gjorde genom att reduktionen av 32 olika bekämpningsmedel följdes.
Anledningen till att val av förorening, bekämpningsmedel, är att det finns väl beprövade
analyser med mycket låga detektionsgränser vilket innebar att försök kunde genomföras med
miljömässigt relevant koncentrationen. Det gav också en möjlighet att arbeta med ett brett
spektrum av olika kemiska substanser. Detta arbete kompletterades också med en studie där
effekten på acetaminophencarbamazepine, diclofenac, metoprolol, naproxen, ranitidine och
sulfamethoxazole följdes. I denna studie sågs ingen reduktion av ämnena i förhållande till
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utgångsvärdena efter 4 dagars exponering (Bodin & Hultberg, 2016). Studien genomfördes
dock med en mycket låg mängd biomassa och tillväxten av algerna var dålig vilket kan ha
påverkat slutresultatet.
Studien som baseras på en mix av olika bekämpningsmedel visar att vid korttidsexponering
fanns ingen effekt på den totala mängden bekämpningsmedel medan man däremot kunde hitta
enstaka ämnen som reducerades signifikant. Däremot sågs en god effekt av långvarig
exponering, 4 dagar, med en signifikant reduktion av den totala mängden jämfört med
utgångsvärden (Hultberg m.fl. 2015). Det bör dock påpekas att i långtidskontrollen utan alger
minskade den totala mängden bekämpningsmedel med ungefär 40% jämfört med
utgångsvärde. För den behandling som inkluderade alger var den ungefärliga minskningen
50% d.v.s. algbehandling ger en ytterligare minskning med ca 10% i förhållande till
utgångsvärde. Detta visar på att de abiotiska faktorerna som ljus och luftning är mycket
viktiga för reduktionen. Resultaten från långtidsbehandlingen överensstämmer med en
nyligen publicerad studie av Matamoros m.fl. (2015) och visar att en racewayodling är en
intressant teknik för att reducera mängden organiska föroreningar och att både abiotiska och
biotiska faktorer är av vikt.
Det är också viktigt att lyfta fram algodlingens potential att ha en hygieniserande effekt på
avloppsvatten (Awuah, 2006). Ur ett internationellt perspektiv bör ett system baserat på den
energipositiva reningen följt av en algodling vara mycket intressant. I denna typ av system
kan energi utvinnas från avloppsvattnet och ytterligare reduktion av föroreningar, både
kemiska och biologiska, ske under algodlingen.

6.3

BIOMASSA ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Att utnyttja mikroalger för att reducera kväve och fosfor i avloppsvatten, och parallellt med
detta ha en tydlig strategi för hur biomassan ska användas har stora fördelar ur ett
miljöperspektiv (Mata m.fl. 2010). Det användningsområde för biomassan som varit i fokus i
detta projekt är som substrat för biogasproduktion, vilken har visats sig vara relativt låg (124
Nml CH4/g VS). I projekt har vi också initierat arbete kring mikroalgen som bas för
produktion av filtermaterial. Mikroalger är kända för en god förmåga att ackumulera
tungmetaller. Väldigt översiktligt beror detta på att de har en stor yta i förhållande till sin
volym och ytan är mycket lämpad att binda tungmetaller. I levande celler sker också en
transport av tungmetaller in i cellen. Om cellen är död handlar det om en passiv adsorption till
cellytan. Det finns studier som visar att adsorptionen till död biomassa kan vara mycket hög,
att det finns en potential att öka adsorptionen genom förbehandling av biomassan och att det
finns en potential till regenerering d.v.s. metaller kan adsorberas, tvättas ut och processen kan
upprepas med samma biomassa (Monteiro m.fl. 2012). Filtermaterial baserat på mikroalger
har tidigare finns kommersiellt tillgängligt i form av kolonner (Gavrilescu, 2004). Förslagsvis
bör framtida arbete riktas mot en robust filterdesign som kan ha tillämpningar såväl inom som
utanför reningsverket. Vi kunde dock inte se någon reduktion av tungmetaller i pilotförsöken.
Detta beror troligtvis på de låga koncentrationer som uppmättes under försöken, samt att
analyserna har en stor osäkerhet vid låga koncentrationer. Dessa resultat får dock ses som
preliminära och jämföras med att den vetenskapliga publikation som finns pekar på en god
upptagningsförmåga. Större försökserier behövs där fokus ligger på formulering, mängd och
eventuell förbehandling av biomassan.
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Vid sidan av tungmetaller är också organiska föroreningar som exempelvis läkemedel något
som måste hanteras i ett modernt reningsverk. De resultat som framkommit i denna studie
tyder på att algcellen, levande eller död, har låg potential att absorbera komplexa organiska
föreningar vid kort exponering (Hultberg m.fl. 2015). Ett algfilter kan därför inte förväntas
reducera denna typ av föroreningar.
Ytterligare ett intressant område för framtida arbete är potentialen att använda mikroalger för
att återföra näringsämnen. Resultat och diskussion relaterat till detta område finns även i
Ekobalans delrapport i detta projekt. En viktig faktor att beakta är algcellens tendens att
ackumulera tungmetaller vilket gör att en direkt återföring kan vara tveksam. Tungmetaller
återfinns främst på cellväggen och ett alternativ är därför att undersöka möjligheten att lysera
cellen och separera cellväggar och övrigt cellinnehåll. I detta scenario kan cellväggar
användas för att utveckla ett filtermaterial medan övrigt cellinnehåll kan förväntas vara en
mycket intressant växtnäringsprodukt (Dasgan m.fl. 2012). När ytterligare intressanta
användningsområden för biomassan identifieras och optimeras kan den djupfotobioreaktor
(DFBR) som undersöktes med fördel användas för att producera biomassa året runt och på så
vis säkra en kontinuerlig produktion.
6.4

VÄRDERING AV DRIFTSKOSTNADER

De storskaliga systemen för algodling som testats i detta projekt (raceway och
djupfotobioreaktor) kräver relativt lite insatsmedel vad gäller förbrukningsmaterial och
reservdeler etc., däremot krävs en del personal för att sköta och optimera odlingarna.
Eftersom det inte är lämpligt att använda algodlingarna för att rena huvudströmmen, då risk
för variation i reningseffektiviteten finns, är det svårt att värdera om driftskostnaderna är
mindre eller större än motsvarande konventionell teknik. Odlingssystemet är också intressant
för att producera en biomassa som kan användas för vidare förädling exempelvis biosorbent
eller växtnäring. Dock är det för tidigt att göra någon typ av ekonomisk utvärdering av detta.
Den ungefärliga tidsåtgången för drift av anläggningarna (förbehandling, sommar-RW och
DFBR) var ca 8-10 timmar.
6.5

RISK FÖR EMISSIONER AV METAN OCH LUSTGAS

Emissionerna av metan och lustgas är inte uppmätta vid något tillfälle under projektet men
möjliga platser där emissioner kan uppstå är under förbehandlingens anaeroba steg där metan
kan bildas. Vid högt pH i algodlingarna kan kväveavgång ske i form av ammoniak.
6.6

MÖJLIGHETER MED MIKROALGSODLING

Mikroalgsodling sommartid är relativt energisnål, och den är dessutom fri från kemi. Det
innebär att systemet inte tillför ekosystemet några ytterligare komplexa fällningskemikalier.
Försöken indikerar tydligt att vid odling på avloppsvatten där det ursprungliga pH värdet är
högt (kalkrikt vatten), så medför den biologiska processen under mikroalgstillväxten att pH
värdet på vattnet höjs kraftigt (ca pH 12). Det medför att utöver den biologiska avdödningen
av patogena bakterier, så interagerar mikroalgernas biologiska rening av vattnet med en
fysikalisk rening med hjälp av ”struvit-utfällning” av fosfor
Kan då mikroalgsodling ersätta någon del av ett traditionellt reningsverk, eller kan metoden
visa betydande fördelar i annan vattenbehandling?
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En del av ”hemligheten” med mikroalgsodlingen finner vi i redan i ”förbehandlingen” där
COD halten reduceras betydligt och ett ”transparent” vatten erhålls. Ett transparent vatten är
en viktig framgångsfaktor för mikroalgsodling med tanke på att det energirika ljuset blir
tillgängligt på ett helt annat sätt. Under 6-7 av årets månader erhålls i södra Skåne tillräckligt
med solljus för att uppnå en bra reningseffekt. Metoden med mikroalgsrening kan under dessa
månader utföras med väldigt enkla medel och låg energiförbrukning. I mindre reningsverk
som inte är ”stadsnära” (t.ex. sommarstugeområde) kan metoden på grund av sin enkelhet och
sina begränsade investeringar bli ett alternativ att ta hänsyn till i jämförelse med traditionella
metoder. Samma reningsgrad kan också erhållas de resterande månaderna med mindre
solinstrålning, men då med hjälp av t.ex. en djupfotobioreaktor med LED belysning.
Vid optimala tillväxtbetingelser med hjälp av sol eller artificiellt ljus bidrar mikroalgernas
tillväxtbiologi till att hygienisera vattnet med avseende på koliforma bakterier och detta är
område som kan vara mycket intressant när debatten kring vårt vatten hårdnar. De senaste
månaderna har det debatterats en hel del i media om Sveriges största underjordiska
vattenreservoar, d.v.s. den som finns under Kristianstadsslätten. Grundvattenuttaget från
denna reservoar är för närvarande mycket stort och allt fler vill få tillgång till det vattnet. Det
finns möjlighet att mikroalgodling kan bli ett sätt att ”hygienisera” ytvatten för att kunna
använda i större utsträckning som bevattningsvatten och därmed minska uttaget från
grundvattnet.
Ytterligare en viktig fråga är hur mikroalgsodling bli en naturlig del av ”energipositiv
rening” under svenska förhållande?
För att nå fram till detta krävs att mikroalgsodlingen måste sättas in i ett större perspektiv och
användas i ”symbios” med t.ex. rötning av makroalger/strandväxter/våtmarksväxter. Ett
viktigt perspektiv här är att Sydkustens kommuner har en gemensam utmaning, där samhället
måste hantera en situation där östersjön mår allt sämre, näringshalterna tenderar att öka och
områden med syrefria/syrefattiga bottnar tenderar att öka. I kustområdena är det stora problem
med tång (makroalger) som samlas på och vid stränder och mindre hamnar. Fram till idag har
huvuddelen av den tång som samlats in, återförts till havet efter turistsäsongen. Det handlar
om i storleksordningen 60-70 000 ton tång (makroalger) årligen som på sikt behöver hanteras.
Om mikroalgsodling genomförs och tillförs biogasrötning av t.ex. makroalger så erhålls goda
samrötningseffekter och tillväxten i mikroalgsodlingen kan ytterligare stimuleras genom att
CO2 rika rökgaser från förbränning av biogas i t.ex. panna eller motor och då erhålls
ömsesidig nytta i de två processerna. Som en positiv ”spin off” av ”Den varma och rena
staden 2” planeras nu ett projekt där stor nytta kan erhållas från de resultat och
teknikutveckling vi har fått i ovanstående projekt.
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7

SLUTSATSER

Mikroalger har en god förmåga att tillväxa i avloppsvatten och reducera mängden näring.
Parallellt med detta produceras biomassa, organiska föroreningar reduceras och en
hygienisering av avloppsvattnet kan förväntas. De mikroalger som spontant etablerar sig
avloppsvattnet är företrädesvis grönalger och metanpotentialen hos den obehandlade
algbiomassan är relativt låg. Behovet av insatskemikalier är lågt och beror på val av
skördemetod. Systemen är däremot personalintensivt men automatiserade moment förväntas
reducera arbetsinsatsen när systemen körs i större skala. Reningseffektivitet kommer att
variera beroende på både abiotiska faktorer, exempelvis näringshalt och pH i inkommande
vatten, och biotiska faktorer, exempelvis förekomst av nitrifiering i systemet samt algernas
produktivitet och systemet måste optimeras på plats. Eftersom kväveutsläppskraven över
försökstiden inte kunnat hållas stabilt är det framförallt reningsverk < 10 000 p.e. som kan
vara möjliga att applicera tekniken på. Ur ett svenskt perspektiv är dock algreningen främst
intressant för rening av delströmmar från reningsverken.
Energibehovet varierar mellan odlingssystem där en racewayodling, som ur ett svenskt
perspektiv är ett alternativ under den ljusa delen av året, är mest fördelaktigt. På grund av de
stora ytor som krävs för avloppsrening med raceways är detta endast möjligt där gott om
utrymme finns tillgängligt. För reningsverk där det finns gott om yta, och där man samtidigt
finner ett värdefullt användningsområde för den producerade biomassan, kan tekniken vara
intressant. Troligtvis är det värdet av den producerade algbiomassan som avgör om algodling
kan appliceras i avloppsreningssammanhang i Sverige.
En kontinuerlig odling under året kan ske i LED-baserade djupfotobioreaktorer, där en del av
energibehovet kan täckas med solceller. En stor fördel med de undersökta systemen är att de
har kapacitet att producera biomassa. En möjlighet är att rena delströmmar av avloppsvattnet,
vilket kan minska belastningen för övriga reningssystem, och fokusera på optimering av
biomassaproduktion. I en delström kan även reningsgraden av lagstiftade parametrar
säkerställas fullt ut eftersom konventionell teknik då körs parallellt eller i serie med
algodlingarna. Vidare teknikutveckling behövs och projektet visar att sammansättningen av
LED ljuset är betydelsefullt för produktion av biomassa och näringsretention i
fotobioreaktorer.
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1
1.1

INLEDNING
BAKGRUND

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

SYFTE OCH MÅL

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

1.3

TEORI
1.3.1

Fosforåtervinning som struvit

Struvitfällning är en av de metoder för fosforutvinning på reningsverk som diskuterats och
studerats mest under de senaste 20 åren (Metha et al. 2015; Liu et al. 2012; Held 2005, Marti
m. fl. 2005). Olika struvitfällningsprocesser har utvecklats, både för fällning direkt i ett
oavvattnat slam och för fällning på slamavvattningsrejekt. Struvitutfällning sker spontant i
avvattningsutrustning, rör och pumpar som hanterar slamavvattningsrejekt och leder ofta till
problem med igensättning. Särskilt sker utfällningen på platser inom VA-anläggningen utsatta
för ökad turbulens såsom vid pumpar, rörkrökar eller luftningsbassänger (Stratful m.fl., 2001).
Detta beror på att turbulensen ger upphov till luftning som i sin tur medför att den koldioxid
som finns löst i vattnet avgår som gas varvid pH ökar till nivåer där struvit fälls.
	
  
Struvit, eller magnesiumammoniumfosfat, är en kristallin förening med sex kristallvatten
(MgNH4PO4·6H2O). Struvit, som ofta benämns MAP efter det engelska namnet magnesium
ammonium phosphate, är en vit, kristallin förening med ortorombisk kritstallstruktur (Doyle
& Parsons, 2002). Molförhållandet mellan kväve, fosfor och magnesium i struvit är 1:1:1.
Struvit är vattenlösligt vid låga pH och olösligt vid höga pH.
Struvit fälls i lösningar som innehåller magnesium-, ammonium- och fosfatjoner.
Struvitfällning sker enligt följande generella reaktion, där n=0, 1 eller 2 (Le Corre. m.fl.,
2009): Μg ΝΗ 4 ++ Hn PO4-n + 6H2O ↔ MgNH4PO4 · 6H2O + nH+
2+

1.3.2

Ren fosfor i kristallin fällning

En kemisk fällning uppkommer när två lösningar blandas och reagerar med varandra på ett
sådant sätt att en löslig fraktion och en olöslig fraktion (fällningen) bildas. Fällningar kan vara
amorfa eller kristallina. Kristallina fällningar är mycket regelbundna i sin kristallstruktur,
medan amorfa fällningar är oregelbundna. Inuti amorfa strukturer kan vatten eller andra
ämnen inneslutas, medan kristallina fällningar är rena och homogena, även om vissa, atomärt
sett, liknande ämnen i kristallstrukturen kan vara utbytta. En viktig aspekt när det gäller
användbarheten av struvit är renhetsgraden. Föroreningar som tungmetaller och organiska
4

föreningar, t ex läkemedelsrester, följer inte med i struvitkristallen eftersom den är tätt packad
och kristallin (Figur 1).

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

1.3.3

Fällningsbetingelser

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

Mättnadsgraden med avseende på de ingående jonerna (Mg2+, NH4+ och HPO42-)
Lösningens sammansättning och inverkan av övriga jonslag (Fe3+, Ca2+, CO3organiskt material, groddmaterial).
pH
tid
temperatur

För att struvit ska fällas spontant krävs att lösningen är övermättad med avseende på de
ingående jonerna (Mg , NH och HPO4 ). Teoretiskt sker detta när produkten av
koncentrationerna är högre än löslighetskonstanten Ksp: [Mg2+] × [NH4+] × [HPO4-] > Kps  
  
Detta  gäller  dock  svaga  lösningar  där  förekomsten  av  andra  jonslag  är  låg.  I  verkligheten  
påverkas  fällningen  av  andra  jonslag  som  kan  generera  konkurrerande  fällningar  och  
reaktioner.  Vid  beräkningar  av  övermättnad  i  verkliga  lösningar  bör  man  ta  hansyn  till  
aktiviteten  av  enskilda  joner  och  i  stället  beräkna  en  löslighetsprodukt  baserad  på  
aktiviteter,  Kso: = 𝑎𝑀𝑔2 + · 𝑎𝑁𝐻4 ·𝑎HPO4-‐
2+

4

+

2-

Optimala  fällningsbetingelser  kommer  därför  att  variera  mellan  olika  typer  av  lösningar  
eller  över  tiden  om  ingående  jonslag  i  en  lösning  varierar.  För  att  kunna  bestämma  
aktiviteterna  krävs  en  matematisk  iterativ  process  där  jämviktsreaktionerna  för  
samtliga  ingående  joner  i  blandningen  tas  med.  Övermättnadsgraden kan tolkas som en
drivkraft för kristallisation. Ju högre övermättnadsgrad desto fler kristaller bildas.
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För att påskynda fällning eller skapa fällning även utan övermättnad kan man tillsätta groddar.
Exempel på groddmaterial som studerats är kvartssand (Battistoni m.fl., 2000) eller små
struvitkristaller (von Münch & Barr, 2001) (Kim m.fl., 2007) (Ueno, 2004).
Beroende på lösningens sammansättning kan andra fosforfällningar uppkomma. Flera
författare har påpekat problem med struvitfällningen vid höga koncentrationer av kalciumoch karbonatjoner (Le Corre m.fl., 2005). Vilken fällning som kommer att dominera beror på
lösningens sammansättning. Vid höga halter av kalcium kan fällning av kalciumfosfater
uppkomma i stället för struvit, speciellt vid pH över 8 (Liu m.fl. 2016).
pH är en mycket viktig processparameter vid struvitfällning. Det optimala pH-värdet kan
variera från fall till fall då det bland annat beror på övriga ingående joner i lösningen och
temperaturen. I litteraturen rapporteras pH-intervallet för struvitfällning mellan 7-11 (von
Münch & Barr, 2001) medan optimala pH för syntetiska lösningar oftast ligger kring 8,5-9.
Flera författare beskriver möjligheten att använda CO2-stripping som ett alternativ för att öka
pH och därmed minska kostnaden för pH-justering. Metoden har även visat sig vara gynnsam
generellt för bildandet av struvitkristaller (Kim m.fl., 2007).
De flesta av studier av struvitfällning på avloppsreningsverk är gjorda på rejektströmmar med
relativt höga koncentrationer av fosfat och ammonium (PO4-P 80-300 mg/l och NH4-N 5002000 mg/l ), men fällningsförsök har även gjorts på vatten från växthus med PO4-P-halter på
20 till 190 mg/l (Dunets, C.S. & Zheng Y.B. 2014). Komplexiteten för struvitfällning i ett
inkommande avloppsvatten är stor. Modellering verifierad mot empiriska tester visar att
struvitfällning sker även om de enskilda löslighetsprodukterna i de ingående jonerna ger ett
annat resultat. Faktorer som hastighet och temperatur samverkar med övriga parametrar vilket
kan resultera i att struvit fälls ut före kalciumfosfater trots att kalciumfosfat har en lägre
löslighetsprodukt (Liu et al. 2016).
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2
2.1

METODER
PILOTFÖRSÖK STRUVITFÄLLNING I HUVUDSTRÖM

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

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

Inkommande vatten

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

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

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

2.1.2

Pilotuppställning

2.1.2.1 Förbehandling
För att som förbehandling höja pH-värdet i avloppsvattnet användes två olika tekniker av
CO2-avskiljning. Från en IBC-tank, volym 1 m3, pumpades avloppsvattnet in till toppen av de
två olika CO2-avskiljarna. Prestanda, underhållsbehov och energibehov utvärderades. Senare
testades också behovet av pH-höjning i de olika avloppsvattnen i kombination med olika
magnesiumkällor som tillsattes i fällningssteget. Alla mätningar gjordes direkt efter
provtagning och manuellt på plats i containern.
2.1.2.2 Magnesiumtillsats
Olika Mg-källor användes och tillsattes som lösning. Doseringen gjordes med en slangpump.
Mg-källan förvarades i en plastdunk om 20 liter. I den första delen av försöksperioden
tillsattes en och samma Mg-källa och först i den senare delen varierades källan. Kvaliteten på
det inkommande vattnet och fosfathalten varierade vilket begränsade det antal upprepningar
av försöken med Mg-tillsats som var möjliga att göra. MgCl2 och andra magnesiumkällor
användes.
2.1.2.3 Fällningstank
Fällningstanken var av rostfritt stål med en volym av 200 liter. Tanken var försedd med en
omrörare i toppen på tankens lock och ett utlopp med ventil i botten. Från fällningstanken
rann flödet med självfall över till sedimentationstanken. Uppehållstiden i fällningstanken var
mellan 15 och 30 minuter.
2.1.2.4 Sedimentationstank
Sedimentationstanken var av rostfritt stål och samma storlek som fällningstanken (200 liter).
Uppehållstiden i tanken var 12 – 24 timmar. I sedimentationstanken fanns ingen omrörning
och struviten sedimenterade ner till botten av tanken.
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Figur 6. Skiss över pilotanläggning för struvitutvinning. Container med utrustning för
pilotkörning på Källby ARV.
2.1.3

Fosforåtervinning/rening: Energipositiva linjen

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

2.1.3.1 Översikt - Energipositiv rening

1. Primärslamsavskiljning: Sedimentationstank avskiljer primärslam utan några tillsatser av
kemikalier. Biogas produceras sedan av primärslammet i konventionell rötkammare
2. Anaerob avloppsvattenrening i huvudström: I denna process renas avloppsvattnet från
syreförbrukande ämnena samtidigt som biogas produceras. Metangasbildning är här möjlig i
avloppsvatten som innehåller relativt låga halter av organiska material då biogasen i denna
teknik bildas i en biofilm (MBBR). I konventionell teknik luftas vattnet (aktiv slamprocess)
vilket gör att det organiska materialet i stället avgår till luften som CO2. Luftningen drivs med
eldrivna kompressorer vilket ofta utgör en av de större kostnaderna på reningsverk med en
aktiv slamprocess.
3. Kväverening med partiell nitrifikation – anammox (PNA): I processen renas vattnet från
kväve. Kväverening med PNA har energimässiga fördelar jämfört med konventionell teknik
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(aktivt slam) dels på grund av att luftningsbehovet är ca 60% lägre jämfört med rening med
aktivt slam, samt att mindre mängd organiskt material går åt i processen. Det organiska
materialet kan i stället bli biogas.
4. Alternativ – sommar kväve- och fosforrening: Rening med hjälp av mikroalger. I processen
renades avloppsvatten från fosfor och kväve. Försök gjordes med att utvinna fosfor ur algerna
och att göra biogas på algerna som producerades. Alternativ rening av kväve och fosfor, se
Delrapport Alg.
5. Alternativ fosforrening med Struvitfällning: I processen renas vattnet från fosfor. Fördelen
jämfört med konventionell teknik är att det produceras en ren fosforprodukt samtidigt som
vattnet renas. Fosforn kan återföras till kretsloppet utan risk för miljö och hälsa; mindre
kemikalieförbrukningen och slamproduktion. Utmaningen här är att fälla ut struvit i
förhållandevis låga koncentrationer av fosfat.

2.1.4

Fosforåtervinning/rening: Kompakt rening

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

Hydrotechfilter (MSF)

Alfa Laval-filter (MF)

Aquaporinmembran (FO)

1. Mikrosil (Trumfilter)(MSF) avskiljer primärslam: Filtret avskiljer organsikt material som
rötas i konventionell rötkammare för metangasproduktion och för att minska slammängden.
Konventionell teknik använder sedimentationsteknik för att avskilja primärslammet, vilket
kräver större yta samt att det inte har samma möjlighet att styras jämfört med
trumfiltermetoden.
2. Mirofiltrering (MF) avskiljer suspenderat material: Filtret avskiljer det resterande fasta
materialet >200µm. Kvar i avloppsvattnet efter filtreringen finns lösta joner bland annat kväve
och fosfor samt små proteiner så som virus och läkemedel.
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3. Framåt osmos (FO)(Aquaporin-membran): Membranet är designat för att avskilja alla joner så
som fosfat, ammonium genom att endast vattenmolekylerna passera igenom membranet.
Retentionsvolymen (retentat) som blir kvar efter det att upp till 90% av vattenmolekylerna
avskiljts, består av en lösning där bland annat fosfor och kväve hållits tillbaka och då i högre
koncentration än i huvudströmmen.
4. Rening av kväve och fosfor ur retentatet eller efter MF: Fosforrening med Struvitfällnig a)
Struvitfällning i upp-koncentrerad huvudström b) struvitfällning i huvudström efter MF filter.
Olika tekniker för kväverening är möjlig men var inte inkluderat i försöksverksamheten för
Kompakt rening. Exempelvis kan alger odlas på retentatet som då tar upp kväve och fosfor.
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  16	
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  -‐	
  20	
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  2016	
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Figur 8. Uttag av avloppsvatten för 1) till pilotanläggning för struvitutvinning 2) behandling
med framåt-osmos på Aquaporins labb i Köpenhamn. Bild: Tobias Hey.
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2.2

PROCESSDRIFT
2.2.1

Pilotanläggning

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

2.3

ANALYSER

Eftersom samtliga försök gjordes satsvis mättes samtliga parametrar direkt i samband med de
satsvisa försöken: pH, Ca, Mg, PO4-P, Fe, NH4-N. pH och fosfathalt mättes i samtliga försök
på inkommande vatten till pilotanläggningen, efter CO2 avskiljningen och sedan efter
struvitfällningen.
Reduktion av fosfatfosfor beräknades enligt följande:
Analyserna gjordes på milliporfiltrerade prover, 0.45µm.
Antagande: milliporfiltret avskiljer bunden fosfor så att filtrerat prov endast innehåller fosfor i
jonform.
Analyser gjordes på;
1. Fosfatfosforhalten i vattnet efter CO2 avskiljningen
2. Fosfatfosforhalten efter struvitfällningen’
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Förbehandlingen med CO2 avskiljning höjde pH i vattnet vilket också medförde att det fanns
en ökad sannolikhet för att det skulle ske spontanutfällning av olika fosfater som till exempel
struvit, kalciumfosfater eller järnfosfater. En sådan spontanutfällning skulle ha till följd att
fosfatfosforkoncentrationen reducerades i vattnet redan före själva struvitfällningen och därför
mättes fosfatfosforhalten först efter detta steg och utgjorde alltså utgångsvärdet för
fosfatfosfor före fällning.
Eftersom alla prover filtrerades för analys avskildes också all fällning som bildats under
struvitfällningssteget och på så vis inkluderades endast kvarvarande lösta fosfatfosforjoner i
analysen efter struvitfällning.
Fosfatfosforreduktionen beräknades genom differensen mellan löst fosfatfosfor före
fällningen och efter fällningssteget.
Fosfatfosforhalt PO4-P (mg/l):
Fosfatfosforreduktion = PO4-P efter förbehandling - PO4-P i fällningstank vid avslutad
fällningstid.

2.4

METOD FRAMÅT OSMOS - KONCENTRERAD HUVUDSTRÖM

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

Draglösning

FO-‐modul

Matarlösning

Pump
AL
2L
Våg

Pump

2L

FO-‐membran

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

2.4.1

Kompakt rening – Framåt osmos

Till försöket togs vatten från den Kompakta reningens pilot efter den mekaniska reningen med
mikrosilfilter med en maskstorlek på 100 µm och därefter mikrofiltrering med en porstorlek
på 0,2 µm (Figur 9). Det tillsattes inga koagulanter eller flockulanter till mikrosilfiltret och
inkommande vatten togs från det nya sandfånget utan kemslamsretur.
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Det filtrerade vattnet kördes till Aquaporins labb i Köpenhamn för uppkoncentrering. I Figur
10 ses försöksuppställningen vid start, vänster bild, matarlösning i dunken till vänster och
draglösningen till höger. Vänster bild visar samma försöksuppställning men vid avslutat
försök. Retentatet, den uppkoncentrerade vätskan där näringsämnen och andra joner hållits
tillbaka av membranet, kördes sedan tillbaka till EkoBalans labb i Lund där
struvitfällningsförsöken gjordes.
Nedan några av försöksuppställningens parametrar under framåt-osmos.
- TestMembran: 20160120 DII (Form#6)
- Draglöning: 5L av 2M NaCl /
- Matarlösning: 5L Avloppsvatten från den Kompakta reningen.
- Slangpump: 300 mL/min
- Datum: 2016-05-24
Start – före membranfiltrering
MF - avloppsvatten
(Matarlösning-start)

Slut – efter membranfiltrering

2 M Saltlösning
(Draglösning-start)

Retentat
(Matarlösning -slut)

Utspädd saltlösning
(Draglösning-slut)

Figur 10. Labbuppställning i Köpenhamn, Aquaporin, för framåt osmos. Draglösningen här
2M NaCl.
Analyser på matarvattnet/huvudström från de två olika försöken och retentaten som
genererades efter framåt-osmos gjordes för pH, PO4-P, P-tot, Ca, Mg och Fe 2+ 3+.
Studien utfördes under tiden 2016-05-23 till 2016-05-25

2.4.2

Energipositiv rening – Framåt osmos

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

TestMembran: R0038 (Samma membran som användes i försök som utfördes i den
Kompakta reningen)
Draglöning: 5L of 2M NaCl /
Matarlösning: 5L Avloppsvatten från Energi positiva reningen efter anaerob rening.
Slangpump: 300 mL/min
Stirrer on draw side

2.4.3

Struvitfällning på retentat

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

2.5

METOD LABBFÖRSÖK FOSFORUTVINNING UR MIKROALGER

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

RESULTAT

3.1

PILOT ENERGIPOSITIV RENING

Inkommande halter av fosfatfosfor (PO4-P) till pilotanläggningen för struvitutvinning
varierade kraftigt över tid, se Figur 11. Halten ökade markant en period efter att det nya
sandfånget kopplats in för att sedan åter bli lägre och under 4 (mg/l). Det nya sandfånget och
ledningarna till sandfånget rensades från uppkommen bottensats vid ett tillfälle, och därefter
uppmättes fosfatfosforhalter över 4 mg/l men även låga halter som vid de tillfällena kunde
kopplas till perioder med höga vattenflöden (Figur 11).
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Figur 11. Fosfatfosforhalten PO4-P (mg/l) i inkommande vatten till pilotanläggningen för
struvitutvinning 2015-11-13 till 2016-04-13. Inkommande avloppsvatten från efter anaerob
behandling i pilotanläggning för Energipositiv rening. Gråmarkeringen är perioder då ingen
förbehandling gjorde av det inkommande vattnet före struvitutvinning.
det nya
sandfånget i bruk.
rensning av nytt sandfång.
Försök med pH-höjning av inkommande vatten före struvitfällningen visar på att en reduktion
av fosfatfosfor med struvitfällning var möjlig trots de låga fosfatfosforhalterna före
fällningen. Vid några tillfällen kunde inkommande halt av fosfatfosfor närmare halveras med
struvitfällningen (Figur 12a).
Utan förbehandling reducerades fosfatfosfor till en mycket liten grad och endast ner till en
halt på 3,5 mg/l fosfat, se Figur 12. Vid halter under 4 mg/l av fosfatfosfor i inkommande
vatten kunde endast en mycket liten andel av fosfaten reduceras och endast en marginell
effekt av förbehandlingen kunde ses (Figur 12b).
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Figur 12. Fosfatfosforhalten före och efter struvitfällning med och utan förbehandling med
CO2-avskiljning på inkommande avloppsvatten efter anaerob behandling. a) inkommande halt
av fosfatfosfor före fällning > 4 mg/l. b) inkommande halt av fosfatfosforföre fällning < 4
mg/l.

Halten av fosfatfosforreducerades som mest när vattnet förbehandlades och när halten var
över 4 mg/l i det inkommande vattnet. I tidigt försöksstadium (test nr 1 till 4) var
förbehandlingen inte optimal, vilket kan vara en förklaring till den låga procentuella (%)
fosfatfosforreduktionen i början (Figur 12 och Figur 13). Därpå följande fällningsförsök, 11
till 33, var halten läger än 4 mg/l eller så gjordes ingen förbehandling, vilket är en trolig
förklaring till att reducerad fosfatfosfor av inkommande halt var 20% eller lägre. I försök 25
till 33 utfördes inga fällningsförsök eftersom halten var lägre än 4 mg/l (Figur 11).
I försök 34 till 39 var det nya sandfånget rensat, halten i det inkommande vattnet över 4 mg/l
och en effektiv förbehandling utfördes. Det resulterade i att strax under 50% av fosfatfosfor
reducerades genom struvitfällning, figur 11.

22

50	
  
45	
  

Fosfat	
  P	
  reducerat	
  (%)	
  

40	
  
35	
  
30	
  
25	
  
	
  
Inga	
  
fällningsförsök	
  
utfördes	
  under	
  
denna	
  period.	
  

20	
  
15	
  
10	
  
5	
  
0	
  

1	
   2	
   3	
   4	
   5	
   6	
   7	
   8	
   9	
  10	
  11	
  12	
  13	
  14	
  15	
  16	
  17	
  18	
  19	
  20	
  21	
  22	
  23	
  24	
  25	
  26	
  27	
  28	
  29	
  30	
  31	
  32	
  33	
  34	
  35	
  36	
  37	
  38	
  39	
  
Test	
  nr	
  

P	
  reducaon	
  of	
  total	
  P	
  (%)	
  	
  

Figur 13. Procentuell reducering av PO4-P genom struvitfällning på inkommande
avloppsvatten efter anaerob behandling. Gråmarkeringen är perioder då ingen förbehandling
gjordes av det inkommande vattnet före struvitutfällningen.
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Figur 14. Andel reducerat fosfatfosfor efter struvitfällning som procent av totalfosfor och
mängd Mg tillsatt vid fällning.
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I struvitfällningsförsöken tillsattes Mg och i Figur 14 kan ses att struvitfällningen ökade med
ökad mängd tillsatt Mg. I det inkommande vatten fanns andra joner som fosfaten skulle kunna
ha fällts ut tillsammans med så som kalcium och järn. I denna studie har vi inte haft möjlighet
att kartlägga vilka fällningar som bildades vid fällningsförsöken. Dock indikerar
samvariationen mellan reduktionsgraden av fosfor och mängden tillsatt Mg att fällningen i
huvudsak troligtvis utgjordes av struvit.
Mängden fosfatfosfor som reducerades efter förbehandlingen och innan Mg tillsattes var
mindre än 5%, vilket visar att utfällning av fosfatfosfor med andra joner inte skedde vid
förbehandlingen då pH höjdes utan först då Mg tillsattes. Molkvoten PO4-P till Mg (P:Mg)
var i försöken 0,9 – 3. Förhållandet mellan molkvoten och mängden reducerat fosfatfosfor
varierade mellan de olika försöksomgångarna. En molkvot på 1-1,5 gav 25 till 46% reduktion
av fosfatfosfor och vid något tillfälle gav molkvoten 1:1 en reduktion på 42%. Variationen
beror troligen på varierande koncentration av övriga jonslag i vattnet vid de olika
försökstillfällena och på vilken Mg-källa som användes.

3.2

PILOT KOMPAKT RENING

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

3.3

FRAMÅT-OSMOS – KOMPAKT RENING

I försök med framåt-osmos på vatten från det nya sandfånget, som mikrofiltrerats i den
kompakta reningen, noterades sjunkande vattenflödeshastighet över membranet under
försökens gång (figur 13).
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Figur 15. a) Vattenflödeshastigheten, liter /m2/2h mätt över försökstidens hela längd (Time),
b) foto av aquaporinmembranet vid försökets slut. Framåt-osmos utfördes på avloppsvatten
från pilotförsök på Källby ARV, Energipositiv rening.
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Förutom ammonium kunde inga av de analyserade ämnena i försöket återfinnas i
saltlösningen, vilket betyder att ammonium passerat genom membranet under försökets gång
men inte några av de andra ämnena. Av den mängd ammonium som fanns i avloppsvattnet för
osmosen Återfanns cirka 77% i saltlösningen.
Retentatet, alltså det återstående avloppsvattnet efter osmosen, innehöll 70% av mängden
fosfatfosfor som fanns i vätskan före osmosen (Figur 16 och Figur 17). Halterna av
fosfatfosfor var mindre än 1 mg/l i saltlösningen vilket visar att inget eller ytterst lite
fosfatfosfor passerade membranet. De 30% av fosfatfosforn som inte återfanns i retentatet har
därför med stor sannolikhet fällts ut på membranet (Figur 15 och Figur 17). Det var tydligt att
det skett en utfällning (scaling) på membranet både enligt bilden (Figur 15 b) ovan och utifrån
att flödeshastigheten minskade under försökets gång (Figur 15 a). Förlusten av joner i
retentatet efter osmosen var störst för kalcium (Ca) 1,61 mmol och för fosfor saknades 0,18
mmol, vilket tyder på att kalcium är den jon som har störst bidrag till scalingen på
membranet. För magnesium, som ingår i struvit, saknades det inte någon mätbar mängd
magnesiumjoner i retentatet, vilket tyder på att struvit inte till någon större del har fällts ut på
membranet (data ej visade). Troligast är att de 30% av fosforjonerna som inte återfanns i löst
form i retentatet, fällts ut som kalciumfosfater.
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Figur 16. Koncentrationen av fosfatfosfor PO4-P (mg/l) före forward osmosis (Start) och efter
i (Retentat). Fosfatfosforförlust = skillnaden mellan uppmätt värde och förväntad halt
beräknat utifrån uppmätt vattenflöde genom membranet. Kompakt rening- mikrofiltrerad
huvudström.
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Figur 17 a) Mängd P (mmol) före forward osmosis (Start) och efter osmos i uppkoncentrerat
avloppsvatten (retentat) b) Ca (mmol) (start) och efter osmos (retentat). Förlust=skillnaden
mellan uppmätt värde och förväntad halt beräknat utifrån uppmätt vattenflöde genom
membranet.

3.3.1

Fällningsförsök på retentat efter framåt-osmos

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

3.4

FRAMÅT-OSMOS - ENERGIPOSITIV RENING

Vid försök med framåt-osmos på vatten från efter den anaeroba behandlingen sjönk
vattenflödeshastighet över membranet under försökens gång (Figur 18a och b) precis som vid
framåt-osmos på vatten från den Kompakta reningen.
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Figur 18 a) Vattenflödeshastigheten, liter /m2/2h mätt över försökstidens hela längd (Time),
b) foto av aquaporinmembranet vid försökets slut. Framåt-osmos med avloppsvatten från
Energipositiv rening.
Retentatet innehöll långt ifrån samma mängd fosfor som före osmosen (Figur 19 och Figur
20). Koncentrationen av fosfat var mycket lägre än det förväntade värdet, beräknat utifrån den
mängd vatten som passerat ut från lösningen (Figur 19 a).
Eftersom halten av fosfatfosfor var mycket låg i retentatet, 1 (mg/l) kunde inga
fällningsförsök göras på detta retentat. Tolkningen av resultatet är att fosfatfosfor har fällt ut
på membranet (Figur 20). I detta försök användes ett annat Aquaporinmembran än i försöket
som gjordes med vatten från den Kompakta reningen och ingen förbehandling gjordes. Båda
dessa faktorer kan ha lett till att det var olika mängd fosfatfosfor som fällt ut på membranet.
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Figur 19. Koncentrationen av a) fosfatfosfor PO4-P (mg/l) och b) total fosfor P (mg/l) före
framåt-osmos (start) och efter (retentat). Fosfatfosforförlust (röd) är skillnaden mellan
uppmätt värde och förväntad halt beräknat på vattenflöde genom membranet. Data från alger
odlade på avloppsvatten från den Energipositiv reningen.
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Figur 20. Antalet mmol a) fosfatfosfor PO4-P (mg/l) och b) mmol kalcium (Ca) före (start)
framåt-osmos och efter (retentat). Fosfatfosfor- och Kalcium-förlust (röd) är skillnaden
mellan uppmätt värde och förväntad halt, beräknat på vattenflöde genom membranet. Data
från mikroalger odlade på avloppsvatten från den Energipositiv reningen.

3.5

FOSFORUTVINNING FRÅN MIKROALGER
3.5.1

Resultat fosforutvinning från mikroalger

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

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

b

Figur 22. Mikroalgen Scenedesmus efter behandling i Tissuelyser a) utan tillsats av glaskulor
och b) med tillsats av glaskulor.
Försöket visade att sönderdelning med glaskulor och avjonat vatten gav ca 20% mer
fosfatfosfor i vätskefasen jämfört med utan sönderdelning, en ökning från 7,7 till 9,87% PO4P / P-tot (Figur 23 a). Då en syra användes i stället för avjonat vatten, ökade fosfatfosforhalten
i vätskan från 10 till 28% PO4-P / P-tot (Figur 23 b) . Skak + glaskulor = sönderslagning av
algväggen. Skak utan glaskulor = ingen sönderdelning, intakt algcellvägg.
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Figur 23. Fosfathalt i % av totalfosfor efter skakning med i Tissuelyser av Scenedesmus sp.
a) med och utan glaskulor tillsatt endast destvatten b) Fosfathalt i % av totalfosfor efter
skakning med och utan glaskulor och med och utan tillsatts av syra. Fosfatfsforhalt avser
PO4-P i vätskefas efter 0,45µm filtrering.
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I försök med tillsats av två olika syror i ökande mängd tillsatt syra (mol/l), gav Syra A nära
dubbelt så mycket fosfatfosfor i vätskefasen (PO4-P efter 0,45µm filtrering) än syra B (Figur
24). I detta försök sönderdelades inte mikroalgerna.
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Figur 24. Fosfatfosforhalt i % av totalfosfor efter skakning utan glaskulor i Tissuelyser av
Scenedesmus sp. Två olika syror tillsattes a) syra A och syra B). Syrorna mängd mol/l i tre
nivåer 1 till 3. Nivå 0 är endast avjonat vattentillsatt. Fosfatfosforhalt avser PO4-P i vätskefas
efter 0,45µm filtrering.
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Tester gjordes för de två olika syrornas effekt på extraktion av fosfatfosfor från mikroalg med
och utan sönderdelning. Söderdelning gav inte högre av fosfatfosforhalter i vätskefasen för
någon av syrorna, jämfört med syratillsatts utan sönderdelning (Figur 25). Syrorna gav dock
olika mängd fosfatfosfor i vätskefasen och i nivå med föregående försök (Figur 24).
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Figur 25. Fosfatfosforhalt i % av totalfosfor efter skakning med och utan glaskulor i
Tissuelyser av Scenedesmus sp. Två olika syror tillsattes som i nivå 3 i Figur 24 ovan (mol/l).
Fosfatfosforhalt avser PO4-P i vätskefas efter 0,45µm filtrering.
Fyra olika lösningars extraktionseffektivitet, efter mixning, för fosfatfosfor från mikroalg
testades och med en förlängd extraktionstid på 18 timmar jämfört med i tidigare max 10
minuter. Generellt för alla lösningarna gav detta försök större andel fosfatfosfor i vätskefasen,
29 till 60% (Figur 26 a) jämfört med 26% i tidigare försök (figur 24). Lösningarnas pH-värde
efter de 18 timmarna korrelerade inte med graden av extraktionseffektivitet för fosfatfosfor
(Figur 26 b). Extraktionslösning B gav högst extraktionseffekt på algmassan med 60%
fosfatfosfor av totalfosfor.
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Figur 26. a) Fosfatfosforhalt i % av totalfosfor efter söderdelning av Scenedesmus sp. med
olika extraktionslösningar och avjonat vatten. Fosfatfosforhalt avser PO4-P i vätskefas efter
0,45µm filtrering. b) pH värdet i samma algvätskor som i a).
3.6

MASS- OCH ENERGIBALANS

Beräkningar av mass- och energibalanser baseras på fosforutvinningsgrad vid struvitfällning
på inkommande vatten från slutet av försöksperioden, när påverkan av kemslam på vattnet
undanröjts. Eftersom syftet med försöken var att undersöka fosforutvinning genom
struvitfällning på inkommande avloppsvatten utan kemslamspåverkan kunde inte data från
fällningsförsök, där sådan påverkan inte kunde uteslutas, medtas i beräkningarna.
Antaganden för mass- och energibalanser:
• 80% av inkommande total fosfor föreligger som fritt ortofosfat, fosfatfosfor, och är
tillgängligt för struvitfällning.
• Fosfatfosforhalten i det inkommande vattnet reduceras med 37,8%, efter bästa värdet
från försöken Källby.
• Molkvot fosfatfosfor:magnesium 1:1,3. Molförhållandet mellan magnesium, fosfor
och kväve i struvit är 1:1:1 vilket innebär att magnesium tillsätts i ett visst överskott.
• pH höjning genom CO2 avskiljning görs i den Energipositiva reningens
avgasningsenhet och belastar inte energibalansen vid struvitfällning. Energibehovet är
beräknat utifrån antagandet att struvitutfällningen sker efter en huvudströmsanaerobi
så som i den Energipositiva reningen. Huvudströmsanaerobin ligger före
struvitutvinningen och har en avgasningsenhet som också avskiljer koldioxid.
Energikostnaden tas därför inte med i balansen för struvitutvinning utan ligger med
som en energikostnad för den Energipositiva reningen.
• Beräkningarna gäller reningsverk på 100 000 p.e.
Med utgångspunkt från inkommande mängder från VA Syd miljörapport - Källby
avloppsreningsverk 2014 (ton/år): fosfor 63, kväve 456, är behovet av tillsats av
magnesium för reduktion av fosfor 17 ton/år och reduktionen av fosfatfosfor via
struvitfällning blir då 21 ton/ år. Energibehovet för struvitfällningen inkluderar
energibehovet för omrörning som kräver 2,7 kWh el /p.e., år.
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3.7

EKONOMISKA EFFEKTER AV FOSFORUTVINNING GENOM
STRUVITFÄLLNING

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

3.7.1

Indata, antaganden och beskrivning av beräkningar

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

	
  	
  
1

Förbrukning	
  fällningskemikalie 	
  

ton/år	
  

Kostnad	
  fällningskemikalie	
  

kr/ton	
  

Övrig	
  kostnad	
  fällning	
  

	
  	
  

22,1	
  

Kvittblivningskostnad	
  

kr/ton	
  

450	
  

Förbrukning	
  av	
  polymer	
  för	
  avvattning	
  

ton/år	
  

25	
  

kr/ton	
  

Andel	
  av	
  inkommande	
  P	
  till	
  struvit 	
  
Intäkt	
  såld	
  struvit	
  

%	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

80	
  

%	
  

	
  

50	
  

	
  

2	
  000	
  

kr/kg	
  N	
  

Energi	
  för	
  uppvärmning	
  av	
  rötkammare	
  

	
  

63	
  

kr/ton	
  

Kostnad	
  kväverening	
  

	
  

30	
  000	
  

ton/år	
  
2

	
  

7	
  477	
  

%	
  

Andel	
  inkommande	
  P	
  till	
  sekundärrening	
  

	
  

2,5	
  

TS-‐halt	
  slam	
  

P-‐belastning	
  inkommande	
  

Slutrapport	
  DVoRS	
  
	
  

5	
  

ton/år	
  

Kostnad	
  polymer	
  

	
  

40	
  

kWh/p.e.	
  

p.e.	
  baserat	
  på	
  N-‐in	
  

	
  

18	
  

	
  

104	
  011	
  
	
  
%	
  

TS	
  slam	
  in	
  till	
  rötkammare	
  
TS	
  slam	
  ut	
  ur	
  rötkammare	
  
2

Struvitutvinning	
  med	
  eco:P 	
  
2

Struvitfällningseffektivitet 	
  

	
  

4	
  

%	
  

Kostnad	
  fjärrvärme	
  

Miljörapport	
  Källby	
  2014	
  

1	
  500	
  

ton	
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Slamproduktion	
  

Källa	
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%	
  av	
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Kemslamsproduktion	
  

	
  	
  

	
  

2	
  

kr/kWh	
  

0,75	
  

kr/kg	
  P	
  

16,9	
  

%	
  

	
  
	
  

90	
   	
  	
  

1

Plusjärn	
  13,5%	
  Fe	
  

2

	
   biologisk	
  fosforrening.	
  
Gäller	
  för	
  struvitutvinning	
  ur	
  bioslam	
  på	
  reningsverk	
  med	
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Modellberäkning	
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3.7.2

Resultat och diskussion av beräkningar

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

Struvitfällning	
  +	
  
efterfällning	
  

Drift	
  struvitutvinning	
  

-‐	
  

447	
  941	
  

Intäkter	
  från	
  såld	
  struvit	
  

-‐	
  

-‐381	
  024	
  

1	
  384	
  425	
  

730	
  284	
  

Polymer	
  

134	
  649	
  

71	
  028	
  

Uppvärmning	
  av	
  kemslam	
  i	
  rötkammare	
  

126	
  045	
  

66	
  489	
  

Kvittblivning	
  kemslam	
  

604	
  064	
  

318	
  644	
  

-‐	
  

-‐419	
  126	
  

2	
  249	
  183	
  

834	
  235	
  

Kostnad	
  

Kemfällning	
  

Mindre	
  behov	
  av	
  kväverening	
  
Total	
  kostnad	
  
Årlig	
  besparing	
  

	
  	
  

1	
  414	
  948	
  

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

kr/år	
  

Driftskostnader	
  struvitutvinning	
  

533	
  264	
  

Intäkter	
  från	
  såld	
  struvit	
  

	
  

Kostnadbesparingar:	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  -‐	
  Lägre	
  förbrukning	
  av	
  fällningskemikalier	
  

453	
  600	
  

	
   1	
  245	
  983	
  

	
  	
  	
  	
  	
  -‐	
  Lägre	
  förbrukning	
  av	
  polymer	
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  184	
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  slam	
  

543	
  658	
  

	
  	
  	
  	
  	
  -‐	
  Lägre	
  energiförbrukning	
  för	
  uppvärmning	
  

113	
  441	
  

	
  	
  	
  	
  	
  -‐	
  Lägre	
  intern	
  kvävebelastning	
  

498	
  960	
  

Ekonomisk	
  förbättring	
  netto	
  

	
   2	
  443	
  562	
  

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

35

4

NYCKELTAL FÖR JÄMFÖRELSE

Gäller för fosforåtervinning i Energipositiv rening.
Parameter
Nyckeltal

Enhet

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

0,01

m2/p.e.

Reningsgrad i utgående vatten, medelvärde
vid stabil drift*

2,7

mg P-tot/l

0

mg N-tot/l

0

mg BOD/l

0

Mg COD/l

*Se antagande nedan 4.1

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

Energiförbrukning
*Se antagande nedan 4.1

Energiproduktion

38% (via struvit)
och
57% (via rötslam)*

% av inkommande P

2%

% av inkommande N

7,2*

kWh el/p.e., år

0

kWh värme/p.e., år

0

kWh biogas/p.e., år

0

kWh el/p.e., år

0

kWh värme/p.e., år

0

kWh biogas/p.e., år

Energiförbrukning exergi (Ex drift)*Se
antagande nedan 4.1

7,2*

kWh/p.e., år

Energiproduktion exergi (Exut)

0,6

kWh/p.e., år

Energiförbrukning primärenergi

7,2

Energiproduktion primärenergi

0

Kemikaliekostnader

3
36

kr/p.e., år

4.1

KOMMENTAR TILL NYCKELTAL

Jämförelsetal för Exsub, Exeff, ExOCP, ExPE har här inte angivits för struvitfällning, då
jämförelsetalen avser ett komplett reningsverk, alltså där data för samtliga reningssteg
inkluderas i beräkningarna. Struvitfällning reducerar fosfor och kväve men är inte avsedd att
reducera COD och kan därför inte jämföras med ett komplett reningsverk som inkluderar
samtliga reningssteg för kväve, fosfor och COD.
4.1.1

Reningsgrad

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

4.1.2

Näringåtföringsgrad

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

4.1.3

Energiförbrukning

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

4.1.4

Kemikaliekostnad

När struvitfällning tillämpas reduceras mängden fosfatfosfor i avloppsvattnet vilket minskar
behovet av fällningskemikaler. I jämförelsetalet/nycketalet för kemikaliekostnaden har inte
den minskad förbrukning av traditionella fällningskemikaler så som Plusjärn, dragits ifrån
kostnaden för inköp av magnesium. Nyckeltalet beskriver enbart kostnaden för inköp av
magesium till struvitfällningen. För mer detaljerad ekonomisk kalkyl för struvitutvinning se
avsnitt 3.7 Delrapport Struvitutvinning.
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5
5.1

INTEGRERING AV TEKNIKEN PÅ BEFINTLIGA RENINGSVERK
STRUVITFÄLLNING I LÅGA HALTER PÅ INKOMMANDE
AVLOPPSVATTEN

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

5.2

STRUVITFÄLLNING I KONCENTRERAD HUVUDSTRÖM EFTER FRAMÅOSMOS

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

LÖSNINGAR FÖR FRAMTIDEN

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

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

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

6.1

SVARTVATTEN OCH ORGANISKT HUSHÅLLSAVFALL

Svartvatten och hushållsavfall rötas gemensamt. Sådan substratmix ger positiva
synergieffekter (= mer biogas än summan av att röta flödena separat) och eftersom rötresten
förädlas vidare, så att de restsubstanser som är problematiska i konventionellt slam eller
rötrest kraftigt reduceras eller tas bort helt, finns inga slutanvändarskäl att separera flödena.
Det ger också en betydligt mer kostnadseffektiv lösning än att ha dubbla enheter.
Innan rötning genomgår svartvatten + hushållsavfall ett steg bestående av hydrolys, extraktion
av fosfor, föravvattning och jonbyte av fosfor. Hydrolysen kan t.ex. vara termisk, enzymatisk,
eller en kombination av elektroporation och ozonering. Vid föravvattningen hamnar det mesta
av fosforn i en våtfas som leds till ett jonbytessteg där fosfor avskiljs och leds vidare till
utvinning som struvit med EkoBalans struvitutvinningsteknik eco:P. Rejekt från jonbyte och
struvitutvinning leds till framåt-osmos. Förhydrolys och föravskiljning av fosfor ger ökad
biogasproduktion genom effektivare utnyttjande av organiskt material och genom att
fosforavskiljning före rötning kraftigt minskar uppbyggnad av struvitdominerad bottensats i
rötkammaren (som minskar den faktiska rötkammarvolymen). Det minskar också
resurskrävande problem med struvitigensättning av rör etc. nedströms.
eco:P är resurs- och energieffektiv bl.a. genom att havsvatten används som magnesiumkälla
och genom att rätt pH skapas genom koldioxidavskiljning. Den producerade struviten är
renare än handelsgödsel med avseende på föroreningar som tungmetaller (särskilt kadmium).
Struviten kan användas som den är eller blandas med andra näringskällor, t.ex. kväve från
eco:N, se nedan, för att producera kompletta gödselmedel.
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Efter rötning avvattnas rötresten med modern energieffektiv skruvpressteknik. Fastfasen leds
till hantering av fasta restflöden med EkoBalans process eco:S, som består av torkning +
pyrolys. eco:S drivs med energin från förbränning av volatiliserade energirika gaser från
pyrolysen och energiförbrukningen i torksteget minimeras genom energiåtervinning från
kondensation av vattenånga. Organiskt material i form av parkavfall, tång m.m. som uppstår i
och intill staden tillförs för att skapa ett biokol med balanserat näringsinnehåll och goda
bördighetsfrämjande egenskaper. Pyrolys innebär att kol tas ut ur atmosfären och lagras stabilt
över hundratals års sikt. Pyrolys av parkavfall, tång, m.m. organiskt material genererar ett
biokol som kan användas för att avskilja de läkemedelsrester och andra miljöskadliga
organiska ämnen som kan finnas i gråvattenflödet.
Det kväverika rejektet från avvattningen av rötresten leds till kväveutvinning genom
ammoniumstripping och kristallisation av ammoniumsalt med EkoBalans process eco:N. I
processen genereras rent, högkoncentrerat kvävegödselmedel som kan användas som det är
eller blandas med andra näringskällor, t ex fosfor från eco:P, se ovan, för att producera
kompletta gödselmedel. eco:N ger ett kvävegödselmedel som är närmast likvärdigt med
handelsgödsel, men energiåtgången och klimatpåverkan per producerad mängd kväve är liten
jämfört med handelsgödselkväve. Efter kväveavskiljning går rejektet vidare till framåt-osmos
(se gråvatten).

6.2

GRÅVATTEN

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

6.3

MIKROALGER

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

EFFEKTER AV E-COMPLETE

Med E-Complete blir avfallen de resurser de verkligen är. ”Miljöproblemen” i dagens avlopp
- kväve, fosfor och organiskt material - blir alla resurser. I systemet nyttjas såväl innovativa
energi- och kemi-tekniska lösningar som biologiska processer. Vägledande principer är att
minimera klimatpåverkan och input av ändliga råvaror och maximera potentialen i de resurser
som restflöden är.
De miljöproblem som uppstår genom felaktig hantering av dessa flöden i dagens städer löses
med E-complete. Exempel:
-‐ Utsläppen av övergödande kväve, fosfor och organiskt material blir i princip noll.
-‐ Utsläppen av läkemedelsrester och andra miljöskadliga organiska ämnen blir i princip
noll.
-‐ Kadmium, smittor och miljöskadliga organiska ämnen avlägsnas från slam/rötrest.
E-complete är mycket resurs- och energieffektivt. Lösningen är energipositiv (mer energi
produceras än konsumeras) och klimatpåverkan är mycket låg jämfört med dagens system.
Positiv klimatpåverkan uppstår genom
-‐ undvikande av växthusgasemissioner som uppstår vid lagring av slam och rötrest i
dagens system
-‐ långtidsinlagring av kol
-‐ ersättning av handelsgödsel och därmed starkt minskad klimatpåverkan (produktion av
handelsgödsel är starkt klimatnegativ)
-‐ förstärkt ersättning av fossila bränslen genom effektiviserad biogasproduktion i
samrötning
-‐ ytterligare ersättning av fossila bränslen genom produktion av biogas från rötning av
alger som odlats med användning av kväve, fosfor och koldioxid från
avfallsströmmarna
-‐ transporter reduceras med >90%
-‐ starkt minskad energiförbrukning jämfört med konventionell vattenrening
-‐ borttagen lustgasproduktion (stor klimatpåverkan från dagens reningsverk)

6.5

EFFEKTER AV E-COMPLETE

Med E-Complete blir avfallen de resurser de verkligen är. ”Miljöproblemen” i dagens avlopp
- kväve, fosfor och organiskt material - blir alla resurser. I systemet nyttjas såväl innovativa
energi- och kemi-tekniska lösningar som biologiska processer. Vägledande principer är att
minimera klimatpåverkan och input av ändliga råvaror och maximera potentialen i de resurser
som restflöden är.
De miljöproblem som uppstår genom felaktig hantering av dessa flöden i dagens städer löses
med E-complete. Exempel:
-‐ Utsläppen av övergödande kväve, fosfor och organiskt material blir i princip noll.
-‐ Utsläppen av läkemedelsrester och andra miljöskadliga organiska ämnen blir i princip
noll.
-‐ Kadmium, smittor och miljöskadliga organiska ämnen avlägsnas från slam/rötrest.
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E-complete är mycket resurs- och energieffektivt. Lösningen är energipositiv (mer energi
produceras än konsumeras) och klimatpåverkan är mycket låg jämfört med dagens system.
Positiv klimatpåverkan uppstår genom
-‐ undvikande av växthusgasemissioner som uppstår vid lagring av slam och rötrest i
dagens system
-‐ långtidsinlagring av kol
-‐ ersättning av handelsgödsel och därmed starkt minskad klimatpåverkan (produktion av
handelsgödsel är starkt klimatnegativ)
-‐ förstärkt ersättning av fossila bränslen genom effektiviserad biogasproduktion i
samrötning
-‐ ytterligare ersättning av fossila bränslen genom produktion av biogas från rötning av
alger som odlats med användning av kväve, fosfor och koldioxid från
avfallsströmmarna
-‐ transporter reduceras med >90%
-‐ starkt minskad energiförbrukning jämfört med konventionell vattenrening
-‐ borttagen lustgasproduktion (stor klimatpåverkan från dagens reningsverk)
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7
7.1

DISKUSSION
STRUVITFÄLLNING EFTER DET ANAEROBA STEGET I ENERGIPOSITV
RENING

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

STRUVITFÄLLNING I KOMPAKT RENING

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

7.3

UTVINNING AV FOSFOR SOM STRUVIT FRÅN MIKROALGER

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

7.4

EKONOMISKA EFFEKTER

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

7.5

FORTSATT UTVECKLING

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

SLUTSATSER
•
•
•
•
•
•

Det är möjligt att rena och återvinna fosfor fritt från föroreningar genom att fälla ut
struvit vid låga fosforhalter i inkommande vatten.
Anaerob behandling (Energipositiv rening) förbättrar möjligheterna till
struvitutvinning vid låga fosforhalter.
Struvitutvinning i huvudström kan mer än halvera kostnaderna för fosforrening.
För att minimera behovet av kemisk fällning efter anaerob behandling och
struvitutvinning behövs ytterligare utveckling.
Det är möjligt att fälla ut struvit på retentat från framåt-osmos, men det krävs mycket
teknikutveckling för att kunna utvärdera metodikens bärkraft.
Utvinningar av fosfor från mikroalger genom extraktion av fosfor som bundits in till
algens yttre cellvägg, skulle kunna vara en utvecklingsväg för att återvinna fosfor från
alger som renat/tagit upp fosfor ur vattenströmmen
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