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Sammanfattning 
 
Med det allt större behovet av miljötänkande i utbyggnaden av nya stadsdelar som bakgrund, 
pågår det ett projekt vid Hammarby Sjöstad med målet att utveckla en miljöanpassad stadsdel 
med högt ställda miljömål. I detta projekt arbetar Stockholm Vatten med att testa metoder för 
förbättrad avloppsvattenrening, med planer på ett eget reningsverk för stadsdelen. Arbetet 
med utvecklingen sker i Sjöstadsverket som är en försöksanläggning vid Henriksdals 
reningsverk. I försöksanläggningen testas olika reningsmetoder med både aeroba och 
anaeroba tekniker.  
 
Detta examensarbete syftar till att utvärdera en av dessa processlinjer med anaerob rening av 
avloppsvatten. Den totala reningskapaciteten har studerats då ett sista behandlingssteg med 
omvänd osmos (RO) använts. Strävan har varit att åstadkomma en så låg 
kemikalieförbrukning som möjligt. Målsättningen har varit att uppnå en tillräckligt god rening 
för att klara utsläppskraven för utgående vatten samt att erhålla en restprodukt i form av 
koncentrat och slam som uppnår kvalitetskraven för att få användas på jordbruksmarker som 
växtnäringsämnen. Målet är även att uppskatta energianvändningen för en fullskaleanläggning 
med RO som slutsteg 
Arbetet har bestått av litteratursökning, planering, provtagning, provanalyser, 
sammanställning och analys av insamlade data samt rapportskrivning. 
Under försöksperioden har fyra satsvisa försök gjorts med RO-anläggningen som slutsteg. De 
föregående reningsstegen har bestått av försedimentering, två stycken upflow anaerobic 
sludge blanket (UASB) reaktorer, biologisk polerings steg, trumfilter samt sandfilter. 
 
Resultaten från dessa försök är bra. Det utgående vattnet klarar utsläppskraven för kväve (6 
mg/l) och fosfor (0,15 mg/l) vid en volymsreduktionsfaktor (VRF) på 30 vid tillsats av syra. 
Koncentratet från RO: n är av god kvalitet och en stor del av kvävet och fosforn kommer fram 
till detta reningssteg. Koncentrationerna på fosfor och kväve är 590 mg/l respektive 3700 mg/l 
då salpetersyra och fosforsyra tillsats som syrajusterare och vid det VRF där utsläppskraven 
uppnåtts. Koncentratet klarar kvalitetskraven för tungmetaller för spridning på åkermarker. 
Ur energisynpunkt visar resultatet att den producerade metangasen från UASB reaktorerna 
och rötkammaren uppgår till 0,69 kWh/m3 renat vatten. Energiförbrukningen för en RO-
anläggning i fullskala uppskattas till 3-5 kWh/m3 renat vatten. 
 
För framtida försök rekommenderas tester med en kontinuerlig drift av en RO-anläggning 
som slutsteg. 
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Abstract 
 
 
With the establishment of new urban areas comes greater needs for environmental thinking. 
With that in mind a project at Hammarby Sjöstad in Stockholm has started with the goal of 
developing an urban area adapted to very demanding environmental requirements. As a part 
of this project, Stockholm Vatten AB are tasked with the development of new methods of 
wastewater treatment and applying these on a new wastewater treatment plant planned for 
Hammarby Sjöstad. The practical work is done at Sjöstadsverket, a testplant by Henriksdals 
wastewater treatment plant where both aerobic and anaerobic treatment methods are being 
tested. 
 
The aim of  this diploma thesis is to evaluate one of the process lines with anaerobic water 
treatment. The total treatment capacity of water has been studied, with a Reverse Osmosis 
(RO) plant being used as the last step in the process. The goal has been to reduce the use of 
chemicals as much as possible. Another goal has been to produce treated water that will not 
exceed the set acceptable limits and also to produce a bi-product concentrate and sludge that 
are acceptable for fertilizing in agriculture.. The aim is also to evaluate if the production of 
digestion gas as energy can overcome the consumption of energy in the RO plant. 
 
The work has consisted of literature research, planning, sample collection, analysis of 
collected samples, analysis of the collected results and writing of the report. During the period 
of the practical work, four batch-tests with the RO were performed. The treatment stages 
before the RO were presedimentation, two Up-flow Anaerobic Slush Blanket (UASB) 
reactors, biological polishing stage, drumfilter and finally a sand filter. The results from these 
testsshow that the set limits of phosphorus, 0,15 mg/l, and nitrogen, 6 mg/l, were not 
exceeded with a volume reduction factor of 30 and addition of acid. 
 
The left over sludge from the RO treatments can be used as a fertilizatier with regard to heavy 
metals. The contents of  phosphorous and nitrogen from the RO treatments is high: 590 mg/l 
and 3700 mg/l respectively at a 30-fold volume reduction. 
 
The energy produced from methane gas build-up in the UASB reactors and digestion chamber 
is 0,69 kWh/m3 treated water. The energy consumed by the RO in a full scale plant is 
estimated to be 3-5 kWh/m3. 
  
For future work tests with a continuosuly running RO-plant as a final step is recommended. 
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Förord 
Detta examensarbete är en del i ett projekt för utveckling av nya avloppsvatten renings 
metoder som utvärderas vid Hammarby Sjöstad. Examensarbetet är utfört på uppdrag av 
Stockholm Vatten. 
 
Handledare vid Stockholm Vatten har varit Daniel Hellström. 
I projektgruppen för anaerob reningsteknik ingår även Lena Jonsson SVAB, Lars-Erik Olsson 
AnoxKaldnes AB och Åke Nordberg JTI, Sveriges Lantbruks Universitet. 
 
Examensarbetet är en del i civilingenjör utbildningen i Kemiteknik vid Mälardalens 
Högskola, Eskilstuna. Handledare och examinator har varit Sven Hamp, Universitetslektor. 
 
Tiden på Sjöstadsverkets försöksanläggning har varit mycket intressant och lärorik.  
Tack vare Lars Bengtsson och Fredrik Pettersson samt alla examensarbetare och praktikanter 
har det alltid varit trevligt att komma till Sjöstadsverket. Tack till er alla för er hjälpsamhet. 
 
Tack även projektgruppen och Berndt Björlenius för många lärorika möten samt labbet på 
Torsgatan för alla utförda analyser. 
 
Försöken med RO-anläggningen gjordes i samarbete med Anna Kieniewicz. Tack Ania för all 
kunskap du delat med dig av och ett mycket trevligt sällskap.   
 
Ett särskilt Tack till Daniel Hellström för det utmärkta handledarskapet. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Under andra hälften av 1800-talets började man bygga ledningsnät för vatten och avlopp för 
att minska de sanitära olägenheterna i de växande städerna. Avloppsledningarna byggdes bara 
så långa att de räckte till närmsta vattendrag. Detta var dock en stor förbättring mot den 
tidigare hanteringen, där avloppsvattnet släppts ut direkt på gatorna, varifrån det så 
småningom nådde en recipient med regnvattnet eller då gatorna spolades. Under 1930-talet 
började de första reningsverken att byggas, efter att man insett vilka konsekvenser utsläppen 
fick för stränderna och vattnet där utsläppen gjordes. År 1935 fanns det 10 stycken 
reningsverk i Sverige, år 1955 hade de ökat till 30 stycken varav det största var Henriksdals 
reningsverk i Stockholm (1).  
 
Reningsverken bestod till en början av mekanisk och biologisk rening (figur 1). I länder där 
det renade vattnet hade havet som recipient fungerade denna metod bra, men i Sverige där 
vattnet först kom att nå sjöarna uppstod det problem med övergödning. Den största orsaken 
till det var utsläppet av fosfor som i normala fall är ett begränsat näringsämne i sjöar. För att 
få bukt på problemen som fosforn orsakade började man i början av 1970-talet använda sig av 
metoder för kemisk fällning. Med hjälp av aluminium- eller järnsalter erhölls en nästintill 
total reduktion av fosfor (1).  
 
 

 
Figur 1. Anslutning till avloppsrening för tätorter från år 1965 – 2000 (2). 
 
Under en lång tid framöver nöjde man sig med denna reningsmetod men i slutet av 1980-talet 
infördes även ett steg för kväverening. 
 
Intresset för miljön har fortsatt öka och utvecklingen av nya tekniker för rening krävs för att 
samhällsutvecklingen ska ske på ett ekologiskt hållbart sätt. Som mål finns 16 nationella 
miljömål att arbeta mot. Fyra av dem är särskilt intressanta för utvecklandet av 
avloppsreningen, nämligen:  

• Ingen övergödning 
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• Levande sjöar och vattendrag 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• God bebyggd miljö (3) 

 

1.1.1 Hammarby sjöstad och sjöstadsverket 

Kring Hamarby sjö i Stockholm byggs ett nytt bostadsområde med en satsning på 
miljöfrågorna vid planering och genomförande. Hammarby sjöstad är Stockholms största 
pågående stadsbyggnadsprojekt och då det är färdigbyggt kommer det att finnas 9000 
lägenheter med drygt 20 000 invånare (4).  
Med information till de boende samt med nya tekniska lösningar vill man skapa ett kretslopp 
med avseende på resurshantering. Alla boende och verksamma i Sjöstaden är en del i 
kretsloppet som innefattar energi, avfall och vatten för bostäder och verksamheter. Det ska 
finnas en hållbar resursanvändning. Energianvändning och avfall ska minimeras samtidigt 
som hushållning och återvinning ska maximeras. Ett exempel på detta kretslopp är ekologisk 
värmeförsörjning där man utvinner spillvärme ur det renade avloppsvattnet.  
Som bakgrund till projektet finns ett politiskt beslutat miljöprogram som övergripande har 
som mål att Hammarby sjöstad ska vara dubbelt så bra vad gäller miljöpåverkan i jämförelse 
med normal nybyggnation. Miljömålen omfattar förbättringar för markanvändning, 
transporter, byggmaterial, energi, avfall samt vatten och avlopp.  Inom vatten och avlopp görs 
försök med att utveckla ny teknik för vattenbesparing samt för att rena avloppsvatten. De 
uppsatta målen för vatten och avlopp är: 
 

• Vattenförbrukningen ska halveras. 
• Slammet från avloppet ska hålla så god kvalitet att det kan användas på jordbruksmark. 
• Avloppsvattnets innehåll av farliga ämnen ska halveras. 
• Allt dagvatten ska tas om hand lokalt. 
• Kväveinnehållet i det renade avloppsvattnet ska minska. (4) 
 

Då Henriksdals reningsverk inte kunde uppfylla miljömålen för reningen av avloppsvattnet, 
växte planer fram för ett eget reningsverk för Hammarby sjöstad. 
I en försökshall på Henriksdals reningsverk finns nu en anläggning där fem olika 
reningsmetoder testas. Två av dem utnyttjar aerob reningsteknik och de övriga anaerob 
reningsteknik.  
 
Kretsloppet 
För Hammarby Sjöstad är det viktigt med ett kretsloppstänkande. Alla boende och verksamma 
i Sjöstaden är en del i kretsloppet som innefattar energi, avfall och vatten för bostäder och 
verksamheter. Det ska finnas en hållbar resursanvändning. Energianvändning och avfall ska 
minimeras samtidigt som hushållning och återvinning ska maximeras. Ett exempel på detta 
kretslopp är ekologisk värmeförsörjning där man utvinner spillvärme ur det renade 
avloppsvattnet (4). I detta examensarbete blir kretsloppstanken aktuell genom att målet är att 
återanvända restprodukten som bildas vid reningen av avloppsvatten som näringsämnen inom 
jordbruket. Här är det fosfor och kväve som återanvänds.  
Jordbruksmarker kan ha stora variationer på innehåll av näringsämnen men nästan all odlad 
mark har brist på kväve och fosfor. För att bestämma ungefärliga förhållanden av kväve och 
fosfor som ska finnas i den tillförda växtnäringen kan man beräkna hur mycket näringsämnen 
en skörd tar bort från åkern. Ett exempel med vete där skörden är fem ton per hektar. 
Vetekornet innehåller 1.6 % kväve och 0.4 % fosfor. Det betyder att åkern förlorar 80 kg 
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kväve och 20 kg fosfor per hektar (17). Ett förhållande på fem delar kväve och en del fosfor 
borde därför vara rimligt att eftersträva i koncentratet. 
I de NPK (kväve, fosfor och kalium) gödselmedel som finns ligger förhållandet mellan kväve 
och fosfor på omkring 5 gånger så mycket kväve beroende på vilka egenskaper som jorden 
har samt vilken gröda som odlas på den (34). Det rekommenderas att fosfor tillförs genom 
NPK gödselmedel årligen till varje gröda i stället för att förrådsgödsla med PK (fosfor och 
kalium) på hösten (34). Att använda NPK ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar. 
Enligt markkarteringsstatistik från de senaste åren råder det brist på fosfor i de flesta jordar 
och de behöver därmed gödslas för att kunna ge ett optimalt utbyte (figur 2). 
 

 
Figur 2. Jordkarteringsstatistik för fosfor (34). 
 
Om fosforsyra (HPO4) och salpetersyra (HNO3) tillsätts som pH-justerare i stället för saltsyra 
(HCl) kan man ersätta de för jordbruksmarken dåliga kloriderna. Klorid kan ha negativ 
påverkan på kvaliteten på t.ex. potatis(18).   
 
Kväve och fosfor är båda tillväxtbegränsande växtnäringsämnen. Under 1900-talet har sjöar 
och hav tillförts allt större mängder av dessa näringsämnen från bland annat konstgödslade 
jordbruksmarker och avloppsvatten (19). Med en ökad mängd näringsämnen ökar tillväxten, 
vilket får till följd att stora mängder växtmaterial bildas som i insjöarna leder till att sjöns 
ekosystem rubbas och att dess livstid förkortas. Marin eutrofiering leder till att tillväxten av 
alger ökar och ger så kallade algblomningar, där vissa av algerna kan bilda gifter. Den ökande 
mängden dött organiskt material leder till syrebrist och bildning av svavelväte (H2S) (20). 
För att minska utsläppet av dessa växtnäringsämnen används i L 4 ett steg med RO. 
Partikulärt bundet kväve och fosfor reduceras även i reningsstegen som används för 
avskiljning av suspenderat material. 
 
 
 
 



 9

1.1.2 Tidigare studier 

 
Flertalet tidigare studier är gjorda om och kring den anaeroba processlinjen. Till en början 
gjordes en litteraturstudie för att välja processlinjens olika reningssteg samt typ av anaerob 
reaktor. Examensarbeten har utförts på hela och delar av processen. En viktig del i mina och i 
tidigare studier är UASB-reaktorerna som utgör det anaeroba nedbrytningssteget i 
reningsprocessen. I dessa bryts organiskt material ner av bakterier i en anaerob miljö. Vattnet 
flödar uppåt genom en slambädd av bakterier. 
 
En utvärdering av hela processlinjen med trumfilter som slutsteg är tidigare utförd. De 
slutsatser som kunde dras var att gasproduktionen över UASB- systemet var lägre än 
förväntat, det biologiska poleringssteget är känsligt och behöver pH justeras och den kemiska 
fällningen över trumfiltret ger inte tillräcklig fosforreduktion för att de uppställda målen ska 
nås. Vidare visar erfarenheterna att det behövs ytterligare filtrering före RO- steget, då 
trumfiltret inte är tillräckligt. För hela linjen finns inga säkra slutsatser då alla komponenter 
inte fungerat som planerat (5). 
 
UASB- reaktorn utvärderades som en del i den anaeroba reningsprocessen och resultatet från 
studien visade att det är möjligt att driva den vid vattentemperaturer ända ner mot 17 oC. 
UASB- reaktorerna skulle troligen klara en högre organisk belastning och med ett mer 
koncentrerat avloppsvatten skulle reaktorn kunna utnyttjas bättre.(6) 
 
Ett optimeringsförsök där trumfilter används för behandling av avloppsvatten har utförts. 
Målet var att optimera reduktionen av suspenderad substans och fosfatfosfor, det senare 
genom kemisk fällning. Med anledning av resultaten från försöket rekommenderas inte 
trumfilter för reduktion av suspenderad substans som sista behandlingssteg för den anaeroba 
linjen med UASB-reaktorer. Vid användning av trumfiltret för fosfatfosforreduktion bör en 
avvägning göras för driftkostnaderna för backspolningen.(7) 
 
I ett projekt med det biologiska poleringssteget undersöktes uppehållstiden av avloppsvattnet i 
nitrifikationstanken. Tiden ska anpassas så att bakterierna kan reducera den inkommande 
ammoniumhalten (NH4

+) så att målet för Hammarby sjöstad med en utsläppsnivå på 6 mg 
kväve per liter utgående vatten kan nås. Resultatet visade att uppehållstiden bör ökas och 
därmed måste flödet minskas. (8)  
 
En utvärdering av försedimenteringen är gjord med test av olika fällningskemikalier som ska 
passa bra för rening av det avloppsvatten som kommer till linje 4. Den fällningskemikalie som 
fungerade bäst var PIX 111, då den gav en bra reduktion av suspenderat material och 
fosfatfosfor. Vid ett molförhållande på 2,5:1 och 8 mg Purifix/liter var reduktionen av 
suspenderat material 60 % och målet på 0,5 mg fosfatfosfor/L uppnått. Vissa nackdelar bör 
dock påpekas nämligen att denna fällning även leder till reduktion av löst COD, som är en 
nackdel för UASB -reaktorns kapacitet samt att alkaliniteten minskar, vilket är en nackdel för 
nitrifikationssteget.  (9) 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att utvärdera försökslinje fyra (L 4) på Sjöstadsverkets 
anläggning. Försökslinjen är en anaerob reningsprocess för rening av avloppsvatten. 
Reningsstegen består av förbehandling i form av försedimentering, anaerob behandling i form 
av två stycken UASB-reaktorer samt efterbehandling bestående av trumfilter, sandfilter och 
omvänd osmos. 
 
En övergripande utvärdering av linjens reningskapacitet ska göras. 
UASB reaktorernas reningskapacitet samt biogasproduktion utvärderas för olika 
processinställningar.  
 
Kemikalieanvändningen ska minskas och inga fällningskemikalier ska tillsättas. 
Prover från de olika reningsstegen ska analyseras varav särskilt intresse läggs på att studera 
RO steget. 
 
Energiförbrukningen för en RO-anläggning i fullskala ska uppskattas. Analyser på permeatet 
ska göras för att se om gränsvärdena för fosfor och kväve kan nås på utgående vatten. 
Analyser av slam och koncentratet ska göras för att uppskatta kvaliteten på det för användning 
som näring inom jordbruket. Det är då viktigt med höga halter fosfor och kväve samt låga 
halter tungmetaller. 
 
 

1.3 Förutsättningar och avgränsningar 
 
Det vatten som behandlats i L 4 under försöksperioden kommer från Hammarby Sjöstad. 
I utvärderingen av linje fyra ingår inte de reningssteg som föregår försedimenteringen, det vill 
säga rensgaller och sandfång, som är gemensamma reningssteg för alla försökslinjer. 
Inkommande vatten i examensarbetet är därmed det vatten som kommer in till 
försedimenteringen. 
Hela linjen så som den är tänkt att se ut, har bara varit i drift under fyra stycken batchförsök. 
Övrig tid har trumfiltret varit slutsteg i processen. Sandfiltret har endast varit i drift under 
batchförsöken då det på grund av fel i styrsystemet inte kunnat kopplas in för kontinuerlig 
drift. 
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2 Teori 
2.1 Anaerob rening av avloppsvatten 
 
Vid anaerob rening av avloppsvatten utnyttjar man anaeroba bakterier som lever i en syrefri 
miljö och livnär sig på löst organiskt material. De organiska kolföreningarna bryts ner till 
metan, koldioxid, vatten och cellmassa. Metoden tillämpas bäst på avloppsvatten som 
innehåller höga halter organiskt material, men även som förstabilisering av organiskt slam. 
Fördelen med den anaeroba reningen är att den ger en energivinst i jämförelse med aerob 
rening, där bakterierna är beroende av en syrerik miljö och det behövs energikrävande luftade 
bassänger. De anaeroba bakterierna bildar dessutom metangas (CH4) vid nedbrytningen. 
Metangasen kan renas ur biogasblandningen och användas som bränsle. 
Den anaeroba processen producerar även en mindre mängd överskottsslam i jämförelse med 
den aeroba.  
Den anaeroba processen ska ses som ett förebehandlingssteg, då det behövs efterbehandling i 
form av kväve- och fosforreduktion (10). 
Då den anaeroba nedbrytningen är ett komplext samspel mellan flera olika bakterier är det en 
känslig process för ökningar i belastning. En obalans mellan syraproduktion och 
metanproduktion kan då uppstå. Efter en störning tar det lång tid att få igång processen igen 
eftersom bakterierna tillväxer så långsamt. Det är viktigt att avloppsvattnet inte innehåller 
giftiga föroreningar. Det kan nämligen leda till att bakteriernas extracellulära enzymer 
förstörs genom att vissa gifter som t.ex. krom, koppar, zink, nickel, cyanider och fenoler 
blockerar deras aktiva yta (1). Enzymsystemet spjälkar de organiska molekylerna. 
 
En jämförelse mellan anaerob rening och aerob rening kan förtydligas genom att jämföra 
deras respektive materialbalanser. 
Materialbalans för nedbrytning av glukos är: 
Anaerob: 
C6H12O6 → CH4 + CO2 + torrt slam + värme 
1                  0,25    0,69    0,056                      [kg] 
                                                              380     [kJ] 
 
Aerob: 
C6H12O6 + 02 → H2O + CO2 + torrt slam + värme 
 1              0,53    0,57     0,56    0,40                       [kg] 
                                                                       5400  [kJ] 
Vid den aeroba processen omvandlas 59 % av glukosens energi till ny cellmassa (slam) och 
41 % avges som värme. 
Vid anaeroba processer binds 89 % av energin i metan och 8 % i ny biomassa och endast 3 % 
avges som värme.(1) 
 
Den anaeroba nedbrytningen av organiskt material sker i flera steg i ett komplext samarbete 
mellan specialiserade bakterier. Processen kan delas in i följande steg: 
 
Hydrolys 
Nedbrytning sker av större organiska molekyler. Polymerer t.ex. proteiner, fetter och 
polysackarider bryts ner till enklare lösliga molekyler som oligomerer eller monomerer t.ex. 
socker, aminosyror och fettsyror. Nedbrytningen sker med extracellulära proteiner som 
utsöndras av mikroorganismerna. 
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Fermentation (Acidogenes) 
Oligomerer och monomerer bryts ner av fermentativa och acidogena bakterier. Nedbrytningen 
ger olika slutprodukter beroende på vilka mikroorganismer som är inblandade. Antingen 
bildas etanol, väte och koldioxid direkt eller så bildas bland annat laktat, butyrat och 
propionat som fortsätter nedbrytningen i acetogenessteget. Det acetogena steget kan avstanna 
om det omgivande vätgastrycket är för högt och leda till ökade halter av flyktiga organiska 
syror (5) 
 
Acetogenes 
Acetogena bakterier bryter ner de produkter som bildades i fermenteringen till acetat, väte och 
koldioxid. 
 
Metanogenes 
Metanogena bakterier bryter ner substratet till metan och koldioxid. Acetogenes och 
metanogenes är ofta de hastighetsbestämmande stegen. 
(12) 
 
För att nedbrytningen ska fungera stabilt är det viktigt med rätt förhållanden vad gäller pH då 
många av de inblandade bakterierna endast överlever inom vissa pH intervall. pH hålls 
vanligen kring pH 7 där de metanogena bakterierna har sitt optimum och det är deras tillväxt 
som utgör den begränsande faktorn i nedbrytningsprocessen (13). 
 
En annan viktig parameter är temperaturen. Anaerob nedbrytning sker vanligen inom det 
mesofila (25-40 oC) eller det termofila (över 45 oC) området (13). Vid dessa områden har 
bakterierna sin maximala tillväxt och metabolism (5). 
Psychrophila bakterier har sitt optimum kring 15 oC. Ju lägre temperaturer i en anaerob 
reaktorn desto längre uppehållstid krävs generellt för att få samma grad av rening som vid en 
högre temperatur (5).  
 

2.2 UASB-systemet med förbehandling 

2.2.1 Försedimentering 

I detta reningssteg sedimenterar en stor del av de suspenderade ämnena. Avloppsvattnet renas 
därmed från en viss del organiskt material, fosfor och kväve. Vissa ämnen, såsom oljor fetter 
och hår kan bilda flytslam, vilket försedimenteringen måste renas från. 
Slammet som bildas vid avskiljningen av det suspenderade materialet kallas primärslam. 
Detta leds vidare till slambehandligen. 

2.2.2 UASB 

I UASB- reaktorerna sker nedbrytning av organiskt material där till största del löst organiskt 
materiel reduceras. 
Reaktorerna är gjorda för att ge en snabb och effektiv reduktion av organiskt material på 
anaerob väg. 
En UASB- reaktor är utformad så att avloppsvattnet strömmar in i nedre delen av reaktorn och 
strömmar uppåt igenom en bädd av slamgranuler (figur 3). Slamgranulerna består av de 
anaeroba bakterierna som fäst till varandra och bildat granuler. Vid det uppåtriktade flödet 
kan substratet reagera med bakterierna varigenom biogasproduktion sker. De gasbubblor som 
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frigörs, skapar turbulens, vilket leder till en bra omblandning och en bra kontakt mellan 
bakterierna och substratet. Granulerna har en förhållandevis hög sedimentationshastighet, 
vilket gör att de kan stanna kvar i reaktorn även vid höga flöden. I toppen av reaktorn 
separeras det renade vattnet från den bildade gasen och slammet. (11) 

 
Figur 3. Principbild över hur en UASB-reaktor fungerar. (11) 
 
 
De största fördelarna med UASB-reaktorerna är att de är enkla reaktorer som inte behöver 
tillsättas dyr bärarmateriel för att få bra kontakt mellan bakterierna och substratet. 
Nackdelarna kan vara problem med att behålla stabila granuler och att de är känsliga för 
chockbelastningar och förändrad kvalitet på avloppsvattnet (10). 
UASB-systemet är en väl beprövad teknik som främst använts i tempererade och tropiska 
klimat. Försök vid läge temperaturer kring 15 oC och med uppehållstider runt 10 timmar har 
dock visat att UASB tekniken fungerar även vid dessa förhållanden  (10). 
Vid tidigare försök på Sjöstadsverket har man visat att UASB-processen fungerar bra vid 
temperaturer ner mot 17 oC (6). 
Beräkningar har gjorts på uppehållstiden i UASB reaktorerna. Den har beräknats enligt: 
 

 
Där V = reaktorvolymen [m3] och Q = flödet [m3/h] (21). 
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2.3 Efterbehandling till UASB-systemet – förbehandling för RO-steget 

2.3.1 Biologisk polering 

Det biologiska poleringssteget har tidigare använts för nitrifikation och denitrifikation för 
reducering av kväve. Under försöksperioden för föreliggande examensarbete har det primära 
syftet varit att reducera suspenderat material inför kommande reningssteg samt att testa om 
avskiljningen av partiklar i trumfiltret förbättras om partiklarna först passerar ett aerobt steg. 
Syrehalten har varit reducerad i nitrifikationstanken för att undvika nitrifikation. 

2.3.2 Trumfilter 

I trumfiltret ska kvarvarande suspenderat material reduceras. I trumfiltret sker reningen 
genom att avloppsvattnet kommer in i den roterande trumman och renas då det passerar ut 
genom trummans mantelyta där filtret sitter. Filtret renas från slammet genom att vatten 
spolas från trummans utsida vilket för ner smutsen i en avloppsränna (figur 4a, 4b). 
Porstorleken på de filterdukar som använts har varierat mellan 10 μm och 30 μm. Två 
examensarbeten är tidigare gjorda för utvärdering av trumfiltret: Optimering av trumfilter för 
behandling av avloppsvatten(7) samt Mikrosilning som förbehandling av 
hushållsavloppsvatten(31). 
 

 
 
Figur 4a. Bild av ett trumfilter(14) 
 

 
Figur 4b. Principen för rening i ett trumfilter (14). 

 



 15

2.3.3 Sandfilter 

Sandfilter används som slutreningssteg (polermetod) för att få en ytterligare 
partikelavskiljning. Filtret består av en sandbädd, genom vilken avloppsvattnet transporteras. 
Under transporten kommer partiklar att fastna på sandkornen och i porerna, filtret sätts 
successivt igen och tryckfallet över filtret ökar. Rengöring av filtret måste därför göras 
kontinuerligt. Filtret vid Sjöstadsverket backspolas med en kombination av tryckluft och 
vatten. 

2.4 Omvänd osmos 
Osmos är en form av diffusion med vattenmolekyler, där det bildas en koncentrationsgradient 
över ett semipermeabelt membran. Vattenmolekylerna kan fritt passera membranet men inte 
joner eller större molekyler som t.ex. glukos och urea eller bakterier. 
Vattenmolekylernas ständiga rörelser gör att de slumpvis stöts mot membranet och kan då 
diffundera igenom det. Den sida om membranet som har störst antal vattenmolekyler, 
kommer få flest träffar med membranet och därmed kommer vattnet att diffundera från en 
lösning med låg koncentration till en lösning med hög koncentration. 
En koncentrationsutjämning genom rörelse av vattenmolekyler från en lägre koncentrerad 
lösning till en högre fortgår tills jämvikt uppnåtts. 
Vid utjämnandet uppstår ett tryck över membranet, det s.k. osmotiska trycket. 
Påläggs på den högkoncentrerade sidan ett tryck som är högre än den osmotiska 
tryckdifferensen och filtermotståndet, kommer processen att backa och vattnet kommer att 
diffundera från den högkoncentrerade delen till delen med låg koncentration (figur 5) (1).  

 
Figur 5. Principbild för hur omvänd osmos fungerar (16) 
 
Tryckbehovet ökar vid ökad koncentrationsgradient och ligger mellan 2-10 MPa (1). En 
skillnad på lösningarnas koncentration på 100 mg/l ger en ungefärlig skillnad på 1 psi (6,9 
kPa) i osmotiskt tryck (16). 
 
Vid en optimal rening är permeatkoncentrationen av föroreningar noll, men i praktiken 
uppnås i genomsnitt en reningskapacitet på 90 % (16). 
Membranets möjlighet att hålla tillbaka salter baseras på att saltet finns i lösningen i jonform. 
Då de laddade partiklarna kommer mot membranet repelleras de av lika laddningar i 
membranet. Om en negativt laddad och en positivt laddad jon kommer tillräckligt nära 
varandra, kan de attrahera varandra och laddningarna tar ut varandra. Utan en nettoladdning 
kan partiklarna fritt passera membranet. 
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Under reningen måste det tillföras vatten till den högkoncentrerade lösningen, så att inte 
koncentrationen för ämnets löslighet överstigs och ämnet riskerar att fällas ut på membranet. 
Membranet är uppbyggt av en tunn aktiv yta, bestående av en polymerfilm och ett tjockare 
porösare lager som stöder upp det. 
Membranet kan ha olika konfigurationer där den vanligaste är det spirallindade membranet 
(figur 6). 

 
Figur 6. Bild över ett spirallindat RO-membran. (16) 
 
Under reningsprocessen kommer en uppkoncentrering kontinuerligt att ske. Detta sker genom 
att koncentratet cirkuleras och blandas med inkommande vatten som når en allt högre 
koncentration.. I reningen genom RO-membranet kommer H+ jonerna lättare passera 
membranet än OH- jonerna vilket medför att pH kommer att öka i det inkommande vattnet. 
För att åter sänka pH så att ämnena i lösningen inte fälls ut på membranet tillsätts syra under 
försökets gång så att pH justeras så att det ligger kring pH 6. 
Vid rening med RO erhålls ett koncentrat som kan användas inom jordbruket som 
växtnäringsämne om kvaliteten är god med låga halter tungmetaller och höga halter kväve och 
fosfor. 
 
Förluster av kväve och fosfor vid rening i RO-anläggningen 
 
Kväve kommer in i RO-anläggningen till största del som ammoniumkväve (NH4

+) och nitrat 
(NO3

-). I test fyra tillsattes även kväve i form av salpetersyra (HNO3). 
Ammoniumjonen står i vattenlösning i jämvikt med ammoniak (NH3). Vilken form kvävet 
förekommer i är beroende på lösningens pH. 
 
NH3(aq) + H2O(l) ↔ NH4

+(aq) + OH-(aq) 
 
Vid ett högt pH förskjuts jämvikten åt vänster och det bildas mer ammoniak medan jämvikten 
förskjuts åt höger vid lägre pH.  
 
RO-membranet avskiljer joner och den oladdade ammoniakmolekylen kan passera membranet 
eller avgå som gas. Ett högt pH kan därför leda till förluster av kväve. I reningen i RO:n sker 
en kontinuerlig ökning av pH i koncentratet på grund av att vätejonerna (H+) lättare passerar 
membranet i jämförelse med hydroxidjonerna (OH-). Vid test 2, 3 och 4 tillsattes därför syra 
för att justera ner pH, dock förekommer en pH höjning mellan tillfällena för syratillsatsen. 
Ammoniak bildar även ammoniumsalter innehållande ammoniumjonen (NH4

+). Förluster av 
kväve kan därför ske genom utfällningar av salter på membranet, t.ex. struvit, 
magnesiumammonium fosfat (MgNH4PO4*6H2O). 
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Fosfor förekommer främst i form av fosfatjoner (PO4

3-) vilka kan bilda ett flertal salter. Vi 
utfällning på membranet av dessa salter förloras därför fosfor. Fosfatjonen kan bilda ett flertal 
möjliga föreningar bl.a. kalciumfosfat (Ca3(PO4)2), järnfosfater (Fe3(PO4)2) och (FePO4) samt 
struvit (MgNH4PO4*6H2O). 
 
Utfällningsmekanismen påverkas i hög grad av fysikaliska faktorer som pH, temperatur och 
koncentration. Temperaturen har hållits konstant under försöken så de faktorer som kan ha 
påverkat förlusten av kväve och fosfor på grund av utfällning på membranet är lösningens 
koncentration samt pH. 
Olika salter löser sig olika lätt beroende på dess löslighetsprodukt (Ksp). I allmänhet gäller att 
en högre koncentration av jonerna i lösningen leder till att saltet lättare bildas eftersom 
jonerna har större chans att stöta ihop och slås samman till en förening. Detta gäller till en viss 
koncentration där det bildas lika mycket salt av jonerna som det bildas joner då saltet löser 
upp sig, jämvikt har uppnåtts. 
Vid reningen i RO:n koncentreras provet allt mer och det leder till att salter fälls ut och 
förlusterna av kväve och fosfor ökar.  
 
Fosfatjonens salter påverkas av pH och är mer lösliga vid ett lågt pH där fosfatjonen är en 
stark bas och reagerar med vätjonerna vilket leder till att fosfatjoner ”försvinner” ur lösningen 
och allt mer salt måste lösas upp för att jämvikten ska upprätthållas. 
 
 Teoretiskt kan man beräkna om ett ämne kommer att fällas ut eller ej genom att jämföra 
jonprodukten (Q) med Ksp där båda beräknas med hjälp av koncentrationerna på jonerna i 
lösningen. Om Q-värdet överstiger Ksp kommer en utfällning att ske.  
 

2.5 Slambehandling 

2.5.1 Slamförtjockare 

Slamförtjockaren inleder slambehandlingslinjen och det slam som behandlas kommer från 
försedimenteringen. Förtjockningen sker genom sedimentering. Primärslammet från 
försedimenteringen pumpas in i centrum av slamförtjockaren varvid det bildas två skikt, ett 
slamskikt nederst och ett vattenskikt överst. Vattnet leds till en rejektvattentank och slammet 
tas ut i nedre delen av tanken och pumpas vidare till rötkammaren.  
Slamförtjockarsteget är viktigt före en fortsatt stabilisering i rötkammare för att öka halten 
torrsubstans (TS). (21) 
 

2.5.2 Rötkammare 

Rötning sker utan syrgas och en omvandling av slammet sker där det bildas utrötat slam, 
slamvatten och biogas (metangas (CH4), koldioxid (CO2) och svavelväte (H2S)). Slammet 
svartfärgas då svavelväte reagerar med järnföreningar och bildar järnsulfid (22). 
Nedbrytningen av slammet sker genom hydrolys, syrabildning och metangasproduktion (se 
avsnitt 2.2.2 UASB). Det känsligaste steget är metanbildningen. För att detta ska fungera 
stabilt bör temperaturen hållas mellan 30-35 oC och pH ligga stabilt kring 7. Det optimala för 
en mesofil rötning är 35-37 oC dock får temperaturen inte överstiga 42 oC då en markant 
minskning av effektiviteten sker (29). 
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2.5.3 Slamtank 

Det utrötade slammet samlas i en slamtank för förvaring tills det centrifugeras. Förbättring av 
avvattningsbarheten sker genom tillsats av polymer, som gör att mindre partiklar slås samman 
till större och på så sätt lättare avskiljs vid centrifugeringen. 
 

2.5.4 Centrifug 

I centrifugen sker avvattning av slammet genom att en cylindrisk trumma roterar i hög 
hastighet, varav de tyngre slampartiklarna trycks mot trummans yttre genom 
centrifugalkraften. Inmatningen av slammet sker i centrum, när det separeras bildas en 
vattenfas i centrum. Rejektvattnet och slamkakan matas sedan ut separat. 
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3 Material och Metoder 
3.1. Processlinje 4 
Avloppsvatten från 600-1000 personer kommer in till Henriksdals reningsverk från 
Hammarby sjöstad. 
Detta avloppsvatten skiljer sig från ett vanligt kommunalt avloppsvatten genom att det inte 
innehåller något dagvatten. Det har därför något högre koncentration organiskt material och 
näringsämnen (se tabell 6). 
Då vattnet kommer till Henriksdals reningsverk når det först ett rensgaller där vattnet renas 
från större material. Vattnet passerar sedan ett sandfång där sand avskiljs. Vattnet leds 
därefter vidare till processlinjerna och delas där upp dem emellan. 
 

3.1.1 Linje 4 

Det första reningssteget i reningsprocessen är försedimenteringen. Från den kommer dels 
renat vatten, dels slam. 
Slammet leds från försedimenteringen till slamförtjockaren, vidare till rötkammaren, varifrån 
det leds till slamtanken och sedan till en centrifug varifrån slammet dumpas och rejektvattnet 
samlas i en rejektvattentank. 
Vattnet från försedimenteringen leds vidare till mixertanken för UASB systemet, från vilken 
det flödar två vattenströmmar. Den ena går in i UASB reaktor 1 och den andra i UASB 
reaktor 2. Det renade vattnet från UASB reaktor 1 leds tillbaka till mixertanken och blandas 
där med orenat vatten från försedimenteringen och går sedan in i UASB reaktor 2. För att den 
organiska belastningen ska vara likvärdig över de två UASB reaktorerna är flödet in i UASB 
2 dubbelt så högt som till UASB 1. 
Från UASB reaktor 2 har vattnets väg varierat under perioden för examensarbetet. Den första 
delen av perioden gick det direkt till trumfiltret, som varit slutsteg i processen. Under senare 
delen av perioden har utgående vatten från UASB 2 först behandlats i den biologiska 
efterpoleringen. Detta för att förbättra avskiljningen av suspenderat materiel vid behandling i 
det efterföljande trumfiltret. Under de fyra försök som gjordes med RO- anläggningen 
passerade vattnet efter trumfiltret, sandfiltret (figur 7). Sandfiltret används för att minska 
halten suspenderat material före det kommer till RO-anläggningen då halterna var för höga 
utgående från trumfiltret. Under försöken med RO-anläggningen kopplades sandfiltret in 
manuellt eftersom en kontinuerlig drift inte var möjlig på grund av problem med styrsystemet. 
Det var viktigt att koppla in sandfiltret för att testa dess funktion, då det är tänkt att användas 
vid kontinuerlig drift. 
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 Figur 7: Processbeskrivning över Linje 4. Slam från trumfiltret och sandfiltret leds till 
avlopp under försöksperioden och ingår ej i analysen av restprodukten. Slam från centrifug 
och RO analyseras före att det leds via avloppsledning till Henriksdals reningsverk. 
 
Storleken på de komponenter som ingår i linje fyra framgår av tabell 1. 
 
Tabell 1. Storlek på respektive komponent i linje fyra 

Komponent Våtvolym 
[m3] 

Torrvolym  
[m3] 

Försedimentering 3,5 3,79 
UASB 1 3,1 3,3 
UASB 2 3,1 3,3 
Biologisk 
polering 

8,9 10,4 

Slamförtjockare 0,3 0,37 
Rötkammare 11,6 12 
Slamtank 1 2,39 
 
Försedimenteringen  
Vätskevolym är 3,50 m3  varav konen (nedre delen av reaktorn) är 1,51 m3 och cylindern 
ovanför 1,98 m3 . 
Konen har höjden 1,6 m och cylindern ovanför höjden 0,7 m upp till vätskeytan och 0,8 m 
upp till metallkanten. Radien är 0,95 m. Torrvolym 3,79 m3 (eller 3,78 m3 räknat på 0,8 m). 
Yta 2,84 m2 (32).  
 
UASB 1 och UASB 2  
Dessa är lika stora.  
Vätskevolym 3,10m3  uträknat på radien 0,5 m och höjden 4,2 m minus ca 2,5 dm gasfas 
överst dvs. 3,95 m. Torrvolym 3,30 m3. Yta 0,79 m2. Total vätskevolym 6,2 m3 (32).  
På respektive reaktor finns det fyra stycken provtagningsuttag fördelade med jämna avstånd 
på höjden.  
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Nitrifikationstanken  
Vätskevolym 5,36 m3  uträknat på radien 0,72 m och höjden 3,59 m minus ca 3 dm från 
vätskeytan till metallkanten dvs. 3,29 m. Torrvolym 5,85 m3.Yta 1,63 m2  (32).  
 
Denitrifikationstanken 
Vätskevolym 3,52 m3  uträknat på radien 0,95 m och höjden 1,59 m minus ca 3,5 dm från 
vätskeytan till metallkanten dvs. 1,24 m. Torrvolym 4,51 m3. Yta 2,84 m2  (32).  
 
I den biologiska poleringen finns bärarmaterial som förbättrar kontakten mellan substrat och 
bakterier för effektivare nedbrytning. Detta bärarmaterial är av typen biofilmchips i 
nitrifikationstanken och NatrixTM Optima i denitrifikationstanken (5). Mängden bärarmaterial 
har varierat från 2,6 m3 i nitrifikationstanken under den första delen av perioden varefter ca 70 
l togs ut under senare del av perioden. I denitrifikationstanken är mängden bärarmaterial 1,5 
m3(29). Syrehalten har varierat sänkt i nitrifikationstanken med ett medel kring 3 mg/l. 
 
Sandfilter  
Yta 0,28 m2 uträknat från radien ca 0,3 m. Bäddhöjd blähschiefer 1,0 m överst och 0,5 m sand 
underst. Blähschiefret är lånat från Henrikdals reningsverk och sanden är köpt från Rådasand.  
Sand d10 = 1,2 mm, d60 = 1,65 mm, d90 = 2,0 från siktkurvan 
Blähschiefer d10 = 2,54 mm, d60 = 3,04 mm, d90 = 3,45 från siktkurvan, dp = 2,95 mm (32). 
 
Trumfilter  
Trumdiameter 0,91 m. Längd 0,40 m. Vätskehöjd ca 1/3 av diametern. Ca 1 backspolning var 
3je minut men det har växlat över tiden. Uppehållstiden ca 3 - 5 minuter bestäms av 
backspolningarna (32). Se även tabell 2 samt tabell 12. 
 
Slamförtjockare 2  
Vätskevolym 0,30m3  varav konen 0,19 m3 och cylindern ovanför 0,11 m3  
Konen har höjden 1,3 m och cylindern ovanför höjden 0,25 m upp till vätskeytan och 0,4 m 
upp till metallkanten. Radien är 0,38 m. Torrvolym 0,37 m3 (räknat på 0,4 m). Yta 0,44 m2  
(32).  
 
Rötkammare 2  
Vätskevolym 11,62 m3 uträknat på radien 1,0 m och höjden 4,0 m minus ca 3 dm från 
vätskeytan till metallkanten dvs. 3,7 m. Torrvolym 12,57 m3. Yta 3,14 m2 (32).  
 
Slamtank 2  
Vätskevolym ca 1 m3 uträknat på radien 0,65 m och medelhöjden 0,72 m. Vätskevolymen 
varierar mellan höjden 0,3 m (0,40 m3), 0,8 m (1,06 m3) och 1,5 m (1,99 m3) eftersom höjden 
åker upp och ned hela tiden beroende på hur mycket som pumpas till centrifugen. Höjden upp 
till metallkanten är 1,8 m. Torrvolym 2,39 m3. Yta 1,33 m2 (32).  
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3.1.2 RO-anläggning 

RO anläggningen som användes i försöken bestod av en tank (volym 200 l) som fylldes med 
utgående vatten från L4, en högtryckspump (4 kW), ett RO membran samt en 
uppsamlingstank för permeatet (figur 8). En värmeväxlare används för att hålla temperaturen 
konstant, då vattnet annars värms upp då det passerar membranet under tryckfall. 
Temperaturen var under alla försök satt till 25 oC och trycket till 40 bar.  
Under försöken användes ett RO membran av modell SW30-2540, spiralformat från Filmtec 
med en area på 2,8 m2 . 
 
 

 
 
Figur 8. Uppställning av RO anläggningen, där IN är inkommande vatten till RO, K är 
koncentrat, P är permeat och VV står för värmeväxlare. 
 
Rengöring och test av membranet 
Efter varje försök tvättas membranet rent från organiska föroreningar, bakterier och 
eventuella utfällningar. Membranet tvättas som första steg, för att få bort organiska 
föroreningar med P3 ultrasil detergent solution 0.2 % (pH 11) som blandas med 45 oC 
kranvatten. Tvättningen sker med ett tryck på 8 bar under 40 minuter. Membranet tvättas 
sedan rent från kemikalietvätten med kranvatten under samma förhållanden.  
Efter tvätten görs ett vattentest för att testa membranets kapacitet. Om den försämrats sker en 
ytterligare rengöring på samma sätt som ovan, men med citronsyra (pH 2) istället, för att lösa 
ut oorganiska utfällningar.  
Vattentestet görs före och efter varje försök för att testa om det skett någon förändring i 
membranets kapacitet eller saltreduktion. För att kontrollera detta mäts flöde och 
konduktivitet. Testet utförs med 25 oC kranvatten och ett tryck på 40 bar. 
 
Utförande av RO-försöken 
Feedtanken fylls med vatten från L 4, utgående från sandfiltret. En slang för vattenintag till 
RO-behandlingen förs ned i feedtanken och en slang utgående från RO-filtret, med koncentrat 
får utmynna i feedtanken. Från RO-filtret går även en permeatslang till uppsamlingstanken 
(figur 8). 
Kylvatten till RO-filtret sätts på. Pumpen startas vid ett tryck på 8 bar, varefter trycket direkt 
höjs till 40 bar. Volymen reduceras till volym reduktions faktor (VRF). Då provtagning sker, 
överförs permeatslangen i feedtanken för att ett stabilt flöde ska uppnås. VRF hålls därmed 
konstant under provtagningsperioden. Temperaturen har under försöken varit 25 oC och 
kontrollerats genom att kylvatten satts på då temperaturen överstigit denna temperatur. 
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3.1.3 Processutformning vid olika perioder 

Processtegen varierades under olika försök. Följande processutformningar har analyserats 
med olika målsättning (tabell 2). 
 
Tabell 2. Beskrivning av processteg, inställningar, provpunkter och analyser för respektive 
delperiod under tiden för examensarbetet. Där FS = försedimentering, BP = biologisk 
polering, TF = trumfilter, SFi = sandfilter, SF = slamförtjockare. RK = rötkammare och ST 
= slamtank. CODt = CODtotal och CODd = CODdisolved. 
För SF och ST gäller att TS och VS har analyserats i stället för TSS och VSS. 
 
Period 
vecka 

Process 
steg 

TFduk 
[μm] 

Flöde 
[m3/h] 

pH TSS,
VSS,
(TS),
(VS) 
[mg/
l] 

CODt, 
CODd 
[mg/l] 

Tot-P, 
PO4-P 
[mg/l] 

NH4-N 
NO3-N 
[mg/l] 

totN 
[mg/
l] 

O2 

39-42 FS  0,5 X X X X    
 UASB1  0,3 X X X     
 UASB2  0,6 X X X X  X  
 TF 30  X X X X X X  
 SF   X X      
 RK          
 ST   X X      
43-46 FS  0,5 X X X X    
 UASB1  0,3 X X X     
 UASB2  0,6 X X X X  X  
 BP         X 
 TF 10  X X X X X X  
 SF   X X      
 RK          
 ST   X X      
47-52 FS  0,5 X X X X    
 UASB1  0,3 X X X     
 UASB2  0,6 X X X X  X  
 BP         X 
 TF 10  X X X X X X  
 SFi          
 RO se 

3.3.2 
         

 SF   X X      
 RK          
 ST   X X      
1-2 FS  0,5 X X      
 UASB1  0,3 X X      
 UASB2  0,6 X X  X  X  
 BP          
 TF 10      X   
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Period 
vecka 

Process
steg 

TFduk 
[μm] 

Flöde 
[m3/h] 

pH TSS,
VSS,
(TS),
(VS) 
[mg/
l] 

CODt, 
CODd 
[mg/l] 

Tot-P, 
PO4-P 
[mg/l] 

NH4-N 
NO3-N 
[mg/l] 

totN 
[mg/
l] 

O2 

 SF   X X      
 RK          
 ST   X X      
3-7 FS  0,75 X X      
 UASB1  0,45 X X      
 UASB2  0,9 X X  X  X  
 BP          
 TF 10,20         
 SF   X X      
 RK          
 ST   X X      
 
 

3.1.4 Flöde och uppehållstid 

Flödet genom L 4 har under vecka 39 år 2005 till vecka 2 år 2006 varit inställt på 0,5 m3/h på 
inkommande vatten. För UASB reaktor 1 har flödet varit inställt 0,3 m3/h och för UASB 
reaktor 2 0,6 m3/h. Att värdena skiljer sig åt i UASB reaktorerna beror på att den organiska 
belastningen ska vara lika för de båda och då vattnet in till UASB reaktor 2 beblandas med 
renat vatten från UASB reaktor 1 i mixertanken, höjs flödet i denna. 
Under de sista veckorna av perioden, från vecka 3 till vecka 7 har inställningarna för flödet 
varit 0,75 m3/h på inkommande vatten, 0,45 m3/h till UASB reaktor 1 och 0,9 till UASB 
reaktor 2, med samma motivering som ovan. 
För att se det verkliga flödets variationer se figur 9. 
 
Uppehållstiden har i UASB-systemet totalt varit 9,5 h. Den har i UASB 1 varit 6,3 h och i 
UASB 2 3,2 h. Detta gäller då flödet på inkommande vatten varit 0,5 m3/h. 
 
Då flödet in varit 0,75 m3/h har uppehållstiden i UASB-systemet totalt varit 6,3 h. Den har i 
UASB 1 varit 4,2 h och i UASB 2 2,1 h. 
 

3.1.5 Purfix och PIX111 

Under tidigare försöksperioder före perioden för detta examensarbete har det använts 
fällnings- och flockningskemikalier i försedimenteringen och i trumfiltret. De kemikalier som 
använts är Purfix och PIX 111. Purfix består av potatisstärkelse och PIX111 består av 
järntriklorid. Purifix används främst som flockningskemikalie för att mindre partiklar ska slås 
samman och bilda större flockar med högre fallhastighet som lättare sedimenterar. PIX111 
används främst som fällningskemikalie för att fälla ut löst fosfor och organiskt material (7). 
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3.2 Analyser 
 

3.2.1 Analysbeskrivningar 

pH 
pH är en viktig parameter som är avgörande för bland annat mikroorganismernas tillväxt och 
existens samt för salters löslighet. 
pH värdet anger vätejonaktiviteten i en lösning och är ett värde av den negativa logaritmen för 
vätjonkoncentrationen (23). 
Ett oförändrat pH värde på ingående och utgående vatten in och ut från UASB reaktorerna 
tyder på att det inte sker någon ackumulering av organiska syror (VFA) (24) 
 
Temp 
De steg som är mest temperaturberoende är UASB reaktorerna och rötkammaren eftersom det 
sker en biologisk nedbrytning med bakterier som har stor korrelation till temperaturen. 
 
Gas 
I UASB-systemet och i rötkammaren sker anaerob nedbrytning av organiskt material till 
metan (CH4), koldioxid (CO2) och svavelväte (H2S), så kallad biogas (21).  
 
VFA  
VFA (Volatile Fatty Acids) mätningar har gjorts på slammet från rötkammaren för att 
kontroller att det inte förekommer en ackumulering av fettsyror. Det tyder i så fall på att 
nedbrytningsprocessen inte sker som den ska då de flyktiga fettsyrorna i normalfall ska 
fermenteras vidare till vätgas och koldioxid eller acetat (23).   
 
TS 
TS (Torr Substans/Total Solids) analyseras som procenthalten torrsubstans i slamprover. TS 
mäts genom att väga ett slamprov i en degel före och efter det fått stå i ugn i 105 oC i tre 
timmar. Provet vägs då det är avsvalnat. Massan torrsubstans dividerat med massan våtslam 
vilket ger procenthalten TS (21). 
 
VS 
VS (volatile solids) eller glödförlust är den organiska delen av torrsubstansen och anges som 
procent av TS. VS mäts genom att TS provet förbränns i en ugn i 550 oC under en till två 
timmar. Den organiska delen kommer då förbrännas och genom att väga provet före och efter 
förbränningen kan VS beräknas (21). 
 
TSS 
TSS (Torr Suspenderad Substans/Total Suspended Solids) är andelen partiklar större än 1,6 
μm per provmängd. TSS mäts genom att filtrera en bestämd mängd prov genom ett 1,6 μm 
filter. Filtret torkas och vägs före filtrering. Efter filtrering torkas det i ugn, 105 oC under tre 
timmar. Det torra provet vägs sedan och andelen suspenderad torrsubstans kan beräknas. Det 
anges som mg/l (21). 
 
VSS 
VSS (volatile suspended solids) är andelen organiskt material av TSS. Det bestäms genom att 
TSS provet förbränns i ugn i 550 oC under en till två timmar. Den organiska delen förbränns 
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då och kan beräknas genom att provet vägs före och efter förbränningen. Korrigering sker för 
förlust av filtret. VSS anges som mg/l (21). 
 
Kväve 
De vanligaste formerna av kväve i avloppsvatten är ammoniak (NH3), ammoniumjon (NH4

+), 
kvävgas (N2), nitritjon (NO2

-) och nitratjon (NO3
-). 

Total- kväve består av organiskt kväve, ammoniak, nitrat och nitrit. Den organiska delen kan 
bestå av t.ex. proteiner och kan förekomma både i löst och partikulär form. Den organiska 
delen mäts genom Kjeldahl-metoden som anger summan av organiskt material och 
ammoniumkväve(23).  
 
Fosfor 
Fosfor är viktigt att reducera för att inte bidra till övergödning av recipienten. Fosfor 
förekommer vanligast i vattenlösningar som ortofosfat, polyfosfat och organiskt fosfor. 
Ortofosfat (PO4

3-, HPO4
2-, H2PO4

-, H3PO4) är tillgänglig för biologisk nedbrytning. Polyfosfat 
består av komplexa molekyler bestående av fosfor och - syreatomer och ibland även väte. 
Polyfosfat bryts ner genom hydrolys till ortofosfat. 
Ortofosfat bestäms vanligen genom tillsats av ammoniummolybdat som bildar ett färgat 
komplex med fosforn. Polyfosfat och organiskt fosfat måste brytas ner till ortofosfat för att 
kunna mätas. Detta görs vanligen med syra (23). 
 
BOD (biochemical oxygen demand) 
Biokemisk syreförbrukning är ett mått på vattnets innehåll av biologiskt nedbrytbara ämnen. 
Oxidationen sker här med hjälp av mikroorganismer. Provet späds med syrerikt vatten och 
förvaras i förslutna flaskor, mörkt i 20 oC i ett bestämt antal dygn, vanligen fem eller sju 
dygn. Syreförbrukningen mäts och multipliceras med utspädningen. Detta ger den biokemiska 
syreförbrukningen. Beroende på förvaringslängden anges resultatet som BOD5 eller BOD7 
(21). 
 
COD (Chemical oxygen demand) 
Föroreningarna i provet genomgår en kemisk oxidation med hjälp av ett oxidationsmedel (21). 
I dessa försök har de oxiderbara ämnena reagerat med svavelhaltig dikromatlösning under två 
timmar i 148 oC. Efter oxidationen bestäms hur stor del av oxidationsmedlet som återstår (21). 
Under dessa analyser mäts minskningen av gulfärgningen av Cr6+ jonen spektrofotometriskt. 
Förbrukningen på oxidationsmedel är ett mått på innehållet av organiskt material och 
omräknas till motsvarande mängd syre (g O2/m3) (21). 
 

3.2.2 Standardmetoder för analyserna 

Analyser har utförts på inkommande samt utgående vatten från de olika reningsstegen. Dels 
har analyserna ägt rum på Sjöstadsverket, dels på Stockholm Vattens ackrediterade 
laboratorium på Torsgatan. Analyserna har utförts enligt de standardmetoder som framgår av 
tabell 3-5. 
 
 
 
 
 



 27

Tabell 3. Standardmetoder för analyser på inkommande samt utgående vatten från 
försedimentering, UASB, och trumfilter  som utförts på Sjöstadsverket respektive Torsgatan 
Analysparameter Sjöstadsverket Torsgatan 
COD Dr. Lange kyvett-test LCK 314, 

LCK 514 
SS 028142-2 

DOC - SS-EN 1484-1 
TOC - SS-EN 1484-1 
Tot-NH4-N Dr. Lange kyvett-test LCK 302  
NH4-N Dr. Lange kyvett-test LCK 302 AN 300 
Kjeldahl-N - AN 300/ ASN 3503 
Tot-PO4-P Dr. Lange kyvett-test LCK 350 Dr Lange  
PO4-P Dr. Lange kyvett-test LCK 350 SS 028126-2 
NO3 - AN 5201 
TSS SS EN 872-1 SS EN 872-1 
VSS SS 02 81 12-3 SS 02 81 12-3 
pH WTW 315i, Christian Berner 

AB 
- 

O2 Hach Lange, LDO HQ 10 - 
Konduktivitet WTW 330i - 
 
Tabell 4. Standardmetoder för analyser på utgående vatten från RO som utförts på 
Sjöstadsverket respektive Torsgatan. 
Analysparameter Sjöstadsverket Torsgatan 
TOC - SS-EN 1484-1 
Tot-NH4-N Dr. Lange kyvett-test LCK 302  
NH4-N Dr. Lange kyvett-test LCK 302 AN 30/87 
Kjeldahl-N - AN 300/ ASN 3503 
Tot-PO4-P Dr. Lange kyvett-test LCK 350 SS028126-2 
PO4-P Dr. Lange kyvett-test LCK 350 Dr. Lange 
NO3 - AN 5201 
TSS SS EN 872-1 SS EN 872-1 
TS  - 
pH WTW 315i, Christian Berner AB - 
Konduktivitet WTW 330i - 
 
Vid analyser med tungmetaller har ICP-MS använts som metod för alla ämnen utom Kalium 
där ICP-AES använts. 
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Tabell 5. Standardmetoder för analyser från slamlinjen som utförts på Sjöstadsverket 
respektive Torsgatan 
nalysparameter Sjöstadsverket Torsgatan 
COD Dr. Lange kyvett-test LCK 314, 

LCK 514 
SS 028142-2  
 

TOC - SS-EN 1484-1 
tot-N Dr. Lange kyvett-test LCK 302 SS-EN 13342 
Kjeldahl-N - AN 300/ ASN 3503 
Tot-PO4-P Dr. Lange kyvett-test LCK 350 ICP-AES 
PO4-P Dr. Lange kyvett-test LCK 350 - 
NO3 - AN 5201 
TSS SS EN 872-1 SS EN 872-1 
VSS SS 02 81 12-3 SS 02 81 12-3 
TS  SS028113-1 
VS  SS028113-1 
pH WTW 315i, Christian Berner AB - 
 
Vid analyser med tungmetaller har ICP-AES använts som metod för alla ämnen utom 
kvicksilver där AFS använts. 
 
 

3.3.2 Analyser för försöken med RO 

Under processens gång togs prover ut för analys. Vid VRF 1, 5, 10, 20, 30, 40 och 50 mättes 
flöde, pH, konduktivitet och TS på koncentrat, permeat och mix permeat. Detta mättes på 
plats och TS analyserades på Sjöstadsverket. På inkommande vatten togs analyser på SS, 
TOC, NH4-N, NO3-N, PO4-P, tot-P. Vid utvalda VRF för respektive försök analyserades även 
TOC, NH4-N, NO3-N, PO4-P för permeatet, koncentratet och mix permeat. Dessa analyser 
utfördes på Stockholm Vattens laboratorium på Torsgatan. 
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4 Resultat 
4.1 Inkommande vatten 
Analyser 
Inkommande vatten till L 4 har analyserats vid Stockholm vattens laboratorium på Torsgatan 
och resultaten från dessa analyser redovisas som medelvärden för perioden för 
examensarbetet (2005-09-26 till 2006-02-14). Medelvärden för inkommande vatten till 
Henriksdals reningsverk redovisas också (tabell 6). 
 
Tabell 6. Resultat från analyser av dygnsprover på inkommande vatten till L 4 jämfört med 
inkommande vatten till Henriksdals reningsverk(medel av inloppet Henriksdal och Sickla).  
Värdena gäller perioden 2005-09-26 till 2006-02-14. Kursiverade och fetstilta värden är 
veckoprov. 
Värdena inom parentes visar medelvärde för 2005.  
Analysparameter Medel Min värde Max värde Medelvärde Henriksdal 
TSS [mg/l] 293 (271) 240 390 348 (312) 
BOD7 [mg/l] 316 (323) 250 360 269 (242) 
CODtot [mg/l] 620 (607) 510 700  
TOC [mg/l] 178 (179) 150 200 154 (138) 
DOC [mg/l] 82 (82) 58 94  
PO4-P [mg/l] 8 (8) 6,9 11 3 
tot-P [mg/l] 11 (11) 10 12 8 (6,9) 
Alkalinitet 328 (322) 290 420  
Kjeldahl-N [mg/l] 70 (68) 60 91 48 
Tot-N [mg/l]    (43) 
NH4-N [mg/l] 54 (53) 45 76 33 
 
 
Den mängd organiskt material och näringsämnen som kommer in till Sjöstadsverket jämförs 
med inkommande vatten till Henriksdals reningsverk samt med uppskattade koncentrationer 
för det inkommande vattnet till Sjöstadsverket om miljömålet för vattenförbrukning varit 
uppfyllt. Detta miljömål innebar att vattenförbrukningen skulle vara 100 l/pe, dygn. 
Mätningar av vattenförbrukningen till Sjöstadsverket visar på ca 150 l/pe, dygn vilket ger ett 
mindre koncentrerat vatten (tabell 7).  
 
Tabell 7. Analysresultat från Henriksdal jämfört med analysresultat från sjöstadsverket samt 
uppskattade resultat för sjöstadsverket om miljömålet för vattenförbrukningen varit uppfyllt. 
Värdena för ”mål för Sjöstadsverket är en uppskattad  beräknade från en vattenförbrukning 
på 100 lit/pe,d och under förutsättning att inget inläckage eller påkopplat dränvatten finns 
(29). Värdena är årsmedelvärde för 2005. 
Analyser Henriksdal Sjöstadsverket Mål för sjöstadsverket
Tot-N 43   
Kj-N [mg/l]  68 140 
tot-P [mg/l] 6,9 11 21 
COD [mg/l]  607 1350 
TOC [mg/l] 138 179  
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Slutsats 
Koncentrationen av COD samt kväve och fosfor på inkommande vatten till sjöstadsverket 
skulle vara högre om miljömålet för vattenförbrukning varit uppnått. De lägre 
koncentrationerna får till följd att gasproduktionen är lägre än vad den skulle kunna vara samt 
att energiförbrukningen blir högre då flödet är högre än förväntat. 
 
Temperatur inkommande vatten 
Temperaturen på inkommande vatten under försöksperioden har sjunkit från ca 20 oC i 
september till ca 17 oC i februari. Detta beror på att vattnets temperatur följer de normala 
temperaturvariationerna och kyls ner under de kallare vintermånaderna (figur 9). 
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Figur 9. Dygnstemperatur på inkommande vatten under perioden för examensarbetet.  
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Flöde 
Flödets variationer under försöksperioden visas i figur 10 nedan. Flödet höjdes från 0,5 m3/ h 
till 0,75 m3/h den 11 januari 2006. 
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Figur 10. Inkommande flöde i m3/h under försöksperioden. 

4.1.1 Försedimentering 

Försedimenteringen har varit förbehandling till UASB-systemet under hela perioden. Inga 
kemikalier har tillsatts i den. 
Ytbelastningen har vid flöde 0.5 m3/h varit 0,22 m/h och vid flöde 0,75 m3/h var den varit 
0,33 m/h. Beräknat på att försedimenteringens area är 2,3 m2. 
 

 
Q = flödet [m3/h] 
A = aren [m2] 
 
Den organiska belastningen har i medeltal för perioden med flöde 0.5 m3/h varit  
2,12 kg CODtotal/(m3*dygn) och 0,99 kg TSS/(m3*dygn) (koncentrationer se tabell 6).  
För perioden med flöde 0,75 m3/h var den 2,1 kg CODtotal/(m3*dygn) (koncentration 416 mg 
COD/l) och 0,57 kg TSS/(m3*dygn) (111 mg TSS/l) Beräknat på vätskevolymen 3,5 m3. 
 

 
Q = flödet [m3/dygn] 
C = koncentration [kg/m3] 
V = vätskevolymen [m3] 
 
TS halten i primärslammet är i medel 2,5%. 
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Reduktionen av suspenderad substans (TSS)och totala mängden organiskt material 
(CODtotal) under perioden för examensarbetet (2005-09-26 till 2006-02-14) redovisas i tabell 
8. 
Tabell 8. Reduktion av TSS och CODtotal under perioden 2005-09-26 till 2006-02-14. 
Värdena kommer från analyser utförda på Torsgatan. 
 IN [mg/l] UT försedimenteringen [mg/l] Reduktion [%]
TSS  293 131 55 
CODtotal 620 415 33 
 
Koncentrationer av föroreningar på inkommande vatten finns i tabell 6.  

4.2 Anaerob behandling med UASB 
 
UASB-reaktorerna har använts för anaerob nedbrytning av organiskt material. Reducering av 
det organiska materialet har studerats vid rådande flöde, temperatur och koncentrationer på 
det inkommande vattnet till UASB-systemet. 
 

4.2.1 Temperatur 

Temperaturen har stor vikt vid behandling med UASB-reaktorer, där en högre temperatur är 
gynnsam för den mikrobiella nedbrytningen. Temperaturen i UASB reaktorerna har under 
försöksperioden legat mellan 25-30 oC (figur 11). Temperaturen är tänkt att följa inkommande 
vattens temperatur men då ett fel uppstått i styrsystemet har uppvärmning satts igång (figur 
11).  
 

0

5

10

15

20

25

30

35

05/09/2005 25/09/2005 15/10/2005 04/11/2005 24/11/2005 14/12/2005 03/01/2006 23/01/2006 12/02/2006 04/03/2006

Datum

Te
m

pe
ra

tu
r [

o C
]

Inkommande

UASB reaktorer

Figur 11. Temperatur i UASB 1, UASB 2 samt på inkommande vatten. 
 
 
 
 
 



 33

4.2.3 Reduktion av organiskt material  
 
Reduktionen av organiskt material analyseras genom COD. Reduktionsgraden påverkas av 
den organiska (hydrauliska) belastningen, temperaturen samt av vilken form av förbehandling 
som används. Nedan i tabell 9-10 visas resultat från olika försöksperioder där dessa 
parametrar varierar. 
Tabell 9. Reduktion av total COD vid olika processinställningar. FS står för 
försedimentering. Temperaturen avser medeltemperatur i UASB 1 och UASB 2 och är 
beräknat på temperaturen i UASB 2. 

Processinställningar 
Antal 
veckor CODred % 

IN-FS 

CODred 
% FS-
UASB1 

CODred % 
FS-UASB2 

CODred% 
IN-USAB2

Temp
Medel

oC 
Flöde 1.2 m3/h, fällning i FS med Purfix  13 34.40% 44% 46% 64.60% 20,8 
Flöde 1.0 m3/h, fällning i FS med Purfix 
och PIX111  

 
9 46.50% 50.80% 54.20% 72.50% 

22,2 

Flöde 0.5 m3/h, fällning i FS med Purfix 
och PIX111  

 
7 48.40% 3.40% 45.60% 71.90% 

24,5 

Flöde 0.5 m3/h, ingen fällning i FS  9 33.80% 25% 56% 70.70% 24,8 
Flöde 0.75 m3/h, ingen fällning i FS  4 35.80% 46% 50.50% 68.20% 21,0 
 
Tabell 10. Reduktion av löst COD vid olika processinställningar. FS står för 
försedimentering. Temperaturen avser medeltemperatur i UASB 1 och UASB 2. 

Processinställningar 

Antal 
veckor CODreduktion 

% FS-UASB1 
CODreduktion 
% FS-UASB2 

DOCreduktion 
% IN-UASB2 

Temp
Medel 
oC 

Flöde 1.2m3/h, fällning i FS med 
Purfix  

13 
66.80% 65.20% 

73,5 20,8 

Flöde 1.0m3/h, fällning i FS med 
Purfix och PIX111  

9 
70.80% 68.40% 

79,1 22,2 

Flöde 0.5m3/h, fällning i FS med 
Purfix och PIX111  

7 
data saknas data saknas 

80,8 24,5 

Flöde 0.5m3/h, ingen fällning i 
FS  

9 
57.10% 61.80% 

76,6 24,8 

Flöde 0.75 m3/h, ingen fällning i 
FS  

4 
49,8 53,9 

75,8 21,0 

 
Slutsats 
Reduktionsgraden av COD i försedimenteringen och UASB- reaktorerna påverkas av flödet 
genom systemet och tillsats av fällningskemikalier. 
 
Det bör observeras att Purfix är en stärkelsebaserad polymer och ger ett tillskott av COD. 
 
Ett lågt flöde och fällning med både PIX111 och Purfix ger den största reduceringen i 
försedimenteringen. 
I tabellen för reduktion av total COD kan man se en relativt hög reduktion både vid flöde 0,5 
m3/h och flöde 1 m3/h. Detta kan tolkas som att PIX111 ger en hög reduktion av organiskt 
materiel (29).  
 
Den största reduceringen av både total COD och löst COD över hela systemet 
(försedimentering, UASB 1 och UASB 2) skedde under perioden då inkommande flöde var 1 
m3/h och båda fällningskemikalierna användes. Skillnaden är dock inte stor mellan de olika 
perioderna. 
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För reduktionen av CODtotal gäller att under perioden med flöde 0,5 m3/h och tillsats av 
fällningskemikalierna PIX111 och Purfix är skillnaden inte ens en procentenhet från den bästa 
perioden. Under perioden med flöde 0,5 m3/h och utan fällningskemikalietillsats var 
reduceringen knappt 2 procentenheter sämre än den bästa perioden. 
Sämst var reduceringen under perioden med högst flöde, 1,2 m3/h och tillsats av Purfix. 
Skillnaden i reduktion beror troligen på skillnaden i reduktion av suspenderat material (29). 
 
 
Då man endast studerar reduktionen över UASB-steget har den största reduktionen av total 
COD skett under perioden med flöde 0,5 m3/h och utan fällning i försedimenteringen. Vilket 
troligen beror på att suspenderat material reducerats i UASB-reaktorerna i stället för 
försedimenteringen. 
Den bästa reduktionen av löst COD över UASB-steget skedde under perioden med ett flöde 
på 1 m3/h och fällning i försedimenteringen med både PIX111 och purfix.  
 
Temperaturen under de olika perioderna kan även ha påverkan på reduceringsgraden. Det är 
dock svårt att dra några slutsatser utifrån de temperaturer som redovisas i tabellen. 
 
Beträffande kemikalieförbrukning kan sägas att försedimenteringen inte behöver tillsättas 
fällningskemikalier vid låga flöden då dessa inte kan påvisas förbättra den totala reduktionen 
från inkommande till utgående vatten från UASB-systemet med mer än en till två 
procentenheter om man ser till reduktionen av total COD. 
Dock kan man antyda en försämring av reduktionen av löst COD då man inte tillsätter 
fällningskemikalier, vilket skulle kunna bero på en försämrad biologisk aktivitet hos UASB-
reaktorerna.  
  
Generellt kan sägas att förbehandlingen med fällningskemikalier har betydelse för 
reduktionen av COD. 
 
Under perioden för detta examensarbete har flödet under den största delen varit 0,5 m3/h. 
Under de sista veckorna ökades flödet till 0,75 m3/h. Koncentrationen på inkommande vatten 
till UASB-systemet har i medel varit 400 mg total COD /l och 170 mg löstCOD/l. 
Uppehållstiden i UASB-systemet har varit 12 timmar vid ett flöde på 0,5 m3/h och 
reduktionen total COD 71 % och för löst COD 62 %. 
Detta kan jämföras med försök på UASB- system som gjorts under liknande förhållande. Man 
ser då att denna reduktionsgrad är rimlig. (10) 
 
Ytbelastningen i UASB 1 vid flöde 0,3 är 0,38 m/h.  
Flödet i UASB 2 har varit 0.6 m3/h vilket ger en ytbelastning på 0,76 m/h.  
Ytan för respektive reaktor är 0,79 m2.  

 
Q = flödet [m3/h] 
A = aren [m2] 
 
Den organiska belastningen har i medeltal för perioden med flöde 0.3 m3/h i UASB 1 varit 
0,93 kg COD/(m3*dygn) (402 mg COD/l). 
I UASB 2 med flöde 0,6 m3/h har den varit 0,89 kg COD/(m3*dygn) (192 mg COD/l) .  
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För perioden med flöde 0,45 m3/h var den organiska belastningen 0,24 kg VSS/(m3*dygn) 
(67,5 mg VSS/l) i UASB 1  
I UASB 2 med flöde 0,9 m3/h har den varit 0,6 kg VSS/(m3*dygn) (86,75 mg VSS/l).  

 
Q = flödet [m3/dygn] 
C = koncentration [kg/m3] 
V = vätskevolymen [m3] 
 

4.2.4 Gasproduktion i UASB 1 och 2 

Gasproduktionen i UASB 1 och 2 från augusti 2005 till februari 2006 tyder på en viss ökning 
under perioden (figur 12). 
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Figur 12. Gasproduktion i UASB 1, UASB 2, UASB total samt temperatur i reaktorerna under 
perioden för examensarbetet. Gasproduktionen är angiven i dm3/h och temperaturen i oC 
Pilarna anger att flödet höjde från 0.5 m3/h till 0,75 m3/h den 11/1 2006. 

Medelvärdet på gasproduktionen under perioden har i UASB 1 varit 17,5 dm3/h och i UASB 2 
7,8 dm3/h. Produktionen är lägre i UASB 2. Vad denna skillnad beror på är inte känt.  
 
Tabell 11. Total metangasproduktion i UASB 1 och UASB2 per kg CODtotal in till UASB-
systemet. För perioder med olika flöden 

Period  
CODt in 
[mg/dm3] 

Flöde in 
[m3/h] 

CODt 
in 
[kg/h] 

CH4 prod 
[m3/h] 

m3 CH4/kg COD 
in  

V 4-17 400 1.2 0.48 0.028 0.058 
V 18-27 320 1 0.32 0.021 0.065 
V 28-34 310 0.5 0.16 0.015 0.097 
V 39-49 400 0.5 0.2 0.025 0.13 
V 3-7 420 0.75 0.32 0.027 0.086 
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Tabell 12. Total metangasproduktion i UASB 1 och UASB2 per kg CODlöst in till UASB-
systemet. För perioder med olika flöden 
 

Period  
CODlöst in 
[mg/dm3] Flöde in [m3/h]

CODlöst 
in [kg/h]

CH4 prod 
[m3/h] 

m3 CH4/kg COD 
in 

V 4-17 190 1.2 0.29 0.028 0.13 
V 18-27 160 1 0.16 0.021 0.14 
V 28-34   0.5  0.015   
V 39-49 170 0.5 0.09 0.025 0.29 
V 3-7 190 0.75 0.14 0.027 0.19 
 
 
Aktivitetstester har utförts på slammet från de båda reaktorerna och de visar inte någon 
skillnad i metangasproduktion (figur 13). Testerna är utförda på slam från de båda reaktorerna 
på provtagningsnivå tre och fyra, det vill säga de två lägsta nivåerna i reaktorerna. Proverna är 
tagna 2005-11-15 och testerna har utförts av AnoxKaldnes AB (26).  
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Figur 13. Resultat från aktivitetstest av slam från nivå 3 och 4 i UASB-reaktor 1och 2. 
Kurvan visar ackumulerad metanproduktion från referenssubstrat. Kurvan har korrigerats för 
ympens bidrag. (26) 
 
Analyser gjordes även på TSS och VSS på slammet från de olika nivåerna. Resultaten 
redovisas i tabell 13 nedan. Proverna är tagna 2005-11-15 och testerna har utförts av 
AnoxKaldnes AB (26).  
Tabell 13. Resultat från TSS och VSS analyser på slammet från de olika nivåerna i respektive 
UASB-reaktor. Nivåerna på reaktorn är räknade uppifrån och ner. 
Reaktor Nivå TSS [g/kg slam] VSS [g/kg slam]

1 3 62 46,2 
1 4 59,8 44,0 
2 2 6,3 4,2 
2 3 60,0 43,9 
2 4 57,5 43,1 
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Från tabell 13 kan man se att slamhalten är högre i nivåerna längst ner det vill säga nivå tre 
och fyra vilket är bra eftersom slammet ska hållas kvar i reaktorn (se avsnitt 3.1.1). 
Slamprovet från Reaktor 1, nivå 2 innehöll alltför låg slamhalt för att ett test skulle vara 
praktiskt genomförbart, varför inget test med detta slam sattes upp (26). 

 
Vad gäller säkerheten i gasflödesmätarna har kalibrering utförts av dessa som visar att felet i 
mätnoggrannhet för gasflödesmätarna till UASB 1 varierade mätnoggrannheten från 85% (-15 
%) vid ett flöde på 30 ml/min till 100% (+/- 0 %) vid flöde 100 ml/min och 98 % (-2 %) vid 
250 ml/min. För UASB 2 var mätnoggrannheten 108 % (+8 %) vid flöde 30 ml/min, 111 % 
(+11 %) vid 100 ml/min och 112 % (+12 %) vid flöde 250 ml/min. Procentsatsen anger om 
mätaren angav ett högre eller lägre flöde än det verkliga flödet där 100 % anger att flödet är 
korrekt jämfört med referensen om värdet är över 100 % visar gasflödesmätaren ett högre 
flöde än referens mätaren och då värdet är under 100 % visar gasflödesmätaren ett lägre värde 
än referens mätaren. Dessa undersökningar är utförda av SWECO VIAK AB (27)    
 
 

4.3 Efterbehandling av avloppsvattnet från UASB-systemet 
 

4.3.1 Trumfilter och biologisk polering 

 
Trumfiltret har med undantag för försöken med RO varit slutsteget i reningsprocessen. 
Analyser av utgående halter av suspenderat material har bidragit till att utvärdera trumfiltrets 
reningskapacitet vid olika förbehandlingsalternativ samt vid användningen av olika 
trumfilterdukar, vad gäller porstorlek. Den biologiska poleringen har varit inkopplad under ca 
hälften av perioden. En utvärdering av hur utgående halter av suspenderat material från 
trumfiltret påverkas av olika porstorlekar i trumfiltret, fällning i försedimentering och 
trumfiltret samt av att använda biologiska poleringen före trumfiltret har utförts (tabell 14). 
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Tabell 14. Jämförelse av trumfiltrets reningskapacitet under olika perioder under år 2005. 
TSS anges som medelvärden. Alla värden är från dygnsblandprover, utom de under perioden 
2005-07-21 – 2005-08-29, som är från stickprover. Värden inom parentes är från Torsgatans 
lab. TF = trumfilter, FS = försedimentering, BP = biologisk polering och Pf =Purfix. ? anger 
att värdet ej är känt. 
Period 
Vecka 
[år,vecka] 

TF  
Porstorlek 
[μm] 

TF 
fällning 

TF 
Spolfrekvens 
[starter/6min]

TSS 
 Ut 
[mg/l]

FS 
fällning

BP 
Drift/ej 
drift 

BP 
Kolkälla 
(K) [mg 
NO3-
N/l] 

Flöde 
[m3/h] 

0504-
0510 

20 - ? 31,1 
(36,7) 

Pf drift  1,2 

0510,0511 10 - ? 21,5 
(21) 

Pf drift K 1,2 

0512-
0518 

10 - 20-25 (11,2) Pf drift K 
20 

1,2 

0518-
0522 

10 - 10-20 (32,7) Pf + 
PIX111

drift K 
20-40 

1,0 

0522-
0526 

20 - 10 (70) Pf + 
PIX111

drift K 
20-60 

1,0 

0526-
0528 

20 PIX111 10 (70,5) Pf + 
PIX111

drift K 
20-55 

1,0/0,5

0529-
0535 

10 PIX111 10 25,3 Pf + 
PIX111

Drift K (ej 
V33) 
55-87 

0,5 

0535-
0537 

10 ? 25-30 (21,3) ? ? ? - 

0538 10 - För hög (360) - Ej drift - 0,5 
0539-
0544 

30 - 1 44,8 
(51,1) 

- Ej drift - 0,5 

0545-
0602 

10 - 4 (10,3) - Drift 
men 
sänkt 
luftning 

- 0,5 

0603-
0604 

10 - Stigande 
(byte till 
större duk 
sker vid 16) 

(8) - Drift - 0,75 

0605-
0607 

20 - 4 (46,8) - drift - 0,75 

 
Slutsats 
 
De lägsta värdena på halten suspenderat material återfinns under de perioder då en 10 μm 
filterduk används i trumfiltret. Den lägsta halten återfinns under perioden V 45 -05 –V 2 -06, 
då ett medelvärde av TS på 10,3 mg/l uppmätts. De driftinställningar som använts under 
denna period är försedimentering, biologisk efterpolering med sänkt luftning, samt trumfiltret 
utan fällning. Backspolningsfrekvensen har varit kring 4 starter/6 min. 
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Syrehalten i nitrifikationstanken har varit ca 3 mg/l under denna period (V 45 -05 –V 2 -06). 
En ökad reduktion av ammoniumhalten kunde observeras under denna period i jämförelse 
mot perioden före då poleringssteget inte var i drift vilket tyder på att nitrifieringen delvis har 
fungerat 
 
Under perioderna med 20μm filterduk finns de högsta TSS värdena då kemisk fällning över 
trumfiltret sker, med en medelkoncentration på 70 mg TSS/l. Den höga TSS halten beror 
troligen på att bräddningar skedde (29).  
Den kemiska fällningen i försedimenteringen och på trumfiltret tycks inte ha någon betydelse 
för mängden TS som avskiljs, vilket kan konstateras efter att fällningen genomförts under 
både period med hög TSS halt (V22-28) och med låg TSS halt (V29-35). Det som skiljde 
dessa perioder var filterdukens storlek. 
 
Vad gäller inverkan på halten suspenderat material då den biologiska poleringen är inkopplad 
för att få en bättre avskiljning av suspenderat material i trumfiltret kan man jämföra 
perioderna V38, 0539-0544 och 0545- 0602. Slutsatsen man kan dra från denna jämförelse är 
att under vecka 38 då den biologiska poleringen inte varit inkopplad och trumfiltret haft en 10 
μm duk sätts duken igen direkt. Då ett byte till nästa period (0539-0544) görs till en 30 μm 
duk blir TSS-halterna ut från trumfiltret för höga. Då det biologiska poleringssteget sedan 
kopplas in under perioden 0545- 0602 med minskad luftning och trumfilterduken åter byts till 
en med storleken10 μm får man bra driftförhållanden med låg backspolningsfrekvens och låga 
halter TSS ut från trumfiltret.   
 
En parameter som är viktig att ta hänsyn till är flödet. De sista veckorna under 
försöksperioden för examensarbetet höjdes flödet från 0,5 m3/h till 0,75 m3/h vilket 
resulterade i att trumfiltret började backspola upp till 20 starter/6 minuter. Trumfilterduken 
rengjordes men då ingen förbättring skedde byttes det till en duk med porstorlek 20 μm och 
backspolningen sjönk till 4 starter/6 minuter. 
 
Filtermaskvidd tycks ha den avgörande effekten, på utgående TSS halt. 
En nackdel med en mindre porstorlek på trumfilterduken jämfört med en större är den högre 
backspolningsfrekvensen, som ger en högre energikostnad. 
 
Behovet av att tvätta och byta filter ökar tydligt då ett filter med mindre porstorlek används. 
Det går snabbare för små porer att sätta igen (33). 
 
Under perioden för examensarbetet var den bästa processutformningen att använda den 
biologiska poleringen samt trumfilter med porstorlek 10 μm. Detta eftersom trumfiltret satte 
igen direkt med ett filter med 10 μm porstorlek då den biologiska poleringen ej var i drift. 
Trumfiltret gick att köra med ett 30 μm filter utan biologisk polering men då var halterna 
suspenderad substans för hög för både sandfilter och RO. 
 
 

4.3.2 Sandfilter  

Sandfiltret har endast varit i drift i samband med försöken med RO-anläggningen. De 
utgående halterna SS har under dessa försök haft ett medelvärde på 3 mg/l. 
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4.4 Slutbehandling med RO 
För att utvärdera RO- anläggningen som slutbehandlingssteg har fyra försök utförts med 
denna. 
 

4.4.1 Resultat från respektive försök 

Försök 1  
Till delförsök 1 samlades 300 l vatten utgående från sandfiltret i linje 4. Försöket kördes utan 
syrajustering och koncentrerades till VRF 10. Vid denna volymsreduktion faktor var 
permeatflödet så lågt att försöket stoppades (figur 14). Utifrån koncentrationen fosfor på 
koncentratet kan man se att den i jämförelse med koncentrationen på inkommande vatten till 
RO-behandlingen är betydligt lägre än den borde (bilaga 1). Vid VRF 10 borde den vara ca 10 
gånger högre. Detta tillsammans med det låga flödet tyder på en utfällning på membranet. 
Membranet rengjordes både med basisk och sur lösning. Koncentrationen av kväve var också 
låg i koncentratet, särskilt för NH4

+ vilket kan bero på att NH3 avgått då ett förhållandevis 
högt pH rått. 
Vid VRF 10 var koncentrationen av kväve och fosfor under gränsvärdena (tabell 22-23). 
 
Försök 2 
Till delförsök 2 samlades 300 l vatten utgående från sandfiltret i linje 4. Försöket kördes med 
tillsats av saltsyra (HCl) som pH-justerare ,då lösligheten för fosfat är högre vid lägre pH, och 
försöket kördes till VRF 30. Flödet var i detta läge fortfarande högt och man ser tydligt den 
positiva inverkan pH-justeringen har på fluxet (figur 14). I jämförelse med försök 1 ser man 
att koncentrationerna i koncentratet följer VRF mycket tydligare (bilaga 1.2). 
Koncentrationerna på mixpermeat vid VRF 30 underskrider gränsvärdena för fosfor och 
kväve (tabell 22-23).  
 
Försök 3 
Till delförsök 3 samlades 400 l vatten utgående från sandfiltret i linje 4. Försöket kördes med 
tillsats av saltsyra (HCl) som pH-justerare och försöket kördes till VRF 50. Värdena på TS 
och konduktivitet ska följa VRF. I detta försök ser man att det inte gör det. Antagligen beror 
det på att det är svårt att uppnå rätt volym i slutet av försöket, eftersom pumpen automatiskt 
stannar när inflödet till RO-filtret blir för dåligt och det kommer in luft i pumpen. 
Gränsvärdet för kväve i mixpermeat, underskrider gränsvärdena vid VRF 50 men gränsvärdet 
för fosfor överstigs (tabell 22-23). 
 
Försök 4 
Till delförsök 4 samlades 300 l vatten utgående från sandfiltret i linje 4. Försöket kördes med 
tillsats av fosforsyra (HPO4) och salpetersyra (HNO3) som pH-justerare och försöket kördes 
till VRF 30. 
I både koncentrat och permeat kan man se att det är högre koncentrationer av fosfor och 
kväve, i jämförelse med de tidigare försöken, beroende på att de tillförts vid pH-justeringen. 
Koncentrationerna fosfor och kväve i mixpermeat underskrider gränsvärdena vid VRF 30 
(tabell 22-23). 
 
Fosforsyra (HPO4) och salpetersyra (HNO3) tillsätts som pH-justerare i syfte att kunna 
använda koncentratet som växtnäringsämne inom jordbruket. Det förhållande som 
eftersträvades är fem delar kväve och en del fosfor. Efter beräkningar av tillförd mängd syra 
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blev den tillsatta mängden P: N förhållande 1:6. Även i koncentratet är förhållandet mellan 
fosfor och kväve 1:6. Detta borde ge ett bra kombinerat gödselmedel. 
  

4.4.2 Flux och pH 
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Figur 14. Flux vid olika VRF för respektive försök. 
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Figur 15. pH i koncentratet vid de olika försöken och vid olika VRF. 
 
 
 
 
 

4.4.3 Massbalans för fosfor, kväve och TOC 
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Nedan redovisas inkommande och utgående massa för respektive test körning samt förlorad 
mäng av fosfor och kväve och reduktionen i mix permeatet (tabell 15 -20). 
 
Fosfor 
 
Tabell 15. Massbalans för PO4-P 
Test  VRF In [g] Tillsatt syra/ 

Tillsatt massa 
(g P) 

Mix 
Permeat 
[g] 
 

Koncentrat 
[g] 
 

Förlust, 
%  

Reduktion, 
% 

1 10 3,6 ingen 0,027 0,66 80,9 99,25 
2 30 4,5 HCl 0,0116 4,1 8,6 99,74 
3 30 5,2 HCl 0,015 3,9 24,7 99,7 
3 50 5,2 HCl 0,18 3,68 25,7 96,5 
4 30 3,9 H3PO4+HNO3

    5,19 g N 
0,0351 6,2 31,4 99,1 

 
Tabell 16. Massbalans för tot-P 
Test  VRF In [g] Tillsatt syra/ 

Tillsatt massa 
(g P) 

Mix 
Permeat 
[g] 
 

Koncentrat 
[g] 
 

Förlust, 
%  

Reduktion, 
% 

1 10 3,3 ingen 0,027 0,66 79,2 99,2 
2 30 4,5 HCl 0,0116 4,1 8,6 99,7 
3 30 5,6 HCl - 3,9 - - 
3 50 5,6 HCl 0,18424 3,52 33,9 96,7 
4 30 3,9 H3PO4+HNO3

    5,19 g P 
0,0377 5,9 34,7 99 

 
 
 
 
 
 
Slutsats 
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De stora förlusterna av fosfor i försök 1 beror på att en utfällning har bildats på membranet. I 
de övriga försöken där syra tillsatts ser man att förlusterna inte alls är lika stora. Man kan 
även se att förlusterna ökar vid ökat VRF om man jämför försök 2 och 3. Detta beror 
antagligen på att fosforn lättare fälls ut då koncentrationen ökar i det vatten som går in till 
RO-filtret vid ökat VRF. Samma tendens borde dock kunna ses i försök 3 där provet först 
koncentreras 30 gånger och sedan 50 gånger men där är förlusterna nästan lika stora. I försök 
4 ser man att förlusterna är stora eftersom man där tillsatt fosfor i och med syrajusteringen 
och får högre koncentrationer som leder till ökad utfällning (tabell 15-16). Enligt mätningarna 
av pH i koncentratet (figur 14) är det inte skillnaden i pH som är anledningen till de olika 
förlusterna vid VRF 30 i försök 2 respektive 3, men pH kan ha ökat mellan syratillsatserna. 
Om man ser till kväveförlusterna (tabell 17-19) är förlusterna betydligt större i försök 3 vid 
VRF 50 än i samma försök vid VRF 30.  
Fosfatjonen kan bilda ett flertal möjliga föreningar bl.a. kalciumfosfat (Ca3(PO4)2), 
järnfosfater (Fe3(PO4)2) och (FePO4) samt struvit (MgNH4PO4*6H2O). Koncentrationen av 
kalcium kan uppskattas vara ca 20 mg/l som den är i ett mjukt dricksvatten. 
Justeringen av pH så att det hålls lågt påverkar lösligheten av fosfater. Detta beror på att 
fosfatjonerna är starka baser och reagerar med vätejonerna vilket får salterna att lösas upp för 
att upprätthålla jämvikten. 
Exakta beräkningar på om utfällning av ett visst salt kommer att ske har inte genomförts då 
vattnet har en alldeles för komplex sammansättning. En uppskattad beräkning för Ca3(PO4)2 
med ett Ksp värde på 1,3*10-32 visar att Q-värdet (2,2*10-17) beräknat på inkommande 
koncentrationer överstiger Ksp vilket betyder att saltet bildas. Samma beräkning är gjord för 
MgNH4PO4 med ett Ksp-värde på 3*10-13. Q-värdet blir där 1,9*10-10 om Mg koncentrationen 
uppskattas till 5 mg/l och övriga koncentrationer är på inkommande vatten. Q-värdet 
överstiger Ksp-värdet och en utfällning kan därmed ske. I beräkningen antas att de aktuella 
jonerna är de enda som finns i lösningen. 
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Kväve 
 
Tabell 17. Massbalans för NH4-N 
Test  VRF In [g] Tillsatt syra/ 

Tillsatt massa 
(g N) 

Mix 
Permeat 
[g] 
 

Koncentrat 
[g] 
 

Förlust, 
%  

Reduktion, 
% 

1 10 9,9 ingen 0,648 7,92 13,45 93,5 
2 30 13,2 HCl 0,435 12 5,79 96,7 
3 30 23,2 HCl 1,08 21,28 3,6 95,3 
3 50 23,2 HCl 0,94 17,6 20 95,95 
4 30 16,2 H3PO4+HNO3

31,7 g N 
0,725 14,5 68,2 95,5 

 
Tabell 18. Massbalans för NO3-N (värdet inom parentes anger den totala reduktionen då 
kvävet från syratillsatsen är medräknad) 
Test VRF In [g] Tillsatt syra/ 

Tillsatt massa 
(g N) 

Mix 
Permeat 
[g] 
 

Koncentrat 
[g] 
 

Förlust 
%  

Reduktion, 
% 

1 10 6,3 ingen 0,216 5,4 10,85 96,57 
2 30 3,6 HCl 0,116 3,3 5,1 96,8 
3 30 1,4 HCl 0,15 1,2 3,2 89 
3 50 1,4 HCl 0,196 1,04 11,7 86 
4 30 1,8 H3PO4+HNO3

31,7 g N 
0,551 24 ? 69,4 (98.4)

 
 
Tabell 19. Massbalans för tot-N  
Test VRF In [g] Tillsatt syra/ 

Tillsatt massa 
(g N) 

Mix 
Permeat 
[g] 
 

Koncentrat 
[g] 
 

Förlust 
%  

Reduktion, 
% 

1 10 16,5 ingen 0,864 13,2 14,8 94,8 
2 30 17,4 HCl 0,609 16 4,5 96,5 
3 30 25,4 HCl 1,08 21,28 11,9 95,7 
3 50 25,4 HCl 1,14 19,2 20,1 95,5 
4 30 15,2 H3PO4+HNO3

31,7 g N 
1,276 37 18,3 91,6 

 

Slutsats 

För kväve kan samma tendenser ses som för fosforförlusten. Förlusten blir högre där ingen 
syra tillsatts och då koncentrationen är hög. Förlusten av kväve sker möjligtvis som avgång av 
ammoniakgas då NH4

+ övergår till NH3 vid ett ökat pH. Eventuellt fastnar även en del i 
membranet på den bildade utfällningen av fosfat. Olika ammoniumsalter kan också bildas och 
fällas ut på membranet t.ex. struvit.  Mellan varje syratillförsel ökar pH och förluster kan 
därmed ske mellan tillfällena för syrajusteringen.(tabell 15-17).
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TOC 
 
Tabell 20. Massbalans för TOC 
Test  VRF In [g] Tillsatt syra 

 
Mix 
Permeat 
[g] 
 

Koncentrat 
[g] 
 

Förlust, 
%  

Reduktion, 
% 

1 10 3,6 ingen ≤0,54 2,76 8,3 ≥85 
2 30 4,2 HCl ≤0,58 4,1 0 ≥86,2 
3 50 6,8 HCl ≤0,78 4,64 20,2 ≥88,5 
4 30 4,2 H3PO4+HNO3

     
≤0,58 3,7 0 ≥86,2 

 
Slutsats 
Reduktionen är större än 86 % i samtliga försök. Förlusten är endast stor i försök 3 då provet 
koncentrerats 50 gånger. Detta kan bero på att det organiska materialet inte kan passera filtret 
på grund av utfällning av fosfor och därmed fastnar i membranet. (tabell 20).  

 

4.4.4 Ingående och utgående koncentrationer 

Nedan redovisas koncentrationen av TOC, tot-P och tot-N i inkommande och utgående vatten 
från RO-anläggningen (tabell 21-23) 
 
Tabell 21. Ingående och utgående koncentrationer av TOC i respektive försök. 

Koncentration TOC 
Test 1 
VRF 10 

Test 2 
VRF 30 

Test 3 
VRF 30 

Test 3 
VRF 50 

Test 4 
VRF 30 

IN [mg/l] 12 14 17 17 14
Koncentrat [mg/l] 92 410 390 580 370
UT (mix permeat)  [mg/l] ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
 
Tabell 22. Ingående och utgående koncentrationer av tot-P i respektive försök. 

Koncentration tot-P 
Test 1 
VRF 10 

Test 2 
VRF 30 

Test 3 
VRF 30 

Test 3 
VRF 50 

Test 4 
VRF 30 

IN [mg/l] 11 15 14 14 13
Koncentrat [mg/l] 22 410 300 440 590
UT (mix permeat) [mg/l] 0.1 0.04 0,04 0.47 0.13
 
Tabell 23. Ingående och utgående koncentrationer av tot-N i respektive försök. 

Koncentration tot-N 
Test 1 
VRF 10 

Test 2 
VRF 30 

Test 3 
VRF 30 

Test 3 
VRF 50 

Test 4 
VRF 30 

IN [mg/l] 55 58 63,6 63.6 50.5
Koncentrat [mg/l] 440 1600 1600 2400 3700
UT (mix permeat) [mg/l] 3.2 2.1 2,8 2.9 4.4
 
 
Slutsats 
Kväve och fosfor förekommer i höga koncentrationer i koncentratet och i lämpliga 
förhållanden. De utgående koncentrationerna är låga och det är bara i försök 3 där provet 
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koncentrerats 50 gånger som gränsvärdet har överskridits för fosfor. Det betyder att en 
uppkoncentrering 30 gånger är det maximala.  

4.4.5 Energiförbrukning 

Någon exakt beräkning för en RO-anläggnings energiförbrukning i fullskala är inte utförd. En 
uppskattning av en fullskaleanläggnings energiförbrukning är 3-5 kWh/m3 (25) 
 
4.4.5 Koncentratkvalitet 
Halterna av fosfor och kväve i koncentratet har betydelse för kvaliteten som gödselmedel. Så 
höga halter som möjligt eftersträvas i rätt proportioner. I koncentratet som erhölls vid VRF 30 
i försök 2 där saltsyra tillsattes som syrajusterare var koncentrationen fosfor (tot-P) 410 mg/l 
och koncentrationen kväve (tot-N) 1600 mg/l, vilket är rimliga koncentrationer och ett rimligt 
förhållande. Koncentratet går dessutom att koncentrera ytterligare genom indunstning (29). 
Försök 4 är intressant ur gödselmedelssynpunkt då de tillsatta kemikalierna för syrajustering 
var fosforsyra och salpetersyra i stället för saltsyra. Koncentrationerna på fosfor och kväve 
ligger här på 590 mg/l respektive 3700 mg/l.  Detta koncentrat har höga halter 
växtnäringsämnen och ett förhållande dem emellan på 1:6 vilket är rimligt. 
 
Halten tungmetaller analyserades i koncentratet (tabell 25) vid de fyra försöken för att studera 
kvaliteten på det som tänkt näring till jordbruket. Det finns bestämda gränsvärden för 
mängden tungmetaller som får spridas. För att nå utsläppskraven på det renade vattnet var en 
uppkoncentrering till VRF 30 möjlig. Vid försök två, tre och fyra når man dessa gränsvärden 
med god marginal (tabell 24). 
 
Tabell 24. Andelen tungmetaller i milligram per kilogram fosfor i koncentratet vid test ett till 
fyra samt gränsvärden för slam för spridning på åkermark (28).  

Försök 
1 

Försök 2 Försök 3 Försök 4 Line 4 

con.10 con.20 con.30 con.30 con.50 con.20 con.30 

Slam godkänt för 
jordbruk, mgMe/kgP 

Cd mg/kgP 2 0.9 0.7 0.3 0.4 0.3 0.3 66.7 
Hg 

mg/kgP 
 0.5 0.4 0.6 0.4 0.2 0.3 83.3 

Ag 
mg/kgP 

 1 0.98 0.7 0.7 0.5 0.3  

Pb 
mg/kgP 

10 17 15 6.7 6.6 3.7 2.4 3330 

Mo 
mg/kgP 

410 95 83 100 105 52 42  

Cu 
mg/kgP 

3140 860 1090 1100 1250 300 340 20000 

As 
mg/kgP 

 172.7 192.7 400 380 100 110  

Zn 
mg/kgP 

3091 1200 900 1400 1270 650 590 26700 

Ni 
mg/kgP 

1900 450 460 500 480 270 290 1670 

Cr 
mg/kgP 

90 40 40 50 50 18 18 3330 

V mg/kgP  227 197 366 366 55 58  
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Tabell 25. Utgående halter tungmetaller i koncentratet i respektive försök.  

 

4.5 Slambehandling 

 
Figur 16. Slambalans för slambehandlingen i linje 4. TS och VS in och ut från rötkammaren 
är analyserade vi Sjöstadsverket under perioden oktober till december 2005. COD är 
beräknad från VS. Analysresultat på rejektvattnet är från prover analyserade vid 
Sjöstadsverket under november och december 2005. Analysresultat på centrifugerat slam är 
från prover analyserade vid Torsgatans laboratorium under september till november 2005. 
 
Slambalansen (figur 16) för slambehandlingslinjen visar på en hög reduktion av organiskt 
material i rötkammaren, från 2,2 kg /d inkommande till 0,5 kg/d utgående. 
Gasproduktionen ligger på 0,6 m3 biogas/d och utrötningsgraden på 77 %. 
Slamflödet från linje 4 är litet då den enda källan är försedimenteringen. Detta ger att 
uppehållstiden ligger kring 100 dygn vilket är väldigt högt (30). För att öka slammängden till 
rötkammaren skulle slammet från trumfiltret kunna pumpas dit. Under denna försöksperiod 
har detta slam dumpats. 
 
Det slam som analyserats under denna period är troligen slam från tidigare period under året 
då fällningskemikalier tillsattes i försedimenteringen. Detta beror på att uppehållstiden är så 
lång och det beräknas ta tre gånger uppehållstiden att byta ut allt slam i rötkammaren. Detta 
kan medföra att koncentrationen fosfor är högre då det var fosfor som fälldes. 
 
Rejektvattnet innehåller för höga koncentrationer av kväve och fosfor och måsta återföras till 
processen. Koncentrationen NH4-N är 74 mg/l och koncentrationen PO4-P är 15,7 mg/l. 

  K Cd Hg Ag Pb Mo Cu As Zn Ni Cr V 
  mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 
Test 1 
VRF 10 180 0.05   0.08 0.3 9.0 69   68 

42 
2.0   

Test 2 
VRF 30 700 0.3 0.15 0.4 6.1 34 450 79 390

190 
17 81 

Test 3 
VRF 50   0.2 0.2 0.3 2.9 46 550 170 560

210 
22 160 

Test 4 
VRF 30   0.2 0.18 0.2 1.5 28 210 74 370

180 
11 36 
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Förslag på lösningen av tillvaratagande av rejektvattnet är att cirkulera det till den biologiska 
poleringen eller att genom lämplig metod koncentrera det och leverera som näringsrik 
restprodukt (35).  
 
Tungmetallinnehållet i slammet får inte överstiga de gränsvärden som finns för spridning av 
slam på jordbruksmarker (tabell 26). Det är ur kvalitetssynpunkt även viktigt att det har höga 
halter fosfor och kväve (tabell 29). 
 
 
Tabell 26. Medelvärde av tungmetaller i centrifugerat slam från perioden september, oktober 
och november 2005 angivet som mg tungmetall/gram fosfor jämfört med gränsvärdena för 
tungmetaller som får spridas i jordbruk angivet som mg tungmetall per gram fosfor. Analyser 
utförda på Stockholm Vattens laboratorium på Torsgatan. 

Tungmetall 
 

Ag B Cd Co Cr Cu Fe Hg Mn Mo 
 

Pb Ni Zn 

Koncentration 
i slam [mg/gP] 

 
 
0,2 0,28 0,015 0,1 0,67 2,7 2153 0,0035 9,1 0,085

 
 

0,18 0,39 11,4
Gränsvärde 
för jordbruk 

[mg/gP] 

 

 0,0667  3,33 20  0,0833   

 
 
3,33 1,67 26,7

 
Tabell 27. Medelvärde av tungmetaller i centrifugerat slam från perioden vecka 2 och 3 år 
2006 angivet som mg tungmetall/gram fosfor.  Analyser utförda på Stockholm Vattens 
laboratorium på Torsgatan. 

Tungmetaller Ag B Cd Co Cr Cu Fe Hg Mn Mo 
 

Pb Ni Zn 

Koncentration 
i slam 

[mg/gP] 0.21 0.91 0.03 0.12 0.83 5.22 1028 0.01 4.49 0.15 

 
 

0,3 0.46 18 
 
Slammet klarar gränsvärdena för tungmetaller och får därmed spridas på jordbruksmark. 
De låga halterna tungmetaller kan tyda på att tungmetallerna reduceras under 
reningsprocessen. En förklaring kan vara att de fälls ut i rötkammaren som sulfider eftersom 
det i rötningsprocessen bildas svavelväte. 
En jämförelse mellan tabell 26 och 27 visar att tungmetallhalterna har blivit högre per gram 
fosfor då prover från hösten jämförs med prover tagna under januari 2006. Det beror på att 
fosforhalterna har minskat på grund av att fosfor inte längre fälls i försedimenteringen och att 
slammet från rötkammaren sakta byts ut mot nyare slam. Under hösten 2005 var halten fosfor 
5,2 % av TS halterna från prover under januari 2006 ligger på 3,5 %av TS. 
Det inkommande vattnet till Sjöstadsverket borde även ha en lägre koncentration tungmetaller 
än ett vanligt reningsverk där även dagvatten behandlas.  
 
Tabell 28. Medelvärden på fosfor och kväve under september, oktober och november 2005 
jämfört med januari 2006 i centrifugerat slam angivet som % av TS. 
P [% av TS] 
2005 

tot-N [% av TS] 
2005 

P [% av TS] 
2006 

tot-N [% av TS] 
2006 

5.2 4 3,5 ?
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Halterna fosfor är högre än halterna kväve under hösten 2005 men man ser att halten fosfor 
minskar under januari 2006 och närmar sig koncentrationen kväve som torde vara konstant 
eftersom anledningen till att fosforhalten sjunker är att det inte längre fälls fosfor i 
försedimenteringen. 

4.6 Massflöde av näringsämnen genom reningslinjen 
 
Tabell 29. Massflöde av fosfor, kväve och TOC över reningslinjen. 

  IN Ut FS 
Slam 
FS 

Ut 
UASB 

Reduktion 
UASB 

ut 
BP+TF

slam TF 
samt 
omvandling 
till CO2 och 
N2 i BP 

Ut 
RO 

Konc. 
RO 
VRF 
30 

Förlust 
RO 

P-
tot[%] 100 96 4 96 0 88 8 0.5 78 9.5

N-tot 
[%] 100 90 10 90 0 85

Även förlust 
som N2 vid 

denitrifiering 
5 3 77 5

TOC 
[%] 100 77 23 42

Till största 
del bildat 

biogas 35 7

Även förlust 
somCO2 vid 

nitrifiering 
35 1 5 1

 
 
Massflödet av fosfor, kväve och TOC är uppskattat utifrån de analyser som gjorts under 
försöksperioden med flöde 0,5 m3/h och biologisk polering inkopplad (tabell 29).  
För kväve och fosfor sker en viss reduktion i försedimenteringen, ingen reduktion över 
UASB-reaktorerna och en liten reduktion över trumfiltret och den biologiska poleringen. Den 
största reduktionen sker över RO steget vilket är det önskvärda eftersom man vill uppnå en så 
hög koncentration som möjligt av näringsämnen i koncentratet. Utsläppet av fosfor och kväve 
med det renade vattnet är lågt. Förlusterna gäller för försöket med uppkoncentrering till VRF 
30 och tillsats av saltsyra. Förlusten av kväve är främst som utfällning på membranet vilket 
hamnar i tvättvattnet då membranet rengörs. Detta kan tas till vara och återföras i processen 
och behöver därmed inte ses som en förlust. Förlusten av kväve kan ske både som ammoniak 
avgång till luften och som struvitfällning. Den del av kvävet som fastnar i membranet kan 
även den återföras till processen. 
För TOC sker en stor reduktion i alla reningssteg och endast en liten del släpps ut med det 
renade vattnet. För de förluster som sker gäller att den största delen utgörs av utfällning på 
membranet och hamnar i tvättvattnet. Tvättvattnet måste därmed behandlas. Det kan 
eventuellt återföras till processen och exempelvis blandas med inkommande vatten. 
För att ta till vara på detta kan en recirkulering ske till det inkommande vattnet.  
Resultat från analyserna utförda på Sjöstadsverket redovisas i bilaga 2. 
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5. Sammanfattade resultat och slutsatser för linje 4 

Syftet med examensarbetet var att utvärdera linje 4 i fråga om reningskapacitet, kvalitet på 
restprodukt samt energivinst respektive energiförbrukning. 
 
Reningsprocessen har fungerat mycket stabilt och av de få avbrott som förekommit har inget 
av de ingående reningsstegen varit orsaken, utan i stället har driftsavbrotten orsakats av stopp 
i inkommande vatten samt problem med styrsystemet för anläggningen. 
 
För linje 4 som helhet har en uppskattning av energibalans gjorts där den energigivande delen 
består av rötningsprocessen i UASB-systemet och rötkammaren då biogas produceras. Denna 
energivinst har beräknats till 0,69 kWh/m3 renat vatten. 
 
Det energiförbrukande steget innefattar endas RO-anläggningen. Energiförbrukningen har här 
uppskattats för en fullskaleanläggning till 4 kWh/m3 renat vatten (25). 
Energiförbrukningen för RO-anläggningen som använts vid försöken har en större 
energiförbrukning. Denna är uppskattningsvis 37 kWh/m3 renat vatten. 

Restprodukten från linje 4 består av slam från slambehandlingslinjen och koncentrat från RO-
anläggningen i vattenbehandlingslinjen. För att kretsloppet av näringsämnen ska kunna slutas 
är det av stor vikt att kunna återföra näringsämnena från avloppsreningen till jordbruket. För 
detta ändamål krävs det dock att resprodukten inte innehåller för höga halter tungmetaller. För 
att restprodukten ska vara av intresse som växtnäringsämne bör det även innehålla höga halter 
växtnäringsämnen i detta fall kväve och fosfor i rätt proportioner.   
Resultaten från dessa försök är bra. Det utgående vattnet klarar utsläppskraven för kväve (6 
mg/l) och fosfor (0,15 mg/l) vid en volymsreduktionsfaktor (VRF) på 30 vid tillsats av syra. 
Koncentratet från RO: n är av god kvalitet och en stor del av kvävet och fosforn kommer fram 
till detta reningssteg. Koncentrationerna på fosfor och kväve är 590 mg/l respektive 3700 mg/l 
då salpetersyra och fosforsyra tillsats som syrajusterare och vid det VRF där utsläppskraven 
uppnåtts. Koncentratet klarar kvalitetskraven för tungmetaller för spridning på åkermarker. 
 
Vidare försök med en kontinuerlig RO-anläggning är att rekommendera. Då kan en säkrare 
energiberäkning göras.  
Behandling av rejektvattnet bör utvärderas och slammet från trumfiltret bör tas om hand. 
Rejektvattnet skulle kunna återföras till den biologiska poleringen och slammet till 
rötkammaren. 
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7. Bilagor 
Bilaga 1 Analysdata för RO-försöken 
Bilaga 1.1 Koncentrationer på inkommande vatten 
L4: Ink. RO        
 TOC NH4-N NO3-N PO4-P Tot-P Kjel-N NO2-N 
 mg /l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

 
SS-EN 
1484-1 AN 30/87 AN 5201 

SS028126-
2 DrLange AN300/ASN3503 AN 5201 

01/12/2005 12 33 21 12 11 34   
06/12/2005 14 44 12 15 15 45 1.0 
09/12/2005 17 58 3.6 13 14 60   
12/12/2005 14 54 6.0 13 13 55 0.5 
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Bilaga 1.2 Koncentrationer i koncentratet 
 

L4: Koncentrat 
10         
 TOC NH4-N NO3-N PO4-P Tot-P Kjel-N NO2-N  
 mg /l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l  

 
SS-EN 
1484-1 AN 30/87 AN 5201 

SS028126-
2 DrLange AN300/ASN3503 AN 5201  

01/12/2005 92 260 180 22 22 260    
06/12/2005 140 420 120 140 140   11  
12/12/2005 140 520 770 200        

         
L4: Koncentrat 
20        

Kj-
N+NO3-
N 

 TOC NH4-N NO3-N PO4-P Tot-P Kjel-N NO2-N Tot-N
 mg /l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

 
SS-EN 
1484-1 AN 30/87 AN 5201 

SS028126-
2 DrLange AN300/ASN3503 AN 5201   

06/12/2005 220 660 180 220 210 690 17 870
09/12/2005 270 1000 65 210 220 1000   1100
12/12/2005 240 910 1600 400 320     2300

         
L4: Koncentrat 
30        

Kj-
N+NO3-
N 

 TOC NH4-N NO3-N PO4-P Tot-P Kjel-N NO2-N Tot-N
 mg /l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

 
SS-EN 
1484-1 AN 30/87 AN 5201 

SS028126-
2 DrLange AN300/ASN3503 AN 5201   

06/12/2005 410 1200 330 410 410 1300 34 1600
09/12/2005 390 1500 92 300 300 1500   1600
12/12/2005 370 1450 2400 620 590     3700

         
L4: Koncentrat 
50       

Kj-N+NO3-
N  

 TOC NH4-N NO3-N PO4-P Tot-P Kjel-N Tot-N  
 mg /l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l  

 
SS-EN 
1484-1 AN 30/87 AN 5201 

SS028126-
2 DrLange AN300/ASN3503    

09/12/2005 580 2200 130 460 440 2300 2400  
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Bilaga 1.3 Koncentrationer i permeatet 
L4: Permeat 10      
 TOC NH4-N NO3-N PO4-P NO2-N 
 mg /l mg/l mg/l mg/l mg/l 

 
SS-EN 1484-

1 AN 30/87 AN 5201 SS028126-2 AN 5201 
01/12/2005 <2 29 14 0.24   
06/12/2005 <2 3.1 1.3 0.12 0.2 
12/12/2005 <2 6.9 6.0 0.18   

      
L4: Permeat 20      
 TOC NH4-N NO3-N PO4-P NO2-N 
 mg /l mg/l mg/l mg/l mg/l 

 
SS-EN 1484-

1 AN 30/87 AN 5201 SS028126-2 AN 5201 
06/12/2005 <2 4.5 1.7 0.21 0.2 
09/12/2005 <2 8.3 0.9 0.14   
12/12/2005 <2 10 13 0.39   

      
L4: Permeat 30      
 TOC NH4-N NO3-N PO4-P NO2-N 
 mg /l mg/l mg/l mg/l mg/l 

 
SS-EN 1484-

1 AN 30/87 AN 5201 SS028126-2 AN 5201 
06/12/2005 <2 10 3.8 0.40 0.5 
09/12/2005 <2 10 1.4 0.24   
12/12/2005 <2 15 20 0.58   

      
L4: Permeat 50      
 TOC NH4-N NO3-N PO4-P NO2-N 
 mg /l mg/l mg/l mg/l mg/l 

 
SS-EN 1484-

1 AN 30/87 AN 5201 SS028126-2 AN 5201 
09/12/2005 <2 18 2.4 0.48   
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Bilaga 1.4 Koncentrationer i mix permeat 
L4: Mix permeat 10     
 TOC NH4-N NO3-N PO4-P NO2-N 
 mg /l mg/l mg/l mg/l mg/l 
 SS-EN 1484-1 AN 30/87 AN 5201 SS028126-2 AN 5201 
01/12/2005 <2 2.4 0.8 0.10   
06/12/2005 <2 1.4 0.3 0.04 <0,1 
12/12/2005 <2 2.2 1.2 0.06   
      
L4: Mix permeat 20     
 TOC NH4-N NO3-N PO4-P NO2-N 
 mg /l mg/l mg/l mg/l mg/l 
 SS-EN 1484-1 AN 30/87 AN 5201 SS028126-2 AN 5201 
06/12/2005 <2 1.4 <0,5 0.03 <0,1 
09/12/2005 <2 2.3 <0,5 0.04   
12/12/2005 <2 2.5 1.5 0.08   
      
L4: Mix permeat 30     
 TOC NH4-N NO3-N PO4-P NO2-N 
 mg /l mg/l mg/l mg/l mg/l 
 SS-EN 1484-1 AN 30/87 AN 5201 SS028126-2 AN 5201 
06/12/2005 <2 1.5 <0,5 0.04 <0,1 
09/12/2005 <2 2.3 <0,5 0.04   
12/12/2005 <2 2.5 1.9 0.13   
      
L4: Mix permeat 50     
 TOC NH4-N NO3-N PO4-P NO2-N 
 mg /l mg/l mg/l mg/l mg/l 
 SS-EN 1484-1 AN 30/87 AN 5201 SS028126-2 AN 5201 
09/12/2005 <2 2.4 <0,5 0.47   
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 Bilaga 2. Analysresultat från analyser utförda på Sjöstadsverket. 
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