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Förord 
I den här delrapporten redovisas projektår 2 (oktober 2014-november 2015) av de fleråriga 
pilotförsök med membranbiorening av kommunalt avloppsvatten som genomförs gemensamt av 
Stockholm Vatten VA AB och IVL Svenska Miljöinstitutet AB på forskningsanläggningen 
Hammarby Sjöstadsverk. Projektet har finansierats av Stockholm Vatten VA AB och Stiftelsen IVL.  
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Sammanfattning 
I den här delrapporten redovisas projektår 2 av de fleråriga pilotförsök med membranbiorening av 
kommunalt avloppsvatten som genomförs gemensamt av Stockholm Vatten VA AB och IVL Svenska 
Miljöinstitutet AB på forskningsanläggningen Hammarby Sjöstadsverk. I försöken kombineras en 
aktivslamprocess med membranfiltrering för att uppnå en högre reningsgrad och driftsäkerhet.  

Syftet med pilotförsöken var, och är, att få information om och erfarenhet av att införa membranteknik och 
den processlösning för den biologiska reningen som är tänkt för Henriksdals reningsverk inom projektet 
Stockholms framtida avloppsrening. Under försöksår 2 har stort fokus legat på optimering av fosforreningen. 
Ett antal försök har också genomförts med fokus på kvävereningen, membranrengöring, utsläpp av 
oönskade föroreningar och slammets sammansättning.  Följande slutsatser kunde dras från försöksår 2: 

 Fosforrening ner till utgående halter, < 0,2 mg P/L, kan uppnås med stabil drift under längre perioder.  

 Membranen är känsliga för överdosering av fällningskemikalie, särskilt om kemikalien doseras i nära 
anslutning till MBR-tanken. Igensättningen av membran har konstaterats bero på val av 
fällningskemikalie (dosering av Fe3+ medförde snabbare igensättning än dosering av Fe2+), var i 
processlinjen den doseras samt i vilken mängd den doseras. 

 Den styrstrategi som visade sig mest lämpad för att uppnå önskad fosforrening, utan att riskera kraftig 
igensättning av membranen, var en konstant flödesproportionell basdos av Fe2+ i luftat förfällningssteg 
kombinerat med två doser styrda på utgående fosfatkoncentration. I de kompletterande stegen styrs 
dosering av  Fe2+ i aerob zon en utgående fosfatkoncentration på 0,15 mg/L  och Fe3+ i anox zon mot en 
utgående fosfatkoncentration 0,20 mg/L. 

 Returslamdeoxzonen (RAS-Deox) är designad på ett korrekt sätt för att allt syre i det syrerika vattnet 
returslammet från MBR ska hinna förbrukas vid medelflöde. 

 Mängden lustgasutsläpp verkar vara generellt låga och lägre jämfört med konventionella aktiv slam-
reningslinjer. 

 Kvävereningen blir mer effektiv om nitratrecirkulationen går från början av efterdenitrifikationszonen 
(BR5) istället för i slutet av denna zon (BR6). 

 Vid utvärdering av två olika kolkällor visade sig Brenntaplus ha en lägre totalkostnad jämfört med 
NaAc, trots att större mängder Brenntaplus behövde användas för att uppnå önskad kväverening. 

 I samband med CIP har höga halter av AOX noterats i permeatet. Ytterligare analyser av detta kommer 
att genomföras under försöksår 3. 

 Mikrofloran i slammet är ej densamma i linje SSV L1 MBR och i Henriksdals ARV. Båda följer dock en 
årlig cykel och sammansättningen var vid provtagningens avslut ungefär densamma som vid dess start 
(ett år tidigare) för både SSV L1 MBR och Henriksdal ARV. 

 Vid ”soaking” CIP ökade permeabiliteten kraftigare än efter en normal CIP.  

 Lägre pH på oxalsyran i samband med CIP resulterade i en kraftigare ökning av permeabilitet, samt 
höga halter av utgående järn efter genomförd CIP, jämfört mot en normal CIP.  

 CIP på en membranenhet i taget, för att försäkra att båda membranenheterna genomgår likadana 
reningsprocesser, jämnade ut permeabilitetsskillnanderna i membranen. 
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Summary 
This report shows the results from project year 2 of the pilot trials with membrane biological treatment of 
municipal wastewater, carried out by IVL Swedish Environmental Research Institute and Stockholm 
Vatten VA AB in cooperation, at the R&D facility Hammarby Sjöstadsverk. In the trials, a conventional 
activated sludge process is combined with membrane filtration to reach a higher level of both purification 
and operational stability. 

The objectives of the trials were, and are, to collect information and experience of implementing 
membrane filtration and the selected process for the biological treatment at Henriksdal WWTP within the 
project Stockholms framtida avloppsvattenrening. During project year 2, a large focus has been put on 
optimization of the phosphorous removal. A number of trials have also been performed focusing on the 
nitrogen removal, membrane cleaning, composition of the sludge and discharge of unwanted pollutants. 
The following conclusions can be drawn based on project year 2: 

 It is possible to reach stable effluent phosphorus levels < 0.2 mg/L, also during longer periods of 
operation. 

 Fouling of membranes has been observed to depend on type of precipitation chemical (dosing with 
Fe3+ results in more fouling compared to dosing with Fe2+), where in the process line it is being added 
(the closer to the MBR, the faster the fouling), and in which amount it is being dosed. 

  The most suitable control strategy, for both phosphorus removal and membrane performance, 
appeared to be a constant flow proportional base dose of Fe2+ in the aerated pre-precipitation tank, 
combined with two doses based in the effluent phosphate concentration; Fe2+ in the aerobic zone, 
with set points of 0.15 mg/L and 0.20 mg/L of effluent phosphate respectively.  

 The return sludge de-oxygen zone is designed in a correct way for all the oxygen in the oxygen rich 
return sludge from the MBR to be consumed, during average flow. 

 The amount of nitrous oxide (laughing gas) emitted from the process is generally low compared to 
other conventional activated sludge treatment plants. 

 The nitrogen removal is more efficient when nitrate is recirculated from the beginning of the post 
anoxic zone (BR5) compared to from the end of the same zone (BR6). 

 Brenntaplus as carbon source showed to have lower total costs compared to NaAC, even though 
larger amounts of Brenntaplus were needed to reach the target effluent limit for nitrogen. 

 In connection to cleaning the membranes, high levels of AOX have been noted in the effluent. Further 
analyses of this effect will be performed during project year 3. 

 The microbiological composition of the sludge is not the same in the pilot scale treatment line 
compared to full scale Henriksdal WWTP. Both plants though follow a yearly cycle of the 
composition. 

 When performing a soaking cleaning of the membranes, the permeability increased more than 
during standard cleaning procedure. 

 A lower pH of the oxalic acid during membrane cleaning resulted in a larger permeability increase 
than during standard cleaning procedure. 

 When cleaning the two membrane units separately, the initial permeability difference between the 
two units was reduced. 
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Terminologi och förkortningar 
 

Aerob Luftad 

Anox Ej luftad 

AOX Absorberbara organiskt bundna halogener 

ARV Avloppsreningsverk 

BOD7 Biologiskt syreförbrukning, 7 dygn mg/L)  

BR1 till BR6 Bioreaktorer 1 till 6, prov- och analyspunkter 

CIP Rengöring av membran på plats i membranbioreaktor (Clean-In-Place) 

COD Kemisk syreförbrukning (mg/L) 

DO Löst syre (dissolved oxygen) (mg/L) 

EDN Efterdenitrifikation 

EOX Extraherbara organiskt bundna halogener 

Fe Järn (mg/L) 

Flux  Flöde per membranyta, enhet L/(m2·h). Flux är ett mått på hur hårt membranen 
belastas. 

Fouling  Igensättning av membranyta vilket resulterar i försämrat flöde genom membranet. 

FS Flat sheet, platt[-membran] (membrantyp) 

FV Försedimenterat vatten, prov- och analyspunkt 

HF Hollow fibre/hålfiber (membrantyp) 

MBR MembranBioReaktor, bioreaktor med membranseparation, prov- och analyspunkt 

NH4-N  Ammoniumkväve (mg/L) 

NO2-N  Nitritkväve (mg/L) 

NO3-N  Nitratkväve (mg/L) 

Org-N Organiskt bundet kväve (mg/L) 

Permeabilitet   Flux per TMP, enhet L/(m2·h·bar). Permeabilitet är ett mått på hur bra ett visst flux 
tas ut genom membranen. Permeabiliteten försämras gradvis med tiden beroende 
på fouling. 

Permeat   Det avloppsvatten som trängt igenom efter membranet. 

PO4-P  Fosfatfosfor (mg/L) 

PS Primärslam 

RAS-Deox Zon dit returslam (RAS, Return Activated Sludge) leds för avluftning 

Relaxationstid  Den tid som uttag av permeat från membranet stoppas som en del av en normal 
driftcykel. Under uppehållet luftas membranet med scouring air. Detta ger en 
återhämtning av permeabiliteten. 

Scouring air  Ett konstant luftflöde kring membranmoduler som reducerar fouling. 

SED  Försedimentering 

SFA 2040 Stockholms Framtida Avloppsvattenrening år 2040 

SS   Suspenderat material (suspended solids, mg/L) 



IVL-rapport B 2271 Pilotförsök med membranreaktor för avloppsvattenrening 
 

9 

SSV L1 MBR Förkortning för Pilotlinje Linje 1 vid Hammarby Sjöstadsverk som användes för 
projektet 

TDS  Total upplöst material (total dissolved solids, mg/L) 

TOC  Totalt organiskt kol (total organic carbon, mg/L) 

TMP Transmembrantryckskillnad, enhet mbar. Skillnaden i tryck före och efter 
membran, kan jämföras med filtermotstånd.  

Tot-N Totalkväve (mg/L) 

Tot-P Totalfosfor (mg/L) 

UT Utgående vatten, prov- och analyspunkt 

VSS Glödförlust (Volatile suspended solids, %) 

ÖS Överskottsslam 
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1 Inledning 
I den här delrapporten redovisas projektår 2 av de fleråriga pilotförsök med membranbiorening av 
kommunalt avloppsvatten som genomförs gemensamt av Stockholm Vatten VA AB och IVL Svenska 
Miljöinstitutet AB på forskningsanläggningen Hammarby Sjöstadsverk. I försöken kombineras en 
aktivslamprocess med membranfiltrering för att uppnå en högre reningsgrad och driftsäkerhet. Försöksår 
1 finns redovisat i separat rapport (Samuelsson, et al., 2014) men sammanfattas i denna rapport i avsnitt 4. 

Bakgrund till och syfte med försöken beskrivs i avsnitten 2 och 3. En viktig aspekt för en planerad 
fullskaleimplementering av processen i Henriksdals reningsverk är jämförelsen mellan pilotskalan och 
fullskalan, samt hur resultaten kan överföras till fullskala. Försöksuppställningen, skillnader i pilotskalan 
jämfört med fullskala och genomförda processändringar jämfört med projektår 1 beskrivs i avsnitt 5. 
Genomförande och resultat från pilotförsöken redovisas i avsnitt 6. Rapporten avslutas med slutsatser i 
avsnitt 7 och planering för fortsatta försök (under försöksår 3) i avsnitt 8. 
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2 Bakgrund 
År 2040 kommer belastningen in till Henriksdals reningsverk att ha fördubblats jämfört med idag (år 2016) 
Detta beror på flera orsaker, dels på grund av att Stockholms läns befolkning ökar men även för att allt 
avloppsvatten från Bromma reningsverk framöver ska överföras till Henriksdal. Eftersom Henriksdals 
reningsverk dessutom kommer att behöva klara av skärpta reningskrav har det beslutats att uppgradera 
Henriksdals reningsverk till en MembranBioReaktor (MBR). Med hjälp av membranseparationstekniken 
går det att hantera både en ökad biologisk och hydraulisk belastning samt skärpta reningskrav inom redan 
befintliga volymer på Henriksdal. 

Avloppsreningsprocesser med membranseparation är en ny teknik i Sverige men en väl beprövad teknik 
inom både industriell och kommunal avloppsrening i andra länder. I Italien och Tyskland finns relativt 
stora kommunala avloppsreningsverk med membranteknik som varit i drift i närmare 15 år  (Brepols, 
2010) (Judd, 2010). Även i länder som USA, China, Japan, Korea, Frankrike, Storbritannien och Spanien 
finns flera större anläggningar (ca 50 000 – 800 000 pe) som varit i drift i 5-10 år (www.thembrsite.com, 
2016-06-28).  

Intresset för membranbioteknik ökar stadigt både inom Sverige, där flera VA-organisationer förutom 
Stockholm Vatten och Syvab för närvarande utreder möjligheten att tillämpa tekniken, och internationellt. 
Drivkraften är för det mesta striktare reningskrav för skydd av känsliga recipienter eller vattentäkter i 
kombination med minskade utrymmen för avloppsrening i städer som växer. Nyttjandet av membran ger 
också goda förutsättningar för efterbehandling såsom desinfektion eller läkemedelsrening. 

Utmaningen för Henriksdals framtida MBR-process är bl.a. den säsongsvis låga temperaturen som 
påverkar membranens kapacitet och det förväntade låga utsläppskravet på kväve (6 mg/L) och fosfor (0,2 
mg/L) som måste uppnås utan slutpolering och utan att membranen sätter igen. Fosforreduktionen 
kommer även i den framtida processen ske kemiskt, till största delen med tillsats av järnsulfat (Fe2+). 

Det finns reningsverk i USA, t.ex. Broad Run och King William County i Virginia, Ruidoso i New Mexico, 
Cauley Creek och Yellow River i Georgia, som tillämpar långtgående fosfor- och kväverening ner till 0,05-
0,10 och mg TP/L och 0-6 mg TN/L med membranteknik utan efterpolering (Pellegrin, et al., 2015). 
Fosforavskiljningen åstadkoms med en kombination av biologisk fosforrening (EBPR) och fällning med 
trevärd metall (Al3+ eller Fe3+). Ingen av anläggningarna använder tvåvärt järn (järnsulfat/hepta) för 
fosforavskiljning och ingen har lika låg designtemperatur som Henriksdal.  

För att utöka kunskapen om membranteknik under svenska förhållanden beslutade Stockholm Vatten att 
genomföra försök i pilotskala. På FoU-anläggningen Hammarby Sjöstadsverk fanns det sen tidigare en 
pilotanläggning med samma processutformning och samma inkommande avloppsvatten som den 
nuvarande aktivslamprocessen vid Henriksdalsverket. Denna linje byggdes om till en membranbioreaktor 
vilket gav utmärkta möjligheter att testa MBR-tekniken under samma förutsättningar som 
membrananläggningen i det framtida Henriksdalsverket. Under år 2 byggdes piloten om för att anpassa 
den biologiska reningsprocessens utformning till den som Stockholm Vatten beslutat att använda i sin 
framtida anläggning. 

För en övergripande beskrivning av membranseparationens princip, tekniker och uppbyggnaden av 
pilotlinjen vid Hammarby Sjöstadsverk hänvisas till slutrapport för försöksår 1 (Samuelsson, et al., 2014). 
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3 Syfte och mål med pilotförsöken 
Syftet med pilotförsöken var, och är, att få information om och erfarenhet av att införa membranteknik och 
den processlösning för den biologiska reningen som är tänkt för Henriksdals reningsverk inom projektet 
Stockholms framtida avloppsrening. Mer specifikt skulle följande punkter utredas: 

 Uppnås ställda reningskrav? Reningskraven är angivna i Tabell 1 och förväntas bli kommande 
tillståndskrav vid Henriksdals reningsverk. 

 Vilka ytterligare processoptimeringar kan göras inom befintliga volymer? 

 Hur ser driftekonomin ut för vald processlösning? 

 Vilket drift- och underhållsbehov finns för processlösningen? 

 Processpecifika frågor, exempelvis slamegenskaper, processtyrning och maskinella iakttagelser. 

 Driftstabilitet och robusthet, systemets svar på dynamisk belastning och höga flöden. 

 Hur påverkas membranen av faktorer som dosering av fällningskemikalie, dosering av kolkälla, 
luftningsstrategier och CIP? 

 

Tabell 1. Aktuella och förväntade reningskrav för Henriksdals reningsverk. 

Parameter 2016 Kommentar 2040 Kommentar 
BOD7 (mg/L) 8 Gränsvärde, kvartalsmedel 6 Begränsningsvärde, årsmedel 
Tot-N (mg/L) 10 Riktvärde, årsmedel 6 Begränsningsvärde, årsmedel 
NH4-N (mg/L) 3 Riktvärde, medel juli-okt 2 Begränsningsvärde, medel april-okt 
Tot-P (mg/L) 0.3 Gränsvärde, månadsmedel 0.2 Begränsningsvärde, årsmedel 

 

Under försöksår 1 bekräftades att processen uppnår förväntade reningskrav under en längre period och 
för olika belastningsfall. Under försöksår 2 var målen främst att implementera de processändringar som 
gjorts med införandet av rejektvatten, förluftning och en RAS-deoxzon, samt optimering av 
fosforreningen. Utredningar kring rengöring av membran (CIP), slamegenskaper (filtrerbarhet), utsläpp 
av växthusgaser samt processens mikroflora var sekundära mål under året. 
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4 Sammanfattning av försöksår 1 
Vissa försök under försöksår 2 bygger vidare på arbete utfört under försöksår 1, varför det nedan 
redovisas en kortare sammanfattning av arbete genomfört under försöksår 1. Mer detaljer kring försöksår 
1 har presenterats i slutrapport för försöksår 1 (Samuelsson, et al., 2014). 

Flödena under försöksår 1 motsvarade prognosticerade flöden för Henriksdal år 2040. Fyra olika driftsfall 
studerades under året där inflödet av avloppsvattnet varierade mellan konstant medelflöde, dynamiskt 
medelflöde och maximalt flöde (förväntad maximal veckobelastning år 2040). Följande slutsatser kunde 
dras: 

 Förväntade utsläppskrav, < 0,2 mg/L Tot-P och < 6 mg/L Tot-N, var möjliga att uppnå för samtliga 
driftsfall. Vid maximalt flöde tilläts en högre dos av både järnsulfat och kolkälla. 

 Vid normal dosering av järnsulfat, upp till 16 g Fe/m3 (för- och simultanfällning), noterades ingen 
negativ effekt med fouling på membranen. Det fanns inte heller några indikationer på att 
förbrukningen av järnsulfat, vid normal dosering, skilde sig i MBR-systemet jämfört med 
Henriksdal. Vid maximala belastningsfallet doserades en större mängd järnsulfat (20 g Fe/m3) 
vilket resulterade i låg utgående fosfathalt kring 0,1 mg/L. Det fanns dock en indikation på att 
förhållandet mellan avskild mängd fosfor per doserad mängd järn försämrades vid den högre 
dosen. 

 Membranen hade en hög permeabilitet under de olika försöksperioderna, 500-1400 L/(m2·h·bar) och 
mycket hög avskiljning av partikulärt material under hela försöksåret. Slammets filtrerbarhet 
analyserades med två mätmetoder inom ett examensarbete. Filtrerbarheten förbättrades under 
tiden som försöket pågick, och var god enligt mätmetodernas referensvärden.  

 Membranen rengjordes med kemikalier; oxalsyra och natriumhypoklorit, vid fem tillfällen. Vid ett 
av dessa tillfällen analyserades halten halogenerade organiska föreningar, AOX, i utgående vatten. 
AOX ökade under det dygn som rengöringen genomfördes från bakgrundsnivån på 0,03 till 0,6 
mg/L i utgående vatten. Efterföljande dygn var halterna åter 0,03 mg/L. 

 Det var möjligt att hålla en hög slamhalt i Sjöstadsverket Linje 1, 4000 -10 000 mg/L, genom hela 
försöket. Även den totala slamåldern var hög jämfört med traditionella system; 15-50 dygn. En 
jämförelse mellan slammets aktivitet (nitrifikations- och denitrifikationshastighet) visade dock att 
aktiviteten var lägre i MBR-systemet än i Henriksdal.  

 Fullständig nitrifikation erhölls normalt i de luftade zonerna uppströms membrantanken. Vid 
belastningstoppar av ammonium noterades dock nitrifikation även i membrantanken. Detta 
innebär att nitrifikationen i systemet som helhet var fullständig under hela försöksåret. 
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5 Pilotanläggningens utformning 

5.1 Övergripande processlösning 
Stockholm Vatten tog under 2013 fram en tänkbar processlösning för ett framtida Henriksdal med MBR-
teknik (Figur 1). Processlösningen baseras på en konventionell aktivslamprocess med för- och 
efterdenitrifikation som relativt enkelt kan implementeras i den befintliga biologiska processen vid 
Henriksdals reningsverk.  

 
Figur 1. Processchema, förväntad processkonfiguration Henriksdals reningsverk SFA 2040. 

 

Försöklinje 1 på Hammarby Sjöstadsverk (SSV L1) byggdes ursprungligen som en kopia av den befintliga 
processen i Henriksdal och kunde därför användas mer eller mindre i sin ursprungliga utformning, 
avseende de sex biologiska reaktorerna (BR1-BR6). En befintlig MembranBioReaktor (MBR) har inför 
pilotförsökens första år seriekopplats med de biologiska reaktorerna vilket gav en processlösning 
bestående av försedimentering, sex seriekopplade bioreaktorer (BR1-BR6) och en membranbioreaktor 
(MBR), se Figur 2. En hålplåtssil med öppning på 3 mm installerades också vid inloppet, för att förhindra 
att större partiklar skadar eller sätter igen membranen. Behandlingslinjen benämns SSV L1 MBR. Volymer 
för respektive enheter återges i Error! Reference source not found.Tabell 2. 

 
Figur 2. Processchema, försökslinje SSV L1 MBR, inför projektår 2. Anox/FDN = BR1-2; Flex = BR3; 

Aerob = BR4-5; Anox/EDN = BR6. 
 

Tabell 2. Volymer och ytareor SSV L1 MBR innan uppgradering. 

  SED BR1-BR6 MBR DEOX 
Aktiv volym (m3) 2,50 4,81 13,21 - 
Area (m2) 1,13 1,44 4,14 - 
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Under projektår 2 (i juni 2015) uppgraderades behandlingslinjen ytterligare med ett luftat förfällningssteg, 
tillsats av rejektvatten till en ny Deox-reaktor (RAS-deox) dit returslammet leds efter MBR för avluftning 
via nitrifikation/respiration (Figur 3). Uppgraderingen genomfördes för att ytterligare efterlikna den 
framtida processlösningen vid Henriksdals reningsverk. Jämförande volymer mellan försökslinjen SSV L1 
MBR före och efter uppgradering i juni 2015 kan ses i Error! Reference source not found.och Tabell 3. 

 
Figur 3. Processchema, försökslinje SSV L1 MBR, efter uppgradering i juni 2015. Anox/FDN = BR1-2; 

Flex = BR3; Aerob = BR4-5; Anox/EDN = BR6. 
 

Tabell 3. Volymer och ytareor SSV L1 MBR efter uppgradering i juni 2015. 

  LFF* SED BR1-BR6 MBR DEOX 
Aktiv volym (m3) 0,60 2,50 4,81 13,21 2,72 
Area (m2) 0,37 1,13 1,44 4,14 2,54 
*Luftad förfällning 

5.2 Skalfaktor och belastning 
Dimensionerande data för försöken år 1 och 2 kan ses i Error! Reference source not found., observera de 
olika enheterna för SSV L1 MBR och Henriksdal. Pilotförsöket dimensionerades inför projektår 1 för ett 
flöde motsvarande ett medelflöde på 5,5 m³/s och ett maximalt flöde på 10 m³/s i den biologiska reningen 
vid Henriksdals reningsverk (Grundestam, 2013) . Flödena var dimensionerande för Henriksdals 
reningsverk 2040 (Grundestam & Reinius, 2014). SSV L1 MBR har en biologisk reaktorvolym på 
sammanlagt 29 m³ vilket motsvarar 0,014 % del av det totala biologiska reningssteget vid Henriksdals 
reningsverk. Error! Reference source not found. visar pilotreningslinjens utformning med de sex 
bioreaktorerna placerade tillsammans och MBR-reaktorn placerad på annan plats. 

 
Figur 4. Pilotreningslinje SSV L1 med försedimentering och de 6 bioreaktorer (vänster bild) samt MBR-

reaktorn (höger bild). 
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Den procentuella andelen av den totala biologiska volymen i SSV L1 MBR som upptogs av MBR-reaktorn 
var i början av försöksår 2 46 % (innan uppgradering i juni 2015 med tillägg av RAS-deox). I designen för 
det framtida Henriksdal är motsvarande siffra 28 %. Detta gör att totala slamåldern i försöken i SSV L1 
MBR var högre än den tilltänkta slamåldern i framtidens Henriksdal.  

Tabell 4. Dimensionerande värden i framtida Henriksdal (år 2040) samt i försökslinjen. 

 
Henriksdal 

SSV L1 MBR 
innan 

uppgradering 

SSV L1 MBR 
juni 2015, efter 
uppgradering 

Biologisk volym 204 000 m3 28,9 m3 31,6 m3 
Skalfaktor (volym) 1 0,00014 0,00015 
MBR volym/biologisk volym 28 % 46 % 42 % 
Qmedel bio 2040 5,5 m3/s 2,8 m3/h 3,2 m3/h 
Qmax bio 2040 10 m3/s 5,1 m3/h 6,0 m3/h 
Max GVB* 2040 3 400 000 pe 482 pe  567 pe 
Avskiljning BOD7 över försedimentering 47 %** 32 %*** 34 %**** 
BOD7/Tot-N FV försedimenterat vatten 2,7 3,6  3,7 
BOD7/Tot-P FV försedimenterat vatten 31 31  32 
*Maximal genomsnittlig veckobelastning enl. Naturvårdsverkets sätt att räkna. 1 personekvivalent, pe, 
motsvarar 70 g BOD7/p,d. 
** Medelvärde Henriksdal 2011. 
*** Medelvärde SSV L1 MBR under hela försöksperioden innan uppgradering 
****Medelvärde SSV L1 MBR under hela försöksperioden efter uppgradering 

Försedimenteringen i SSV L1 MBR var under år 2 högbelastad med en ytbelastning om 2,5 m/h respektive 
4,5 m/h vid Qmedel och Qmax. I det avseendet var förutsättningarna för avskiljningen över 
försedimenteringen sämre än driftförhållanden i Henriksdals reningsverk, även om det är svårt att direkt 
jämföra ytbelastning mellan en vertikal- (SSV L1 MBR) och en horisontalflödesbassäng (Henriksdal). Detta 
påverkade den biologiska reningen med en ökad inkommande belastning och slamproduktion. Även om 
den hydrauliska belastningen under delar av försöket var proportionell mot belastningen på Henriksdals 
reningsverk, fick hänsyn tas till den något sämre avskiljningen i försedimenteringen, och den förväntade 
organiska belastningen och belastningen av kväve och fosfor, blev efter försedimenteringen något högre 
än motsvarande i Henriksdal. Under hela försöket användes avloppsvatten från ett av de två inloppen till 
Henriksdals reningsverk (HIN), vilket är något mer koncentrerat än det andra inloppet (SIN). Detta 
medförde att inkommande koncentration på avloppsvattnet ej var helt likvärdig mellan SSV L1 MBR och 
Henriksdal, då Henriksdals process behandlar en blandning av de båda inloppen HIN och SIN. 

Kvoten BOD7 per kväve var betydligt högre i det försedimenterade försöksvattnet från SSV L1 MBR, ca 30 
% högre, än för Henriksdal, se Error! Reference source not found., både före och efter uppgraderingen 
under försöksår 2. Anledningen till detta antas främst vara den sämre avskiljningen i försedimenteringen. 
Detta gav en bättre möjlighet för god fördenitrifikation i försöken, jämfört med i fullskala. Detta innebär 
samtidigt att mängden extern kolkälla som åtgick i efterdenitrifikationen för att hålla utgående börvärde 
på nitrat var lägre än förväntat.  

En begränsning i inloppspumpen till SSV L1 MBR gjorde att minimalt flöde begränsades till 1,8 m3/h. För 
att inte ytterligare belasta försedimenteringen begränsades maximalt inflöde till 5,1 m3/h. Detta gjorde att 
dygnsvariationerna i försöket var mindre än i fullskala men skillnaden bedömdes inte påverka resultatet 
av den biologiska reningen i någon större utsträckning. Efter uppgradering med luftat förfällningssteg i 
juni 2015, ökades maximalt inflöde till 6,0 m3/h.  
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5.3 Kontinuerlig tillsats av rejektvatten 
I början av försöksår 2 började rejektvatten från rötslamavvattningen att tillsättas behandlingslinjen. 
Rejektvatten hämtades med tankbil från avvattningsstation vid SVABs anläggning i Sickla och hälldes i en 
förvaringstank på Hammarby Sjöstadsverk. Initialt levererades rejektvatten varje vecka, och för att studera 
om sammansättningen förändrades över tid i förvaringstanken så analyserades vattnet 2 gånger per vecka 
med avseende på COD, Ntot, NH4+, Ptot, PO43-, Fe, SS, BOD7 samt alkalinitet. Då vattnet inte visade några 
större förändringar över tid så utökades tiden mellan rejektvattenleveranser till att ske varannan vecka och 
vattnet analyserades senare endast i samband med leverans.  

För att kunna fastställa kvävebelastningen till behandlingslinjen från rejektvattnet så installerades en 
ammoniumgivare vid utflödet från förvaringstanken. Flödet av rejektvattnet beräknades utifrån 
nivåminskning i förvaringstanken. Flödet av rejektvatten hade initialt ett målvärde på 13 L/h. Efter 
ombyggnationen (luftat förfällningssteg och RAS-deox) ökades doseringen till 15,2 L/h (från augusti 2015, 
på grund av ökad totalvolym i behandlingslinjen) och vattnet tillsattes då till ledningen in till RAS-
deoxzonen, så att den höga syrehalten i denna zon kunde medverka till ökad nedbrytning av den höga 
ammoniumhalten i rejektvattnet. Ammoniumhalten i rejektvattnet har normalt legat mellan 500 till 700 
mg/L under året. 

5.4 Implementering av luftat 
förfällningssteg 

För att få en mer effektiv fällning samt för att ytterligare efterlikna framtida processlösning vid 
Henriksdal, byggdes behandlingslinjen delvis om under slutet av försöksår 2. En del av denna 
ombyggnation bestod av implementering av en ytterligare reaktor innan försedimenteringen; ett luftat 
förfällningssteg (LFF) som skulle simulera effekten av det luftade sandfånget i Henriksdals ARV. Reaktorn 
har en volym på 0,6 m3 vilket vid inkommande medelflöde (3,2 m3/h) ger en uppehållstid på cirka 10 
minuter. Inkommande vatten pumpades in till det luftade förfällningssteget och vattnet rann sedan med 
självfall till den sedan tidigare befintliga försedimenteringstanken. Tanken luftades med ett fast luftflöde 
med ett målvärde på en syrehalt på minst 4 mg O2/L. Vid kontrollmätningar har syrehalten legat mellan 4 
och 4,2 mg O2/L. 

Fördoseringen, som tidigare doserats i försedimenteringen, flyttades efter färdigställande till det nya 
luftade förfällningssteget.  

5.5 Implementering av RAS-deoxzon 
För att erhålla en hög slamhalt i hela linjen i den framtida Henriksdalsprocessen, ska returslammet 
tillföras den första anoxiska zonen (Anox/FDN). Returslam i MBR-processer innehåller stora mängder syre 
på grund av hög syrehalt till följd av luftning av membran och högt returslamflöde. För att inte belasta 
fördenitrifikationszonen med syre anläggs en RAS-deoxzon uppströms de biologiska zonerna. 
Rejektvatten från rötslamavvattningen leds till RAS-deoxen där syret i returslammet används för 
nitrifikation av ammonium i rejektet samt förbrukas via respiration.  På så sätt tillförs även mer nitrat till 
fördenitrifikationen vilket minskar behovet av nitratrecirkulation. 
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I samband med implementering av det luftade förfällningssteget, togs en ytterligare reaktor i bruk för att 
användas som RAS-deoxzon för det syrerika recirkulerande slammet från MBR (som tidigare letts direkt 
till biosteget, BR3). Till RAS-deoxzonen började, i samband med dess idrifttagning, också det 
ammoniumrika rejektvattnet att tillsättas, vilket medförde att syrehalten i slammet minskade till nära noll 
och därmed kunde tillsättas i fördenitrifikationssteget (BR1) jämfört med tidigare då det tillsattes till BR3. 

För att skalenligt motsvara volymen vid framtida processlösning i Henriksdals ARV styrdes utflödet från 
RAS-deoxzonen så att volymen konstant låg på 2,7 m3. 

Mätningar efter idrifttagande visade på en ammoniumhalt nära noll, en nitrathalt på 4 mg NO3-N/L och en 
syrehalt på cirka 2 mg O2/L i RAS-deoxzonen. Syrehalten i BR1 var cirka 0,1 mg O2/L, vilket kan visa på att 
syrehalten i slammet från RAS-deox inte hade någon påverkan på processen i BR1, eller att tillgänglig 
kolkälla i inkommande avloppsvatten konsumerade inkommande syre från RAS-deox. Ytterligare 
utredning gällande påverkan från RAS-deox kommer att utföras under kommande projektår. 

5.6 Internflöden 
Nitratrecirkulation kunde ske från BR5 eller BR6 till BR1. Båda alternativen nyttjades under försöken. 

I den framtida processen på Henriksdal behandlas även rejektvatten från avvattning av rötat slam i den 
biologiska reningen. Rejektvatten tillsattes inte i SSV L1 MBR under första försöksåret vilket innebar att 
kvävebelastningen på linjen var i storleksordningen 15 % för låg. Vid uppstart av försöksår 2 började 
rejektvatten att tillsättas, i samma storleksordning som i Henriksdal. Rejektvattnet tillsattes initialt till BR1 
men flyttades till RAS-deoxen i samband med uppgradering av reningslinjen i juni 2015. 

5.7 Luftare 
Reaktorerna BR3-6 är utrustade med ett justerbart antal tallriksluftare. I försöken användes 9 tallrikar per 
tank i BR4-5 samt 6 tallrikar i BR3. Detta gav en bottentäckningsgrad på 16-24 %. Tillflödet av tryckluft till 
luftartallrikarna styrs med elektriska ventiler, där luftflödet registreras med luftflödesmätare. 
Vattendjupet i reaktorerna är betydligt djupare i Henriksdal än i SSV L1 MBR, 12 m jämfört med 3,4 m, 
vilket gör att jämförelser för syreöverföring inte kan göras direkt. 

5.8 Membran 
I pilotförsöken användes två moduler med Flat Sheet-membran av typen MFM 100 från Alfa Laval. 
Membranet bestod av ett skikt av polyvinylidenfluorid, PVDF, fäst på ett supportmaterial som ger stadga 
och tålighet. Nominell porstorlek var 0,2 µm med en minimal respektive maximal porstorlek på 0,17 µm 
respektive 0,26 µm. Den totala membranytan per modul var 79,64 m2 fördelad på 44 membranskivor.  

5.9 Styrsystem 
I försöksanläggningen användes ett styrsystem bestående av en PLC av fabrikat ABB AC800M och ett 
SCADA av fabrikat UniView (version 9.01). Styrsystemet är ett standardsystem som finns på flera 
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reningsverk i Sverige. Styrning av membranenheterna skedde genom en, av membrantillverkaren, 
skåpsmonterad PLC. 

5.10 Kemikalier 
Som kolkälla användes under försöksåret natriumacetatlösning samt Brenntaplus. Natriumacetat 
användes främst för att den inte är brandfarlig till skillnad från vanliga kolkällor som metanol och etanol. 
Acetat är även en väl beprövad kemikalie och har väl definierad funktion som kolkälla vid denitrifikation. 
Försök med Brenntaplus genomfördes främst för att utvärdera dess potential som möjlig framtida kolkälla 
hos avloppsreningsverk. I fullskala kommer troligtvis metanol att användas som kolkälla och pilotförsök 
med metanol ska genomföras längre fram i pilotprojektet. 

Acetatlösningen bereddes på plats genom att 12,5 kg natriumacetat i pulverform löstes med vatten till 60 
liter brukslösning. Interna kyvettanalyser gav att brukslösningen innehöll ca 150-250 g COD/L. 
Brenntaplus är en kommersiell produkt som levererades som färdig lösning i tankar om 1 m3 med en 
koncentratration på 1000 g COD/L (enligt information från leverantör). 

Dosering av natriumacetat skedde i BR6 under vattenytan och styrdes initialt mot inkommande 
belastning, vilket gav en dosering på 10-20 L/dygn, motsvarande 2-5 kg COD/dygn. I mars 2015 började 
doseringen istället att styras mot aktuell nitrathalt i BR6 vilket medförde en dosering på ca 3,9 kg 
COD/dygn. Under två perioder (april 2015 och slutet av maj + juni 2015) doserades istället Brenntaplus 
som kolkälla vilket medförde en dosering på cirka 4,6 kg COD/dygn. Anpassning av mikroflora till 
respektive kolkälla skedde under 1 vecka vilket antogs vara tillräckligt för både natriumacetat och 
Brenntaplus. 

Fosfor avlägsnades i vattenfasen genom utfällning med järn(II)sulfat heptahydrat och/eller PIX 111 
(järn(III)klorid) i 1-3 doserpunkter. Järn(II)sulfat heptahydrat hämtades initialt i löst form från Henriksdals 
reningsverk minst 1 gång/vecka. Järninnehållet i lösningen i Henriksdals lager varierade under 
försöksperioden normalt mellan 50-80 g/L. För de volymer som användes i försöket bestämdes 
järninnehållet genom densitetsmätning vid varje hämtningstillfälle. Mot slutet av försöksåret övergick 
hanteringen till att lösning pumpades direkt från Henriksdal, vilket medförde att påfyllning behövdes mer 
sällan. Järn(III)klorid levererades i färdig lösning med en koncentration på 35-45 vikt% enligt specifikation 
från leverantör. Järn(II)sulfat doserades vid två olika doseringspunkter och järn(III)klorid i en ytterligare 
doserpunkt. Placering av doserpunkt, samt hur dosering av dessa kemikalier styrdes, varierade under 
försöksåret (se avsnitt 6.4). 
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6 Genomförande och resultat 

6.1  Provtagning och analyser 
Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) utförde analyser på vatten från fem olika 
provtagningspunkter: IN (inkommande vatten), FV (försedimenterat vatten), UT (utgående vatten) samt 
aktivslam från bioreaktor BR4 och överskottslam från MBR (Figur 6).  

 
Figur 5. Placering av provtagningspunkter IN, FV och UT i behandlingslinjen. 

 

Tre olika provtagningstyper användes: dygnsprover, veckoprover och stickprov. Dygnsprover togs genom 
att små prover automatiskt samlades in med ett intervall som var omvänt proportionellt mot inkommande 
flöde under 24 timmar. Veckoprover blandades av dygnsproven proportionellt mot medelflödet under 
respektive dygn. Stickprov var ett momentant prov taget från respektive bassäng. Proven konserverades 
med 1 del 4M svavelsyra till 100 delar provvolym, undantagna var de prover som analyserades för TOC 
vilka konserverades med 2M saltsyra i motsvarande proportioner. 

Tabell 5 listar de parametrar som analyserades för respektive provtagningspunkt och provtyp.  
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Tabell 5. Provtagningspunkter, parametrar samt antal prover per vecka för de externa analyserna. 

 Parameter 

Provtagningspunkt TO
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Dygnsprover   
IN 1 1 1 1 1     1   
FV 1 1 1 1 1     1   
UT 1 1 1 1 1     1  1 
Stickprover   
BR4     1 1    1   
MBR     1 1    1 1  
Veckoprover   
IN 1  1    1 1 1 1   
FV 1  1    1 1 1 1   
UT 1  1    1 1 1 1   
Totalt antal 6 3 6 3 5 2 3 3 3 8 1 1 

Utöver externa prover har interna analyser utförts kolorimetriskt med hjälp av en spektrofotometer (WTW 
photolab 6600). Dygnsprov på utgående vatten har med vissa avsteg analyserats enligt Tabell 6. Detta har 
kompletterats med stickprover eller utökad analys av dygnsprover enligt behov och i samband med 
kalibrering.  

Tabell 6. Interna analyser på dygnsprover från provtagningspunkt UT. 

 Veckodag 
Analys Måndag Onsdag Fredag 
UT COD  ×  
UT NH4-N  ×  
UT NO3-N × × × 
UT Tot-N  ×  
UT PO4-P × × × 
UT Tot-P  ×  

6.2  On-linemätning 
Processen studerades med ett antal on-linegivare som installerats för projektet. On-linegivarna 
kompletterade information från analysresultaten med dynamiska värden, samt användes för en 
kontinuerlig uppföljning och styrning av processen. En sammanfattning över de viktigaste on-linegivarna 
återges i Tabell 7. Utöver on-linegivare fanns även en analysator som analyserade PO4-P och NO3-N på 
utgående vatten. 
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Tabell 7. Mätpunkter för on-linemätare. 

Mätpunkt Parameter Funktion 
Generellt Vattenflöde Mätning av samtliga recirkulationsströmmar 
IN Temperatur Mäta avloppsvattnets temperatur 
IN Vattenflöde Mäta inkommande flöde 
FV NH4-N Mäta inkommande ammonium 
BR3 DO Styra syrehalt 
BR3 Luftflöde Mäta luftförbrukning 
BR2/BR3/BR5 NO3-N Mäta nitrat, funktion för- och efterdenitrifikation 
BR4 DO Styra syrehalt 
BR4 Luftflöde Mäta luftförbrukning 
BR4 SS Mäta suspenderad substans 
BR5 DO Styra syrehalt 
BR5 Luftflöde Mäta luftförbrukning 
BR3/BR5 NH4-N Mäta ammonium in respektive ut från aerobi 
BR6 NO3-N Mäta nitrat, styra kolkälledosering 
MBR Temperatur Mäta temperatur i membrantank 
MBR SS Mäta suspenderad substans i membrantank 
MBR Tryck Nivåmätning för beräkning av TMP 
MBR Vattenflöde Uttag av permeat från membran A och B 
MBR Luftflöde Mäta luftförbrukning 

 

I Tabell 8 redovisas ungefärliga serviceintervall för de olika givartyperna efter att stabil drift uppnåtts, 
samt mätosäkerheten enligt tillverkaren. Ingen rengöring har skett på helger.  

Tabell 8. Ungefärliga serviceintervall för olika givartyper. 

Givartyp Rengöring Kalibrering Mätosäkerhet 
DO 1 vecka 1 - 2 månader ± 1 % av valt mätområde 
Konduktivitet 1 dag - ± 1 % av mätområde 
Luftflöde - - ± (6 % av mätvärde + 0,6 % av mätområde) 
NH4-N 1 vecka 1 månad el. behov ± 5 % av mätområde ± 0,2 mg/L 
NO3-N 1 vecka 1 månad el. behov ± 5 % av mätområde ± 0,2 mg/L 
pH 1 vecka* 1 månad Linearity: ≤0,01 pH ± 0,02 mA 

Repeatability: ≤0,01 pH ± 0,02 mA 
Accuracy: ≤0,01 pH ± 0,02 mA 

SS 1 vecka* 1 månad el. behov IN (Cerlic): ± 5 % av valt mätområde 
UT (Züllig): typiskt < 5 % av mätvärde 

* 1 dag för givare i position IN, 2 månader för givare i position UT. 

6.3  Kväverening 
Då det redan under projektår 1 kunde bekräftas att processen kunde uppnå utgående kvävehalter < 6 
mg/L, har det under projektår 2 fokuserats mindre på kvävereningsproblematiken och mer på 
fosforreningsproblematiken. Ett antal mindre försök har dock ändå genomförts såsom försök med byte av 
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kolkälla (från natriumacetat till Brenntaplus), aktivitets- och RAS-deoxtester samt optimering av processen 
genom att variera storlek på recirkulationsflöden och mängden luftad volym i biosteget. 

Utgående kvävehalter har under året generellt legat lägre än framtida krav; 6 mg/L, se Figur 6. Två större 
toppar kan ses (kring v.48 2014 och v.15 2015). Detta är perioder utan tillsats av kolkälla. I samband med 
den första toppen började också rejektvatten att tillsättas till linjen (hämtat från rötslamavvattningen i 
Sickla), vilket ökade den inkommande kvävebelastningen med ca 8 %. Efter den andra toppen höjdes 
nitratbörvärdet som styr mängd doserad kolkälla från 2 till 3 mg NO3-N/L, detta för att inte dosera 
onödigt stora mängder kolkälla. Under slutet av projektår 2 (från v.41 2015 och framåt i Figur 6) behövdes 
ingen kolkälla tillsättas till linjen, detta dels på grund av höjt börvärde för nitrat i biosteget men även på 
grund av ändringar i styrning av luftning och recirkulationsströmmar, se kapitel 6.3.1. Under denna 
period nåddes utgående kvävehalter kring kravvärdet på 6 mg/L, eller strax där under, med undantag för 
v.42 2015. 

 
Figur 6. Inkommande och utgående kvävehalter från start av projektår 1 till slut av projektår 2. 

Målvärdet för utgående totalkväve har varit 6 mg/L. 

6.3.1 Luftade/oluftade volymer 
Under första halvan av försöksår 2 luftades BR3 och BR4 med samma börvärde på syrehalten i båda 
reaktorerna. Börvärde för syrehalt var under hösten 2,5 mg/L och ökades vintertid till 3,5 mg/L.  

Från och med v.16 2015 inleddes försök med att först sänka börvärdet i BR4 för att undvika syreläckage in 
till efterdenitrifikationen vid låg belastning. Syrebörvärde 3,5 mg/L i BR3 och 2,0 mg/L i BR4 användes till 
och med v.28 2015.  
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För att öka volymen i fördenitrifikationen stängdes luftningen i BR3 av v.29 och istället påbörjades 
luftning av BR5. Initialt, v.29-32, var syrebörvärdet i BR4 3,5 mg/L och i BR5 2,0 mg/L, därefter sänktes 
syrebörvärdet i BR4 till 2,5 mg/L.  

Under början av hösten, v.38-43, gjordes försök med att enbart lufta BR4 med syrebörvärde 2,5 mg/L 
(samtidigt ingen dosering av kolkälla). 

Trots att försök med att endast lufta en reaktor (BR4) mellan v. 38 och v.43 visade på fullgod nitrifikation 
valdes slutligen strategin at lufta både BR4 och BR5. Detta för att ha möjlighet till ökad flexibilitet i 
luftningen och för att ha ökad luftningskapacitet inför de kalla vintermånaderna (försök med endast en 
luftad reaktor genomfördes under hösten då vattnet är varmare än på vintern). 

Tabell 9. Perioder med olika luftade reaktorer och de syrehalter som hållits i respektive reaktor.  

Period 
Syrehalt BR3  

(mg/L) 
Syrehalt BR4  

(mg/L) 
Syrehalt BR5  

(mg/L) 
v.36 2014 till v.2 2015 2,5 2,5 0 
v.3 till v.15 3,5 3,5 0 
v.16 till v.28 3,5 2,0 0 
v.29 till v.32 0 3,5 2,0 
v.33 till v.37 0 2,5 2,0 
v.38 till v.43 0 2,5 0 
v.44 till v.45 0 2,0 1,5 

 

6.3.2 Recirkulationsflöden 
Nitratrecirkulationen har under försöksår 2 varit flödesproportionell med börvärde fyra gånger 
inkommande flöde. Under större delen av försöksåret har nitratrecirkulationen skett från BR5 till BR1. I 
slutet av året, v.44 2015, då beslut tagits att lufta BR5 kontinuerligt, flyttades nitratrecirkulationen istället 
så att den gick från BR6 till BR1, för att undvika att recirkulera syrerikt vatten. 

Slamreturen från MBR har under försöksår 2 varit inställt på 2,5×Qin och fram till ombyggnationen under 
sommaren gått från MBR till BR3. Efter sommarens ombyggnation och idrifttagning av RAS-deox leddes 
slamreturen om från MBR via RAS-deox till BR1. Returslamflödet var närmast konstant under v.29 till v.39 
på grund av begränsningar i minsta flöde pumpen från RAS-deox kunde ge. Flödet var då cirka 10,7 m3/h 
(motsvarar 3,3×Qinmedel) utom vid mycket högt inflöde, då det ökades proportionellt mot inflödet. Under 
v.40 installerades fläktar på berörda pumpar så att slamreturflödet återigen kunde hållas till 2,5 gånger 
inflödet.  

6.3.3 Extern kolkälla 
Under projektår 2 genomfördes en utvärdering av efterdenitrifikationen (i BR5 och BR6) med tillsats av 
två olika kolkällor; natriumacetat och Brenntaplus. Utvärderingen delades in i fyra perioder: 

 2015-03-03 till och med 2015-03-31: Dosering med natriumacetat (NaAc). 
 2015-04-01 till och med 2015-04-15: Dosering med Brenntaplus (P1). 
 2015-04-17 till och med 2015-05-13: Ingen dosering av kolkälla. 
 2015-05-14 till och med 2015-06-21: Dosering med Brenntaplus (P2). 
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För samtliga perioder har kolkälledosering skett i BR6 och dosering har styrts mot ett nitratbörvärde på 
3 mg NO3/L (on-linemätning i BR6). Samma pump har använts för de olika typerna av kolkälla, dock 
justerades slaglängden för pumpen för att kunna pumpa den mer högkoncentrerade och trögflytande 
Brenntaplus-lösningen. 

Nitratkväve har mätts online i BR5 och BR6. Kvävereduktionen i efterdenitrifikationen har beräknats som 
skillnaden mellan de uppmätta onlinevärdena. Onlinegivarnas värden har kontrollerats mot labbanalyser 
av stickprov från de två reaktorerna.  

Kolkälleförbrukningen har beräknats utifrån onlinevärden för doserpumpen (slag/min) och uppmätt 
slagvolym (ml/slag). För natriumacetat blandades en lösning från torr produkt och COD analyserades på 
varje blandning. Koncentrationen av natriumacetatblandningen låg i intervallet 190-250 g COD/L. För 
Brenntaplus har tillverkaren angivit koncentrationen 1000 g COD/L, vilket använts för att beräkna dosen. 

I Figur 7 ses ingen större skillnad i nitratreduktion vid övergång från NaAc till Brenntaplus den 1/4, dock 
ökar COD-dosen efter byte till Brenntaplus, se Figur 8. 

 
Figur 7. Reduktion av totalkväve (TN) från inkommande till utgående, utgående halt nitrat enligt 

veckoprov samt skillnaden mellan nitrathalten i BR5 och BR6 (NO3 red EDN). 
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Figur 8. Dosering av kolkälla. Rödmarkerade värden är från dagar då inflödet varit avstängt under en 

längre period.  

 

Doserad mängd COD per avskild mängd kväve i efterdenitrifikationen visas i Figur 9. De var två kraftigt 
avvikande värden under den andra perioden med Brenntaplus (P2), vilka beror på att nitratgivarna i BR5 
och BR6 visade liknande värden, det vill säga mycket liten reduktion av kväve. Efter kalibrering av 
givarna den 19/5 är förhållandet mellan doserad COD och avskild mängd kväve stabilt under drygt en 
vecka.   

 
Figur 9. Förbrukning av COD per avskild N. CIP genomfördes den 11-12/4. Kalibrering av givarna 

genomfördes den 19/5 (markerat med grön cirkel). De två värden som är utanför skalan i period B+ (P2) 
var kraftigt avvikande på grund av att nitratgivarna i BR5 och BR6 visade mycket närliggande värden. 

 

De fyra försöksperioderna sammanfattas i Tabell 10. Under perioden med NaAc var både den tillsatta 
mängden COD per tid och per avskild mängd kväve i efterdenitrifikationen som lägst.  
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Tabell 10. Sammanfattning av de fyra perioderna baserat på dygnsvärden.  

 

COD 
(kg/dygn) 

Nred EDN 
(mg/L) 

Nred EDN 
(kg/dygn) gCOD/gNred EDN 

NaAc 3,8 3,5 0,83 4,6 
Brenntaplus P1* 5,7 4,1 0,91 6,3 
Brenntaplus P2 4,4 1,8 0,46 11,0 
*11-12/4 uteslutna p.g.a. avstängt inflöde 

 

Förbrukningen under fyra veckor med NaAC (v.10-13) och fyra veckor med Brenntaplus (v.21-24) har 
använts för att göra en kostnadsjämförelse mellan de två olika produkterna. Medelvärden för förbrukning, 
kvävereduktion och kostnader finns återgivet i Tabell 11 för respektive period.  

Följande ligger till grund för beräkningarna: 

 NaAc: 1 kg torr produkt (NaAc) innehåller 0,7 kg COD. (Uppskattat medelvärde för tillblandade 
lösningar).  

 Pris 25,0 kr/kg NaAc.  
 Brenntaplus: Angiven koncentration 1000 g COD/L och uppmätt densitet på 1,3 kg/L. 
 Pris 6,5 kr/kg lösning Brenntaplus.  
 Fraktkostnaden är 1,0 - 1,5 kr/kg. Samma fraktkostnad per kilo har antagits för de båda 

produkterna.  

Tabell 11. Kostnadsberäkningar. 

 
NaAc Brenntaplus 

Flöde (m3/h) 2,56 2,88 
Belastning (kg TN/d) 2,67 3,25 
Reduktion TN tot (%) 92,2 90,1 
Reduktion NO3 i EDN (kg N/d) 0,84 0,53 
NO3 BR6 (mg/L) 3,05 2,93 
Utgående halt 3,4 4,6 
Förbrukning (kg COD/d) 3,91 4,62 
Förbrukning kg COD/kg N-red EDN 4,75 8,97 
Pris exklusive frakt (kr/kg COD) 35,7 8,5 
Pris inklusive frakt (kr/kg COD) 37,1 - 37,9 9,8 - 10,4 
Kostnad (kr/d) 145-148 45-48 
Kostnad (kr/kg N-red) 176 - 180 87 - 93 

Trots att produkterna kommer i olika form (torr/löst) gör den höga koncentrationen i lösningen att 
fraktkostnaden inte påverkar totalkostnaden särskilt mycket. NaAc-produkten är nästan fyra gånger så 
dyr som Brenntaplus, räknat som kronor per kilo COD. Sett till dygnsförbrukningen är NaAc drygt tre 
gånger så dyr som Brenntaplus och per kilo avskilt N i efterdenitrifikationen kostar det ungefär dubbelt så 
mycket att använda NaAc som Brenntaplus. 

Preliminära slutsatsen är att det går åt mer tillsatt kolkälla i form av COD för att denitrifiera en viss mängd 
kväve under perioderna med Brenntaplus jämfört med då natriumacetat har tillsatts. Under perioden utan 
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kolkälla var det utifrån onlinegivarna svårt att se någon reduktion av kväve i efterdenitrifikationen. Vid 
jämförelse mot stickprov visades att reduktionen låg inom onlinegivarnas mätosäkerhetsintervall.   

Jämfört mot perioden med NaAc (v.10-13) doserades det med Brenntaplus (v.21-24) cirka 20 % mer COD 
per tid och reducerades ungefär 40 % mindre kväve vilket gav en ökning i förbrukning av COD per 
avskild kväve med 90 %. Trots detta är det enligt dessa beräkningar billigare att använda Brenntaplus än 
NaAc.  

Tre stora osäkerheter i beräkningarna är följande : 

 Onlinegivarnas mätvärden 
 COD-koncentrationen i Brenntaplus  
 Flödet från doserpumpen 

6.3.4 RAS-deoxtester i labbskala 
För att nå högre effektivitet i kvävereningen byggdes linjen om så att returslamflödet (RAS) från MBR 
leddes till första zonen av fördenitrifikationen (BR1). För att undvika för höga syrehalter i början av 
fördenitrifikationen, vilket förbrukar inkommande BOD och därmed begränsar 
denitrifikationspotentialen, passerade returslammet genom en RAS-deoxzon, se Figur 10. Syrehalten i 
returslammet från MBR var 5-8 mg O2/L. Rejektvatten tillsattes i RAS-deoxzonen med ett flöde på 0,15 % 
av inkommande avloppsvattenflöde.  Uppehållstiden i deoxzonen var 17 minuter vid årsmedelflöde. 
Rejektvattenflödet och uppehållstiden motsvarar processdesignen för SFA.  

För att utvärdera om syrehalten i RAS-deoxzonen kan hållas låg, <1 mg O2/L, utfördes en serie 
laboratorieexperiment för att utvärdera syreförbrukningshastigheten vid olika kvävebelastning och 
reaktorkonfigurationer.   

 
Figur 10. Design för Henriksdal 2040.  

Fyra laboratorieexperiment utfördes, se sammanställning i Bilaga 1. Batchtester gjordes i 8-liters 
glasflaskor ympade med 5 liter slam. Syre tillfördes flaskorna till 7 mg O2/L innan testet startades. 
Luftningssystemet stängdes då av och rejektvatten tillsattes i flaskan vid testets början. Innehållet 
blandades väl med hjälp av magnetomrörare och syrekoncentrationen uppmättes varje minut till dess att 
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inget syre längre registrerades. Initial koncentration av ammonium (NH4-N) och nitrat (NO3-N) mättes. 
Under de två sista batchtesterna, som gjordes den 2:a december, hölls syrekoncentrationen konstant 
genom att justera luftningssystemet.  

Experimenten utfördes i 776 ml-reaktorer med kontinuerligt inflöde av slam, se Figur 11. Innan slammet 
pumpades in till reaktorn luftades det till en syrehalt omkring 7-8 mg/L. Rejektvatten tillsattes med ett 
flöde på 0,072 ml/min. Uppehållstiden (17 minuter) och förhållandet mellan inflöde av slam och 
rejektvatten var i enlighet designen för Henriksdal 2040. Reaktorn var väl omrörd men utan 
temperaturreglering (temperaturen varierade mellan 19.7 °C och 16.9 °C). Syrehalten övervakades men var 
inte styrd. Testet kördes i 50 minuter (3 uppehållstider).  

 
Figur 11. Experimentuppställning för kontinuerlig reaktor.  

 
Batchtesterna visade att syreförbrukningshastigheten var -0,055 mg O2/g VSS/min utan tillsats av 
rejektvatten. Med rejektvatten ökade hastigheten upp till -0,19 mg O2/g VSS/min. Enligt designen av 
Henriksdal år 2040 motsvarar inflödet av rejektvatten 0,15 % av returslamflödet. Av de utförda 
batchtesterna är det sista testet av de fyra test som utfördes den 4:e november, med 8 ml rejektvatten, det 
test som har driftförhållanden som mest liknar designen. Det tog 12 minuter för syrehalten att minska från 
6,59 mg/L till noll. Utifrån detta resultat kommer syret i returslammet hinna förbrukas i RAS-deoxzonen 
och därmed inte orsaka begränsningar denitrifikationen.  

De kontinuerliga reaktortesten indikerar att syrehalten i RAS-deoxzonen blir låg, med ett medelvärde på 
cirka 0,008 mg O2/L. 

Vid batchtester minskade koncentrationen NH4-N när rejektvatten tillsattes i början av testet, sannolikt på 
grund av adsorption till slammet. Denna effekt var mindre när rejektvatten tillsattes kontinuerligt. Detta 
var anledningen till att kvävebelastningen i batchtest utfört 4:e november var så låg, 0,1287 mg N/g VSS/h. 

Nitrifierarnas aktivitet utvärderades i tidigare studier och medelvärdet var 2,33 mg N/gVSS/h, vilket är 
högre än behovet i samtliga batchtester. Det kan därför antas att all tillförd ammonium kommer att 
förbrukas av nitrifierarna samtidigt som syre förbrukas.  

Figur 12 visar att ammonium inom 17 min förbrukas från 1,9 till 0 mg/L vid konstant syrehalt 1 mg/L och 
från 1,4 till 0 mg/L vid konstant syrehalt 0,5 mg/L.  
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Figur 12. Experimentella resultat från 2014-12-02 med två olika nivåer på syrehalt, kring på 1 mg/L 

respektive 0,5 mg/L. 

6.4  Fosforrening 
Under försöksår 2 har stort fokus legat kring optimering av fosforreningen. Vilken fällningskemikalie som 
används (FeSO4 eller FeCl3), var i linjen den doseras samt i vilka mängder den doseras har visat sig ha 
stora effekter, inte bara på utgående fosforhalter, utan även på hur snabbt membranen sätter igen. 
Målvärdet på utgående fosforhalter < 0,2 mg P/L går att nå, men det har under året arbetats mycket med 
att hitta en lämplig strategi för dosering av fällningskemikalie för att nå detta låga utsläppsvärde. Under 
året har flertalet olika strategier testats (dessa presenteras mer i kapitel 6.4.2 och 6.4.3) och resultatet kan 
ses i Figur 13. Flertalet av perioderna som haft låga utgående fosforhalter (< 0,2 mg P/L) har genererat 
snabb och kraftig igensättning av membranen och har därför fått avslutas och ersättas med nya strategier. 

 Mot slutet av försöksår 2 hade en bra styrstrategi för dosering av fällningskemikalie tagits fram vilken 
avskilde fosfor till en utgående halt under 0,2 mg P-tot/L, samtidigt som membranens drifttid hölls inom 
acceptabla gränser. Strategin omfattade en trepunktsfällning med en basdos Fe2+ (10 mg Fe/L) i det luftade 
förfällningssteget samt variabel dosering av Fe2+ i BR4 och Fe3+ i BR6. Den variabla doseringen styrdes på 
aktuell utgående fosfatfosforhalt (via online-analysator). Dosen i BR4 startade då utgående fosfatfosforhalt 
överskred 0,15 mg/L och dosen i BR6 startade då utgående fosfatfosforhalt överskred 0,20 mg/L. Dessa 
doseringar hade även en maximal dos för att inte riskera igensättning av membran eller ackumulering av 
järn i slammet vid exempelvis felavläsningar i analysatorn. Denna strategi implementerades vecka 39 2015 
och genererade både låga utgående fosforhalter (se Figur 13) och stabil membrandrift fram tills att 
försöksåret avslutades vecka 46 2015. 
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Figur 13. Inkommande och utgående fosforhalter från start av försöksår 1 till slut av försöksår 2. 

Målvärde på utgående totalfosfor har varit 0,2 mg/L. 

6.4.1 Resultatredovisning period 4 år 1 
Under den sista perioden tillhörande försöksår 1, 2014-07-04 till 2014-09-18, var målet att uppnå låga 
fosforhalter, < 0,10 mg/L, vid medelflöde 2,75 m3/h. Då det vid sammanställningen av delrapport 1 – 
försöksår 1 inte fanns en tillräckligt lång mätserie för att kunna dra slutsatser om effekten av järn(III)klorid 
vid normala inflöden redovisas försöksperiod P4 i denna rapport, tillhörande försöksår 2. 

Ingen CIP utfördes efter avslut av försöksperiod P3 men en återhämtning av permeabiliteten kunde 
noteras redan under första veckan av P4 då permeabiliteten ökade från 300 till 600 L/(m2·h·bar). Det är 
intressant att notera att det alltså kan finnas möjlighet att återfå en stor del av permeabilitetsförlusten efter 
en period av höga flux, utan att behöva genomföra en CIP. Under de efterföljande sommarmånaderna 
inträffade ett flertal kraftiga regnoväder vilket innebar kraftiga avvikelser från normalbelastningen i form 
av koncentrationer och flöden i SSV L1 MBR. Fram till och med 2014-08-19 doserades endast 
fällningskemikalie (FeSO4) i försedimenteringssteget men efter detta kompletterades fällningen med 
järnklorid (FeCl3) med målet att kunna minska variationerna i utgående fosfathalt. Styrstrategin bestod då 
av fast flöde järnsulfat 15 mg Fe/L doserad efter försedimenteringen + flödesproportionellt flöde järnklorid 
5 mg Fe/L doserad mitt i försedimenteringen. Försöket avslutades 2014-09-18 i och med uppstart av 
försöksår 2. 
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Figur 14. Halter av totalfosfor i inkommande, försedimenterat och utgående vatten under period P4 år 

1, vecka 27-38 2014. 

 

Medelvärde på utgående totalfosfor var under perioden 0,22 mg/L, vilket är högre än målvärdet på 
< 0,10 mg/L. Försök med att uppnå låga utgående fosforhalter fortsatte därför under försöksår 2. 
Resultaten för dessa försök redovisas nedan. 

6.4.2 Flerpunktsdosering (försöksår 2) 
Under försöksår 2 har fler doserpunkter för fällningskemikalie tillkommit i processen i tillägg till dosering 
i försedimenteringen. Det har utförts försök med dosering av både järn(II)sulfat, järn(III)klorid och 
kombinationer av järn(II)sulfat och järn(III)klorid i olika punkter. Tabell 12 sammanfattar doserpunkter 
och typ av fällkemikalie som använts i de olika försöken.  
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Tabell 12. Doserpunkter och typ av fällningskemikalie som testats. X=FeSO4, O=FeCl3. Vecka 33 togs 
förluftningen i drift och ersatte därmed doserpunkten i rör efter försedimentering. 

 

Försöksår 2 inleddes med att flytta doseringen av järn(III)klorid från mitt i försedimenteringen till 
doserpunkt i rör mellan försedimentering och BR1, det vill säga samma doserpunkt för järn(II)sulfat 
doserats sedan tidigare. I denna var det nu alltså var möjligt att dosera antingen järn(II)sulfat eller 
järn(III)klorid (period B, C i tabell ovan). Därefter gjordes ett försök med dosering av järn(II)sulfat direkt 
själva MBR-tanken (period D i tabell ovan).  

Vidare under året gjordes olika försök att komplettera basdos i rör efter försedimentering alternativt i BR3 
med dosering i BR4 och/eller i BR6 (period E, F, G, H, I, J i tabell ovan) och efterhand testades allt mer 
avancerad styrning för de kompletterande doserna (se mer om styrning i avsnitt 6.4.3).  

Under slutet av v.33 2015 togs förluftningssteget i drift och ersatte därmed doserpunkten efter 
försedimentering (period L, M, N i tabell ovan).  Samtliga möjligheter för dosering före ombyggnation 
visas i Figur 15 och efter ombyggnation i Figur 16. 

 

 Vecka/Doserpunkt Försed/Förluftn. BR3 BR4 BR6 MBR 
A* 34-38 2014 X + O**     
B 39-44 2014 O     
C 45-50 2014 X     
D 51 2014-3 2015     X 
E 4-9 2015 X   X  
F 10-13 2015 X   O  
G 14-15 2015  X  O  
H 16-18 2015  X  O***  
I 18-23 2015  X    
J 24-30 2015  X  O  
K 31-33 2015   X O  
L 34-36 2015 X     
M 37-38 2015 X  X   
N 39-46 2015 X  X O  
*Försöksperiod period 4 försöksår 1 
**FeSO4 efter försedimentering och FeCl3 i mitten av försedimenteringen. 
***Annan styrstrategi än perioden innan 
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Figur 15.  Doserpunkter för fällningskemikalie före ombyggnation; i försedimentering, i aerob zon 

(BR3 respektive B4) samt i ANOX/EDN-zon (BR6). Ett kort försök med dosering direkt i MBR 
genomfördes också, men fick avbrytas på grund av mycket snabb igensättning av membran. 

 

 
Figur 16. Doserpunkter för fällningskemikalie efter ombyggnation i juni 2015; i luftad förfällning, i 

aerob zon (BR3 respektive BR4) samt i Anox/EDN-zon (BR6). 

6.4.3 Dosering styrd på utgående fosfat 
Utöver implementering av fler doserpunkter testades även olika styrstrategier för doseringen av 
fällningskemikalier. Tre huvudprinciper för styrning testades. 

 Fast dos – fast flöde av fällningskemikalie 

 Flödesproportionell dos – flöde av fällningskemikalie var proportionellt mot inkommande flöde. 

 Återkoppling från utgående fosfat – flöde av fällningskemikalie varieras baserat på hur mycket 
utgående fosfat avviker från önskat värde. 

 
Vilken styrstrategi som använts under de olika försöksperioderna framgår av Tabell 13.  
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Tabell 13. Tillämpad styrstrategi i de olika doserpunkterna. F=Fast dos, Q=Flödesproportionell dos, 
P=fosfatstyrd dos.  

 Vecka/Dosering E. försed/Förluftn. BR3 BR4 BR6 MBR 
A 34-38 2014 F + Q*        
B 39-44 2014 Q         
C 45-50 2014 F         
D 51 2014-3 2015         Q 
E 4-9 2015 Q     Q   
F 10-13 2015 Q     Q   
G 14-15 2015   Q   Q   
H 16-18 2015   Q   P   
I 18-23 2015   F       
J 24-30 2015   F   P   
K 31-33 2015     F P   
L 34-36 2015 F         
M 37-38 2015 F   P     
N 39-46 2015 F   P P   
*FeSO4 med fast dos och FeCl3 flödesproportionellt 

 

Med fast dos av fällningskemikalie (L/h) varierar järntillsatsen (g Fe/m3 avloppsvatten) beroende på vad 
inkommande flöde är. Detta är en enkel styrstrategi som kan fungera bra om utgående fosfathalt tillåts att 
variera över tiden. Vid låga flöden finns dock en risk för överdosering av fällningskemikalie och det finns 
risk att man inte fångar höga toppar i fosfor. Båda dessa risker är dock mindre vid användande av tvåvärt 
järn, Fe(II), jämfört med Fe(III), då Fe(II) har en långsammare reaktion jämfört med Fe(III). 

Med flödesproportionell dosering hålls järntillsatsen i g Fe/m3 inkommande vatten konstant. Vid låga 
flöden minskar således tillsatsen av fällningskemikalie(L/h) och jämfört med fast dos blir det inte samma 
risk för överdosering under sådana perioder. Dock finns med denna strategi risk för överdosering vid t.ex. 
regn och snösmältning, som orsakar höga flöden samtidigt som inkommande fosfathalt är lägre än vid 
normalflöde.   

För att får jämnare halter av utgående fosfor samt undvika överdosering av fällningskemikalier 
implementerades styrning av fällningskemikalie baserat på onlinemätningar av utgående fosfat som ett 
komplement till den övriga doseringen. Detta gjordes i två steg; först för doseringen av järn(III)klorid i 
BR6 och sedan även för doseringen av järn(II)sulfat i BR4.  

Regulatorn för denna styrning är en PI-regulator (P = proportionell, I = integrerande) med återkoppling 
från utgående fosfat. Regulatorns utsignal är styrsignal till doserpumpen och varieras beroende på hur 
mycket uppmätt fosfathalt avviker från önskad fosfathalt (börvärdet).  

För att undvika överdosering av fällningskemikalie och negativ effekt på membranen sattes ett relativt lågt 
maxvärde på utsignalen från respektive regulator. Begränsningen valdes så att dosering av 
fällningskemikalie vid medelflöde skulle vara maximalt 10 mg Fe/L i de här doserpunkterna.  

Vid intrimning av styrningen gjordes stegstest som innebär att pumpen som ska styras ställs in på en fast 
procent som sedan ändras till ett annat värde i ett steg. Utifrån hur ändringen påverkar utgående 
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fosfathalt kan parametrar till regulatorn tas fram. I detta fall användes lambdametoden (Wikipedia, 2016) 
för att få fram regulatorns förstärkning och integrationstid.  

Idén med kombinationen av tre doserpunkter var följande: 

 DOS I: Basdosering av järn(II)sulfat i förluftningen. 

 DOS II: Om basdoseringen inte räcker till (börvärde för utgående fosfat valdes till 0,15 mg/L) så startar 
kompletterande dosering av järn(II)sulfat i BR4. Denna regulator arbetar mycket långsamt.  

 DOS III: Vid toppar i fosfat (börvärde för utgående fosfat på 0,2 mg/L) så startar ytterligare 
kompletterande dosering av järn(III)klorid i BR6. Denna regulator arbetar snabbt just för att fånga 
toppar, men så fort toppen är över så ska doseringen stängas av.  

 

Efter implementering och intrimning av de nya regulatorerna gjordes olika test av lämplig basdos, med 
målet att få båda fosfatregulatorerna att arbeta för att kunna utvärdera denna strategi.  

En utmaning med denna styrstrategi är den långa uppehållstiden från doserpunkt till punkten i utgående 
vatten där fosfat mäts. I och med att uppehållstiden från BR4 till utgående är längre än uppehållstiden från 
BR6 gjordes styrningen av fällningskemikalie till BR4 betydligt långsammare än till BR6.  

 
Figur 17. Mängd doserat järn i förhållande till mängd reducerad fosfor. Målet är att hålla båda kurvor i 

ovanstående diagram låga, både mängd doserad järn i förhållande till reducerad mängd fosfor, samt 
totalhalt av fosfor i utgående vatten. Mot slutet av försöksår 2 uppnåddes den hittills bästa 

doseringsstrategin för dessa kriterier. 
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6.5  Membrandrift 

6.5.1 Driftstrategier för membranenheter 
Permeatuttaget kontrollerades genom att styra öppningsgraden på två reglerventiler för de två 
membranenheterna. Öppningsgraden styrdes antingen mot nivån i MBR-tanken genom en P-regulator 
eller mot ett fast flödesbörvärde genom en PI-regulator. Normalt styrdes ena membranet mot ett fast flöde 
för att lättare kunna utvärdera permeabilitetsutvecklingen medan det andra styrdes mot nivån för att 
hantera flödesvariationer. De exakta parametrarna varierade med försöken, men det generella målet var 
att få så stabil drift som möjligt. 

För att bibehålla en hög permeabilitet växlade membranen i cykler mellan driftsläge och ett viloläge då 
inget tryck lades över membranet, s.k. relaxation. En cykel bestod av 10 min drift och 2 min vila. Dessa 
värden har rekommenderats av tillverkaren som en standardcykel och tagits fram av tillverkaren i försök 
att maximera genomsnittsflödet över en längre driftsperiod. Cyklerna schemalades så att viloperioderna 
för de två membranenheterna låg så långt från varandra som möjligt för att minimera effekten på 
systemet.  

6.5.2 CIP – Rengöring av membran 
Membranytorna får vid drift en beläggning, s.k. fouling, vilket gör att permeabiliteten minskar och 
tryckskillanden därför behöver ökas för att åstadkomma samma flöde. Vissa positiva aspekter av 
beläggningen finns också, såsom att den kan förbättra avskiljningen och/eller odla en biofilm av 
nitrifierare. Beläggningen behöver hållas under kontroll vilket görs genom att rengöra membranen med en 
tvättlösning i en rengöringsprocedur med membranen på plats, s.k. CIP (clean in place). På detta sätt kan 
kapaciteten delvis återställas. Beläggningen består vanligen i huvudsak av organiskt material (biofouling) 
och då är natriumhypoklorit en rekommenderad tvättlösning. Oorganiska beläggningar från till exempel 
fällningskemikalier behöver avlägsnas med en syra, exempelvis oxalsyra eller citronsyra. Vid en CIP 
pumpas tvättlösning in i membranen via permeatsystemet, dvs. motströms flödesriktning, 
”backspolning”. Tvättlösningen kommer att samlas upp i slammet i MBR-reaktorn. CIP-sekvensen 
utfördes enligt den metod som beskrivs i Figur 18. För att få ytterligare effekt av rengöringen kan en 
soaking CIP genomföras. Vid en soaking CIP får membranen ligga i tvättlösningen över natten, vilket 
teoretiskt ska innebära ytterligare reningseffekt. 

 
Figur 18. Skiss över genomförande av CIP.  
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Höjdskillnaden N2-N1 skapar det drivande trycket för tvättlösningen. Tryckdifferensen N2-N3 ger flödet 
för genomströmning genom membranmodulen. Risk för övertryck med ett för högt pumpflöde elimineras. 
Risk för undertryck elimineras så länge pumpen P1 ger nivån N2. 

Som tvättlösning användes dels natriumhypokloritlösning med klorkoncentration 1000 mg/L och 500 
mg/L (kan jämföras med 500-750 mg/L normal koncentration vid CIP i fullskala) samt 0,4 % oxalsyra. 

CIP genomfördes under försöksåret vid behov, när permeabiliteten ansågs ha blivit för låg. Passerad tid 
mellan CIP varierade, vilket anses bero på flera orsaker såsom variationer i inkommande flöde, variationer 
i mängd doserad fällningskemikalie samt vilken typ (Fe2+ eller Fe3+) och var i linjen fällningskemikalie 
doserades. Vilken permeabilitet som uppnåddes efter föregående CIP spelade också in på hur snabbt i 
tiden nästkommande CIP behövde genomföras, se Figur 19 för hur permeabiliteten i membranen 
varierade över tid. 

 

Figur 19. Membranens permeabilitet över tid från start av försöksår 1 till slut av försöksår 2. Tidpunkt 
för CIP markerat med gröna vertikala linjer. 

 

I början av försöksår 1 nåddes en oväntat hög permeabilitet (ca 1500 L/m2·bar·h). Denna minskade med 
tiden och under hela försöksår 2 nådde minst ett membran en permeabilitet efter CIP på ca 1000 
L/m2·bar·h, med undantag för två CIP genomförda vecka 51 2014 och vecka 3 2015.  Se sektion 6.5.3 för 
detaljer kring respektive CIP, dess genomförande och resultat. 

6.5.3 Resultat från membranrengöring  
I detta avsnitt beskrivs de 10 första rengöringstillfällena (CIP). Under slutet av år två gjordes fyra till som 
inte utvärderats lika noggrant.  
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Utförande och effekt av CIP för de utvärderade tillfällena visas i Tabell 14. Standardutförandet bestod i att 
först tvätta membranen med oxalsyralösning följt av tre relaxation-cyklers normal drift (1 cykel är tio min 
drift, 2 min paus) och därefter tvätt med natriumhypokloritlösning. Denna procedur frångicks vid ett antal 
tillfällen. CIP 3 genomfördes med enbart natriumhypoklorit. CIP 5 var en större rengöring, kallad ”soak”, 
som innebar att MBR-tanken tömdes på slam och oxalsyralösning backspolades in, som sedan fick stå över 
natten. Efter tömning och renspolning med vatten backspolades natriumhypoklorit in i tanken som även 
det fick stå över natten. CIP 9 genomfördes med standardutförande, dock för varje membran separat och 
CIP 10 genomfördes vid lägre pH än standardutförandet.  

Tabell 14. Sammanfattning av utförande och resultat från CIP 1 till 10. Bästa värde avser största 
förbättring av dygnsmedelvärde för permeabiliteten efter CIP, jämfört med dagen före CIP.  

CIP  
nr. Datum Typ 

Bästa värde i 
membran  

Absolut ändring av 
permeabilitet för 

membran 
A 

 (%) 
B  

(%) 
A  

(L/(m2·bar·h)) 
B  

(L/(m2·bar·h)) 
1 v 47 

2013 
Natriumhypoklorit (dubbel 
koncentration) 

+148 +130 +1035 +896 

2 v 12 
2014 

Oxalsyra  
+ Natriumhypoklorit 

+64 +25 +678 +299 

3 v 15 
2014 

Natriumhypoklorit  +14 +18 +155 +166 

4 v 16 
2014 

Oxalsyra (1500 L 0,4 vikt% pH 2) +  
Natriumhypoklorit (1500 L 0,1 vikt% 
Cl pH 10) 

+20 +20 +249 +212 

5 v 23 
2014 

Oxalsyra (5550 L 0,07 vikt% + 1000L 
0,4 vikt%) + Natriumhypoklorit (6710 
L 0,64 vikt% Cl)  
(”soak” över natten) 

+131 +93 +1156 +726 

6 v 37 
2014 

Oxalsyra (1500 L 0,4 vikt%) + 
Natriumhypoklorit (1500 L 0,1 vikt% 
Cl pH 8,8, 
pH höjdes till 11 mot slutet) (avbr.) 

+117 +159 +633 +755 

7 v 44 
2014 

Oxalsyra (1500 L 0,4 vikt%) + 
Natriumhypoklorit (1500 L 0,1 vikt% 
Cl pH 12-13) 

+413 +377 +772 +853 

8 v 51 
2014 

Oxalsyra (1500 L 0,4 vikt%) + 
Natriumhypoklorit (1500L 0,1 vikt% 
Cl) 

+390 +385 +512 +737 

9 v 3 
2015 

Varje membran separat.  
Oxalsyra (800 L 0,4 vikt% pH 2,1) +  
Natriumhypoklorit (800 L 0,1 vikt% 
Cl pH 11-12) 

-8 -42 -36 -260 

10 v 6 
2015 

Oxalsyra (1000 L 0,4 vikt% pH 1,6) + 
Natriumhypoklorit (1000 L 0,1 vikt% 
Cl pH 8,2) (avbr.) 

+396 +301 +820 +758 

Figur 20 visar permeabiliteten för membran A och membran B över perioden mars 2014 till och med 
februari 2015. De olika försöksperioderna redovisas i figuren genom indikation för CIP och 
högflödesperiod samt olika dosering av fällningskemikalie. Permeabiliteten var initialt hög, men 
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minskade snabbt under högflödesperioden under sommaren försöksår 1 (Qmedel = 4,3 m3/h, konstant flöde). 
Efter att inflödet sänktes ökade permeabiliteten något för att sedan avta betydligt långsammare.  

Efter genomförd CIP vecka 51 2015 nåddes ej önskade permeabilitetsnivåer, särskilt gällande membran A 
(se Figur 19) varför en ny CIP genomfördes kort därefter, vecka 3 2015. Vid denna CIP rengjordes 
membran A och B separat för att minska permeabilitetsskillnaderna dem emellan. Denna metod 
resulterade i fortsatt minskande permeabilitet varför det framöver återgicks till standardmetoden för CIP. 
Se sektion 6.5.3 för detaljer kring respektive CIP, dess genomförande och resultat. 

För att öka effektiviteten vid CIP minskades pH på oxalsyran till 1,6 vid ett rengöringstillfälle, vid CIP 
genomförd vecka 6 2015. Efter CIP nåddes en hög permeabilitet (se Figur 19), dock ej högre än vid 
standardmetoden för CIP (med pH på oxalsyran cirka 2,0), varför det framöver återgicks till 
standardmetoden för CIP. Även försök med att minska pH på natriumhypoklorit genomfördes (8,2 
jämfört 11-12 vid standardmetoden) i samband med denna CIP, men detta försök fick avbrytas och 
genererade inte några slutsatser. 

 
Figur 20. Permeabilitet över tid, mars 2014 till februari 2015. 

 

Avseende permeabilitet för den studerade perioden har följande noterats: 

 Över tid har det växlat vilket av membranen som haft högst permeabilitet. 
 Under perioden med dosering av järn(III)klorid i BR6 sjönk permeabiliteten snabbt och det 

uppstod flera avstängningar av membranen på grund av att TMP gått över instrumentens 
mätområde.  
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 Även vid högdosering av järn(II)sulfat (målvärde 30 mg Fe/L) och vid dosering av järn(II)sulfat i 
MBR:en sjönk permeabiliteten snabbt.  

För utvärderingen av CIP och permeabilitet har dygnsmedelvärden för permeabiliteten studerats. I Figur 
21 visas förändring i permeabilitet från dagen före CIP till bästa dygnet under perioden, för de olika 
tillfällena.  

Utvärdering av de olika CIP:arnas inverkan på permeabiliteten har resulterat i följande slutsatser 

 Efter den CIP som gjordes inför försöksperiod (D), dosering av järn(II)sulfat direkt i MBR:en, 
ökade permeabiliteten mycket långsammare jämfört med efter tidigare CIP:ar (CIP 8). 

 Eftersom permeabiliteten har varit olika hög vid starten av de olika försöksperioderna är det 
svårt att göra en mer noggrann utvärdering.  

 CIP med enbart natriumhypoklorit hade dålig effekt (CIP 3) 
 ”Soak”-CIP gav störst absolut ökning i permeabilitet för membran A och stor förbättring för B 

(membran B hade störst förbättring efter CIP 1) (CIP5). 
 CIP för varje membran separat gav försämring efter CIP, dock utjämnades 

permeabilitetsskillnader efter CIP (CIP 9). 
 CIP vid lägre pH på oxalsyra gav stor förbättring jämfört med de närmast föregående CIP:arna 

och hög koncentration järn ut från membranen efter CIP (CIP 10). 

 
Figur 21. Ändring i permeabilitet vid CIP.  
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6.5.4 Utsläpp av AOX/EOX i samband med CIP 
Eftersom att membranen vid en CIP rengörs med natriumhypoklorit finns risk för bildning av 
klororganiska föreningar (mätta som AOX/EOX) i systemet. Dessa föreningar är väldigt stabila och en del 
av dem bidrar till stor negativ miljöpåverkan vid utsläpp till recipient. 

För att studera förekomsten av dessa föreningar i systemet utfördes under projektår 1 en första 
provtagningskampanj. Prover togs då på både inkommande och utgående vatten på både linje SSV L1 
MBR och på Henriksdals ARV (inkommande vatten togs vid provpunkt HIN). Analysresultatet för AOX 
visade på att inkommande halter till både linje SSV L1 MBR (8 prover) och Henriksdals ARV (6 prover) 
ligger kring 28 ± 6 µg/L . När prover tagits samma dag på de tvåinloppen har de uppvisat närliggande 
resultat. Dessa värden på inkommande vatten är jämförbara med den ”vanligt förekommande 
bakgrundshalt” av AOX som rapporterats från Naturvårdsverket, vilken där anges till 50 µg/L (Öman, et 
al., 2000). Vanligt förekommande bakgrundshalt för EOX har ej hittats i litteraturen. 

Utgående halter från SSV L1 MBR (6 prover) och Henriksdals ARV (5 prover) visar halter kring 33 ± 11 
µg/L för samtliga provtagningstillfällen utom prov som togs det dygn då CIP utfördes på membranen i 
linje SSV L1 MBR. Då syntes en betydligt ökad halt av AOX i utgående vatten från SSV L1 MBR: 600 µg/L. 
Analysresultaten för EOX gav ingen information vid denna provtagningskampanj då analyserna haft för 
höga detektionsgränser, samtliga analysresultat angav en EOX-halt på <100 µg/L. 

På grund av den noterade ökade halten av AOX i utloppet samband med genomförd CIP, genomfördes i 
början av projektår 2 (2014-11-05) ytterligare en provtagningskampanj på linje SSV L1 MBR i samband 
med CIP. Prover togs då på utgående vatten från SSV L1 MBR direkt innan CIP respektive direkt efter 
genomförd CIP. Vid normal drift recirkuleras slammet från MBR:en efter CIP tillbaka genom det 
biologiska reningssteget och den största delen av de klororganiska föroreningarna antas därför brytas ner 
innan de hamnar i utgående vatten och går vidare till recipient. Vid denna provtagning togs utgående 
vattenprov efter CIP utan någon recirkulation, och kan därför antas representera ett absolut värsta fall, 
som vid normal drift ej kommer att inträffa. Proverna skickades till externt laboratorium för analys. 
Analysresultaten visade på att halterna i utgående vatten direkt innan CIP låg på samma nivå som vid 
tidigare provtagningar: AOX 30 µg/L och EOX < 1 µg/L. Halter direkt efter CIP var betydligt högre: AOX 
8400 µg/L och EOX 1900 µg/L.  

För industrier inom EU finns en gräns på AOX för industriutsläpp på 1,0 mg/L. Utsläpp lägre än dessa 
bedöms ge en försumbar miljöpåverkan (Naturvårdsverket, 2010). För samtliga prover, förutom för prov 
taget direkt efter CIP, låg uppmätta halter lägre än denna gräns. För prov taget direkt efter CIP låg halten 
över detta gränsvärde (8,4 mg/L jämfört med 1,0 mg/L). Noteras bör dock igen att vid normaldrift 
recirkuleras slammet genom biosteget efter CIP, och det går ej direkt ut till recipient, varför detta 
uppmätta värde anses vara ett ”worst case” som vid normal drift ej bör uppkomma. 

Det finns ingen haltgräns för utsläpp av AOX eller EOX från svenska avloppsreningsverk, men i 
Europaparlamentets och rådets förordning 166/2006 om upprättande av ett Europeiskt register över 
utsläpp och överföringar av föroreningar, bilaga II, finns tröskelvärden för AOX angivna vilket avgör om 
utsläppta halter ska redovisas i reningsverkens miljörapport eller ej. Tröskelvärdet för AOX är för både 
mark och vatten 1000 kg/år (EG 166/2006, 2006). Stockholm Vatten släpper redan i dagsläget ut mer än 
1000 kg AOX/år och ska därför rapportera utsläppta mängder i sin årliga miljörapport (Stockholm Vatten 
VA AB, 2015). 
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6.6  Övriga försök och utvärderingar  

6.6.1 Slammets mikrobiologi och filtrerbarhet 
Under försöksår 2 genomfördes ett examensarbete (Kääriä, 2015) med syfte att studera eventuella 
korrelationer mellan slammet mikrobiologiska egenskaper och dess filtrerbarhet samt permeabiliteten. 
Slammets filtrerbarhet är har en viss relation till membranens permeabilitet, och en bättre förståelse kring 
de faktorer som påverkar filtrerbarheten skulle kunna leda till en mer optimerad drift och användning av 
tidiga insatser för att motverka igensättning av membran. 

Mikrobiologiska faktorer som till viss del kan påverka fouling i MBR är bland annat halten av totalt 
suspenderat material (MLSS), mikrobernas relativa hydrofobicitet (RH), flockstruktur, extracellulära 
polymera substanser (EPS) och lösliga mikrobiella produkter (SMP) (Hai, et al., 2014) (Le-Clech, et al., 
2006). Dessa parametrar studerades i arbetet och korrelationer mellan faktorerna och filtrerbarhet 
beräknades och analyserades. Filtrerbarhet mättes med metoden sludge filtration index (SFI), vars 
korrelation till permeabiliteten också granskades.  

Resultaten visar att den relativa hydrofobiciteten hade en negativ effekt på filtrerbarheten. Detta kan 
förklaras av ökade interaktioner mellan mikroberna och membranet/filtret och ökad utfällning av små 
partiklar till följd av ökad RH.  

Flockstrukturen studerades genom att analysera flockstorlek, flockarnas cirkuläritet och förhållandet 
mellan flockarnas längsta och kortaste diameter. En stor flockstorlek visade sig ha en positiv effekt på 
filtrerbarheten, vilket kan förklaras med teorin att stora robusta flockar kan bilda ett sekundärt lager som 
skyddar membranet/filtret från igensättning orsakad av små partiklar. Detta kan även vara orsaken till 
avsaknaden av korrelationer mellan filtrerbarhet och förekomst av EPS och SMP trots att både EPS och 
SMP förekom i höga halter. 

RH visade sig ha negativ effekt, och EPS proteinfraktion en positiv effekt, på flockstorleken. Inga 
korrelationer till filtrerbarhet kunde urskiljas bland faktorerna MLSS, EPS kolhydratfraktion eller SMP 
proteinfraktion. SFI visade en positiv korrelation till permeabilitet vilket betyder att hög filtrerbarhet 
korrelerar med låg permeabilitet. SFI förväntades ha negativ korrelation med permeabilitet och SFIs 
lämplighet som filtrerbarhetsmetod för jämförelse med permeabilitet är därför tveksam. 

6.6.2 Simuleringsmodell av behandlingslinjen 
Med hjälp av en dynamisk processmodell är det möjligt att göra tester av olika driftinställningar (till 
exempel olika flöden och belastningar, internrecirkulationsströmmar och börvärden i styrningen) och lära 
sig mer om hur processen fungerar. Inom projektet har det tagits fram en dynamisk processmodell av 
piloten för att kunna simulera olika driftinställningar.  

6.6.2.1 Metod 
Modellen är baserad på Activated Sludge Model No 1, ASM1 (Henze, et al., 2000) som beskriver de 
biologiska processerna som sker i aktivslamprocessen. Hur modellen som användes (BSM2) ser ut, 
implementerad i Matlab/Simulink, visas i Figur 22. 
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Figur 22. Bild över modellen implementerad i Matlab/Simulink.  

 

För kalibrering av modellen var det prioriterat att få modellen att överensstämma med piloten avseende 
slamproduktion, nitrifikation och denitrifikation medan det inte var prioriterat att studera 
energiförbrukningen i detta skede.  

Modellerna är idag begränsat bra på att modellera igensättningsmekanismer på membranen. På grund av 
detta valdes det att modellera MBR-processen som en förtjockare med 100 % avskiljning av partikulärt 
material.  

Inflödet till modellen togs fram baserat på processdata för Linje 1 för perioden 2014-07-05 till 2014-10-15. 
Flödet som användes var dynamiskt, men belastningen antogs vara konstant under perioden 
(medelkoncentrationer för perioden). En anledning till att denna period valdes ut är att det då fanns 
mätningar på slamuttag från piloten, vilket var viktigt då det var prioriterat att få god överensstämmelse 
avseende slamproduktionen. Dock var rejektvattnet ännu inte påkopplat.   

Följande antaganden har gjorts vid modelleringen: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝐵𝐵𝑇𝑇𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖
1,35  

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐵𝐵 = 𝑓𝑓𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶  × 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑘𝑘𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 

Där 𝑓𝑓𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 3,3573 och 𝑘𝑘𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 10,807 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑉𝑉𝑉𝑉 = 0,75 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐵𝐵
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉

= 1,92 

𝑘𝑘𝑁𝑁𝑁𝑁 = 0,6  (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 1) 

𝑘𝑘ℎ𝑦𝑦𝑦𝑦 = 1,75  (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖 𝐴𝐴𝑉𝑉𝐴𝐴1,𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖 𝐵𝐵𝑉𝑉𝐴𝐴2) 

6.6.2.2 Styrning 
Modellen simulerades med styrning av internrecirkulation av nitratrikt vatten från BR5 till BR1 (Qint) och 
returslamflöde från MBR till BR3 (Qr) proportionellt mot inkommande flöde till linjen (Qin) enligt: 
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 Qint = 4 x Qin 

 Qr = 2,5 x Qin 

 Överskottsslamuttaget från MBR:en styrdes för att uppnå rätt VSS i biosteget (BR1-BR5). 

 Doseringen av kolkälla styrdes för att uppnå 2 mg NO3/L ut från BR6.  

 Syrehalterna i de luftade reaktorerna styrdes mot fast börvärde på 2,6 mg/L.  

6.6.2.3 Resultat från simulering 
Exempel på hur det varierande inflödet till modellen påverkar utgående halter med den styrstrategi som 
beskrevs ovan visas i Figur 23. 

 
Figur 23. Exempel på simuleringsresultat med dynamisk processmodell för piloten. Här går det att se 

effekten på utgående halter vid höga inflöden.  

Resultat efter kalibrering av modellen visas i Tabell 15 där modellens beteende och uppmätta värden vid 
piloten jämförs för perioden 2014-07-05 till 2014-10-15. Värt att notera är att slamproduktion och 
slamhalter överensstämmer väl, vilket också var prioriterat vid kalibrering. Även ammoniumhalten i BR5 
och ut från MBR:en överensstämmer med driftdata, liksom nitrat från BR6 (som är styrd med hjälp av 
kolkälledoseringen). Dock överensstämmer inte den mängd kolkälla, mätt som tillsatt COD, som gick åt 
vid simuleringen med den förbrukning som var i driften. I modellen anges kolkälla endast som flöde med 
koncentration av COD. Normal koncentration för metanol har använts i modellen. Även utgående nitrat 
(och som följd av detta även utgående totalkväve) avvek från pilotvärden.  
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Tabell 15. Modellens resultat jämfört med pilotens uppmätta värden. 

  
2014-07-05  till 2014-10-15 

 
Enhet Modellen Piloten 

Slamproduktion    
Slamuttag kgVS/d 6,3 3,6 - 14, normalt 4-8 
Öslamflöde m3/d 1,0 0,6 – 2,2, normalt 0,6-1,5 
MLVSS1 g/m3 4630 4629 
MLVSS MBR g/m3 6436 6052 
Reningsresultat 

   NH4 zon 5 g/m3 0,6 0,6 
NH4 ut g/m3 0,06 0,05 
NO3 zon 6 g/m3 2,1 2,0 
NO3 ut g/m3 3,5 2,5 
Kje-N ut g/m3 0,6 0,6 
Tot-N ut g/m3 4,1 3,1 
Resursåtgång 

   MeOH-tillsats kgCOD/d 1,8 0,3 - 5, normalt 2   
Syrehalt g/m3 2,6 2,6 

 

6.6.3 Utsläpp av växthusgaser 
I kvävereningssteget kan det vid ofullständig nitrifikation och denitrifikation bildas lustgas (N2O) som 
avgår till luft. N2O är en väldigt stark växthusgas (290 gånger starkare än koldioxid (CO2)), (2009/28/EG, 
2009) och har en starkt negativ miljöpåverkan. För att få en uppfattning om vilken mängd N2O som släpps 
ut från de olika reningsstegen i linje SSV L1 MBR genomfördes i början av projektår 2 (november 2014) två 
kortare mätkampanjer; en innan tillsats och en efter tillsats av rejektvatten till behandlingslinjen. 

Utsläpp av N2O mättes i åtta punkter; i SED, i BR1-BR6 och i MBR. Under mätperioden övertäcktes 
respektive reaktor och processluftens flöde och lustagskoncentration mättes. Mätschema för respektive 
mätperiod finns presenterat i   
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Tabell 16. Utsläpp från varje reaktor mättes i realtid under en tidsperiod på minst 2 timmar. För att 
minska risken att flytslam skulle blockera ledningar minskades inflöde och luftflöde något under natten. 
Ammonium och nitrat analyserades på plats vid start och avslut av mätperiod för respektive reaktor. Då 
det under mätperioden uppstod problem med datalagring av on-linevärden, kontrollmättes syrehalten i 
de luftade reaktorerna (BR3, BR4, MBR) efter avslutad mätperiod (syrehalten mättes i normalfallet on-line 
för samtliga reaktorer BR1-BR6 samt MBR). 
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Tabell 16. Mätschema för lustgasmätning för mätperiod 1 (utan tillsats av rejektvatten) och mätperiod 2 
(med tillsats av rejektvatten). 

  
Mätperiod 1  

(utan rejektvatten)   
Mätperiod 2  

(med rejektvatten) 
 Datum Tid Datum Tid 

Sed 2014-11-05 10:30-12:30 2014-11-19 9:30-11:00 
Br1 2014-11-05/06 18:00-8:00 2014-11-19 12:10-15:00 
Br2 2014-11-05 13:00-15:00 2014-11-19 15:30-17:30 
Br3 2014-11-07 9:20-11:20 2014-11-21 11:00-15:00 
Br4 2014-11-06/07 17:00-8:00 2014-11-24 15:00-19:00 
Br5 2014-11-06 9:20-11:20 2014-11-24 8:30-10:15 
Br6 2014-11-06 11:30-13:30 2014-11-24 10:30-12:15 

MBR 2014-11-06 14:00-16:00 2014-11-20 12:30-16:00 
 

Under båda mätperioderna kördes linjen med samma inställningar. BR3, BR4 och MBR luftades medan 
BR1, BR2, BR5 och BR6 hölls oluftade. Nitrat recirkulerades (4*Qin) från BR5 till BR1 och slam 
recirkulerades (2,5*Qin) från MBR till BR1. Natriumacetat tillsattes som kolkälla i BR6. Luftningen i BR3 
och BR4 styrdes mot en syrehalt på 2,5-3 mg/L och syrehalten i MBR var under mätperioderna 7-8 mg/L. 
Inkommande kvävebelastning var 2,5 kg N/d och koncentrationen av suspenderat material (TSS) ca 8 000 
mg/L i BR1-BR6 och 10 000 mg/L i MBR. 

Lustgasemissionerna kunde beräknas med hjälp av uppmätt koncentration, mängd luftflöde till reaktorn 
och luftflöde i pump tillhörande mätinstrumentet. För båda mätperioderna uppmättes högst utsläpp från 
BR3. Då detta var den första luftade reaktorn i biosteget, och således också bör ha högst kvävebelastning, 
är det naturligt att anta att högst utsläpp bör ske från denna reaktor. MBR luftades också kraftigt men 
utsläppen blir lägre då dess kvävebelastning är betydligt lägre än i BR3. Generellt uppmättes högre 
utsläpp från de luftade reaktorerna jämfört med de oluftade, detta anses inte enbart bero på att högre 
produktion sker i dessa reaktorer utan även på grund av att luftningen även bidrar till ökad avdrivning av 
producerad lustgas, som i sin tur kan ha producerats i andra reaktorer.  

 
Figur 24. Skattade utsläpp av N2O från respektive reaktor, före och efter tillsats av rejektvatten. 
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De uppmätta utsläppen presenterade i Figur 24 bör endast ses som indikativa värden. Detta då mätningar 
skett över väldigt korta perioder och på olika tider på dygnet för respektive reaktor. Särskilt för de luftade 
reaktorerna som visade på högre utsläpp (BR3, BR4 och MBR) krävs kompletterande mätningar för 
säkrare data. Även mätningar för att studera säsongsvariationer bör inkluderas då utsläppen kan variera 
kraftigt beroende på parametrar i inkommande vatten såsom kvävebelastning och temperatur. 

Vid denna mätning genomfördes endast mätningar i luftfasen. För att få säkrare data på den verkliga 
lustgasproduktionen bör mätningar även genomföras i vattenfasen, då en del av den producerade 
lustgasen kan vara löst i vattenfasen. 

En jämförelse av denna första initiala screening med mätningar genomförda i andra pilotlinjer och vid 
reningsverk indikerar att lustgasutsläppen från linje SSV L1 MBR kan vara lägre än från konventionella 
aktivslamprocesser (Figur 25). 

 
Figur 25. Jämförelse av utsläppsmätningar vid linje SSV L1 MBR och andra reningslinjer och 

reningsverk. 

6.6.4 Kartläggning av mikroflora i slam 
Under perioden 2015-01-15 till 2015-11-04 togs var tredje vecka varsitt slamprov från MBR-reaktorn i linje 
SSV L1 MBR och biosteget i Henriksdal. Två stickprov från respektive provpunkt togs även 2014-10-11 och 
2014-10-22 som referensprov innan respektive efter rejektvatten började tillsättas i SSV L1 MBR. Utöver 
referensproverna togs totalt 15 prover från respektive provpunkt. Proverna omblandades och förvarades i 
-18 °C innan de skickades vidare till DNASense APS i Danmark för analys. Analys av mikrofloran i 
slammet genomfördes sedan av DNASense Aps med optimerade MiDAS-protokoll för aktivt slam 
(www.midasfieldguide.org) (Karst, et al., 2015) (McIlroy, et al., 2015). 

I Bilaga 2 redovisas de 30 mest förekommande bakterierna från samtliga provtagningstillfällen. Proverna 
från MBR och Henriksdal innehöll till stor del liknande bakterier, dock ofta i olika stor mängd för de två 
olika processerna. Som ett exempel kan nämnas att den dominerande filamentösa bakterien i prover från 
SSV L1 MBR var Gordonia medan Candidatus Microthrix dominerade i prover från Henriksdals ARV.  

I proverna från Henriksdals ARV noterades mycket små mängder av ammoniumoxiderande bakterier 
(AOB). Trots detta uppnåddes full nitrifikation i reningsverket. Det har nyligen upptäckts att vissa arter i 

http://www.midasfieldguide.org/
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bakteriesläktet Nitrospira också kan oxidera ammonium (Daims, et al., 2015) (van Kessel, et al., 2015). 
Närvaro av dessa arter kan därför eventuellt förklara frånvaron av AOB i proverna från Henriksdal. I 
prover från SSV L1 MBR, noterades närvaro av AOB, dock noterades väldigt låg närvaro (nästan 
obefintlig) av Zoogloea, vilken vanligtvis noteras i aktivt slam och tros vara involverad i flockbildning 
genom att producera EPS (extracellulära polymera substanser). 

Baserat på resultaten i Bilaga 2 och multivariat analys kan en årlig trend noteras för båda provpunkterna 
(se Figur 26). Exempelvis noteras att Microthrix och flertalet andra bakterier närvarar i högst mängd i maj 
månad, medan flertalet andra bakterier visar ett omvänt mönster.  

 
Figur 26. Förändringar i mikrobiell sammansättning över tid i provpunkt Henriksdals ARV (vänster) 
och provpunkt SSV L1 MBR (höger). Viktningen i % för respektive axel (39,8% respektive 17,2% för 

provpunkt Henriksdals ARV, och 45,2% respektive 16 % för provpunkt SSV L1 MBR) visar på axelns 
relativa betydelse, avstånd i x-riktning har således större betydelse än avstånd i y-riktning.  

 

För proverna från SSV L1 MBR kan en tydlig övergång mot en ny stabil sammanställning, jämfört mot 
prover från Henriksdal, ses efter cirka nio månader (Figur 27), vilket eventuellt kan förklaras av 
ombyggnationen i linje SSV L1 MBR i juni 2016. Närvaro av ett flertal nya bakterier ökar dramatiskt efter 
ombyggnationen, såsom exempelvis Nakamurella och den ännu okända OTU_3. 
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Figur 27. Principalkomponentanalys (PCA) för prover från respektive provpunkt (HDAL = Henriksdals 

ARV, HSSV = SSV L1 MBR). Viktningen i % för respektive axel (51,8% respektive 13,3%) visar på 
axelns relativa betydelse, avstånd i x-riktning har således större betydelse än avstånd i y-riktning. 

6.6.5 Högflödestest 
Efter ombyggnationen av linje SSV L1 MBR leddes alla returströmmar till BR1 vilket gjorde att problem 
med hög nivå i BR1 uppstod. Då inloppspumpen är programmerad att stänga av vid hög nivå i BR1 och 
starta automatiskt när nivån sjunkit till normal nivå, så uppstod täta av- och påslagningar av 
inloppspumpen vilket i sin tur gjorde att systemet hamnade i självsvängning. Se exempel i Figur 28. 

 
Figur 28. Exempel på avstängning av inflödet på grund av för hög nivå i BR1 och hur systemet hamnar i 

självsvängning. 

 

För att undvika dessa problem justerades regulatorinställningarna för inflödesregulator som styr 
inloppspumpen och nivåregulatorn som utifrån nivå i BR6 styr pumpningen från BR6 till MBR.  
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Efter justering gjordes högflödestest för att säkerställa kapaciteten för linjen att hantera plötsliga toppar i 
inflödet.  

Begränsningar för högflödestestet var ett maximalt inflöde på 4,7 m3/h vilket baseras på 
försedimenteringens dimensionering. Under försöket var dessutom permeabiliteten låg varför inga längre 
tester kunde utföras utan risk för att membranen skulle stänga ner. Inför första testet sänktes dessutom 
nivån i linjen något för att ha en buffertvolym, då det primära syftet var att se hur snabbt nivåerna i linjen 
steg.  

Tre försök utfördes för att testa höga flöden och linjens kapacitet.  

1) Inloppspumpen i autostyrning med börvärdesändring i ett steg från inflöde 2,0 m3/h till 4,7 m3/h 
(ökning under 70 minuter, maxflöde i 5 minuter). 

2) Manuell ökning av inflödet från 2,0 m3/h till 4,7 m3/h (ökning under 7 minuter, maxflöde i 3,5 
minuter sedan stängde inloppspumpen av p.g.a. hög nivå i BR1). 

3) Manuell ökning av inflödet från 2,5 m3/h till 4,7 m3/h (ökning under 8 minuter och maxflöde i 20 
minuter, därefter avbröts försöket). 

Resultat från de tre försöken visas i Figur 29 och Figur 30. 

 
Figur 29. Resultat från de tre högflödestesten. 

 

Mellan försöken ändrades inställningar för nivåbörvärde och regulatorparametrar för regulatorn som styr 
pumpen från BR6 till MBR:en baserat på nivån i BR6. Pumpens beteende under försöken visas i Figur 30. 
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Figur 30. Resultat från de tre högflödestesten. Blå: Inflöde. Magenta: Nivå i BR1. Svart: Nivå i BR6. Grå: 

Pump från BR6 till MBR. 
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7 Slutsatser  
Försöksår 2 startade 2014-10-01 och avslutades 2015-11-09 i och med att processlinjen stängdes ner för en 
till ombyggnation. Försöksåret pågick därför i drygt 13 månader.  

Följande slutsatser kunde dras från försöksår 2: 

 Fosforrening ner till utgående halter, < 0,2 mg P/L, kan uppnås med stabil drift under längre perioder.  

 Membranen är känsliga för överdosering av fällningskemikalie, särskilt om kemikalien doseras i nära 
anslutning till MBR-tanken. Igensättningen av membran har konstaterats bero på val av 
fällningskemikalie (dosering av Fe3+ medförde snabbare igensättning än dosering av Fe2+), var i 
processlinjen den doseras samt i vilken mängd den doseras. 

 Den styrstrategi som visade sig mest lämpad för att uppnå önskad fosforrening utan att riskera för 
kraftig igensättning av membranen presenteras i Tabell 17 nedan.  

 

Tabell 17. Vald styrstrategi för fosforrening. 

Doserpunkt Kemikalie Styrstrategi 
Börvärde 
utgående fosfor 

Försedimentering/ 
Luftad förfällning 

Fe2+ Konstant basdos, 
flödesproportionell 

- 

Aerob zon/ 
NIT i biosteg 

Fe2+ Styrs mot börvärde på utgående 
fosfor, långsam reglering 

0,15 mg P/L 

Anox zon/ 
EDN i biosteg 

Fe3+ Styrs mot börvärde på utgående 
fosfor, snabbare reglering 

0,2 mg P/L 

 

 Returslamdeoxzonen (RAS-Deox) är designad på ett korrekt sätt för att allt syre i det syrerika vattnet 
returslammet från MBR ska hinna förbrukas vid medelflöde. 

 Mängden lustgasutsläpp verkar vara generellt låga och lägre jämfört med konventionella aktiv slam-
reningslinjer. 

 Kvävereningen blir mer effektiv om nitratrecirkulationen går från början av efterdenitrifikationszonen 
(BR5) istället för i slutet av denna zon (BR6). 

 Vid utvärdering av två olika kolkällor visade sig Brenntaplus ha en lägre totalkostnad jämfört med 
NaAc, trots att större mängder Brenntaplus behövde användas för att uppnå önskad kväverening. 

 I samband med CIP har höga halter av AOX noterats i permeatet. Ytterligare analyser av detta kommer 
att genomföras under försöksår 3. 

 Mikrofloran i slammet är ej densamma i linje SSV L1 MBR och i Henriksdals ARV. Båda följer dock en 
årlig cykel och sammansättningen var vid provtagningens avslut ungefär densamma som vid dess start 
(ett år tidigare) för både SSV L1 MBR och Henriksdal ARV. 

 Vid ”soaking” CIP ökade permeabiliteten kraftigare än efter en normal CIP.  

 Lägre pH på oxalsyran i samband med CIP resulterade i en kraftigare ökning av permeabilitet, samt 
höga halter av utgående järn efter genomförd CIP, jämfört mot en normal CIP.  
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 CIP på en membranenhet i taget, för att försäkra att båda membranenheterna genomgår likadana 
reningsprocesser, jämnade ut permeabilitetsskillnanderna i membranen. 

 

Gällande kvävereningen bör noteras att försedimenteringen i linje SSV L1 MBR ej är lika effektiv som i 
SFA2040. Avskiljningen av suspenderat material och BOD7 är betydligt lägre (34 % i SSV L1 MBR (år 2015, 
efter uppgradering) jämfört mot 47 % i Henriksdal (år 2011), vilket troligtvis bidrar till det låga behovet av 
kolkälla i SSV L1 MBR. Troligt är att det för SFA 2040 kommer att behöva doseras större mängder extern 
kolkälla än i SSV L1 MBR för att klara utgående kvävekrav. 

Noteras bör också att det i SSV L1 MBR finns en hålplåtssil innan försedimentering med hålstorlek på 3 
mm (till skillnad på Henriksdals ARV nuvarande grovrening med 6 mm spaltvidd). Hålplåtssilen har 
installerats för att skydda membranen och hindra för stora partiklar att nå dessa. Detta medför troligtvis 
en kraftigare avskiljning i SSV L1 MBR redan innan försedimenteringen. 
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8 Fortsatt arbete, försöksår 3 

8.1 Ombyggnation av behandlingslinjen 
inför försöksår 3 

Efter avslut av försöksår 2 och innan uppstart av försöksår 3 kommer en större ombyggnation av linjen 
ske. Exempelvis kommer flat-sheet membranen i MBR-tanken att bytas ut mot hollow-fibre membran 
vilket även kräver att MBR-tanken behöver byggas om. Detta då tidigare membranlösning inte motsvarar 
den som kommer att användas vid Henriksdals ARV. Denna ombyggnation kräver ett längre stopp av 
hela linjen. Se Figur 31 för processkonfiguration under försöksår 3. 

 
Figur 31. Processkonfiguration SSV L1 MBR inför försöksår 3. 

8.1.1 Byte från plattmembran till hålfibermembran 
Under försöksår 1 och 2 har membran av typen flat sheet/platt[membran] varit installerade i pilotlinjens 
MBR-tank. Under försöksår 2 beslutades det att de membran som ska användas i Henriksdals ARV 
kommer att vara av typ hollow fibre/hålfiber. Projektets styrgrupp beslöt att den valda membrantypen ska 
testas i pilotlinjen för att säkerställa drift med membranen i kombination med vald processlösning, 
kemfällning med Fe(II) och kallt vatten. Besluts togs även om att genomföra membranbytet efter avslut av 
försöksår 2. 

Den nya membrantypen levereras i kassetter om 3 membranmoduler i varje kassett. Totalt kommer 2 
kassetter att installeras i pilotlinjens MBR-tank vilket medför totalt 6 membranmoduler. Då MBR-tanken 
har för stor volym kommer den att byggas om och delas upp i tre mindre avdelningar. Varje kassett 
kommer att ligga i en egen avdelning och den tredje avdelningen kommer att utgöra den RAS-deoxzon 
som tidigare legat i den gamla eftersedimenteringstanken, vilken således åter kommer att tas ur drift.  

Baserat på dimensionering av övrig behandlingslinje motsvarar 5 membranmoduler det flöde som ska 
behandlas i linjen, men då membranmodulerna levereras i kassetter om 3 moduler per kassett finns ingen 
möjlighet att endast installera 5 moduler. 6 moduler kommer därför installeras vilket gör att det kommer 
att bli ett något för stort flöde genom membranen, jämfört med resten av linjen. Detta kommer att 
kompenseras genom att en viss mängd av det filtrerade vattnet (permeatet) återcirkuleras in i 
behandlingslinjen.  

Metoderna för rengöring av den nya membrantypen skiljer sig också från tidigare metod. Tidigare har 
rengöring av membran (CIP) skett vid behov (ett antal gånger per år), men i den nya processlösningen 
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kommer mindre rengöringar att ske automatiskt cirka tre gånger per vecka (maintenance cleaning), och 
större rengöringar (recovery cleaning) endast 2 gånger per år.  

8.1.2 Ombyggnation av BR5 
I samband med nedstängning av behandlingslinjen för byte av membran kommer även en av de 
biologiska reaktorerna att genomgå en ombyggnation. Detta då volymen/nivån i bioreaktorerna inte går 
att kontrollera (de har en konstant volym på ca 4,7 m3), vilket gör att man i nuläget inte kan få samma 
volymsfördelning som i zonerna i det framtida Henriksdals ARV. Den femte biologiska reaktorn, BR5, 
kommer därför att delas upp i två zoner. Uppdelningen kommer att ske med en vertikal skiljevägg som 
ger en första zon som motsvarar en tredjedel av den totala volymen i BR5. I botten av denna zon ligger 
inloppsröret från BR4 och volymen kommer att vara luftad med tre tallriksluftare. Vattnet kommer sedan 
att rinna över skiljeväggen via överfall till nästa zon (två tredjedelar av totala volymen) som kommer att 
fungera som en deoxzon innan vattnet når BR6. Då utloppsrören från deoxzonen till BR6 ligger strax 
under ytan kommer ytterligare skiljeväggar med öppning i botten av tanken monteras i anslutning till 
utloppet för att undvika kortslutningsströmmar från den luftade delen av BR5 till BR6. Från denna zon 
åker vattnet sedan vidare till nästa reaktor, BR6, som är en zon för efterdenitrifikation. Den luftade zonen 
kommer att vara cirka 1,5 m3 och resterande volym cirka 3,2 m3. 

8.1.3 Kylning av inkommande avloppsvatten 
Under de två första försöksåren har det visat sig att temperaturen på avloppsvattnet konsekvent är ett par 
grader varmare i pilotlinjen än i Henriksdals ARV. Detta beror troligtvis på att det vatten som pumpas 
upp till pilotlinjen endast består av vatten från Henriksdalsinloppet. Henriksdals ARV har två inlopp och 
vatten från det andra inloppet; Sicklainloppet, blandas med vatten från Henriksdalsinloppet först efter att 
vatten tas ut till pilotlinjen. Vattnet från Henriksdalsinloppet är varmare än vattnet från Sicklainloppet. 

Då både biologisk rening, främst nitrifikation, och membranens genomsläpplighet är temperaturberoende 
är det önskvärt, för att kunna få representativa resultat, att vattnet i pilotlinjen håller samma temperatur 
som vattnet i fullskalelinjerna på Henriksdals ARV. 

Inkommande vatten till pilotlinjen kommer därför att ledas via värmeväxlare för kylning innan det leds 
vidare till det första steget i behandlingslinjen (det luftade förfällningssteget). Avloppsvattnets temperatur 
in till SSV L1 MBR kommer därmed styras mot temperaturen i samlingskanalen in till Henriksdals 
reningsverk.  

8.2  Planerat arbete under försöksår 3 
Till försöksår 3 har piloten byggts om med den typ av hålfibermembran från GE som upphandlats till 
Henriksdals framtida process i SFA-projektet. Även den biologiska reningsprocessens utformning har 
byggts om något för att mer exakt avspegla zonindelningen i den framtida anläggningen. Dessutom har en 
värmeväxlare installerats för att inflödet till piloten ska hålla samma temperatur som inflödet till 
Henriksdal, se sektion 8.1. 

Syftet med dessa förändringar är att testköra den MBR-processutformning och de driftsförutsättningar 
som fastlagts inom SFA-projektet och som kommer implementeras i bioblock 1 (av totalt 7 bioblock på 
Henriksdals ARV) under 2017-2018 för att visa att/om de nya förväntade utsläppskraven kan uppnås och 
hur processen lämpligast bör styras för att detta ska ske. 
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År 3, som påbörjas efter ombyggnationen och pågår från mitten av april till sista december 2016 (8,5 
månader), delas in i fyra driftsperioder enligt Tabell 18. Huvudmålet för året är att verifiera SFA-designen. 

Driftperiod ett är en uppstartsfas där mycket av fokus ligger på att säkerställa styrningen av och omkring 
de nya membranen. Ett fast flöde tillämpas för att underlätta den initiala driften. Endast fördosering 
tillämpas med en järn(II)sulfatdos liknande den i Henriksdal. Membranen rengörs och luftas enligt GE:s 
garantivillkor (standard). Denna driftperiod förväntas bli relativt kort, 1-1,5 månad. 

Under driftperiod två tillämpas kylning av inkommande avloppsvatten ned till samma temperatur som i 
Henriksdals ARV. Flödet är variabelt och styrs på inkommande flöde till Henriksdal, skalat för att ge ett 
medelflöde motsvarande prognosen för år 2040. Simultanfällning med dosering av järn(II)sulfat utöver 
basdosen i BR4 tillämpas och optimeras för att om möjligt uppnå utsläppskraven.  

Under driftperiod 3 införs stöddosering av järn(III)klorid innan membrantanken för att hantera tillfälliga 
fosfattoppar. Dosering av kolkälla, av märket Brenntaplus, i efterdenitrifikationen införs och styrs på 
nitrathalten i BR6. Med trepunktsdosering av järn och dosering av kolkälla förväntas produktionsmålet för 
fosfor och kväve kunna hållas över tid oavsett flödessituation.  

Under den sista provperioden byts Brenntaplus ut mot metanol. Detta bör inte påverka resultaten men ger 
viktig input om kolkällans effektivitet. En lång acklimatiseringsperiod för metanolen kan dock komma at 
behövas. Under driftperiod 3 eller 4 kommer tester med extra kylt inflöde, ned till dimensionerande lägsta 
temperatur, göras för att simulera en snösmältningsperiod.  

Utöver verifiering av SFA-designen kommer separata studier som inte stör driften utföras. Exempel på 
försök som planeras in är analys av klorerade organiska föroreningar (mätt som AOX och EOX) i slam och 
vatten över tid med syfte av studera den miljöeffekten av membrantvätt med natriumhypoklorit. 

Tabell 18. Sammanfattning av de olika driftperioderna under försöksår 3. 

Parameter Driftperiod 1 Driftperiod 2 Driftperiod 3 Driftperiod 4 
Flöde Fast Variabelt/ Max Variabelt/ Max Variabelt/ Max 
RAS-flöde 4×Q 4×Q 4×Q 2×Q - 4×Q 
Förfällning Fe2+ Ja Ja Ja Ja 
Simultanfällning Fe2+ Nej Ja Ja Ja 
Simultanfällning Fe3+ Nej Nej Ja Ja 
Extern kolkälla Nej Nej Brenntaplus Metanol 

Temperatur Ej justerat Som FV H-dal 
Som FV H-dal/ 

kalltest 
Som FV H-dal/ 

kalltest 
Slamhalt bio/MBR (g/L) 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10-12 
Underhållsrengöring Standard Standard Standard Standard 
Återhämtningsrening. Nej Nej Ja? Ja? 
Luftning av membran Standard Standard Standard Standard 
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9 Övrigt 
Den 11 december 2014 anordnades, tillsammans med VA-kluster Mälardalen, en seminariedag om 
avloppsvattenrening med membranteknik, med program enligt nedan. 

Program 
08:30-09:00 Anmälan och fika 
09:00-09:20 Introduktion: Stockholm Vatten bygger världens största membrananläggning och pilotförsök 
utförs på Hammarby Sjöstadsverk (Klara Westling, IVL och Niklas Dahlén, Stockholm Vatten ) 
09:20-10:05 Membrane construction and function (Nicolas Heinen, Alfa Laval) 
10:05-10:30 Kaffepaus 
10:30-11:15 Ett nordiskt perspektiv på användning av membranteknik i avloppsvattenrening (Prof. em. 
Hallvard Ødegaard, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) ) 
11:15-12:00 Control and optimisation of MBRs (Prof. Ignasi Rodriguez-Roda, Catalan Institute for Water 
Research (ICRA))  
12:00-13:30 Lunch (inklusive transport till Hammarby Sjöstadsverk) 
13:30-14:30 Visning av pilot- och forskningsanläggningen Hammarby Sjöstadsverk, inklusive visning av 
pilotanläggning för membranteknologi 
14:30-15:30 Visning av Henriksdals avloppsreningsverk 

Seminariedagen var fullbokad (60 deltagare) och responsen från deltagarna var positiv.  
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Table 1. Experiment design and results 

Date 
Tested 
sludge 

Sludge 
volume 

(L) 

Reject 
water 

volume 
(ml) Fixed parameter 

Reactor 
configuration 

Initial 
NH4-N 
(mg/L) 

VSS 
(mg/L) 

Initial 
NO3-N 
(mg/L) DO (mg/L) 

Duratio
n (min) 

Nitrogen load 
(mgN/gVSS/h) 

Oxygen 
consumption rate 
(mgO2/gVSS/min) 

20141023             

 Tank 4 5 0 - Batch test 0.58 4,72 2.95 8-0 33.5 0,22 -0,055 
 MBR 5 0 - Batch test 0.08 5,67 0.2 8-0 28 0,0299 -0,055 

20141104             

 MBR 5 37,5 Reject water volume Batch test 2,6 

7.77 

1,7 7-0 7,5 2,675 -0,1917 
 MBR 5 21,5 Reject water volume Batch test 1,35 2,4 6,51-0 7,4 1,408 -0,1903 
 MBR 5 12,5 Reject water volume Batch test 1,31 3,7 6,17-0 7,5 1,349 -0,1942 
 MBR 5 8 Reject water volume Batch test 0,2 1,2 6,59-0 12 0,1287 -0,0697 

20141202             

 MBR 5 11,5 Initial NH4-N 
concentration 

Batch test 0,601 

6,33 

6,8 8,1-0 11,5 0,498  

 MBR 5 22,5 
Initial NH4-N 

concentration, constant 
DO 1 mg/L 

Batch test 1,9 2,5 Constant 
1mg/L 

17 1,13  

 MBR 5 15 
Initial NH4-N 

concentration Constant 
DO 0.5mg/L 

Batch test 1,361 2,9 Constant 
0,5 mg/L 

17 0,76  

20141204             

 MBR 45ml/min 
0,072 

(ml/min) 

Inflow ratio between 
reject water and MBR 

sludge 

Continuous 
reactor 1,369 6,09 0,8 0,008 17 

1.3620 
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Mikrobiologisk sammansättning av slammet i Henriksdals biosteg respektive linje SSV L1 MBR vid 
16 olika provtagningstillfällen. De 30 mest förekommande bakteria redovisas. 
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