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Förord 
I den här delrapporten redovisas projektår 3 (april 2016 - december 2015) av det fleråriga 
pilotförsöksprojekt med membranbiorening av kommunalt avloppsvatten, som genomförs 
gemensamt av Stockholm Vatten och Avfall och IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Pilotförsöken 
genomförs på forskningsanläggningen Hammarby Sjöstadsverk. Projektet finansieras gemensamt 
av Stockholm Vatten och Avfall och Stiftelsen IVL.  
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Sammanfattning 
Inom projektet Stockholms framtida avloppsrening (SFA) byggs Henriksdals reningsverk om och 
ut för att klara en fördubblad kapacitet och ökade reningskrav. I detta ingår att installera världens 
största membranbioreaktor (MBR). MBR är en relativt väl beprövad teknik inom både industriell 
och kommunal avloppsrening men införandet i Henriksdal innebär en rad utmaningar för vilka 
tekniska och driftsmässiga lösningar utvecklas och testas i ett pilotprojekt på 
forskningsanläggningen Hammarby Sjöstadsverk.  

I den här delrapporten redovisas projektår 3 av det fleråriga pilotförsöksprojektet med 
membranbiorening av kommunalt avloppsvatten som genomförs gemensamt av Stockholm Vatten 
och Avfall och IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Pilotförsöken genomförs på 
forskningsanläggningen Hammarby Sjöstadsverk. Syftet med pilotförsöken 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. 
Processen kombinerar en aktivslamprocess med membranfiltrering för att uppnå en högre 
reningsgrad och driftsäkerhet.  

Inför försöksår 3 byggdes pilotanläggningen om, och membranen byttes ut från flat sheet till 
hollow fibre. Ett stort fokus under början av försöksår 3 (april-juli) har därför legat på uppstart av 
den nya pilotanläggningen. Under senare delen av försöksår 3 (augusti-december) har ett större 
fokus legat på bland annat förbehandling, fosforrening och membranrengöring. 

Följande slutsatser kan dras från försöksår 3: 

● Vid uppstart och inympning av slam behövdes mer slam ympas in än initialt beräknat. 33 kg 
(14 %) mer SS behövde tillsättas för att uppnå önskad slamhalt i biosteget (cirka 8000 mg SS/L) 
vilket indikerar en mycket lägre slamproduktion än beräknat (41 kg).  

● Försedimenteringsvolymen i pilotanläggningen är ungefär hälften så stor som den borde vara, 
jämfört med design för SFA. Detta ger en sämre avskiljning över försedimenteringen och en låg 
produktion av primärslam. Försök med att optimera avskiljningen har pågått under året men 
under slutet av året konstaterades att förbehandlingen troligtvis behöver byggas om, både för 
att uppnå önskad avskiljning och för att ytterligare efterliknade designen för SFA. 

● Kväverening ner till utgående halter < 6 mg N/L, kan uppnås med stabil drift under längre 
perioder. Årsmedelvärde för utgående totalkväve var 4,6 mg/L med en reningsgrad på cirka 
90 % av inkommande totalkväve, mätt i försedimenterat vatten.  

● I och med att pilotanläggningen byggdes om inför försöksår 3, har membrantankarna minskats 
från 13,2 m3 till 2,9 m3. Detta har medfört att luftningsbehovet i membrantankarna minskat men 
luftningsbehovet i biosteget ökat jämfört med försöksår 1-2. Det totala luftningsbehovet har 
dock minskat betydligt.  

● Efter implementering av styrning av luftning i de två membrantankarna (fouling control) har 
bibehållen permeabilitet kunnat nås med halverat luftflöde.  

● Fosforreningen har trimmats in under hela året, och årsmedel för utgående totalfosfor var 0,33 
mg/L med en reningsgrad på cirka 95 % av inkommande fosfor. Ökning av dosering av 
fällningskemikalie har varit försiktig under hela året, för att inte riskera snabb igensättning av 
membranen. Detta har medfört att gränsvärdet på 0,2 mg P/L ej uppnåtts under försöksår 3. På 
grund av minskade halter mot slutet av året (kvartalsmedelvärde sista kvartalet på 0,18 mg 
P/L), så förväntas dockgränsvärdet att uppnås under försöksår 4. 
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● Vid försök med avstängd dosering av fällningskemikalie minskade järninnehållet i slammet till 
nästan hälften på ett par veckor. Det tog sedan lång tid att öka järninnehållet i slammet igen. 
Efter uppstart av doseringen ökade järninnehållet i slammet cirka 30 % på de sju återstående 
veckorna av året. 

● Uppmätta halter av BOD7 i utgående vatten har under hela försöksåret varit ≤ 3 mg O2/L, och 
majoriteten av proverna har visat på halter under detektionsgränsen på 2 mg O2/L. Då det 
förväntade reningskravet för BOD7 år 2040, antas vara 6 mg O2/L som årsmedelvärde, finns det 
därför ingen anledning att tro att detta krav inte kommer att kunna uppnås. 

● Membranens permeabilitet har under hela året varit god (>200 L/(m2·h·bar)). Under 
inympningen minskade permeabiliteten i takt med att slamhalten ökade, men den ökade sedan 
igen efter implementering av underhållsrengöring (MC). I mitten av juni erhölls den högsta 
permeabiliteten (cirka 600 L/(m2·h·bar) för MBR1 och 700 L/(m2·h·bar) för MBR2) som därefter 
sakta minskade fram till november (till cirka 200 L/(m2·h·bar) för både MBR1 och MBR2) innan 
återhämtningsrengöring (RC) utfördes, vilket igen resulterade i ökning av permeabiliteten (till 
cirka 400 L/(m2·h·bar) för MBR1 och 500 L/(m2·h·bar) för MBR2). 

● Prover tagna på permeat i samband med MC med natriumhypoklorit visar på förhöjda halter 
av både AOX och EOX direkt efter rengöringstillfället med medelvärde för AOX på 0,82 mg/L 
och för EOX på 9,63 μg/L. Prov tagna cirka 24 timmar efter rengöring hade ett medelvärde av 
AOX på 0,040 mg/L och EOX på 1,9 μg/L vilket är jämförbart med halter i prover tagna på 
inkommande vatten. 

● Prover tagna på överskottsslam visade på halter av AOX på 238 mg/kg TS och av EOX på 13 
mg/kg TS, vilket för AOX är något förhöjt och för EOX något lägre jämfört med prov taget på 
primärslam. Ingen ökning av halterna, varken för AOX eller EOX, kunde ses i 
överskottsslammet över tid, vilket kan indikera på att halterna ej ackumuleras i slammet över 
tid. 

● Prover tagna på permeat i samband med MC med citronsyra visar på fosfattoppar på upp till 1 
mg/L efter rengöring. Effekten av rengöringen på fosfathalten håller i sig ungefär en timme. 
Värt att nämna är att analysatorn för utgående fosfat mäter på det gemensamma flödet från 
båda membranen och att permeatet från det rengjorda membranet alltså är utspätt till cirka 
hälften. Fosfattoppar har noterats i permeatet vid nästan samtliga MC med citronsyra. 

● I samband med återhämtningsrengöring (RC) ökade permeabiliteten kraftigt för båda MBR. 
Provtagning på permeat i samband med RC med citronsyra visade på höga halter av utgående 
fosfat (≥15 mg PO4-P/L) och provtagning i samband med RC med natriumhypoklorit visade på 
höga halter av utgående klorid (≥780 mg/L). 

● Inga samband mellan TTF, cTOC eller SVI och TMP, permeabilitet eller 
permeabilitetsförändring har kunnat påvisas. Däremot finns tydliga samband mellan olika 
parametrar (TTF, cTOC och järninnehåll i slam) som kan påverka fouling. 
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Summary 
Within the project Stockholm’s Future Wastewater Treatment (Stockholms Framtida 
Avloppsrening (SFA)), The Henriksdal wastewater treatment plant (WWTP) in Stockholm, 
Sweden, is being retro-fitted a membrane bioreactor (MBR) with doubled capacity in order to meet 
future demands for low nutrient discharge. The new process will be the world’s largest MBR 
facility and serve 1.6 million persons. The MBR technology is a well proven technology within both 
industrial as well as municipal wastewater treatment, but the implementation at Henriksdal 
WWTP comes with several technological and operational challenges, which are being addresses in 
a pilot-scale project at the R&D facility Hammarby Sjösatdsverk. 

This report presets the results from project year 3 of the pilot trials with membrane biological 
treatment of municipal wastewater, carried out by IVL Swedish Environmental Research Institute 
and Stockholm Vatten och Avfall in cooperation, at the R&D facility Hammarby Sjöstadsverk. The 
objectives of the trials 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 (Stockholm’s future wastewater treatment). In the trials, 
a conventional activated sludge process is combined with membrane filtration to reach a higher 
level of both purification and operational stability. 

Before the start-up of project year 3, the treatment line was reconstructed, including a change of 
membranes from flat sheet membranes to hollow fibre membranes. A large focus during the first 
part of the project year (April – July) was therefore put on the start-up of the reconstructed 
treatment line. During the second half of the year (August – December), a larger focus has been put 
on specifically the pre-treatment, the phosphorus removal and the cleaning of membranes. 

The following conclusions can be drawn from project year 3: 

● During start-up and seeding of sludge, more sludge was needed than theoretically calculated. A 
total of 33 kg (14%) extra SS was needed to reach the desired sludge concentration in the 
treatment line (approx. 8000 mg SS/L) which indicates a lower sludge production than 
calculated (41 kg). 

● The pre-sedimentation volume in the pilot treatment line is approximately half of its needed 
size, once compared to the full scale design. This generates a low separation in the pre-
sedimentation and as well a low primary sludge production. Trials to optimise the separation 
have been carried through throughout the year, but by the end of the year it was still concluded 
that there was a need to re-construct the pre-sedimentation in order to improve both the 
separation and sludge production, and to further imitate the full scale design. 

● Nitrogen removal down to < 6 mg N/L can be achieved with stable operation for longer time 
periods. Yearly average of effluent total nitrogen was 4.6 mg/L, with a removal efficiency of on 
average 89.8 % of the influent total nitrogen (measured after the primary treatment). 

● As a result of the re-construction of the pilot line before start-up of project year 3, the total 
aerated volume was decreased. This has caused a reduction of aeration need in the membrane 
tanks but an increase of aeration need in the biological reactors, compared to project years 1 and 
2. The total aeration need has thus decreased significantly, comparing to previous years. This 
can probably be explained by the fact that membranes of type hollow fibre generally need less 
air than membranes of type flat sheet. 
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● After implementation of control of the aeration on the membrane tanks (fouling control), the 
aeration in the tanks was reduced to about 30 % of the total aeration need, compared to about 
60 % prior to the implementation. 

● The phosphorus removal has been further optimised during the year. Yearly average of total 
effluent phosphorus was 0.33 mg/L with a removal efficiency of 94.7 % of influent phosphorus. 
Increased dosing of precipitation chemicals has been implemented with caution, not to risk 
quick fouling of the new membranes. This has caused higher effluent concentrations and that 
the effluent target limit of 0.2 mg P/L was not met during the year. Since the effluent levels 
decreased towards the end of the year (quarterly average Oct - Dec of 0.18 mg P/L), it is 
however expected to meet the effluent limit during project year 4. 

● During trials with precipitation chemical dosing turned off, the iron content in the sludge was 
quickly reduced. Once the dosing was again turned on, the time for increasing the iron content 
in the sludge back to initial values was much longer. 

● Concentration of BOD7 in the effluent water has been ≤ 3 mg O2/L throughout the whole project 
year. The majority of samples have had a concentration below the detection limit of 2 mg O2/L. 
There is therefore no need to assume that the future effluent target limit of 6 mg O2/L will not be 
met. 

● The membrane permeability has been good during the whole year (>200 L/(m2·h·bar)). During 
the seeding, the permeability was decreased as the sludge content was increased, but it was 
increased again after implementation of maintenance cleaning (MC). In June, the highest 
permeability was achieved (approx.  600 L/(m2·h·bar) for MBR1 and 700 L/(m2·h·bar) for MBR2) 
and it was then slowly decreasing until November until approximately 200 L/(m2·h·bar ) for 
both MBR1 and MBR2 before recovery cleaning (RC) was carried out, resulting once again in an 
increase of the permeability (to approx. 400 L/(m2·h·bar) for MBR1 and 500 L/(m2·h·bar) for 
MBR2).  

● Permeate samples taken in combination with MC with sodium hypochlorite showed increased 
concentrations of both AOX and EOX directly after cleaning, with average values for AOX of 
0.82 ± 0.74 mg/L and for EOX of 9.63 ± 14.2 μg/L. Samples taken 24 hours after cleaning had an 
average value for AOX of 0.040 ± 0.015 mg/L and for EOX of 1.9 ± 1.04 μg/L, which is 
comparable to samples taken in influent wastewater. 

● Samples taken on excess sludge showed concentrations for AOX of 238 ± 25mg/kg TS and for 
EOX of 13 ± 0.6 mg/kg TS, which for AOX is slightly increased and for EOX slightly lower 
compared to samples taken on primary sludge. No increase of concentrations over time could 
be seen, neither for AOX or EOX, indicating that concentrations are not accumulating in the 
sludge over time. 

● Permeate samples taken in combination with MC with citric acid showed phosphate peaks of 
up to 1 mg PO4-P/L after cleaning. This effect last for approximately one hour. It should also be 
noted that the analyser on effluent phosphate is taking samples on the mixed floe from both 
MBR1 and MBR2, resulting in that permeate from the recently cleaned membrane tank is 
diluted to 50 %. Phosphate peaks in the pemrate have been noted in almost all carried out MCs 
with citric acid. 

● During recovery cleaning (RC), the permeability was largely increased for both membrane 
tanks. Samples taken in the permeate in combination with RC with citric acid showed high 
phosphate peaks of ≥15 mg PO4-P/L and samples taken in the permeate in combination with RC 
with sodium hypochlorite showed high chloride peaks of ≥780 mg/L. 

● No relations between TTF, cTOC and SVI and TMP, permeability or change in permeability 
could be determined. On the other hand, there are clear relations between different parameters 
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(TTF, cTOC and iron content in the sludge) which could be connected to the fouling of the 
membranes.   
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Terminologi och förkortningar 
Aerob Luftad 

Anox Ej luftad 

AOX Absorberbara organiskt bundna halogener 

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 (Chemical Oxygen Demand, mg/L) 

cTOC kollodialt TOC (collodial Total Organic Carbon, mg/L) 

DO Löst syre (Dissolved Oxygen) (mg/L) 

EDN Efterdenitrifikation 

EOX Extraherbara organiskt bundna halogener 

Fe Järn (mg/L) 

F/M kvot Inkommande substrat i förhållande till mängden mikroorganismer (Food to Mass, kg 
BOD7/kg SS, d) 

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 

Hepta Järn(II)sulfat heptahydrat 

HF Hollow fibre/hålfiber (membrantyp) 

MBR MembranBioReaktor, bioreaktor med membranseparation, prov- och analyspunkt 

MBR1 Membrantank 1 (av 2) 

MBR2 Membrantank 2 (av 2) 

MC Maintenance cleaning (svenska underhållsrengöring) 

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. 

PIX PIX 111, järn(III)klorid 

PO4-P  Fosfatfosfor (mg/L) 

PS Primärslam 

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

RC Recovery cleaning (svenska återhämtningsrengöring) 

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) 



 Rapport B 2285  Pilotförsök med membranbioreaktor för avloppsvattenrening – Delrapport 3 - försöksår 3 
 

12 

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) 

TS Torrsubstans (Total Solids, mg/L) 

TSS Totalt suspenderat material (Total Suspended Solids, mg/L) 

TTF Filtreringstid (Time To Filter, s) 

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 3 av de fleråriga pilotförsök med membranbiorening av 
kommunalt avloppsvatten som genomförs gemensamt av Stockholm Vatten och Avfall 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 och 2 finns redovisat i separat rapport (Samuelsson, o.a., Pilotförsök med 
membranbioreaktor för avloppsvattenrening, 2014) (Westling, o.a., 2016) men sammanfattas även i 
denna rapport i avsnitt 2.3. 

Bakgrund till och syfte med försöken beskrivs i avsnitt 2 och 2.2. 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 samt 
skillnader i pilotskalan jämfört med fullskala finns beskrivet i avsnitt 3.  

Försöksplanering samt metod för genomförande av försök finns redovisat i avsnitt 4 och 5 och 
resultaten redovisas och diskuteras sedan kring i avsnitt 6. Slutligen avslutas rapporten med 
slutsatser i avsnitt 7 och planering för fortsatta försök (under försöksår 4) i avsnitt 8. 
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2 Bakgrund 
Inom projektet Stockholms framtida avloppsrening (SFA) byggs Henriksdals reningsverk om och 
ut för att klara en fördubblad kapacitet jämfört med idag. Detta med anledning av att Bromma 
reningsverk ska läggas ned och avloppsvattnet från både Bromma reningsverk och Eolshälls 
pumpstation ska ledas i en ny tunnel till Sicklainloppet på Henriksdal reningsverk samtidigt som 
befolkningen i upptagningsområdet förväntas öka kraftigt till följd av förtätning. I samband med 
ombyggnationen förväntas dessutom reningskraven skärpas till 6 mg N/L samt 0,2 mg P/L. 
Henriksdal dimensioneras därför för en långtgående kväve- och fosforrening av avloppsvatten 
från 1,6 M anslutna personer, vilket förväntas uppnås år 2040. Utöver en ny grovrening och 
försedimentering i Sickla kommer den biologiska reningen byggas om i befintliga volymer till 
världens största membranbioreaktor (MBR). Omkring 1,6 M m2 membranyta (nästan 300 
fotbollsplaner) kommer att installeras och ersätta dagens eftersedimentering. Sandfiltren, som inte 
längre behövs för slutpolering, kommer användas för högflödesrening. Dimensionerande data för 
den framtida Henriksdalsanläggningen återfinns i Tabell 3 och Tabell 4. 

MBR är en relativt väl beprövad teknik inom både industriell och kommunal avloppsrening 
internationellt. 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, 2017-03-21). 

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 mg TP/L och 0-6 mg TN/L med membranteknik utan efterpolering 
(Pellegrin, Neethling, Menniti, Sandino, & Stensel, 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. MBR-piloten är belägen på FoU-anläggningen Hammarby 
Sjöstadsverk som ligger i anslutning till Henriksdals reningsverk uppe på Henriksdalsberget. De 
två första åren drevs processen med flat sheet membran men efter att det beslutats att hollow fibre-
membran ska installeras på Henriksdal byttes membranen ut inför försöksår 3. Även den 
biologiska processutformningen har utvecklats under projektets gång i takt med att 
processdesignen för det framtida Henriksdal har tagits fram. Detta har resulterat i att 
utformningen av den biologiska reningen i MBR-piloten år 3 är nära nog identisk med 
utformningen av det framtida Henriksdal. 

För en övergripande beskrivning av membranseparationens princip, tekniker och tidigare 
utformning av pilotanläggningen vid Hammarby Sjöstadsverk hänvisas till slutrapport för 
försöksår 1 och 2 (Samuelsson, o.a., 2014) (Westling, o.a., 2016). 
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2.1 Hammarby Sjöstadsverk 
Hammarby Sjöstadsverk är en FoU-anläggning specialiserad inom avloppsreningsteknik. 
Anläggningen används i både nationella och internationella forskningsprojekt som en test- och 
pilotanläggning åt näringsliv och andra parter. Anläggningen som ligger i anslutning till 
Henriksdals reningsverk i Stockholm, byggdes upp av Stockholm Vatten i samband med 
utbyggnaden av Hammarby Sjöstad. Verket invigdes år 2003. Sedan den 1 januari 2008 bedrivs 
hela försöksanläggningen i regi av ett konsortium bildat av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 
och IVL Svenska Miljöinstitutet.  

 
Figur 1. Reaktorer för avloppsvattenrening på Hammarby Sjöstadsverk. 

På Hammarby Sjöstadsverk arbetar experter inom avloppsreningsteknik året runt med 
teknikutveckling, provtagning och analys. Anläggningens uppbyggnad är mycket bra lämpad för 
tester av ny teknik och innovativa lösningar inom avloppsrening och miljöteknik. Anläggningen är 
uppbyggd på ett sätt som möjliggör en flexibel styrning och interaktion med olika avloppsrenings- 
och slamhanteringsprocesser. 

Under 2016 arbetades det kontinuerligt med cirka 15 olika projekt på anläggningen. Mer 
information om Hammarby Sjöstadsverk samt det arbete som utförs där kan hittas på 
www.sjostadsverket.se. 

2.2 Syfte och mål med pilotförsöken 
Det övergripande syftet med pilotförsöken inom detta projekt är att öka kunskapen om och 
erfarenhet av den processutformning med membranteknik och modifierad biologisk rening som 
ska införas på Henriksdals reningsverk inom projektet Stockholms framtida avloppsrening. 
Pilotprojektet ska bidra till: 

• Bekräftelse att förväntade reningskrav uppnås med vald process (biologiskt reningssteg 
och MBR) 

http://www.stockholmvatten.se/stockholmvatten/
http://www.hammarbysjostad.se/
http://www.kth.se/
http://www.ivl.se/
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• Kunskap om drift- och underhållsbehov av membranen, inklusive ekonomiska aspekter 
• Kunskap om vilka driftsproblem som kan uppstå och hur man avhjälper dem 
• Optimering av processen (styrning, resursförbrukning, kemikalieval och membrandrift) 
• Effektiv och smidig driftsättning av framtida fullskaleanläggning 

Under försöksår 1 var målet att se om MBR-processen kan uppnå förväntade reningskrav under en 
längre period för olika belastningsfall samt att få praktiska erfarenheter av den, för svenska 
reningsverk, nya tekniken. 

Under försöksår 2 var målen att se om de processförändringar som implementerades för att 
efterlikna processutformningen i framtida Henriksdal (rejektvattentillförsel, förluftning, en RAS-
DeOxzon och modifierad returslamsrecirkulation) gav önskad effekt samt optimering av 
fällningsstrategier för fosforreningen.  

Målen för försöksår 3 var att testa de nya hålfibermembranen i enlighet med de 
garantiförutsättningar som gäller för dessa, samt att verifiera att processen kan uppfylla de 
förväntade framtida reningskraven (se Tabell 1) över en längre tid. Mer specifikt skulle följande 
punkter utredas: 

• Strategi för driftsättning av biologi och membran. 
• Hur fungerar processen jämfört med den teoretiska design som gjorts i SFA? 

Reningseffektivitet, kemikalie- och luftförbrukning? 
• Hur fungerar drift och rengöring av hålfibermembran? 
• Kan fosforkravet uppnås med den trepunktsfällningsstrategi som togs fram under år 2 

utan att membranens permeabilitet påverkas? Med vilka börvärden och maxdoser? 
• Kan kvävekravet uppnås med vald processlösning för biologin? Inverkan av 

luftningsstrategi och dosering av kolkälla. 
• Slammets kvalitet i relation till membranens permeabilitet. 

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 jul-okt 2 begränsningsvärde, medel jun-okt 

Tot-P (mg/L) 0,3 gränsvärde, kvartalsmedel 0,2 begränsningsvärde, årsmedel 

 

2.3 Sammanfattning av försöksår 1-2 
Under försöksår 1 och 2 användes en annan typ av membran; flat sheet, och processdesignen var 
också något annorlunda jämfört med försöksår 3, se Figur 2 för behandlingslinjens utformning år 2. 
Största skillnaden var att det under försöksår 1 och 2 endast fanns en stor membranbioreaktor 
medan det till försöksår 3 istället installerades två mindre parallella reaktorer. 
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Figur 2. Processdesign av behandlingslinje under försöksår 2. 

De viktigaste slutsatserna av försöksår 1 och 2 listas nedan. Mer detaljer kring försöken, dess 
utförande och resultat kan hittas i slutrapport för respektive försöksår (Samuelsson, o.a., 
Pilotförsök med membranbioreaktor för avloppsvattenrening, Delrapport 1 - Försöksår 1, 2014) 
(Westling, o.a., 2016). 

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

• Flat sheet-membranen var känsliga för överdosering av fällningskemikalie, särskilt om 
kemikalien doserades 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 behandlingslinjen den doserades samt i vilken 
mängd den doserades. 

• Den styrstrategi som visade sig mest lämpad för att uppnå önskad fosforrening utan att 
riskera för kraftig igensättning av membranen presenteras i Tabell 2 nedan.  

Tabell 2. Vald styrstrategi för fosforfällning vid slutet av försöksår 2. 

Doserpunkt Kemikalie Styrstrategi Börvärde PO4-P ut 

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) var designad på ett korrekt sätt för att allt syre i det 
syrerika returslammet från MBR skulle hinna förbrukas vid medelflöde. 

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

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

• I samband med CIP (membrantvätt) noterades höga halter av AOX i permeatet. Ytterligare 
analyser av detta har genomförts under försöksår 3. 

• Mikrofloran i slammet var olika i MBR-piloten och i Henriksdals reningsverk. 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 
reningsverk. 
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• Vid ”soaking” CIP (hela reaktorn fylls upp med tvättkemikalielösning) ökade 
permeabiliteten kraftigare än efter en normal CIP.  

• Oxalsyra med pH < 2 resulterade i en kraftigare ökning av permeabilitet, samt höga halter 
av utgående järn, efter genomförd CIP, jämfört mot en normal CIP (pH >2).  

• CIP på en membranenhet i taget, för att försäkra att båda membranenheterna genomgår 
likadana reningsprocesser, jämnade ut permeabilitetsskillnaderna mellan membranen. 
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3 Beskrivning av pilotanläggningen 
Pilotanläggningen har utformats för att i största möjliga mån vara en mindre kopia av den framtida 
fullskaleanläggningen i skala 1: 6 700. Inloppsvattnet har pumpats från inloppet till Henriksdal 
med ett medelflöde om 3,2 m3/h. Biosteget har utgjorts av för- och efterdenitrifikation följt av två 
parallella membranbioreaktorer. All utrustning i piloten har varit kopplat till ett styrsystem. De 
kemikalier som använts är Brenntaplus som extern kolkälla, heptahydrat och PIX 111 som 
fällningskemikalier för fosforrening samt natriumhypoklorit och citronsyra för rengöring av 
membranen.   

3.1 Processutformning 
För att kunna utvärdera dimensioneringen och optimera driften och styrningen av BB1 (första 
MBR-linjen av 7 som kommer tas i drift i full skala på Henriksdal) har piloten utformats för att i 
största möjliga mån vara en mindre kopia av den framtida fullskaleanläggningen. Se Figur 3 för 
behandlingslinjens utformning år 3. 

 

 

Figur 3. Processdesign av behandlingslinje under försöksår 3. 

Inkommande avloppsvatten till pilotanläggningen har pumpats från Danvikstunneln i 
Henriksdalinloppet. Detta inlopp har ett vatten som innehåller 10-20 % högre koncentration 
organiskt material än Sicklainloppet och cirka 60 % högre koncentration organiskt material än 
inkommande avloppsvatten till Bromma. Detta har gjort att belastningen på pilotanläggningen 
blivit högre än designen för fullskaleanläggningen vid dimensionerande flöde.  

Förbehandlingen av avloppsvattnet skilde sig från designen av framtida fullskaleanläggning där 
fingaller kommer följas av luftat sandfång med järndosering och försedimentering innan silning 
genom 2 mm hålplåtsilar. I piloten var hålplåtsilen (2 mm) första reningssteg följt av förluftning 
och försedimentering med järndosering. Den skalfaktor som användes vid design och 
ombyggnation av pilotanläggningen jämfört mot fullskaleanläggningen var 1:6 700. Denna 
skalfaktor gällde för de reaktorer som byggdes om inför försöksår 3. Skalfaktor för den totala 
biologiska volymen var dock 6 500, det vill säga något större total biologisk volym i piloten än 
önskat (0,9 m3 för stor). Försedimenteringen i piloten var förhållandevis liten (skalfaktor 1:12 000, 
se även Tabell 3) vilket gett sämre avskiljning.  

Piloten hade också begränsningar gällande zonindelningen. I Tabell 3 nedan redovisas storleken på 
alla zoner i piloten och i fullskaleanläggningen (design enligt systemhandlingen). Skalfaktorn blev 
olika för de olika zonerna men var överlag lika med undantag av BR5-DeOx och BR6-EDN där 
zonerna i piloten var förhållandevis stora. Utifrån de möjligheter till zondelning som fanns har 
prioriteringen varit att hålla så korrekt volym i den luftade zonen som möjligt då 
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dimensioneringen av denna zon blir högst avgörande för framtida kväverening i 
fullskaleanläggningen.  

Eftersom inkommande vatten till piloten hade en högre temperatur än inkommande vatten till 
Henriksdal, installerades värmeväxlare efter 2 mm hålplåtssilarna där vattnet kyldes till samma 
temperatur som inkommande till Henriksdal.   

En stor skillnad för driftstrategi och styrning var att piloten endast hade två membrantankar som 
kunde tas i och ur drift för optimal/energieffektiv membrandrift medan varje linje i 
fullskaleanläggningen kommer ha 12 membrantankar.  

I piloten användes så kallade hollow-fibremembran från GE med nominell porstorlek 0,04 μm. 
Membranpiloten utgjordes av två kassetter (2,5 m x 1,0 m x 0,34 m) bestående av tre 
membranmoduler vardera, se Figur 4, nedsänkta i varsin tank. Varje modul hade en membranyta 
på 34,4 m2 och bestod av en mängd fiberstrån med infästning i toppen och botten av kassettramen. 
Det filtrerade vattnet (permeatet) transporterades på insidan av fibrerna till anslutningar i både 
botten och toppen av modulen. Membranen hölls rena vid drift genom luftning underifrån. Som 
framgår av Figur 4c var membranen inte helt spända mellan toppen och botten för att 
luftbubblorna lättare skulle kunna slå av slam som fastnat på membranen.   
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Figur 4. Membranen vid installation av piloten. a) membrankassett med tre membranmoduler, b) kassett 
nedsänkt i tank sedd ovanifrån, c) infästning och luftningsanordning i botten av kassetten, d) 
permeatanslutningar (gula) i toppen av kassetten. 

Membranytan i piloten borde varit ca 240 m2 (dvs. sju moduler) för att motsvara installerad 
membranyta i SFA-designen. SFA-designen har dock tagit hänsyn till att det dimensionerande 
maxflödet in till biosteget ska kunna behandlas även då ett av sju block är ur drift. Utan denna 
redundans blir dimensionerande membranyta för piloten ca 204 m2 vilket motsvarar sex moduler. 
Standardutformningen för GE:s minsta kassett består av tre moduler så med två kassetter erhålls 
en membranyta motsvarande SFA-designen. 

I framtida Henriksdal kommer varje bioblock (totalt 7 stycken) ha 12 membrantankar vardera som 
kan tas i och ur drift beroende på inflödet. Totalt kommer det finns 84 membrantankar. Varje 
membrantank är utrustad med 12 kassetter. Varje kassett kommer ha 48 moduler. Detta ger god 
flexibilitet och en möjlighet att i princip alltid ha ett konstant flux över membranytan. På piloten 
finns bara två membrantankar vilket ger mindre flexibilitet än vad som kommer att finnas i 
Henriksdal. Vid medelflöden och normaldrift skulle en membranyta på ca 160 m2 behöva vara i 
drift i piloten vilket motsvarar 4,7 moduler. Piloten kunde dock endast köras med tre eller sex 
moduler i drift, då en pilotkassett innehåller 3 moduler. För att möjliggöra drift vid ett konstant 
flux utrustades piloten med permeatrecirkulation vilket inneburit att flödet genom membranen 
varit högre än inflödet men detta kompenserades genom att en delström av permeatet 
recirkulerades till membrantanken.  

Luftförbrukningen för membranrengöring i piloten blev i och med detta högre än dimensionerad 
luftförbrukning eftersom båda kassetterna måste luftas hela tiden. I framtida Henriksdal kommer 

a
 

b 

c d 
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endast det antal membrantankar som krävs för aktuellt flöde vara i drift och endast de 
membrantankar som är i drift luftas vilket innebär en minimerad luftförbrukning. 

Då piloten endast hade en kassett per tank (tre moduler), medan det i fullskala kommer finnas 12 
kassetter per tank med vardera 48 moduler blev även volymen mellan kassett och yttervägg på 
tanken större i piloten än i fullskala.  

De två membrankassetterna i piloten var parallella med möjlighet att köra dem olika, dock kördes 
de lika under hela projektåret enligt garantiföreskrifter gällande drift och rengöring från GE.  

Tabell 3. Processvolymer i pilotanläggning respektive framtida fullskaleanläggning (Henriksdal 2040 
(SFA)). Önskad skalfaktor för respektive tank var 6 700, vilket uppnåddes för de tankar som byggdes om 
inför år 3 (BR5ox, MBR1, MBR2 och RAS-DeOx). 

Tank, 
benämning 

Volym (m3) 
Pilot 

Volym (m3) 
SFA 

Skalfaktor 
SFA/Pilot 

Specifikation 

Förbehandling     
FL (sandfång) 0,7 2 460 - Förluftning. Doseringspunkt 1 Fe2+. 
F-sed 2,5 30 000 12 000 Försedimentering. Uttag primärslam. 
Biosteg     
BR1 4,8 33 500 7 000 Omrörd. FDN. 
BR2 4,8 33 500 7 000 Omrörd. FDN. 
BR3 4,8 40 000 8 300 Omrörd/(luftad). FDN/(NIT). FLEX. 
BR4 4,8 31 000 6 500 Luftad. NIT. Doseringspunkt 2 Fe2+ 
BR5ox 1,5 10 000 6 700 Luftad. NIT. 
BR5DeOx 3,3 15 000 4 500 Omrörd. DeOx. 
BR6 4,8 24 000 5 000 Omrörd. EDN. Dosering extern kolkälla. 

Doseringspunkt 3 Fe3+. 
MBR1 1,45 9 750 6 700 Luftad. Membrantank.  
MBR2 1,45 9 750 6 700 Luftad. Membrantank.  
RAS-DeOx 2,7 18 000 6 700 Omrörd. RAS-DeOx. Tillsats rejektvatten. Uttag 

överskottslam (sker innan tillsats av 
rejektvatten). 

Totalt biosteg 34,4 224 500 6 500  
 

3.2  Flöde och belastning 
Medelvärden för flöde och belastning under projektår 3 (v.22 till v.52 2016) redovisas i Tabell 4 
tillsammans med designvärden för SFA. De värden som antogs som designvärden vid 
ombyggnation av pilotanläggningen inför år 3 redovisas för jämförelse. Medelinflödet under 2016 
var något lägre än målvärdet; 2,8 m3/h jämfört med önskat medelflöde på 3,2 m3/h. En anledning 
till detta var att inflödet varit begränsat i perioder av olika anledningar. Fram till mitten av oktober 
(v.41) var inflödet begränsat på grund av att de pumpar som pumpar vatten till inloppstanken på 
Sjöstadsverket inte kunde upprätthålla tillräckligt högt flöde. I samband med kylning av 
inkommande vatten har det under vissa perioder blivit för högt tryck genom värmeväxlarna vid 
högflöden vilket gjort att inflödet begränsats. Slutligen har inflödet halverats i samband med 
membranrengöring då endast en MBR i taget varit i drift.   
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Tabell 4. Processdata för pilotanläggning respektive framtida fullskaleanläggning (Henriksdal 2040 (SFA) 
– vid normaldrift). 

Parameter Enhet 
Värde 
Pilot  

Design Pilot 
Design 
SFA  

Design SFA/ 
Värde Piloti 

Medelflöde, Qin  m3/h 2,8 3,16 20 880 6 600 

Dimensionerande flöde, Qdim m3/h  3,32 21960 6 600 

Maxflöde m3/h 5,5 5,44 36 000 6 600 

Minflöde m3/h 1,8 1,8  11 600  6 400 

Nitratrecirkulationsflöde  m3/h 5,1-13,1 3,8-13,3  -  - 

Nitratrecirkulationsflöde × Qin 2,6 1,2-4,2ii 0-4  - 

Returslamflöde m3/h 4,1-26,7 3,6-19 -  - 

Returslamflöde  × Qin 3,7 1,1-5,9ii 4 (3-5) 1,1 

BOD7-halt in mg/L 226 206iii 216 1,0 

SS-halt in mg/L 241 201iii 280 1,2 

N-tot in mg/L 45 44iii 37 0,8 

P-tot in mg/L 6,1 5,7iii 4,9 0,8 

BOD7 reduktion över F-sed % 26 46 50iv 2,1 

SS-reduktion över F-sed % 29 60 60iv 2,1 

N-tot reduktion över F-sed % 0 10 10iv - 

P-tot reduktion över F-sed % 13 40 40iv 3,1 

BOD7-halt FV mg/L 167 112 108 0,6 

SS-halt FV mg/L 171 80 112 0,7 

N-tot FV mg/L 45 40 33 0,7 

P-tot FV mg/L 5,3 3,4 3,0 0,6 

SS avskiljd över F-sed kg SS/d 4,7 9,3/13,3v 89 300 19 000 

Primärslamproduktion kg SS/d 6,0 11,9/17,2v 115 000 22 100 

Primärslamflöde  L/h 59 30 195 000 3 300 

BOD7-belastning FV (vid medelflöde) kg BOD7/d 11,2 8,6 57 500 5 100 

Specifik ÖS-produktion kg SS/kg BOD7 0,93 1,02 1,02 1,1 

Överskottslamproduktion, medel kg SS/d 10,5 8,8 58 600 5 600 

Överskottslamflöde  m3/d 1,31 0,9 5 900 4 500 

Total slamproduktion (ÖS + PS) kg SS/d 16,5 20,7/26,0v 173 700 7 800 

SS i biologin mg/L 6 700 8 000 8 000 1,2 

SS i membrantank mg/L 8 000 10 000 10 000 1,3 

VSS i slam % av SS 74 63 63 0,8 

Total slamålder  d 24,1 32,0 31,2 1,3 

Membranyta m2 206 206 
1 600 

000 
7 800 

                                                           

i Design SFA dividerat med Värde pilot. Målvärde är antingen 6 700 eller 1 för överensstämmelse  
ii Baserat på medelinflöde 3,2 m3/h 
iii Design baserad på data från 2015 
iv Uppmätt vid Fe-dos ca 10 g/m3 i FL/sandfång 
v Beräknat utifrån inkommande belastning/skalat från SFA-design med faktor 6 700 
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Parameter Enhet 
Värde 
Pilot  Design Pilot 

Design 
SFA  

Design SFA/ 
Värde Piloti 

Nettoflux medel (vid medeltemp) L/m2,h 19,5 20,9 20,9 1,1 

Nettoflux max L/m2,h 25,9 30 30 1,2 

Nettoflux min L/m2,h 16,5 8 -   

Permeatrecirkulation m3/h 0,03-0,9 0,05-2 - -  

Permeatpumpning max m3/h 7,0 12,4 62 250 8 900  

Permeatpumpning min m3/h 0 0 0 -  

Specifikt luftbehov vid Leap_lovi Nm3/h, m2 0,136 0,136 0,098 0,7 

Specifikt luftbehov vid Leap_hivi Nm3/h, m2 0,252 0,252 0,196 0,8 

vi Luftning av membranen kan ske vid två olika lägen, ett med lägre luftflöde (Leap-Lo) och ett med högre (Leap-Hi). 

Vid jämförelse mellan driftvärden för piloten och design för SFA är den största avvikelsen den 
betydligt sämre avskiljningen i försedimenteringen vilket resulterat i lägre primärslamproduktion 
och högre belastning på biosteget. Detaljer och diskussion kring detta redovisas i avsnitt 6.2. 

3.3 Kemikalier 
Under försöksår 3 användes Brenntaplus som extern kolkälla, fosfor fälldes med järn(II)sulfat i två 
punkter och järn(III)klorid i en punkt och för membranrengöring användes natriumhypoklorit och 
citronsyra.  

3.3.1 Extern kolkälla 
Som kolkälla användes Brenntaplus under hela försöksåret. Brenntaplus är en kommersiell 
produkt som levererades som färdig lösning i dunkar om 25 L med en koncentratration på 1000 g 
COD/L (enligt information från leverantör). Tidigare år har även natriumacetat använts. 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. 

Dosering av Brenntaplus har skett i BR6 under vattenytan och dosen har styrts mot aktuell 
nitrathalt (börvärde 3 mg NO3-N/l) i BR6. Under stora delar av försöksåret behövdes inte någon 
tillsats av kolkälla på grund av att nitrat i BR6 var under börvärdet. Under de perioder då det har 
doserats kolkälla har detta endast skett under de timmar av dygnet med högst belastning.  Se 
vidare beskrivning av kolkälletillsats och reningsresultat i avsnitt 6.3. 

Under försöksåret upptäcktes att Brenntaplus innehåller relativt hög halt fosfor. Vid analyser på 
eget laboratorium uppmättes halter på 200-3000 mg Tot-P/l. En fosforhalt på 500 mg/L skulle 
motsvara 0,3 % av den totala fosforbelastningen eller 0,016 mg Tot-P/L i utgående permeat. 
Fosforinnehållet har inte konfirmerats av leverantören, Brenntag, och på grund av de stora 
variationerna i analysresultat är det väldigt svårt att säga om doseringen på något sätt har 
påverkat fosforreningsresultaten. 
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3.3.2 Fällningskemikalie 
Fosfor avlägsnades i vattenfasen genom utfällning med järn(II)sulfat heptahydrat (benämns 
”hepta” i rapporten) och PIX 111 (järn(III)klorid; benämns ”PIX” i rapporten) i tre doserpunkter; 
hepta i luftad förfällning, hepta i den luftade delen av biosteget (BR4) och PIX i slutet av 
efterdenitrifikationen (BR6). Mer detaljer om styrning av fällningskemikalie återges i avsnitt 6.4.  

Hepta hämtades i löst form från Henriksdals reningsverk. Järninnehållet i lösningen i Henriksdals 
heptaberedning varierade under försöksperioden mellan 20-80 g/L, vilket är mer varierande än 
tidigare år. Detta beror troligtvis på att heptaberedningen byggts om under året. För de volymer 
som användes i försöket bestämdes järninnehållet genom densitetsmätning vid varje 
hämtningstillfälle. 

PIX levererades i färdig lösning med en järnkloridkoncentration på 35-45 vikt% enligt specifikation 
från leverantör (195,6 g Fe/L har använts vid styrning och beräkning av dos). 

3.3.3 Membranrengöring 
Membranen har rengjorts regelbundet med natriumhypoklorit och citronsyra. Mer information om 
hur rengöringen gått till redovisas i avsnitt 6.6.4 och 6.6.5. 

Natriumhypokloriten har vid leverans en koncentration på 10-20 vikt% (150-185 g/L) enligt 
specifikation från leverantören. Klorkoncentrationen i natriumhypoklorit minskar vid lagring, men 
hastigheten för minskningen avtar om lösningen späds vid leverans (s.68, Svenskt Vatten, 2010). På 
grund av detta har natriumhypokloriten spätts med kranvatten till en koncentration omkring 60 
g/L för att öka hållbarheten. Fram till v.39 antogs klorkoncentrationen vara 150 g/L i den 
koncentrerade natriumhypokloriten. Från v.39 (26/9, då det införskaffats titreringskit för klor) 
bestämdes koncentrationen i den spädda natriumhypokloriten vid varje beredning av ny sats. På 
grund av att klorkoncentrationen minskar med tiden varierade koncentrationen i tillförd 
natriumhypokloritlösning under året mellan 20 och 70 g/L. Citronsyra levererades i färdig lösning 
med 51 vikt% enligt specifikation från leverantör.   

3.4 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 reningsverk i Sverige. All utrustning kopplat till piloten styrdes via styrsystemet, med 
undantag för pumpning av rejektvatten som styrdes manuellt. Under projektår 3 styrdes även 
membrandriften inklusive rengöring av membranen med samma styrsystem som övriga 
behandlingslinjen, till skillnad från tidigare år då membranen styrdes av ett separat styrsystem och 
rengöringarna utfördes manuellt. Implementeringen av styrningen har gjorts inom projektet vilket 
medför stor flexibilitet att anpassa och optimera styrningen.  
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4 Försöksplan försöksår 3 
Under försöksår 3 har fokus legat på att verifiera dimensionering av den biologiska processen och 
membranen utifrån SFA-designen samt utveckla driften och styrningen för optimal rening och 
minimal resursförbrukning inom ramen för de garantiförutsättningar som gäller för de membran 
som upphandlats i SFA.  

Försöksår 3 har därför varit uppdelad i ett antal olika driftperioder där driften under varje period 
kompletterats till att ytterligare efterlikna SFA. Exakt hur lång varje driftperiod skulle vara 
definierades inte vid planeringen utan blev avhängigt de resultat som uppnåddes under respektive 
period. Målet för försöksår 3 var att vid årets slut drifta anläggningen på liknande sätt som i SFA 
samt att uppnå de nya reningskrav som antas gälla för Henriksdals reningsverk år 2040 (se Tabell 
5). 

Tabell 5. Reningskrav och reningsmål under försöksår 3. 

Parameter Reningskrav Reningsmål 
P (mg/L) 0,2 0,15 
N (mg/L) 6 5 

 

  2016                 2017 
  april maj juni juli aug sept okt nov dec jan 
Inympning                     
Intrimning                     
Doserpunkt 1 hepta                     
Doserpunkt 2 hepta                     
Kolkälla Brenntaplus                     
Doserpunkt 3 PIX                     
Kolkälla metanol                     

Figur 5. Sammanfattning av den generella driften under försöksår 3. 

Figur 5 visar de olika driftperioderna under försöksår 3. Vid uppstart och inympning av slam 
under slutet på april (v.16 och 17) belastades processen med ett konstant inflöde som justerades 
dagligen. När inympningsperioden avslutats justerades flödet till att variera som inkommande 
flöde till Henriksdal. Under hela uppstartsperioden doserades en mindre dos hepta i det luftade 
förfällningssteget, detta för att efterlikna framtida uppstart av BB1 i Henriksdal. Vid avslutad 
inympningsperiod ökades dosen. 

Under sommaren kopplades ytterligare en doserpunkt för fällningskemikalie in, för 
simultanfällning av hepta på (v.24), samt för dosering av kolkälla med Brenntaplus (v.29), och i 
slutet av året (v.50) kopplades en tredje doserpunkt för fällningskemikalie in, för fällning med PIX. 
I SFA kommer metanol, och inte Brenntaplus, att användas som kolkälla, och initialt planerades att 
byta till metanol under försöksår 3. Bytet försenades dock något och genomfördes först i början av 
försöksår 4, i januari 2017. 
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  2016                 
  april maj juni juli aug sept okt nov dec 
Provtagning AOX/EOX                   

Fouling control                   
Analyser vid snösmältning                   
Optimering av försedimentering                   
Utvärdering av slamkvalitet                   
Denitrifikationstester                   
Återhämtningsrengöring                   

Figur 6. Sammanfattning över de specifika försök som genomfördes under försöksår 3. 

Under april och maj genomfördes provtagning på permeat och slam i samband med MC för att 
utreda vilka halter av klororganiska föroreningar som kan förekomma i permeatet respektive 
slammet till följd av rengöring med natriumhypoklorit.  

En ökad salthalt i inkommande vatten i samband med snösmältning kan enligt 
membranleverantören påverka membranens permeabilitet. Under hösten (v.46) drabbades 
Stockholmsregionen av ett extremt snöfall och i samband med detta togs prover för analys av salter 
och utvärdering av smältvattnets effekt på permeabiliteten. 

Under hösten (v.47) implementerades också en algoritm för styrning av luftning till membranen 
där luftningen ställs in på två olika nivåer; Leap_Lo (14 Nm3/h) och Leap_Hi (26 Nm3/h), baserat på 
membranens permeabilitetskurva. 

På grund av att försedimenteringen i pilotanläggningen var underdimensionerad (se avsnitt 3) har 
det under hösten gjorts försök med att optimera försedimenteringen och öka dess avskiljning för 
att därmed också öka den totala produktionen av primärslam. Då det under försöksår 4 ska 
kopplas på en slampilot till linjen är det av stor vikt att försedimenteringen från försöksår 4 och 
framåt producerar den slammängd och slamkvalitet som önskas för att kunna utföra 
representativa försök i slampiloten.  

I samband med att ytterligare fokus lagts på det producerade slammets mängd och kvalitet har det 
under hösten även implementerats rutiner för att på regelbunden basis analysera 
slamkvalitetsparametrar såsom slamvolymindex (SVI), Time To Filter (TTF) och trash content 
(skräpinnehåll). 

Två gånger per år ska membranen genomgå en grundligare rengöring, så kallad 
återhämtningsrengöring (recovery cleaning (RC)). Under hösten 2016 (v.46-51) genomfördes de 
första återhämtningsrengöringarna. I samband med dessa gjordes flera extraanalyser för att 
utvärdera effekten på slammet och permeatet. 

Ett kalltest planerades in under försöksår 3, om förutsättningarna för detta skulle uppkomma. 
Enligt garanti från membranleverantör ska membranens kapacitet vara opåverkad ner till 10 ⁰C, 
varför det därför planerades att kyla vattnet ner till denna temperatur över längre tid. Då en riktigt 
kall period aldrig inträffade under slutet av 2016 flyttades kalltestet därför fram till första kvartalet 
2017 (försöksår 4). 
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5 Metod 

5.1 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 (Aerob) och returslam från RAS-DeOx (Figur 7).  

 
Figur 7. Placering av provtagningspunkter IN, FV och UT i behandlingslinjen. 

Tre olika provtagningstyper användes: dygnsprover, veckoprover och stickprov. Dygnsprover togs 
med automatisk provtagare inställd på flödesproportionell provtagning. 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 6 listar de parametrar som analyserades på ackrediterat laboratorie för respektive 
provtagningspunkt och provtyp. I tillägg till de analyser som gjorts tidigare år har kollodialt TOC 
(cTOC) i filterat slam från MBR analyserats. För samma stickprov på slam från RAS som skickats 
till Eurofins har även slamvolymindex (SVI) och time to filter (TTF) uppmätts.  

Tabell 6. 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        
RAS      1 1 1    1 1  
Veckoprover   
IN 1   1     1 1 1 1   
FV 1 1  1     1 1 1 1   
UT 1   1     1 1 1 1   
Totalt antal 6 1 3 6 3 5 2 1 3 3 3 8 1 1 
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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 7. Detta har kompletterats med stickprover eller utökad analys av dygnsprover enligt behov 
och i samband med kalibrering. Rejektvattnet har analyserats regelbundet med avseende på 
suspenderad substans (SS), filterat och totalt COD, totalkväve och ammoniumkväve vid varje 
leverans (varannan vecka). 

Tabell 7. 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  ×  

5.2 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 8. Utöver on-linegivare fanns även en analysator som analyserade PO4-
P och NO3-N på utgående vatten. 
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Tabell 8. Mätpunkter för on-linemätare. 

Mätpunkt Parameter Funktion 
Generellt Vattenflöde Mätning av samtliga recirkulationsströmmar 
IN Temperatur Mäta avloppsvattnets temperatur 
IN Vattenflöde Mäta inkommande flöde 
IN SS Mäta inkommande suspenderad substans 
FV NH4-N Mäta inkommande ammonium 
BR1 DO Mäta syrehalt 
BR2 DO Mäta syrehalt 
BR2 NH4-N Mäta ammonium in till luftad del av biosteget 
BR3 DO Styra syrehalt 
BR3 Luftflöde Mäta luftförbrukning 
BR4 DO Styra syrehalt 
BR4 Luftflöde Mäta luftförbrukning 
BR4 SS Mäta suspenderad substans 
BR5 DO Styra syrehalt 
BR5 Luftflöde Mäta luftförbrukning 
BR5 NO3-N Mäta nitrat, funktion efterdenitrifikation 
BR6 NO3-N Mäta nitrat, styra kolkälledosering 
BR6 pH Mäta pH i behandlingslinjen 
MBR Temperatur Mäta temperatur i membrantank (2st) 
MBR DO Mäta syrehalt i membrantank (2 st) 
MBR Tryck Nivå- och tryckmätning för beräkning av TMP (4 st) 
MBR Vattenflöde Uttag av permeat från membran 1 och 2 (2 st) 
MBR Luftflöde Mäta luftförbrukning (2 st) 
RAS-DeOx SS Mäta suspenderad substans 
RAS-DeOx DO Mäta syrehalt 
RAS-DeOx NH4-N Mäta ammoniumhalt (p.g.a. tillsats av rejektvatten) 
UT PO4-P Mäta utgående fosfathalt och styra fällningskemikaliedosering 
UT NO3-N Mäta utgående nitrathalt 

I Tabell 9 redovisas ungefärliga serviceintervall för de olika givartyperna efter att stabil drift 
uppnåtts, samt mätosäkerheten enligt tillverkaren. Ingen rengöring har skett på helger.  

Tabell 9. Ungefärliga serviceintervall för olika givartyper. 

Givartyp Rengöring Kalibrering Mätosäkerhet 
DO Veckovis Halvårsvis el. behov ± 1 % av valt mätområde 
Luftflöde - - ± (6 % av mätvärde + 0,6 % av mätområde) 
NH4-N Veckovis Månadsvis el. behov ± 5 % av mätområde ± 0,2 mg/L 
NO3-N Veckovis Månadsvis el. behov ± 5 % av mätområde ± 0,2 mg/L 
SS Dagligen IN, 

Veckovis BR4, 
RAS-DeOx 

Månadsvis el. behov ± 5 % av valt mätområde 
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5.3 Utvärdering 

5.3.1 Membranprestanda 
Membranen har utvärderats med hjälp av ett antal olika parametrar som kort beskrivs i detta 
avsnitt. 

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

TMP: Transmembrantryckskillnad, enhet mbar. Skillnaden i tryck före och efter membran, kan 
jämföras med filtermotstånd om TMP tillåts variera. TMP är den drivande kraften för transport 
genom membranet. 

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.  

Permeabiliteten påverkas av temperaturen på vattnet. På grund av detta användes 
temperaturkompenserad permeabilitet, normaliserad mot temperatur 20 °C, vid utvärderingen. 
Normaliseringen sker enligt ekvation (1) 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃 [ 𝐿𝐿
𝑚𝑚2∙ℎ∙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑣𝑣𝑁𝑁𝑁𝑁 20 °C] = 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃 ∗  𝜃𝜃(20−𝑇𝑇)  (1) 

där  

𝜃𝜃 = 1,025 om T ≥ 20 °C 

𝜃𝜃 =1,033 mm T < 20 °C. 

5.3.2 Slamkvalitet 
Utöver de parametrar som analyserades på externt laboratorium, och som listas i Tabell 6 ovan har 
ett antal ytterligare analyser utförts på slammet från RAS-DeOx. Dessa inkluderade 
slamvolymindex (SVI), Time To Filter (TTF) och trash content. 

Slamvolymindex (SVI) 
Slamvolymindex analyserades enligt APHA:s standard metod (2005) med spädning av slammet 
enligt beskrivning i (Svenskt Vatten AB, 2010). I korthet späddes 200 mL överskottsslam  med 
permeat till 1000 mL i en 1000 mL mätcylinder (spädningsfaktor 5). Slamvolymen avlästes efter 30 
minuter. SVI beräknades enligt: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (
𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑔𝑔 𝑆𝑆𝑆𝑆

)  =
𝑆𝑆𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑣𝑣𝑁𝑁𝑁𝑁𝑆𝑆𝑁𝑁 (𝑁𝑁𝑚𝑚) ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆ä𝑁𝑁𝑑𝑑𝑁𝑁𝑑𝑑𝑔𝑔𝑁𝑁𝑑𝑑𝑁𝑁𝑑𝑑𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑆𝑆𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ℎ𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃 (𝑔𝑔 𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑚𝑚  )

 

Time To Filter (TTF)  
TTF analyserades enligt instruktioner från GE. 25, 50 respektive 100 mL (benäms TTF-25, TTF-50 
respektive TTF-100) av slammet filtrerades genom både ett 2 mm- respektive 1 mm-filter och 
filtreringstiden noterats. Filtratet skickades också till externt laboratorium för analys med avseende 
på TOC (mg/L) för att utvärdera mängden kollodialt TOC i permeat, det vill säga skillnaden 
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mellan TOC i filtrat efter TTF och TOC i permeat. Enligt membranleverantör bör mängden 
kollodialt TOC (cTOC) vara < 10 mg/L. 

Trash content 
Från och med november 2016 (dvs. i slutet av försöksår 3) initierades också en rutin att en gång per 
månad analysera mängden trash content (mg/L) i slammet, se metod i Bilaga 3. Denna analys 
genomförs som en försäkran att partiklar > 2 mm, som skulle kunna skada membranen, inte 
kommer in i behandlingslinjen. För en väl fungerande process ska, enligt information från 
membranleverantör, mängden trash content i slammet, vid silstorlek 2 mm, ej överstiga 2 mg/L. 

5.3.3 AOX/EOX i samband med membranrengöring  
I samband med uppstart och intrimning av processen genomfördes all rengöring av membranen 
under dagtid för att möjliggöra provtagning på permeat och slam direkt efter genomförd 
rengöring med natriumhypoklorit. Provtagningen genomfördes med syfte att utreda vilka halter 
av klororganiska föroreningar som kan förekomma i permeatet respektive slammet till följd av 
rengöring med natriumhypoklorit. Klororganiska föroreningar som går under summaparameterna 
AOX och EOX (Adsorberbar Organisk Halogen (AOX) och Extraherbar Organisk Halogen (EOX)), 
har ofta både toxiska och persistena egenskaper och till de miljö- och hälsofaror man har kunnat 
påvisa genom forskning finns bland annat utvecklingshämningar i fosterstadiet hos människa 
(Richardson, Plewa, Wagner, Schoeny, & DeMarini, 2007) levertumör hos råtta (Kleiser & Frimmel, 
2000) och tillväxteffekter hos vattenlevande växter (Hanson & Solomon, 2004). Samtliga prover har 
analyserats med avseende på AOX, EOX och Cl- vid externt laboratorium. 

Referensprovtagning 

För att undersöka vilka befintliga halter av klororganiska föroreningar som finns i inkommande 
avloppsvatten till Henriksdals reningsverk togs referensprover på detta. 1x1 liter plastflaska 
fylldes med obehandlat inkommande avloppsvatten i Henriksdals ARV. Provet togs ut som 
dygnsprov i befintlig provtagare i reningsverket. För att studera eventuell ackumulering av 
klororganiska föroreningar över tid, i överskottslam från MBR, togs även referensprover på 
opåverkat slam; primärslam från Henriksdal. Provet togs ut som stickprov i 3x1 liter plastflaskor. 
TS var ca 1 %. Proverna frystes ner direkt efter uttag.  

Försöksprovtagning 

Proverna på permeat togs ut ur slang för nödavlopp för permeat från MBR 1. Ca 10 liter tömdes ut 
efter rengöring för att tömma ur befintligt permeat som fanns i slangen sedan tidigare. Därefter 
togs ca 2 liter ut i en kanna och fylldes därefter upp på 1-liters plastflaskor. Proverna frystes ner 
direkt efter uttag.  

Provtagning av permeat från MBR efter rengöring togs enligt nedan: 

• P1 = direkt efter rengöring 
• P2 = efter ca 2 timmar   
• P3 = efter ca 4 timmar  
• P4 = efter ca 6 timmar  
• P5 = efter ca 24 timmar 
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Provtagning av permeat genomfördes efter sju stycken rengöringstillfällen mellan 2-23 maj, där 
mellan 1-5 prover tagits vid varje tillfälle.  

Prover på överskottsslam från MBR togs ut från ledning mellan MBR och avlopp. Prover togs ut 
direkt från en påkopplad slang efter utpumpning av ca 5 liter för att undvika att få med 
sedimenterat slam. 3x1 liter slam fylldes på plastflaska och frystes ner direkt efter uttag. Prover på 
överskottsslam togs vid sammanlagt fyra tillfällen.  

Tabell 10. Provtagningsschema för provtagning av permeat (P) och överskottsslam (ÖS). Fetmarkerade 
datum visar datum för membranrengöring. Överstrukna rader är prover som togs men som ej analyserades. 
Sammanlagt analyserades 18 prover av permeat och fyra prover överskottsslam. 

 

5.3.4 Snösmältning 
I november månad kom ett kraftigt snöfall i Stockholmsområdet följt av en snabb 
snösmältningsperiod. Under den cirka en vecka långa snösmältningsperioden (11-20 november) 
togs dygnsprover, totalt 10 st., på försedimenterat vatten som sedan analyserades på externt 
laboratorium med avseende på de i vägsalt vanligt förekommande jonerna Na+, Ca2+ och Mg2+ samt 
även konduktivitet och pH. 
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6 Resultat och diskussion 

6.1 Uppstart 
Den ombyggda pilotanläggningen togs i drift i april 2016. Driftsättning inkluderade renvattentest, 
ympning av slam och en intrimningsperiod då de biologiska processerna kom igång och 
styrsystemet testades och uppdaterades. Uppstartsperioden pågick fram till vecka 22. 
Försöksperioden för år 3 utgörs således av vecka 22-52. 

6.1.1 Renvattentest 
Inför uppstart fylldes hela behandlingslinjen med kranvatten. Membranens pemeabilitet med 
renvatten testades vid flöde 2,4 - 2,7 m3/h (medelflux 25 L/(m2·h)) under 10 minuter (se Figur 8). 
Vattentemperaturen var då 10 grader. Eftersom beräkning av TMP inte var automatiskt 
implementerat i styrsystemet har nivån i MBR-tankarna uppskattats till 2 530 mmVP under 
försöket (normalt vid drift varierar nivån omkring 2 530-2 540 mmVP). Med dessa förutsättningar 
erhölls renvattenpermeabilitet på mellan 550 och 600 L/(m2·h·bar).   

 
Figur 8. Resultat från renvattentest av membranen. 

6.1.2 Inympning av slam 
Slam för inympning hämtades från Henriksdals reningsverk och silades genom filterpåsar med 
maskstorlek ca 1,2 x 1,2 mm innan det tillsattes till de vattenfyllda bioreaktorerna i piloten (BR1).  

För att efterlikna drifttagningen vid Henriksdal så ympades inte allt slam in på en gång utan enligt 
schema med 4-6 m3 överskottslam per dag (se resultat av inympningen Tabell 11). Även inflödet 
anpassades för att nå önskad F/M-kvot (0,035 kg BOD7/kg SS, d) och ökades med ökad slamhalt. På 
grund av begränsningar hos inloppspumpen var inflödet intermittent under den första tiden. 
Inympningen pågick under 11 dagar (v.16 och v.17) innan önskad slamhalt i biosteget på omkring 
8 000 mg SS/L hade nåtts.  
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För de teoretiska beräkningarna av slamhalten användes en specifik slamproduktion på 0,78 kg 
SS/kg BOD7 enligt data från Henriksdal för 2015. Enligt beräkningarna skulle det krävas 
inympning av totalt 40 m3 slam med slamhalt 6 000 mg SS/L (240 kg SS) utspritt över 10 dagar för 
att nå en slutlig slamhalt i biosteget på 8 200 mg SS/L. Teoretiskt beräknades en slamproduktion 
om 41 kg SS under de 10 dagarna ympningen skulle pågå. Utfallet blev att omkring 273 kg SS ymp 
tillsattes under 11 dagar, då slamhalten i biosteget uppnått 7 750 mg SS/L vilket motsvarar 265 kg 
SS.  

Den slutliga mängden slam i biosteget var mindre än beräknad tillförd mängd slam, vilket kan 
bero på viss osäkerhet i exakt volym tillförd ymp samt viss variation i slamhalt, men även att 
hänsyn inte tagits till att koncentrationen var något högre i MBR och RAS-DeOx än i övriga 
biosteget.  

Slutsatsen av inympningen är trots detta att ökningen i slamhalt dag för dag var långsammare än 
de teoretiska beräkningar som hade gjorts i förväg och det tillsattes 33 kg SS (14 %) mer än 
planerat.  

Tabell 11. Uppstart med inympning av slam från Henriksdal. 23-24 helg, därav ingen ympning. 

Dag 
Antal 1 m3 

tankar med slam 
Slamhalt i 
ÖS (ymp) Slamymp 

Inflöde till 
behandlingslinjen 

Slamhalt i biosteg 
morgonen efter 

 
st g/L kg SS m3/h mg/L 

2016-04-19 3,2 6,4 20,5 0,2 700 

2016-04-20 6 6,4 38,4 0,55 2000 

2016-04-21 6 6,2 37,2 0,7* 3370 

2016-04-22 4 6,2 24,8 1,22 3580 

2016-04-23 - - - 1,07* 3620 

2016-04-24 - - - 1,28 3820 

2016-04-25 5 6 30 1,46 4330 

2016-04-26 6 6,4 38,4 1,77 4930 

2016-04-27 6 6 36 1,78 5500 

2016-04-28 6 6 36 1,98 5840 

2016-04-29 2 6 12 2,15 7750 
* Inflöde lägre än önskat p.g.a. driftstopp.  

Under uppstarten var både primärslamuttag och överskottslamuttag avstängt och varken 
rejektvatten eller extern kolkälla tillsattes. Endast en biorektor (BR4) var luftad, med syrebörvärde 
2 mg/L. Nitratrecirkulationen hölls till ett fast flöde på 5,2 m3/h (vilket är det minsta flöde som 
pumpen kan ge). Dosering av fällningskemikalie (heptahydrat) skedde i den luftade förfällningen, 
med målvärde 10 mg Fe/L inkommande avloppsvatten under den tiden då inloppspumpning 
skedde.   

Eftersom inflödet under uppstarten var så lågt kördes endast en MBR. Varje dag växlades vilken 
MBR som var i drift. Den andra ställdes i standby-läge (luftning 5 minuter, vila 30 minuter). Från 
och med den 29 april kördes båda MBR. 

Från och med v 18 (2/5) kördes behandlingslinjen med fast inflöde 3 m3/h och första 
underhållsrengöringarna med natriumhypoklorit genomfördes. Därefter startades 
överskottslamuttaget (3/5) och luftning i BR5 (4/5) med fast luftflöde på 5 m3/h i väntan på 
installation av syregivare. Primärslamuttag startades den 6/5.  
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Under uppstartsfasen ökades luftningen och nitratrecikulationen successivt till dess stabila 
utgående kvävehalter nåddes. Inympningen avslutades v.17 och stickprovskontroller genomfördes 
på ammonium och nitrat i behandlingslinjen under v.18 och v.19. Vecka 18 visade dessa inga 
tecken på att kvävereningen kommit igång, då ammonium in till och ut från luftningen var 
omkring 10 mg NH4/L och nitrat på samtliga mätpunkter (början och slutet av fördenitrifikation, 
början och slutet av efterdenitrifikation samt i RAS-DeOx) visade mindre än 0,5 mg NO3-N/L. 
Under vecka 19 visade stickprovskontrollen att nitrifikationen kommit igång, dock uppstod 
problem med syregivaren i BR4 (som då motsvarade 75 % av den luftade volymen) vilket ledde till 
att luftningen var alldeles för låg under slutet av vecka 20. Under v.21 startades luftning även i BR3 
och efter detta minskade utgående ammonium och således även utgående totalkväve.  

6.2 Förbehandling 
Inkommande avloppsvatten pumpades från Danvikstunneln i Henriksdalsinloppet och passerade 
en finsil (2 mm) innan det nådde inloppstanken på Sjöstadsverket. Syftet med finsilen var att 
skydda membranutrustningen från hår och fibrer. Från inloppstanken på Sjöstadsverket pumpades 
avloppsvattnet in i pilotanläggningen. Pumpningen styrdes med en skalfaktor på det totala 
inflödet till Henriksdal. Inflödet leddes genom två seriekopplade värmeväxlare för att kyla 
avloppsvattnet till samma temperatur som vattnet in till Henriksdal.  Efter kylning passerade 
avloppsvattnet en förluftningstank där hepta doserades samt en försedimenteringsbassäng innan 
det förbehandlade avloppsvattnet leddes in i det biologiska reningssteget. 

Det inkommande avloppsvattnets sammansättning på Sjöstadsverket skiljde sig från det på 
Henriksdal och från det prognosticerade inflödet till Henriksdal år 2040 enligt SFA-projektet. Detta 
berodde på två saker; (1) inloppet till Sjöstadsverket pumpades från Danvikstunneln som har ett 
mer koncentrerat avloppsvatten än övriga inloppstunnlar, samt (2) finsilen som satt i inloppet 
avskilde suspenderat och organiskt material. Inför år 3 då flatsheet-membranen byttes mot hollow 
fibre membran byttes finsilen från 3 mm hålplåt till 2 mm vilket ökade avskiljningen över finsilen 
marginellt.  

Försedimenteringsvolymen i piloten var ungefär hälften så stor som den borde vara, se avsnitt 3.1. 
Detta gav en relativt sett dålig avskiljning över försedimenteringen och en låg produktion av 
primärslam. Enligt SFA-projektets dimensionering bör primärslam motsvarande 17,2 kg TS/d 
produceras i piloten. I realiteten var produktionen betydligt lägre. För att både få mer representativ 
belastning till biosteget och som ett led i förberedelserna för kommande slampilot har försök gjorts 
att optimera avskiljningen över försedimenteringen genom att justera primärslampumens gång 
och paustid samt justering av hur ofta och länge skrapan gick i försedimenteringen.  

Kombinationen av det koncentrerade inloppet och den dåliga avskiljningen över 
försedimenteringen gjorde att koncentrationen på avloppsvattnet in till biosteget var högre än på 
Henriksdal samtidigt som kol-kvävekvoten var betydligt högre. Detta påverkade avloppsreningen 
på olika sätt, bl.a. blev överskottslamproduktionen högre än förväntad och därmed slamåldern 
lägre än förväntat, fördenitrifikationspotentialen blev högre än förväntat vilket gav lägre 
förbrukning av extern kolkälla än förväntat. 



 Rapport B 2285  Pilotförsök med membranbioreaktor för avloppsvattenrening – Delrapport 3 - försöksår 3 
 

37 

6.2.1 Avskiljning över finsil 
Avskiljningen över finsilen i inloppet utvärderades med två metoder; dels beräknades 
avskiljningen av SS, BOD, kväve och fosfor över finsilen och dels mättes mängden partiklar av 
olika storlekar som tar sig genom silen genom analys av trash content i bioslammet. 

Avskiljning av SS, BOD, kväve och fosfor: 
För att utreda hur mycket partikulärt material som avskiljs över finsilen har det avloppsvatten som 
pumpats upp till Sjöstadsverket (In SSV) jämförts med avloppsvattnet in till Henriksdal (HIN). 
Provtagningspunkternas placering i Henriksdals reningsverk redovisas i Figur 9. I detta fall antas 
avloppsvattnet som provtas i HIN motsvara avloppsvattnet i Danvikstunneln. Även om flödet i 
Danvikstunneln är betydligt större än det i Nackainloppet är detta antagande troligtvis inte helt 
korrekt men görs ändå i brist på data från Danvikstunneln.  

Dygnsproverna på Henriksdal har tagits under 24 h med start kl 00:00 medan dygnsproverna på 
Sjöstadsverket har tagits under 24 h med start kl 08:00. Därmed är dygnsprov från samma dygn 
inte helt jämförbara. Detta har dock förbisetts i beräkningen som redovisas här. 

 
Figur 9. Blockschema över inloppen till Henriksdal och provtagningspunkternas placering. 
Avskiljningen över finsilen beräknades enligt: 

𝐴𝐴𝑣𝑣𝑁𝑁𝑑𝑑𝑁𝑁𝑁𝑁𝐴𝐴𝑑𝑑𝑁𝑁𝑑𝑑𝑔𝑔 =  
𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 −  𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻_𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
 

För SS och BOD7 har data från dygnsprover använts och för Tot-P och Tot-N har data från 
veckoprover använts i beräkningarna. Vid utvärdering av 2 mm finsilen har data från mitten av 
april till sista december 2016 använts. Vid utvärdering av 3 mm finsilen har data från april 2014 till 
september 2015 använts. I Figur 10 och Figur 11 redovisas den data som använts vid 
beräkningarna. 



 Rapport B 2285  Pilotförsök med membranbioreaktor för avloppsvattenrening – Delrapport 3 - försöksår 3 
 

38 

 

Figur 10. Data från HIN och In SSV för tidperioden då 2 mm finsilen var installerad, d.v.s. försöksår 3. 

 
Figur 11.  Data från HIN och In SSV för tidperioden då 3 mm finsilen var installerad (försöksår 1 och 2). 

Resultatet redovisas i Tabell 12 där det framgår att avskiljningen över 2 mm finsilen var något 
högre med avseende på SS men i övrigt inte skiljde sig från avskiljningen över 3 mm finsilen. Det 
är dock klart att en relevant avskiljning av SS, BOD7 och Tot-P sker över silen. Variationen i 
avskiljning är väldigt stor vilket till viss del beror på att provtagningspunkt HIN och 
Danvikstunneln inte är samma samt att dygnsproven inte tagits under exakt samma tidsram. 

Tabell 12. Avskiljning över finsil med 2 respektive 3 mm hålplåt. Medelvärden ± standardavvikelse 
Parameter Avskiljning finsil 2 mm (n=37) Avskiljning finsil 3 mm (n=73) 
SS 35 % ± 16 % 28 % ± 23 % 
BOD7 22 % ± 17 % 22 % ± 17 % 
Tot-P 12 % ± 7 % 9 % ± 14 % 
Tot-N 2% ± 6 % 3 % ± 7 % 
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Trash content 
Vid uppstart av pilotanläggningen under hösten 2013 genomfördes två analyser på trash content 
som ackumulerats i bioslammet. Från och med november 2016 (dvs. i slutet av försöksår 3) 
genomfördes denna analys som rutin en gång per månad, som en försäkran att partiklar > 2 mm, 
som skulle kunna skada membranen, inte kommer in i behandlingslinjen. Utifrån de analyser som 
genomförts (Tabell 13) är det svårt att se någon tydlig skillnad mellan 3 mm finsil (år 2013) och 2 
mm finsil (år 2016) för partiklar med storleken >2 mm. Partiklar med storlek 1-2 mm 
ackumulerades däremot i större utsträckning i slammet då 3 mm finsilen var i drift. Mängden trash 
content överskred inte 2 mg/L för silstorlek 2 mm, vilket enligt membranleverantör är gränsvärdet 
för en bra finsilsfunktion, vid något av analystillfällena.  

Tabell 13. Resultat från analyser på trash content. 

Datum Hålstorlek finsil Trash content (mg/L) 

 
mm Silstorlek 2 mm Silstorlek 1 mm 

201312 3 1.47 7.81 
201312 3 0.48 15.42 
201611 2 1.66 5.33 
201612 2 0.37 3.88 

6.2.2 Avskiljning över förluftning och försedimentering 
Från uppstarten våren 2016 användes samma inställningar för primärslamsuttag och slamskrapa i 
försedimentering som tidigare år; pumpning var 15:e minut under 90 sekunder, vilket gav ett 
primärslamflöde på 120 L/h, och kontinuerlig drift av slamskrapan. TS-halten i primärslammet vid 
dessa inställningar mättes till 0,43 % vilket resulterade i en mycket lägre primärslamproduktion än 
önskat, vilket är negativt för slampiloten. Optimering av försedimenteringen startades därför med 
målsättningen att öka avskiljningen.  

För att skapa lugnare sedimenteringsförhållanden, och på så vis öka förutsättningarna för 
avskiljning av primärslam, implementerades gång/paustid för slamskrapan så att den endast gick 
ett par minuter med samma intervall som pumpningen av primärslam, till att börja med två 
minuter varje kvart. För att om möjligt ytterligare öka primärslamproduktionen justerades även 
pumpningstiden successivt liksom intervallet för primärslamuttaget. Även här antogs att ett längre 
intervall mellan pumpningarna skulle göra att sedimenteringen av partiklar påverkades mindre 
och därmed kunna öka avskiljningen. Tabell 14 sammanfattar de analyser av TS i primärslam som 
gjordes under perioden. För redovisade prover skedde provtagningen omkring lunchtid då TS-
halten generellt var högre jämfört med vad den var på morgonen. Provet togs som stickprov i 
provtagningslåda på primärslamledningen cirka 30-40 sekunder efter pumpen startat. Under 
optimeringens gång ökade både TS-halten i primärslammet och mängden primärslam enligt 
stickproverna.  
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Tabell 14. Sammanställning av analyser av primärslam.  

Datum Flöde primärslam [L/h] Pumpnings-intervall [min] TS VS VS/TS kg TS/h 

2016-06-28 120 15 0,43 % 0,34 % 79 % 0,52 
2016-09-09 30 30 1,99 % 1,77 % 89 % 0,60 
2016-10-06 20 60 2,98 % 2,49 % 84 % 0,60 
2016-10-11 30 60 3,11 % - - 0,93 
2016-11-18 30 60 3,15 % - - 0,95 

 
Teoretiskt beräknad slamhalt i primärslam baserat på avskiljning av SS över försedimenteringen 
(ett dygnsprov per vecka) och flödet av primärslam visas i Figur 12Error! Reference source not 
found.. Vecka 34 (2016-08-23) ändrades slamskrapan i försedimenteringen från att gå kontinuerligt 
till att gå 2 minuter varje kvart för att få lugnare sedimenteringsförhållanden.  

 

Figur 12. Beräknad TS-halt i primärslam under 2016. Försök att optimera försedimenteringen startade v.34. 

I Figur 12 går det att se en tydlig effekt med ökad TS-halt i primärslammet efter förändrad drift av 
försedimenteringen, dock var TS-halten fortfarande låg jämfört med stickprovtagningen (som 
skedde vid den tid på dygnet då TS-halten i primärslammet är hög) och jämfört med nuvarande 
Henriksdal där primärslammet har omkring 2,5 % TS.  

För att komplettera stickprovtagningen på primärslam har mängden avskild suspenderad substans 
enligt dygnsprov på inkommande och försedimenterad vatten utvärderats. Resultatet visar att 
mängden avskild suspenderad substans per dag inte ökat på lika tydligt sätt (Figur 13) och är trots 
försök att optimera sedimenteringen fortsatt långt ifrån målet på 18 kg SS/d (motsvarar primärslam 
med medelflöde 30 L/h och TS-halt 2,5 %). Den huvudsakliga anledningen till detta är att det inte 
kom in tillräckligt med suspenderad substans. Fram till v.41 (då inflödet till pilotanläggningen 
varit begränsat) var inkommande mängd SS oftast lägre än målvärdet för uttaget av SS i 
primärslammet. Medelvärdet för avskiljning av suspenderad substans över försedimenteringen 
perioden till och med v.34 var 3,7 kg SS/d. Motsvarande värde för perioden v.35 till v.52 var 6,3 kg 
SS/d.  
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Figur 13. Avskild mängd suspenderad substans över försedimenteringen under 2016. Målvärdet på 18 kg 
SS/d motsvarar 30 L primärslam med TS-halt 2,5 %. 

Då försedimenteringen inte varit i fokus tidigare år av pilotförsöket har även avskiljning över 
försedimenteringen under längre tid studerats. Av denna utvärdering framkom att avskiljningen 
har varit varierande sedan uppstart av piloten under slutet av 2013, se exempel för SS i Figur 14.  

 
Figur 14. Avskiljning av SS över försedimentering sedan 2014.  

Ingen tydlig ökning av avskiljningen suspenderad substans kan ses sedan försöken att optimera 
försedimenteringen påbörjades under sommaren 2016. 

Under v.33 (mitten av augusti) 2015 togs det luftade förfällningssteget i drift, och i samband med 
detta flyttades doserpunkten för hepta till detta steg, från att tidigare varit omväxlande före och 
efter försedimenteringen. Det går inte att se någon tydlig förbättring avseende avskiljningen av 
totalfosfor vid införandet av luftad förfällning utifrån Figur 15. Dock ökade medelavskiljningen av 
totalfosfor från 7 % för perioden utan förluftning (från början av 2014 till v.32 2015) till 13 % för 
perioden med förluftning (v.33 2015 – slutet av 2016). 
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Figur 15. Avskiljning av totalfosfor över försedimenteringen sedan 2014. Den luftade förfällningen har 
varit i drift sedan augusti 2015.  

Det syns däremot tydligt minskande halt fosfat in till biosteget under de perioder som dosering 
skett före försedimentering. Hög reduktion av fosfat och höga halter järn i försedimenterat vatten 
(FV) vid dosering av hepta före försedimentering visas i Figur 16.  

 

Figur 16. Reduktion av fosfat över försedimenteringen och järnhalt i försedimenterat vatten sedan 2014.  

Tabell 15 visar medelvärden för reduktion över försedimenteringen. På årsmedelvärden kan inte 
ses någon förbättring avseende avskiljning av suspenderad substans som i medel varit 30 %.  
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Tabell 15. Sammanställning av reduktion över försedimenteringen för åren 2014-2016. Även jämförelse 
period med och utan förluftning samt 2016 uppdelat på veckorna innan optimering av försedimentering 
(v.16-33) och efter optimering påbörjades (v.34-52). 

Reduktion över 
försedimentering 

Q in 
(m3/h) 

SS (%) TOC (%) BOD7 (%) PO4-P (%) Tot-P (%) 

Årsmedel 2014 (3 mm) 2,75 30 12 22 15 9 

   antal dygnsprov (st) 51 50 51 51 51 51 

Årsmedel 2015 (3 mm) 2,69 30 17 17 11 8 

   antal dygnsprov (st) 40 40 40 40 40 40 

Årsmedel 2016 (2 mm) 2,84 30 20 21 53 12 

  antal dygnsprov (st) 35 34 35 35 35 35 

Före optimering  
(v.16-v.33 2016) 

2,41 29 14 15 48 10 

Efter optimering  
(v.34-v.52 2016) 

3,26 31 26 28 58 15 

Utan förluftning  
(v.1 2014 – v.32 2015) 

2,74 29 13 19 9 7 

Med förluftning  
(v. 34 2015 – v. 52 2016) 

2,77 32 21 23 52 14 

 
Försöken att optimera försedimenteringen gav viss förbättring avseende TS-halt primärslam. Att 
avskiljningen ökade beror delvis också på att även inflödet kunde ökas från 12/10 (inflödet hade 
tidigare varit begränsat av kapaciteten på de pumpar som pumpar inkommande vatten från 
Henriksdal till Sjöstadsverket). 

I SFA kommer det vara hålplåtsil 6 mm innan försedimentering och 2 mm in till biosteget. Det är 
tydligt att inkommande vatten till piloten innehåller för lite suspenderad substans för att motsvara 
SFA-designen. Ett byte till 6 mm sil före försedimenteringen skulle innebära mer sedimenterbart 
material till försedimenteringen och ett tjockare primärslam. Dessutom skulle de större partiklarna 
kunna bidra till att bilda sjunkande flockar som drar med sig mer av det finpartikulära materialet 
och på så vis minska halterna organiskt material in till biosteget. Detta vore fördelaktigt för både 
den kommande slampiloten och för fortsatta försök i vattenbehandlingslinjen.  

6.2.3  Försedimenterat vatten 
Innehåll i försedimenterat vatten visas i Tabell 16 och Tabell 17. Variationerna under året har varit 
relativt små. Veckoproven (Tabell 17) visar för samtliga parametrar något högre koncentrationer än 
tidigare år. De högre värdena järn under 2016 jämfört med tidigare år beror på att det under 2016 
varit dosering i den luftade förfällningen, medan förfällning endast tillämpats under kortare 
perioder tidigare år.  
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Tabell 16. Årsmedelvärden för försedimenterat vatten baserat på 1 dygnsprov per vecka. (Observera att 
endast 2014 innehåller data för ett helt år, 2015 stängdes behandlingslinjen ner för ombyggnation v.46 och 
provtagningen startades upp först v.16 2016). 

1dp /vecka 
SS FV 
(mg/L) 

TOC FV 
(mg/L) 

BOD7 FV 
(mg/L) 

Filt. PO4-P 
FV (mg/L) 

T-P FV 
(mg/L) 

Fe FV 
(mg/L) 

2014 180 111 154 2,6 4,9 3,1 
2015 131 100 164 2,4 5,1 2,7 
2016 165 110 173 1,5 5,3 8,2 
SFA-design 114 - 96 - 3,0 - 

 

Tabell 17. Årsmedelvärden för försedimenterat vatten baserat på veckoprov. (Observera att endast 2014 
innehåller data för ett helt år, 2015 stängdes behandlingslinjen ner för ombyggnation v.46 och 
provtagningen startades upp först v.16 2016). 

Vecko-
prov 

TOC FV 
(mg/L) 

COD FV  
(mg/L) 

NH4-N FV 
(mg/L) 

NO3-/NO2-N 
FV (mg/L) 

Org-N FV 
(mg/L) 

T-N FV 
(mg/L) 

T-P FV 
(mg/L) 

Fe FV 
(mg/L) 

2014 113 362 35 0,1 9 44 5,0 2,5 
2015 107 361 35 0,1 8 44 5,2 3,0 
2016 126 391 36 0,2 10 46 5,4 8,2 
SFA-
design 

- - - - - 34 3,0 - 

 
Innehåll i försedimenterat vatten under 2016 uppdelat på före och efter optimering av 
försedimenteringen (Tabell 18 och Tabell 19) visar att trots ökad avskiljning efter optimering 
(Tabell 15) har inte halterna minskat. En anledning till detta kan vara den säsongsbundna 
belastningsvariationen i inkommande avloppsvatten. Data från före optimeringen är från maj till 
augusti. Under juni-augusti minskar belastningen på alla Stockholms reningsverk markant på 
grund av att folk reser bort. Perioden efter optimering, september till december är reningsverken 
däremot normal- till högbelastade. Detta kan bidra till att halten i FV var högre efter optimering än 
innan. 

Tabell 18. Innehåll i försedimenterat vatten före och efter optimering av försedimentering.  

1dp /vecka SS FV 
(mg/L) 

TOC FV 
(mg/L) 

BOD7 FV 
(mg/L) 

Filt. PO4-P 
FV (mg/L) 

T-P FV 
(mg/L) 

Fe FV 
(mg/L) 

Före optimering  
(v.16-v.33 2016) 157 112 174 1,7 5,4 7,5 
Efter optimering  
(v.34-v.52 2016) 173 108 171 1,4 5,2 8,9 
 

Tabell 19. Innehåll i försedimenterat vatten före och efter optimering av försedimentering. 

Veckoprov 
TOC FV 
(mg/L) 

COD FV  
(mg/L) 

NH4-N FV 
(mg/L) 

T-N FV 
(mg/L) 

T-P FV 
(mg/L) 

Fe FV 
(mg/L) 

Före optimering  
(v.16-v.33 2016) 124 381 34 45 5.2 7.7 
Efter optimering  
(v.34-v.52 2016) 127 399 38 47 5.7 8.7 
 
I Tabell 20 redovisas kol-kvävekvoten (BOD7/Tot-N) i försedimenterat avloppsvatten samt ”food to 
mass” (F/M-kvoten) i piloten tillsammans med teoretiska designdata från SFA-dimensioneringen. 
Kol-kvävekvoten var betydligt högre i piloten (21 % högre år 2016) vilket leder till högre 
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fördenitrifikationskapacitet än vad som ansatts i SFA-designen vilket påverkar förbrukningen av 
extern kolkälla i efterdenitrifikationen.  

F/M-kvoten i piloten år 2016 var 16 % högre än SFA-designen. Detta är förväntat då BOD-
belastningen in till biosteget var högre i piloten samtidigt som slamhalten i piloten som 
medelvärde över året varit lägre än designvärdet (se Tabell 4). Att skillnaden inte är större än 16 % 
beror på den relativt sett höga VSS-halten i pilotens bioslam jämfört med SFA-designen.  

Den högre BOD7-belastningen in till biosteget i piloten jämfört med SFA-designen gav högre 
överskottslamproduktion och därmed lägre slamålder (se Tabell 4), vilket påverkar kvävereningen 
vid kalla temperaturer och eventuellt också slamegenskaperna. 

Tabell 20. Kvoten mellan BOD7 och totalkväve i försedimenterat vatten (FV) och FM-kvot i biosteget.    

År BOD7/Tot-N FV (kg/kg), 
exklusive rejektvatten 

BOD7/Tot-N FV (kg/kg) 
inklusive rejektvatten 

FM-kvot bio (kg BOD7/kg 
VSS) 

2014 3,5 - 0,043 
2015 3,8 3,6 0,038 
2016 3,8 3,5 0,067 
SFA-design 3,2 2,7 0,054 

 

6.3 Kväverening 
Utgående kvävehalter har under större delen av året legat under gränsen på 6 mg/L (se Figur 17).  

Medelvärde för utgående totalkväve var 4,6 mg/L och endast 3 av 31 veckoprov visade totalkväve 
över målet på 6 mg/L. Reningsgraden för totalkväve var 89,8 % av inkommande totalkväve, mätt i 
försedimenterat vatten.  

Tabell 21. Kvävehalter i försedimenterat respektive utgående vatten under 2016. 

Parameter  
Mål 

(mg/L) 
Medel 
(mg/L) 

Min 
(mg/L) 

Max 
(mg/L) 

Antal 
veckoprov 

Tot-N FV - 45 25 79 31  
Tot-N UT 6 4,6 2,9 8 31  

 

I Tabell 22 redovisas nyckelvärden för kvävereningen från MBR-piloten och SFA-designen. Det bör 
observeras att medelvärdet för MBR-piloten är beräknad på data från vecka 22-52 (d.v.s. inte ett 
helt år). Avskild mängd kväve och beräknat specifikt syrebehov (SOTR) stämmer väl överens 
mellan pilotens driftdata och SFA-designen skalad med faktor 6 700. Kvävereningsaktiviteten var 
lägre i piloten än i SFA-designen vilket beror på att VSS-halten i slammet i piloten var 74 % medan 
den i SFA-designen är ansatt till 63 %. Att luftflödet till piloten är ca 4 gånger högre än design-
värdet för SFA beror på att bassängerna är ca 4 gånger grundare. Den lägre förbrukningen av 
extern kolkälla i piloten jämfört med SFA-designen beror delvis på den högre kol-kvävekvoten in 
till biosteget i piloten vilket ger ökad fördenitrifikationspotential men troligtvis också på en 
snabbare denitrifikation med endogen kolkälla än förväntat. Det har dock inte gått att påvisa 
vilken faktor som bidrar mest till den låga förbrukningen av extern kolkälla utifrån det data som 
finns tillgänglig. 
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Tabell 22. Jämförelse av driftdata från piloten (v.22-v.52) med data för SFA-designen. 

Parameter (mg/l) Enhet Värde piloten SFA-design 
Värde piloten / 

 skaladvi SFA-design 
Avskilt kväve (inklusive rejekt) kg N/d 3,0 21 000 96% 
Kvävereningsaktivitet i slammet  g N/kg VSS, d 17 22 77% 
Luftad slamålder inkl. membrantank  d 7,4 9,4vii 79% 
Luftförbrukning biologi (aktivslam) Nm3/h 38viii 62 000 418% 
Specifikt syrebehov (SOTR) kg O2/d 44ix 260 000 114% 
Förbrukning extern kolkälla kg COD/d 0,7 12 000 38% 

 

 
Figur 17. Inkommande och utgående totalkväve, samt utgående ammonium och nitrat + nitrit från analys 
av veckoprov. Målet var utgående totalkväve under 6 mg/l.  

Under måndagen vecka 41 bedömdes inkommande vatten okulärt som avvikande och dagarna 
därefter var ammoniumhalten i utgående vatten onormalt högt. Utredning gjordes avseende 
innehåll i både rejektvatten och nitrit i biosteget utan att något avvikande kunde upptäckas. 
Eventuellt berodde problemen på spolning av dagvattenledningar som gjort att inkommande 
vatten var onormalt och att viss hämning av nitrifikationen uppstod. Detta i kombination med att 
kolkälledoseringen var avstängd resulterade i utgående totalkväve över 6 mg/L. 

Efter kraftig snösmältning med höga flöden och låg temperatur i inkommande vatten under v.46 så 
uppstod problem med skumbildning i de luftade reaktorerna (främst i BR4 där luftningen också 
var kraftigt begränsad) och höga utgående halter ammonium under v.46-v.48.  

                                                           

vi Värdet på SFA-design dividerat med skalfaktor 6 700 
vii Förutsatt att ¾ av alla membrantankar är i drift som årsmedel. 
viii m3/h 
ix SOTR har bakräknats från uppmätt luftflöde samt ett vattendjup (dysa till vattenyta) på 3,19 m och specifik syresättningskapacitet 
0,015 kg O2/Nm3, m.  
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6.3.1 Nitrifikation 
Total luftning (inkl. MBR), belastning av ammoniumkväve (inkl. tillfört ammonium från 
rejektvatten) samt reduktion av ammoniumkväve visas i Figur 18. Av figuren framgår att 
luftningsbehovet följer ammoniumbelastningen väl, med undantag för vissa veckor då 
nitrifikationen varit sämre. Ammoniumbelastningen var mycket hög under v.47 medan luftningen 
var lägre än perioden innan på grund av dels begränsningar i behandlingslinjen till följd av 
skumningsproblem, dels mindre luftning i MBR:erna. Under v.46 och v.47 var dessutom 
uppehållstiden i den luftade volymen lägre än normalt på grund av högt inflöde.  

 
Figur 18. Ammoniumbelastning och total luftning av linje 1 + MBR samt reduktion av ammonium.  

De processförändringar som genomfördes till projektår 3 innebar att den luftade volymen 
minskade, både i biosteget och i MBR. Det totala luftningsbehovet minskade eftersom de nya 
membranmodulerna med hollow fibre inte kräver lika mycket luftning som de gamla flat sheet 
membranen då båda luftats enligt specifikation från respektive leverantör (Figur 19). 
Luftningsbehovet i biosteget har däremot ökat något efter ombyggnationen (20-60 Nm3/h år 3 mot 
20-40 Nm3/h år 1-2) och nitrifikationen har inte varit fullständig under hela försöksår 3 (medel 1,3 
mg NH4-N/L), vilket varit fallet tidigare år (medel 0,06 mg NH4-N/L och). Den försämrade 
nitrifikationen beror sannorlikt på att membrantanken var överdimensionerad år 1-2 vilket gav en 
oproportionerligt hög luftad slamålder.  

Den totala luftförbrukningen i biosteget var 38 m3/h som medel och ca 100 m3/h som högst. Vid 
beräkning av luftningsbehovet i pilotens luftade tankar utifrån inkommande belastning och 
tankarnas utformning med den metod som beskrivs i (Metcalf & Eddy, 2014) och ett genomsnittligt 
α-värde på 0,5 erhölls ett medelvärde på 41 Nm3/h och ett max på 90 Nm3/h vilket stämmer relativt 
väl in på den uppmätta förbrukningen.  
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Figur 19. Luftningsbehov i biosteg och totalt (biosteg+MBR) samt utgående ammonium vid tidigare 
processkonfiguration 2014-2015 och nuvarande process 2016. Observera att det är cirka ett halvårs tidshopp 
inför uppstart år 3.  

Under 2016 var den totala luftningen ungefär dubbelt så hög som luftningen till biosteget (MBR 
utgjorde 54 % av totala luftningsbehovet) vilket kan jämföras med projektår 2 (v.1-43 2015) då 
luftningen av membranen var tre gånger så hög som luftningen i biosteget (76 % av den totala 
luftningen åtgick till MBR).  

Under vecka 47 2016 implementerades fouling control. Fouling control är en del av leverantörens 
strategi för optimering av luftförbrukningen för rengöring av membranen, och styr hur mycket luft 
som ska tillsättas i MBR-tankarna. Med fouling control växlas det automatiskt mellan två 
luftflöden baserat på hur igensatta membranen är (högre luftflöde vid indikation på igensättning). 
Innan implementering luftades membranen konstant med det högre luftflödet (Leap-Hi) för att 
säkerställa goda förutsättningar för filtrering. Efter implementering av fouling control har 
styrningen valt det lägre värdet (Leap-Lo, halva luftflödet). Vid luftning med Leap-Hi utgjorde i 
snitt luftningen av membranen cirka 60 % av det totala luftningsbehovet, medan det under 
perioden med Leap-Lo utgjorde omkring 30 %, se Figur 20.  
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Figur 20. Luftning i biosteg och MBR före och efter implementering av fouling control.  

Under sommaren 2016 styrdes överskottslamuttaget med målsättningen att nå en total slamålder 
kring 25 dagar. Sedan detta uppnåddes i mitten av september (v. 38 i Figur 21) fortsatte 
slamhalterna att öka och för att inte överskrida 10 000 mg SS/L i MBR (i enlighet med GE:s 
garantivillkor) under längre tid så ökades även överskottsslamuttaget. Till följd av detta har 
slamåldern under slutet av året varit lägre än önskat.  

 

 
Figur 21. Total och luftad slamålder (inkl. MBR) tillsammans med suspenderad substans i RAS-DeOx och 
uttag av överskottsslam (WAS). Glidande medelvärde för en månad bakåt i tiden.  
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Under projektår 3 varierade den totala slamåldern mellan 16 och 44 dagar och den luftade 
slamåldern (inklusive MBR) varierade mellan 4,9 och 11 dagar. Eftersom den biologiska reningen 
är dimensionerad för att klara fullständig nitrifikation har även luftad slamålder exklusive MBR 
följts upp. Denna varierade mellan 3,2 och 9,6 dagar. Den lägsta temperatur som uppmättes i 
biosteget i piloten var 12,5°C. Enligt tysk dimensioneringsstandard bör luftad slamålder överstiga 
7,8 dygn vid temperaturen 12,5°C och rekommenderad säkerhetsfaktor på 1,8. Om 
säkerhetsfaktorn tas bort (sänks till 1,0) erhålls ett värde på 4,3 dygn vilket kan antas vara lägsta 
möjliga luftade slamålder för att upprätthålla nitrifikation vid aktuell temperatur.  

Som en del av EU-forskningsprojektet R3Water testades en ny sorts luftarsystem i BR4 under delar 
av 2016. Luftarsystemet har så kallade oscillerande luftning och idén är att syreöverföringen ska bli 
bättre med denna utrustning. Det nya luftningssystemet i BR4 installerades i slutet på maj och 
testades fram till 28 oktober, därefter återgicks BR4 till att luftas med det ursprungliga 
luftarsystemet. Luftningen i BR4 styrdes mot ett fast syrebörvärde men på grund av begränsningar 
i det nya luftarsystemet kunde inte önskad syrehalt nås under vissa perioder (se Figur 22). På 
grund av minskat luftningsbehov under sommaren (och för utvärdering av luftningen i BR4) 
stängdes luftningen av i BR3 under perioden 22 juni till 17 oktober, med undantag för ett tillfälle 
(13 juli).   

 

 
Figur 22. Syrehalter i de luftade bioreaktorerna. Luftningen i BR3 var avstängd under sommaren på grund 
av minskat luftningsbehov. Under oktober till december styrdes luftningen i BR3 on/off baserat på ett 
tröskelvärde för ammonium i BR2 (d.v.s. in till de luftade reaktorerna).  

Under oktober till december styrdes luftningen i BR3 på och av baserat på ett tröskelvärde för 
ammonium i BR2 (inkommande till luftningen). Exempel på detta visas i Figur 23. 
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Figur 23. Exempel på on/off-luftning av BR3 (blå) baserat på ammoniumhalt uppmätt in till luftningen 
(BR2). Vid ammonium över 10 mg/L startar luftning av BR3 med syrebörvärde 2 mg/L.  

6.3.2 Denitrifikation 
Avseende denitrifikationen har nitrathalterna i BR5, BR6 och utgående kunnat följas online, se 
veckomedelvärden i Figur 24. Nitratrecirkulationen (från BR5 till BR1) har styrts proportionellt 
mot inkommande flöde. Under majoriteten av året (v.22 – v.45) har nitratrecirkulationen styrts mot 
2*Qin vilket i praktiken gett 2,4 *Qin på grund av en undre begränsning i flödet. Vecka 45 ökades 
nitratrecirkulationen till att styras mot 4*Qin, vilket gett 3,5*Qin i medel på grund av att det 
maximalt tillåtits 13 m3/h i nitratrecirkulation för att efterlikna SFA-designen. I samband med 
ökningen av nitratrecirkulationen gjordes de följande två veckorna stickprovskontroller av nitrat i 
BR2 som var 0,1-0,3 mg NO3-N/L vilket visar att allt recirkulerat nitrat hunnit omvandlas i 
fördenitrifikationen.  

 
Figur 24. Nitrathalter enligt onlinemätare i BR5 (efter luftad zon), i BR6 (efterdenitrifikation där kolkälla 
tillsätts och UT. Toppen i BR6 v.43-44 berodde på stopp i kolkälledoseringen. Högre nitrat ut än i BR6 
indikerar ammonium in till MBR som nitrifieras.  

I mitten på vecka 40 stängdes kolkälledoseringen av på grund av misstanke om höga fosforhalter i 
kolkällan (se kapitel 3.3.1), därav de ökade nitrathalterna i BR6 och utgående vatten (Figur 24). 
Kolkälledoseringen återstartades igen i mitten på v.42. Orsaken till nitrattoppen i BR6 v.43-v.44 
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berodde främst på att omrörningen i reaktorn varit avstängd vilket gjort att givaren visat felaktigt 
höga värden.  

Att utgående nitrat ibland var högre än nitrat i BR6 indikerar att viss nitrifikation skedde i MBR, se 
till exempel vecka 47-48 då luftningen i behandlingslinjen var begränsad på grund av 
skumningsproblem.  

På grund av misstanke om dåliga mätvärden från nitratgivaren i BR5 har ingen utvärdering av hur 
mycket nitrat som reduceras i efterdenitrifikationen gjorts.  

Styrningen av kolkälledosering har under hela året varit baserat på nitrat mätt online i BR6 med 
börvärde 3 mg/L. Kolkälledoseringen startades upp v.29, men fram till v.35 behövdes ingen extern 
kolkälla tillsättas och efter doseringen startade har åtgången varierat mycket (Figur 25).  

 

 
Figur 25. Dosering av kolkälla (Brenntaplus, dosen är relaterad till inkommande flöde) och nitrat i BR6 
som dygnsmedelvärden. Rödmarkerade toppar i doseringen är överskattningar då pumpen gått torrt. Gul 
topp i nitrat är felaktiga mätvärden på grund av problem med sensorn och att omrörning i tanken varit 
avstängd.  

Under perioder då kolkälla behövts har det endast doserats under dygnets belastningstopp, se 
exempel i Figur 26. I genomsnitt över året doserades cirka 790 g COD/d vilket motsvarar 12 mg 
COD/L inkommande vatten. En av anledningarna till att det behövts så lite extern kolkälla var den 
dåliga avskiljningen över försedimenteringen som gjort att det varit en hög kol-kvävekvot in till 
biosteget vilket i sin tur ger högre fördenitrifikationspotential och därmed mindre behov av extern 
kolkälla.  
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Figur 26. Exempel på styrning av kolkälletillsats. Doseringen har styrts utifrån nitrat i BR6 med börvärde 3 
mg/L. Under stora delar av dygnen har ingen kolkälla behövts.  

Inför det byte av kolkälla, från Brenntaplus till metanol, som planerats in i januari 2017 (år 4) 
utfördes labbförsök där maximal denitrifikationshastighet för de två kolkällorna uppmättes i 
slammet. Försöket beskrivs i mer detalj i bilaga 2. Metoden som använts är relativ och de värden 
som erhålls bör inte ses som absoluta maxvärden utan snarare jämförelse mellan kolkällor samt 
över tid. 

Enligt litteraturen kan inte alla denitrifierande bakterier nyttja metanol som elektronacceptor för 
denitrifikation vilket innebär att slammet behöver en acklimatiseringstid då de denitrifierare som 
kan nyttja metanol tillväxer innan en hög denitrifikationshastighet kan erhållas (Hallin & Pell, 
1998). Slammet i behandlingslinjen förväntades vara acklimatiserat till Brenntaplus (enligt 
leverantören krävs ingen acklimatiseringstid) men inte till metanol varför en lägre maxhastighet 
förväntades för metanol. Syftet med försöken var dels att jämföra den maximala 
denitrifikationshastigheten och den specifika förbrukningen av organiskt kol för de två kolkällorna 
men även att ta fram ett underlag för fortsatta studier av acklimatiseringstiden för metanol (med 
fortsatta försök under 2017). 

Två försök utfördes under år 3, resultaten redovisas i Figur 27. Som förväntat uppvisade 
Brenntaplus en högre denitrifikationshastighet än metanol. Brenntaplus ska enligt leverantören ha 
en denitrifikationshastighet på 4 mg NO3-N/g SS, h vilket med ett antaget VSS-innehåll på ca 75 % 
motsvarar 5,3 mg NO3-N/g VSS, h (dock oklart vid vilken temperatur). De hastigheter som erhölls 
för Brenntaplus (temperaturkompenserade till 15°C) var något lägre. Denitrifikationshastigheten 
för metanol anges av (Henze, Gujer, Mino, & van Loosdrecht, 2000) till drygt 4 mg NO3-N/g VSS, h 
vid 15°C vilket är ungefär dubbelt så högt som den hastighet som uppmättes vid försöken. Detta 
indikerar att slammet inte är acklimatiserat till metanol.  

 Det finns ingen publicerad specifik COD-förbrukning för Brenntaplus. För metanol brukar 3,5-4 g 
COD/g NO3-Ndenitrifierat anges (Henze, Gujer, Mino, & van Loosdrecht, 2000). I försöken varierade 
resultaten för COD-förbrukningen kraftigt. Det kan eventuellt bero på dålig omrörning innan den 
första provtagningen för COD vid första försöket. Resultaten från det andra försöket visar att 
Brenntaplus hade likvärdiga egenskaper som litteraturuppgifterna för metanol vilket bedöms vara 
rimligt. Att den specifika COD-förbrukningen för metanol var lägre än för referensprovet utan 
tillsats av extern kolkälla är märkligt. Resultaten kommer följas upp under fortsatta försök under 
våren 2017. 
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Figur 27. Resultat från försök med maximal denitrifikationshastighet. Referensprov = utan tillsatt kolkälla. 

6.3.3 Zon för avluftning av returslam - RAS-DeOx 
Den nya utformningen av RAS-DeOx zonen har utrustats med ammoniummätare (installerades i 
början av juli 2016) och syremätare för att studera i vilken utsträckning det syresatta returslammet 
från membranen kan användas för att nitrifiera ammonium i rejektvattnet. Rejektvatten har tillsatts 
i RAS-DeOx med ett flöde omkring 25 L/h. Ammoniumhalten i rejektvattnet har i medel varit 480 
mg NH4-N/L.  

Under förutsättning att RAS-DeOx-volymen är helt omblandad och att det inte finns något 
ammonium kvar efter MBR skulle bidraget från rejektvattnet ge omkring 1-2 mg NH4-N/L efter 
utblandning.  

Flera omständigheter har gjort utvärdering av funktionen av RAS-DeOx svår. På grund av att 
önskad RAS-DeOx-volym varr mycket liten i förhållande till tankens storlek var nivån i tanken 
cirka 2 meter ner från tankens topp. Dessutom används kapaciteten i viss utsträckning till 
volymsutjämning. Ammoniumgivaren är inte tillförlitlig vid låga koncentrationer (< 1 mg/L) 
(enligt uppgift från leverantör) och det har varit svårt att ta representativa prover för kontroll av 
givaren på grund av den låga nivån och tendens till ansamling av flytslam. En bättre fästanordning 
och nya rutiner för rengöring och kontroll har implementerats och noggrannare utvärdering av 
RAS-DeOx kommer att göras längre fram.  
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6.3.4 Massbalans kväve 
Massbalans för kväve (total och ammonium) visas i Figur 28. Samtliga värden är baserade på 
medelvärden för v.22-v.52 och uppskalade till ett år (365 dagar). Utifrån massbalansen fås att 
motsvarande 958 kg NH4-N per år omvandlats till nitrat. Räknat utifrån medelvärden för luftning 
(inkl. luftning av MBR) har det i genomsnitt åtgått 0,74 m3 luft för att omvandla 1 g NH4-N. Om det 
antas att all ammonium omvandlas i biosteget, d.v.s. luftningen av MBR exkluderas, så är 
motsvarande värde 0,35 m3 luft/g NH4-N. Förbrukningen av extern kolkälla har som medelvärde 
varit motsvarande 288 kg COD/år.  

 
Figur 28. Massbalans för kväve över biosteget. Tillsatsen av extern kolkälla motsvarar 288 kg COD/år.  

6.4 Fosforrening 
Intrimning av fosforreningen har prioriterats under året, dock har fällningskemikalier doserats 
med försiktighet för att studera hur de nya membranen påverkas.  

Årsmedel (v.22 till v.52) för utgående totalfosfor var 0,33 mg/L. 11 av 31 veckoprov klarade 
gränsen 0,2 mg/L. Reningsgraden har varit 94,7% av inkommande fosfor.  

Tabell 23. Fosforhalter i försedimenterat respektive utgående vatten under försöksår 3. 

Parameter  
Mål 

(mg/L) 
Medel 
(mg/L) 

Min 
(mg/L) 

Max 
(mg/L) 

Antal 
veckoprov 

Tot-P FV - 5,3 2,3 7,1 31  

Tot-P UT 0,2 0,33 0,048 1,3 31  
 

I Tabell 24 redovisas nyckelvärden för fosforreningen från MBR-piloten och SFA-designen. Det bör 
observeras att medelvärdet för MBR-piloten är beräknad på data från vecka 22-52 (d.v.s. inte ett 
helt kalenderår). I tillägg har järndosen ökats försiktigt över året vilket givit en något lägre 
fosforavskiljning än önskat som årsmedelvärde.  
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Fosforbelastningen i piloten var betydligt högre än fosforbelastningen som SFA-designen baserats 
på (se Tabell 4) vilket resulterade i att relativt sett mer fosfor avskilts i biosteget i piloten jämfört 
med SFA-designen. Eftersom även slamproduktionen relativt sett var större i piloten än i SFA-
designen så antas att mängden fosfor som assimilerades i slammet var proportionellt sett större i 
piloten (fosforinnehållet i bioslam antas vara konstant). Men även mängden fosfor som fälls ut med 
järn bedömdes vara något större i piloten än i SFA-designen.  

Järnförbrukningen för utfällning av fosfor var en av de parametrar som varit mest osäker i SFA-
designen. En medelårsdos på 20 g Fe/m3 renat avloppsvatten ansattes (summering av de tre 
doseringspunkterna). Under den period i september-oktober då utgående fosforhalt låg på 
omkring 0,17 mg P/L låg järndosen på omkring 20 g Fe/m3 även om årsmedlet för år 3 blev 
betydligt lägre. Fortsatt optimering av järndoseringen under 2017 förväntas ge mer tillförlitliga 
nyckelvärden på järnförbrukningen.  

Tabell 24. Jämförelse av driftdata från piloten med data för SFA-designen, årsmedelvärden. 

Parameter (mg/l) Enhet Värde piloten SFA-design 
Värde piloten / 

 skaladx SFA-design 
Avskiljd fosfor över biologin kg P/d 0,34 2 000 113% 
P assimilerat i slam (beräknat 
värde)xi kg P/d 0,12 600 133% 
Kemfälld fosfor (beräknat värde) kg P/d 0,22 1400 105% 
Järnförbrukning (FV+BR4+BR6) kg Fe/d 0,80 10 000 53% 
Järnförbrukning per avskiljd fosfor mol Fe/mol P 1,3 2,8 46% 
Järnförbrukning per kemfälld fosfor mol Fe/mol P 2,0 3,9 52% 
Fosforhalt i bioslammet % av SS 3,3 5,4 61% 
Järnhalt i slammet % av SS 8,7 - - 
VSS-halt i slammet % av SS 74 63 117% 

 
Figur 29 visar inkommande och utgående totalfosfor analyserat på veckosamlingsprov. 
Inkommande totalfosfor ökade något under höst och vinter, med undantag för v.46 då det var 
snösmältning och mycket låg koncentration i inkommande vatten.   

  

                                                           

x Värdet på SFA-design dividerat med skalfaktor 6 700 
xi Beräkning baserat på att P som assimileras biologiskt i slam utgör 1,5 % av VSS. 
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Figur 29. Inkommande och utgående totalfosfor analyserat i veckosamlingsprov. Vecka 46 var det 
snösmältning, därav den låga halten i inkommande vatten. Det höga värdet på utgående vatten v.46 
berodde på en mycket hög fosfortopp efter återhämtningsrengöring av ett av membranen.  

6.4.1 Fosforfällning 
Totalt doserad mängd järn som dygnsmedelvärden visas i Figur 30. Basdosen har bestått av hepta 
till förluftningen och har varit flödesproportionell i enlighet med de värden som redovisas i Tabell 
25. Kompletterade dosering med hepta har skett i luftad del av biosteget (BR4) med långsam 
styrning (tidskonstant 1 timme) återkopplat mot utgående fosfat. Dosen till BR4 har som 
dygnsmedelvärden varierat mellan 0-13 mg Fe/L. Under de tre sista veckorna på året (v.50-v.52) 
doserades även PIX i BR6, även den baserat på utgående fosfat, men med ett högre börvärde och 
snabbare styrning (tidskonstant 5 minuter) för att komplettera vid kortare toppar i fosfat. 
Doseringen av PIX varierade som dygnsmedel mellan 0-5 mg Fe/L.   
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Figur 30. Total dosering av järn och utgående fosfat. Från 17/10 (v.42) låg utgående fosfat mycket lågt och 
det behövdes inte någon dosering av järn till BR4. Vecka 44-45 var även dosen till förluftningen avstängd 
för att studera hur snabbt utgående fosfat ökade och hur järninnehållet i slammet förändrades.  

Under uppstarten doserades endast hepta till förluftningen flödesproportionellt 10 mg Fe/L 
inkommande avloppsvatten. Vecka 24 ökades dosen i förluftningen till 12 mg/L och 
kompletterades med en fast låg dos hepta i BR4, medelvärde 5 mg Fe/L, under två veckor. Därefter 
startades styrning av dosen i BR4 baserat på utgående fosfathalt. Börvärdet var då 0,3 mg PO4-P/L, 
men med ett maxvärde för doseringen på 6 mg Fe/l. Maxvärdet ökades successivt samtidigt som 
börvärdet för utgående fosfat minskades, se Tabell 25.  

Tabell 25. Dosering av fällningskemikalie i tre punkter.  

 
Hepta till förluftning Hepta till luftad zon (BR4) PIX till efterdenitrifikation (BR6) 

 

Flödesproportionellt 
börvärde 

Flödespropor-
tionell maxdos 

Börvärde 
PO4-P ut 

Flödespropor-
tionell maxdos 

Börvärde  
PO4-P ut 

 
mg Fe/L mg Fe/L mg PO4-P/L mg Fe/L mg PO4-P/L 

v.22-v.23 10 - - - - 
v.24-v.25 12 5* - - - 
v.26-v.30 12 6 0,3 - - 
v.30-v.33 12 6 0,25 - - 
v.34 12 10 0,25 - - 
v.35 12 14 0,20 - - 
v36-v.40 12 17 0,15 - - 
v.41-v.43 12 17 0,12 - - 
v.44 0 - - - - 
v.45 8 - - - - 
v.46-v.49 8 17 0,12 - - 
v.50-v.52 10 17 0,12 15 0,2 
* Fast dos, 5 mg Fe/L som dygnsmedel. 
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Från 17/10 (v.42) låg utgående fosfat mycket lågt och det behövdes inte någon dosering av järn till 
BR4, se Figur 31. Under ett par veckor doserades endast basdosen i förluftningen, men utgående 
fosfat låg fortsatt lågt och järninnehållet i slammet minskade. Under vecka 44 stängdes därför all 
dosering av fällningskemikalie av. Det tog cirka en vecka innan utgående fosfat började öka och 
doseringen slogs försiktigt på igen under v.45. Från tidpunkten då doseringen återstartades tog det 
mycket lång tid att åter bygga upp järnbuffert i slammet. 

 

Figur 31. Effekt av avstängning av fällningskemikaliedoseringen på järninnehållet i slammet. Under v.42-
43 var doseringen begränsad till enbart basdos och under v.44 var all dosering avstängd.  Den höga toppen 
i utgående fosfat under vecka 46 berodde på fosforsläpp efter återhämtningsrengöring av MBR, medan 
toppen under vecka 48 berodde på problem med fosfatanalysatorn. 

För jämförelse visas i Figur 32 hur järn i slammet varierat sedan mätningarna påbörjades i april 
2014. Efter avstängning av fällningskemikaliedoseringen sjönk järninnehållet till ungefär halva det 
normala (50 mg Fe/g TSS jämfört mot cirka 100 mg Fe/g TSS).  
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Figur 32. Järninnehåll i MBR-slam sedan 2014. Under uppstartsperioden och perioden efter all dosering av 
fällningskemikalie stängts av var järninnehållet i slammet ungefär hälften jämfört med normalt.  

6.4.2 Löst organiskt fosfor 
Utgående totalfosfor består av fosfater och löst organiskt fosfor (partikulärt fosfor förekommer inte 
i permeatet i och med membranfiltreringen). Fällningskemikaliedosen styrs på utgående fosfathalt. 
För att veta vilken fosfathalt som är lämpligt att styra på för att uppnå produktionsmålet 0,15 mg 
TP/L har det organiska fosforinnehållet (skillnaden mellan totalfosfor och fosfatfosfor) studerats 
närmare. Med några få undantag har det organiska fosforinnehållet varierat upp till 0,1 mg/l, se 
trend i Figur 33. Samtliga värden över 0,1 mg/L sammanföll med tillfällen då totalfosfor varit 
mycket högt (över 0,75 mg/l).  
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Figur 33. Organiskt fosfor i utgående vatten (beräknad). Grått streck markerar nedstängning mellan år 2 
och år 3.  

Jämfört med tidigare år har andelen organiskt fosfor ökat, trots högre halt i utgående vatten, se 
Tabell 26.  Det är oklart varför men uppföljning av utgående fosforfraktioner kommer fortgå under 
år 4. 

Tabell 26. Årsmedelvärden (baserat på ett dygnsprov per vecka) för fosforfraktioner i utgående vatten.  

År Antal prov PO4-P (mg/l) T-P (mg/l) Org. P (mg/l) Org. P (% av T-P) 

2014 50 0,25 0,27 0,02 5,1 
2015 43 0,22 0,25 0,03 13,5 
2016 35 0,29 0,35 0,06 20,6 

 

6.4.3 Massbalans fosfor och järn 
Massbalans över totalfosfor och järn för piloten visas i Figur 34 respektive Figur 35. Samtliga 
värden är baserade på medelvärden för v.22-v.52 och uppskalade till ett år (365 dagar). För fosfor 
blir balansen (FV – UT – ÖS) -5,8 kg P vilket motsvarar 3,8 % av inkommande fosfor. Mängden 
fosfor i slammet var 3,3 kg P mindre v.52 än v.22. Mängden järn i slammet skilde mindre än 1 kg 
Fe mellan v.22 och v.52. I balansen för järn fattades det 22 kg Fe tillfört till systemet. Detta beror 
sannolikt på felaktiga värden i koncentration och flöde av fällningskemikalier. En avvikelse på 22 
kg Fe motsvarar 6 % av tillfört järn via fällningskemikalier. Mängden tillfört järn via 
fällningskemikalier är osäker bland annat på grund av att det i perioder förekommit luft i 
slangarna. Pumpad volym uppskattats genom beräkning från pumpens styrsignal vilken kan 
avvika från faktisk pumpad volym.  
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Figur 34. Massbalans för fosfor. Fetmarkerade värden är baserat på externa analyser av vatten och slam. Ej 
fetmarkerade värden är beräknade eller uppskattade då det saknas mätningar. 

 

 

Figur 35. Massbalans för järn. Fetmarkerade värden är baserat på externa analyser av vatten och slam. Ej 
fetmarkerade värden är beräknade eller uppskattade då det saknas mätningar. 

6.5 BOD-reduktion 
BOD7 har under hela försöksåret analyserats på dygnsprov i utgående vatten, en gång per vecka. 
Vid samtliga tillfällen utom tre har halten varit lägre än detektionsgränsen på 2 mg O2/L. Vid de tre 
tillfällen där en faktisk halt kunnat mätas har halten varit 3 mg O2/L. Då det förväntade 
reningskravet för BOD7 år 2040, antas vara 6 mg O2/L som årsmedelvärde, finns det därför ingen 
anledning att tro att detta krav inte kommer att kunna uppnås. Inga specifika åtgärder har 
vidtagits under året för uppnå ökad BOD-reduktion. 
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6.6 Membrandrift 
Membranen har driftats i cykler med 10 minuters permeatuttag följt av en minuts vilotid. Både 
inpumpning och luftning har varit på under hela driftcykeln. För att klara av det varierande 
inflödet med endast två moduler har permeatuttaget varit proportionellt mot inflödet till 
respektive MBR, vilket i sin tur har varit proportionellt mot nivån i sista bioreaktorn (BR6) före 
membranen. Då det är ineffektivt att köra membranen vid allt för låga flux har det membran som 
varit längst i drift automatisk gått in i stand-by läge vid lågflöden. I standby luftades membranet 
intermittent 5 minuter varje halvtimme.  

Membranen i piloten hade något för stor membranyta i förhållande till övriga behandlingslinjen. 
För att ändå hålla representativt flux över membranen recirkulerades en del av det permeat som 
togs ut tillbaka till MBR-tanken. Vid normalflöden recirkulerades en tredjedel av det permeat som 
togs ut. För att också klara flödestoppar så minskades andelen permeat som recirkulerades vid 
ökande inflöde till behandlingslinjen i steg med tre olika tröskelvärden. På grund av den 
varierande permeatrecikulationen varierade även uppkoncentreringen av slam i membrantanken 
och således slamhalten i retur- och överskottsslam. Årsmedelvärdet för recikulerat permeat var 23 
%.  

6.6.1 Permeabilitet 
Permeabiliteten har under hela året varit god (Figur 36). En god permeabilitet är över 200 
L/(m2·h·bar) enligt uppgift från tillverkaren. Under inympningen i april (v.16-v.17) minskade 
permeabiliteten i takt med att slamhalten ökade. Under dessa två veckor var endast ett membran i 
drift (växlades mellan MBR1 och MBR2 varje dygn) vilket medförde en högre belastning jämfört 
med då båda membranen var i drift samtidigt (från v.18).  

 
Figur 36. Permeabilitet för membran 1 och 2 under projektår 3 inklusive inympning/intrimning (v.16-v.21). 
De inre markeringarna längs x-axeln visar veckor, med start v.16. 
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Under vecka 18 respektive 19 genomfördes de första underhållsrengöringarna (MC) med 
natriumhypoklorit respektive citronsyra, se detaljer kring underhållsrengöring i avsnitt 6.6.4. 
Sedan rengöringarna kommit igång ökade permeabiliteten igen till likvärdigt som vid renvatten. 
Från mitten på juni (v.24) erhölls den högsta permeabiliteten som därefter sakta minskade fram till 
november då de första återhämtningsrengöringarna (RC) utfördes, se detaljer kring 
återhämtningsrengöring i avsnitt 6.6.5.  

6.6.2 Flux 
Membranen har driftats med så stabilt flux som möjligt (designflux 19,4 L/(m2·h)) utifrån de 
förutsättningar piloten har. Dygnsmedelvärden för flux visas i Figur 37 vilket kan jämföras mot ett 
exempeldygn i Figur 38. Under vecka 23 (början på juni) pågick arbete med att hitta lämpliga 
nivåer i BR6 som triggar att ett membran går in i och ut ur standby-läge. Detta var en avvägning 
mellan variationer i nivån och hur ofta membranen byter mellan drift och standby. Skillnaden i 
drift blir stor mot framtida Henriksdal som kommer att 12 membran per linje att växla in och ut ur 
drift medan det i piloten enbart finns två. Effekten av att ta ett membran ut drift halverar 
kapaciteten och därför blir påverkan på både nivåer och flöden större. Dessutom är det inte möjligt 
att hålla samma flux men öka antalet membran i drift när inflödet ökar. För att kunna jämföra de 
båda membranen valdes att låta dem ha samma flux och att detta ökar för båda membranen vid 
ökande inflöde (se Figur 38).  

 

Figur 37. Flux för membran 1 och 2 som dygnsmedelvärden för projektår 3. 
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Figur 38. Exempeldygn för drift av MBR. Flux ökar vid högflöden proportionellt mot nivån i BR6 dagtid. 
Nattetid då flödet är lågt växlar det membran som varit längst i drift till standby. Rengöringar är förlagda 
nattetid. Nivån i biosteget (BR6) får ett sågtandat mönster nattetid då det växlas mellan att ha ett eller två 
membran i drift.  

6.6.3 Effekt av snösmältning på membrandrift 
I mitten av november drabbades Stockholmsregionen av ett kraftigt snöfall. När snön började 
smälta togs prover på försedimenterat vatten, vilka analyserades med avseende på pH, 
konduktivitet, Na+, Mg2+ och Ca2+. Ett antal referensprover togs även efter att den kraftigaste 
snösmältningsperioden var över. 
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Figur 39. Analysvärden från snösmältningsperiod 11-20 november 2016. 

I Figur 39 kan ses att halterna av Na+ var något högre i början av snösmältningsperioden för att 
sedan minska i takt med minskad snösmältning. Även konduktiviteten minskade på liknande sätt 
som Na+. Halter av Mg2+ respektive Ca2+ var i stort sett oförändrade över hela perioden. Det vägsalt 
som används i Sverige består till största delen av natriumklorid (NaCl) (Trafikverket, 2016), vilket 
kan förklara de initialt höga halterna av Na+, och att dessa sedan minskade i samband med 
minskad snösmältning. 

 

Figur 40. Permeabilitetsförändring under snösmältningsperioden (v.46). 

Snösmältningsperioden skedde i huvudsak under vecka 46 2016. Då det under denna vecka även 
genomfördes återhämtningsrengöring i membrantankarna kan istället ses en ökande permeabilitet 
från vecka 46 och framåt. Det är därför svårt att dra några slutsatser gällande eventuell negativ 
påverkan från vägsalt. Ytterligare provtagningar kommer därför genomföras i samband med 
snösmältningsperioder under försöksår 4. 
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6.6.4 Underhållsrengöring 
Varje vecka görs automatisk rengöring av membranen så kallad underhållsrengöring (MC, 
maintenance cleaning). Varje membran rengörs separat för att hålla behandlingslinjen i drift och 
dessa rengöringar har normalt varit förlagda nattetid då inflödet är lågt. För att ytterligare 
säkerställa att flödet inte blir för högt för det membran som är i drift så halveras börvärdet för 
inflödet (men går dock inte under 1,8 m3/h) under tiden för MC.  

Underhållsrengöringen tar omkring en timme och görs med citronsyra cirka en gång per vecka, 
efter att 345 m3 permeat har tagits ut och med natriumhypoklorit cirka två gånger per vecka, efter 
att 173 m3 permeat har tagits ut.  

Underhållsrengöringen består av att tvättkemikalien blandas med permeat och backpumpas i 
pulser in genom membranen. Under hela året har underhållsrengöring genomförts enligt 
garantivillkor från membranleverantören. Totalt görs 9 backpulser, den första lite längre (2-5 
minuter) följt av åtta kortare pulser med vila emellan (30 sekunder backpuls följt av 4,5 minuter 
vila). Kemikalielösningen pumpas med ett backflux på 20 L/(m2·h). Målkoncentrationen för den 
lösning som går in till membranen (efter blandning med permeat) är 200 mg Cl2/L vid rengöring 
med natriumhypoklorit och 2000 mg/L för citronsyran.   

Som framgår av namnet utförs dessa rengöringar för att underhålla membranens permeabilitet, 
vilket innebär att det inte ger någon synbar effekt på permeabiliteten (se exempel i Figur 38 ovan).  

Underhållsrengöring med natriumhypoklorit 
Resultat från de provtagningar som genomfördes i samband med membranrengöring med 
natriumhypoklorit visar på förhöjda halter av både AOX och EOX direkt efter rengöringstillfället 
med medelvärde för AOX på 0,82 mg/L.  Halten av EOX i prover tagna direkt efter rengöring 
varierade kraftigt. Ett analysresultat (820 μg/l) har bortsetts från, då det inte är rimligt i förhållande 
till övriga resultat. Vid borträknande av det mycket förhöjda värdet blir medelvärdet 9,63 μg/L. 
Prov tagna cirka 24 timmar efter rengöring hade ett medelvärde av AOX på 0,040 mg/L och EOX 
på 1,9 μg/L vilket är jämförbart med halter i prover tagna på inkommande vatten. 

Referensprov taget på inkommande vatten till Henriksdals reningsverk, och analyserat med 
avseende på klororganiska föreoreningar visade på värden på AOX på 0,044 mg/L och EOX 2,4 
μg/L. Detta är jämförbart med den ”vanligt förekommande bakgrundshalt” i sjöar och hav på 0,05 
mg/L AOX, som rapporterats från Naturvårdsverket (Öman, Malmberg, & Wolf-Watz, 2000). 
Halterna är också jämförbara med halter som tidigare mätts upp på samma plats under åren 2007-
2008 och 2014-2015. 

Prover tagna på överskottsslam visade på halter av AOX på 238 mg/kg TS och av EOX på 13 mg/kg 
TS, vilket för AOX är något förhöjt och för EOX något lägre jämfört med referensprov taget på 
primärslam (AOX 140 mg/kg TS, EOX 34 mg/kg TS). Då det endast tagits ett referensprov på 
slammet är det dock svårt att dra några jämförande slutsatser. Noteras kan dock att ingen ökning 
av halterna, varken för AOX eller EOX, kunde ses i överskottsslammet över tid 
(provtagningsperiod 12-23 maj), vilket kan indikera på att halterna ej ackumuleras över tid i 
slammet. 

Det finns ingen haltgräns för utsläpp av AOX från svenska avloppsreningsverk men i 
Europaparlamentets och rådets förordning 166/2006 om upprättande av ett Europeiskt register 
över utsläpp och överföringar av föroreningar (166/2006, 2006) finns tröskelvärden angivna som 
beslutar vad som ska anges i reningsverkens emissionsdeklarationer. Tröskelvärdet för AOX är för 
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både mark och vatten 1000 kg/år. Mer detaljer kring försöken med AOX och EOX kan ses i 
examensarbetet Uppkomst av klororganiska föreningar vid rengöring av MembranBioReaktor 
(Nethercott, 2016).  

För MC med natriumhypoklorit är åtgången enligt design och pumpinställningar 0,69 L/MC vid 
koncentration 60 g/L. Första MC med natriumhypoklorit genomfördes v.18 och fram till och med 
v.26 (vid 17:e MCn) var pumpinställningen för initial backpuls 5 minuter istället för 2 minuter för 
MBR1 vilket gav en åtgång på 1,03 L natriumhypoklorit per MC. Från uppstart till slutet av 
projektåret genomfördes totalt 112 MC (56 tillfällen för MBR1 och 57 tillfällen för MBR2) vilket 
teoretiskt skulle motsvara en kemikalieåtgång på 82 L natriumhypoklorit. Uppföljning av faktisk 
förbrukning har dock inte varit möjligt på grund av läckage ur dunken. Dessutom har 
klorkoncentrationen i blandningen minskat över tid och inpumpningen ökats vid uppmätning av 
betydligt lägre klorkoncentrationen än målkoncentrationen på 60 g/L.  

Underhållsrengöring med citronsyra 
Efter rengöring med citronsyra har fosfortoppar noterats i det första permeatet, se exempel i Figur 
41 där utgående fosfat ökade från 0,25 mg/L före rengöringen till 0,89 mg/L efter rengöring. 
Effekten av rengöringen höll i sig ungefär en timme. Värt att nämna är att analysatorn för utgående 
fosfat mäter på det gemensamma flödet från båda membranen och att permeatet från det rengjorda 
membranet alltså är utspätt.  

 

Figur 41. Exempel på fosfortoppar i permeatet efter MC med citronsyra som genomfördes kl 16:45 till 17:45.  

För att minska topparna i utgående fosfat gjordes försök att recirkulera slam från BR6 genom 
MBR:en utan uttag av permeat under 5 minuter innan permeatuttaget startades för att se om en 
utspädning skulle ske. Då inte tillräckligt effekt på fosfattopparna kunde noteras ökades tiden för 
slamrecikulation innan uttag av permeat till 10 minuter. Resultat från provtagning av det första 
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permeatet (30 L) från en MC utan slamrecikulation och en med 10 minuter slamrecirkulation visas i 
Tabell 27. Utan slamrecirkulation ökade utgående fosfat från 0,25 mg/L till 1,61 mg/L, vilket kan 
jämföras med utgående fosfat i Figur 41 som där var 0,89 mg/L efter utblandning med permeat 
från det membran som inte rengjorts. Med 10 minuter slamrecirkulation var ökningen från 0,19 
mg/L till 1,07 mg/L vilket är mindre, men fortfarande fem gånger högre än innan MC. Utgående 
järnkoncentration ökade från under 0,2 mg/L före rengöring till omkring 5 mg/L efter rengöring 
med citronsyra.  

Tabell 27. Resultat från provtagning av permeat före och efter MC med citronsyra där den ena MC kördes 
med 10 minuter slamrecirkulation innan permeatuttaget startades efter genomförd MC.  

Parameter Enhet Citronsyra-MC: Ingen recirkulation 
innan permeatuttag. 2016-09-02 

Citronsyra-MC: 10 min recirkulation 
innan permeatuttag. 2016-09-23 

  Före Efter  Före Efter  
COD mg/L 8 62 33 78 
PO4-P mg/L 0,25 1,61 0,19 1,07 
Tot Fe mg/L 0,14 5,3 0,19 4,6 
pH  7,41 6,43 7,5 6,6 
UVT % 64,4 19,8 62,7 22,9 
Color 436 DFZ m-1 1,1 2,6 1,4 2,6 
Turbiditet NTU 0,09 0,98 0,09 0,52 
Tot P mg/L - - 0,2 1,14 
Tot N mg/L - - 3,1 3,2 

 
Mot slutet av året minskade topparna i utgående fosfat efter rengöring med citronsyra (Figur 42), 
dock beror detta mest sannolikt på att inte lika mycket citronsyra nått MBR-tanken vid rengöring 
på grund av svårigheter att pumpa citronsyran och att utspädd citronsyra använts på grund av 
backläckage till dunken.  

 

Figur 42. Fosfat före och efter MC med citronsyra över året. 30 % av rengöringstillfällena är utelämnade på 
grund av att analysatorn för fosfat inte fungerat vid dessa tillfällen. 

För att uppskatta hur stor effekt fosfattopparna efter rengöring kan ha på reningsresultatet gjordes 
en teoretisk beräkning med ansatsen att fosfat ökar från 0,2 mg/L till 0,6 mg/L, 0,8 mg/L eller 1,0 
mg/L och att avkliningen sker linjärt under 60 minuter tillbaka till 0,2 mg/L (avklingningen av 
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topparna har varierat mellan 30 minuter och 3 timmar, men vanligast har varit omkring en timme). 
Effekten på ett månadsmedelvärde (med antagande att det görs två rengöringar per vecka; en för 
vardera MBR) blir då en ökning med 0,003, 0,004 respektive 0,006 mg/L.  

Effekten av fosfortoppar vid MC av denna storlek kommer troligtvis inte vara avgörande om 
fosforkravet klaras eller inte. Om produktionsmålet är 0,15 mg/L skulle det extra bidraget från MC 
motsvara 1,9 till 3,7 % av utgående fosfor.  

För MC med citronsyra är åtgången enligt design och pumpinställningar 0,65 L/MC. Första MC 
med citronsyra genomfördes v.19 och fram till och med v.26 (vid 6 MC) var pumpinställningen för 
initial backpuls 5 minuter istället för 2 minuter för MBR1 vilket gav en åtgång på 0,975 L citronsyra 
per MC. Från uppstart till slutet av projektåret genomfördes totalt 55 st MC (28 tillfällen för MBR1 
och 27 tillfällen för MBR2) vilket teoretiskt skulle motsvara en kemikalieåtgång på 38 L citronsyra 
under året. Uppföljning av faktisk förbrukning visade dock betydligt mindre åtgång på grund av 
problem att pumpa citronsyran och backläckage tillbaka till dunken där citronsyran förvarades.  

6.6.5 Återhämtningsrengöring 
Återhämtningsrengöring (RC, Recovery cleaning) är en mer omfattande rengöring där hela tanken 
med membranen fyllts med rengöringslösning och fått stå över natten. En mer utförlig beskrivning 
och bilder finns i Bilaga 1 – Återhämtningsrengöring.  

Enligt leverantören ska återhämtningsrengöring genomföras två gånger per år med både 
natriumhypoklorit och syra, d.v.s. totalt fyra stycken rengöringar per år och membran. Vid första 
återhämtningsrengöringen hade 8730 m3 permeat producerats från MBR1 och 8745 m3 från MBR2. 
Detta motsvarar ungefär 85 m3/m2 membranyta.  

För att kunna studera eventuella skillnader valdes att för MBR1 genomföra RC först med 
citronsyra och därefter med natriumhypoklorit, medan det för MBR2 genomfördes RC med 
natriumhypoklorit först och därefter citronsyra. Efter MBR2 hade genomgått sin första RC (med 
natriumhypoklorit) togs beslut tillsammans med leverantören att genomföra ytterligare en RC med 
natriumhypoklorit för att säkerställa effekten, innan RC med citronsyra. 

Effekten på permeabilitet efter genomförda RC visas i Figur 43. Efter den första RC med citronsyra 
för MBR1 noterades en minskning av permeabiliteten jämfört med före RC, dock hade MBR2 
ungefär samma minskning, vilken kopplades samman med snösmältning vilket orsakade kalla 
temperaturer och höga flöden.  
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Figur 43. Permeabilitet över tid. Återhämtningsrengöring (RC) har gjorts vid fem tillfällen under slutet av 
året. En gång för vardera MBR med citronsyra (C). För MBR2 gjordes två RC med natriumhypoklorit (H) 
medan det gjordes en gång för MBR2.  

Ändring av permeabiliteten efter genomförd RC visas i Tabell 28. Tydligast ökning ses för första 
RC med natriumhypoklorit (både för MBR1 och MBR2) och RC med citronsyra för MBR2, vilka alla 
tre av en ökning i permeabilitet omkring 100 [L/(m2·h·bar)]. Vid slutet av året hade MBR2 något 
högre permeabilitet än MBR1, vilket kan förklaras av att den genomgick en extra rengöring med 
natriumhypoklorit.  

Med tanke på att MBR2 genomgick en extra RC och den första RC för MBR1 inträffade i samband 
med snösmältning är det svårt att utvärdera om det gav mest effekt att börja med syra eller 
natriumhypoklorit. Det är dock tydligt att effekten av en andra rengöring med natriumhypoklorit 
för MBR2 gav betydligt mindre effekt än den första (6,7 % jämfört med 53,2 % förbättring).   

Tabell 28. Förändring i permeabilitet efter RC.  

Typ/plats  Datum Ändring av permeabilitet 
[%] 

Absolut ändring permeabilitet 
[L/(m2·h·bar)] 

RC citronsyra MBR1 2016-11-14 -16,3 -34 
RC NaClO, MBR2 2016-11-16 53,2 110 
RC NaClO, MBR1 2016-12-05 39,6 116 
RC NaClO nr 2, MBR2  2016-12-07 6,7 23 
RC citronsyra MBR2 2016-12-19 28,0 101 

 
I samband med RC togs prover från tanken vid olika tidpunkter samt på det första permeatet vid 
uppstart. Dessa skickades till Eurofins för analys. Resultaten från samtliga prover återfinns i 
bilaga1. Nedan presenteras resultaten från analys av permeatet.  
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Tabell 29. Analysresultat från provtagning av permeat direkt efter uppstart från RC. 

Permeat Datum COD-
Mn 

Mangan  Fosfat-
fosfor  

Järn  Klorid pH 
intern 

Tid soak 
(h) 

  mg 
O2/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

  

RC citronsyra 
MBR1 

2016-11-15 920 0,95 15 130  2,7 19,2 

RC hypo 
MBR2 

2016-11-17 31 0,033 0,45 1 780  20,9 

RC hypo 
MBR1 

2016-12-06 14 0,021 0,48 0,88 1100  19,3 

RC hypo 
MBR2 

2016-12-08 11 0,016 0,092 0,43 1000  21,1 

RC citronsyra 
MBR2 

2016-12-20 330 0,83 18 350  3,2 21,8 

Precis som efter MC med citronsyra noterades efter RC höga halter fosfat från analysatorn på 
utgående vatten, dock varade dessa toppar betydligt längre (4-8 timmar jämfört med cirka en 
timme vid MC), se Figur 44. Observera även att det första permeatet inte har passerat analysatorn 
för att underlätta provtagning av permeat. 

 

 
Figur 44. Utgående fosfat efter underhållsrengöring med citronsyra.  

6.7 Slamproduktion och slamegenskaper 
Slamproduktionen i piloten är viktiga nyckeltal för reningsprocessen. I Tabell 30 redovisas 
slamproduktionen, slamålder och SVI i piloten år 3 tillsammans med designdata för piloten, data 
från Henriksdals reningsverk (årsmedel 2016) och SFA-designen gällande år 2040. Anmärknings-
värt är förhållandet mellan primärslamproduktion och överskottslamproduktion i piloten jämfört 
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med Henriksdal/SFA. En större mängd primärslam än överskottslam borde produceras i piloten 
men på grund av den underdimensionerade försedimenteringen är så inte fallet. Den låga 
primärslamproduktionen diskuteras i kapitel 6.2. Effekten av den höga överskottslam-
produktionen syns i den låga slamåldern och diskuteras i kapitel 6.3.  

Försöksår 4 kommer MBR-piloten kompletteras med slambehandling (se kapitel 8). För att kunna 
utvärdera designen av den framtida slambehandlingen på Henriksdal krävs att sammansättningen 
på slammet som produceras i MBR-piloten någorlunda motsvarar den som anges i SFA-designen 
2040. Ur detta perspektiv är den låga primärslamsproduktionen ett problem. 

Tabell 30. Slamproduktion i piloten jämfört med Henriksdal år 2016 och SFA-design. ÖS=överskottslam. 
PS= primärslam. 

Parameter Driftdata 
piloten 

Design 
piloten 

Henriksdal 
2016 

SFA-design 
2040 

ÖS-produktion (kg SS/d) 10,5 8,8 26 000 59 000 
Andel av total slamproduktion (%) 77 34 32 34 
VSS i ÖS (% av SS) 73 63 71 63 
PS-produktion (kg TS/d) 5,2 17,2 55 000 117 000 
Andel av total slamproduktion (%) 33 66 68 66 
VS i PS (% av TS) 84 80 79 80 
Total slamproduktion (kg/d) 15,7 26,3 81 000 176 000 
Total slamålder (d) 24 28 16 28 
Luftad slamålder (d)* 8 7 8 7 
SVI-sommar (mL/g) 180 - 120 - 
SVI-vinter (mL/g) 215 - 175 - 
*årsmedelvärde, anpassas efter behov med hjälp av flexzonerna. 

SVI var högre i piloten än på Henriksdal vilket var väntat med tanke på att små slamflockar och 
flockar med dåliga sedimenteringsegenskaper inte selekteras bort från biosteget i slamavskiljnings-
steget i piloten (medan de går ut med utgående vatten i en traditionell eftersedimentering och på 
så sätt inte recirkuleras tillbaka). Inga samband kunde dock ses mellan SVI och TMP/permeabilitet 
eller time to filter (TTF), se Figur 45, vilket innebär att ett högt SVI inte påverkade igensättningen 
av membranen på ett märkbart sätt med den membrandrift och rengöring som skedde under året. 
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Figur 45. Slamegenskaper och TMP i piloten under år 2016. 

Eftersom membranen rengörs i förebyggande syfte (underhållsrengöring ca 3 ggr/vecka), vilket gör 
att permeabiliteten ligger stabilt på höga värden, är det svårt att se om andra faktorer så som 
slammets egenskaper påverkar TMP/permeabilitet på membranen.  

Enligt en del litteratur ska TTF utgöra ett bra mått på slammets filtrerbarhet, vilket i sin tur ska 
vara direkt proportionellt mot fouling (och indirekt proportionellt mot permeabilitet) och 
samtidigt ska tydliga samband finnas mellan TTF och kollodialt TOC (cTOC), extracellulära 
polymera substanser (EPS) och flockstorlek; parametrar som var för sig anses påverka fouling 
(Ribeiro Alkmim, o.a., 2014). 

TTF-100 (tiden det tar att filtrera 100 mL slam) på piloten varierade mellan 20 och 340 sekunder. På 
Genova Quinto MBR-reningsverk i Italien varierade TTF-100 mellan 40 och 250 sekunder och TTF-
värdet uppvisade en tydlig korrelation mot temperaturen i behandlingslinjen med högre TTF-
värde vid låg temperatur (Data från år 2010, erhållen av Moreno De Pofi, GE-water). Även i piloten 
syntes samband mellan TTF-100 och temperaturen även om flera avvikande värden förekom, se 
Figur 46. Däremot syntes inga samband mellan TTF och TMP, permeabilitet eller 
permeabilitetsförändring. 

  
Figur 46. Korrelationen mellan TTF-100 och temperaturen i behandlingslinjen. 

Liksom TTF ska höga halter kolloidal TOC (cTOC) indikera risk för fouling. Enligt 
membranleverantören bör cTOC-koncentrationen understiga 10 mg/L för bra filtrerbarhet. Pilotens 
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cTOC-värden översteg 10 mg/L vid hälften av årets mättillfällen med ett årsmedelvärde på 
12,6 mg/L och ett medianvärde på 11,9 mg/l, se Figur 45.  

För piloten kunde inga samband mellan TTF, cTOC och SVI, och TMP, permeabilitet eller 
permeabilitetsförändring påvisas. Liknande resultat har erhållits i andra studier (Krzeminski, 2013) 
där det även fastslogs att sammansättning och temperatur på inkommande var de parametrar som 
hade högst påverkan på membranens igensättning. 

Däremot finns tydliga samband mellan olika parametrar (TTF, cTOC och järninnehåll i slam) som 
kan påverka fouling, se Figur 47, vilket för TTF-cTOC stämmer väl överens med Alkmim et. als 
(2014) slutsatser. Det är intressant att järninnehållet i slammet korrelerade väl mot både TTF och 
cTOC vilket indikerar att det är en viktig parameter för fouling där ett högt järninnehåll motsvarar 
ett lågt cTOC/TTF-värde och därmed bör minska risken för fouling. Detta kan dock inte bekräftas 
med permeabilitetsdata. 

 

 
Figur 47. Samband mellan cTOC och TTF-100 (ovan) och järninnehåll i slam och cTOC (nedan). 

Variationen i VSS/TSS under försöksår 3 hänger samman med järninnehållet i slammet, se Figur 48 
nedan. När järninnehållet varit lågt har andelen VSS varit högre än normalt. Medel för VSS/TSS 
tidigare år har varit omkring 0,7, se Figur 49. 
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Figur 48. Järninnehåll och förhållandet VSS/TSS i överskottsslam under hela försöksåret. 

  
Figur 49. Förhållanden mellan VSS och TSS i överskottsslam från membrantankarna sedan 2014.  

En jämförelse av innehåll i överskottsslam för åren 2014, 2015 och 2016 visas i Tabell 31. Andelen 
VSS i slam var något högre under 2016 jämfört med tidigare år, samtidigt var andelen järn i 
slammet lägre. Att årsmedelvärdet för TSS i MBR har varit lågt beror på de låga slamhalterna 
under sommarmånaderna då reningen gick bra. 

Tabell 31. Innehåll i överskottsslam som årsmedel sedan 2014.  

År TSS (mg/L) VSS (mg/L) Fe i slam 
(mg/L) 

P i slam 
(mg/L) 

mgFe/gTSS mgP/gTSS VSS/TSS Fe/P 

2014 9263 6397 1093 284 119 31 0.69 4.2 
Antal  38 38 38 27 38 27 38 27 
2015 9910 7034 1002 327 101 33 0.71 3.1 
Antal 44 44 44 42 44 42 44 42 
2016 8126 6000 662 277 83 34 0.74 2.3 
Antal 31 31 31 31 31 31 31 31 
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6.8 Kemikalieförbrukning 
I Tabell 32 visas förbrukning över försöksåret av de kemikalier som används i pilotanläggningen; 
kolkälla fällningskemikalier och membranrengöringskemikalier (citronsyra och 
natriumhypoklorit). 

På grund av det låga behovet av kolkälla, särskilt i början av försöksåret, har betydligt mindre 
kolkälla doserats i pilotanläggningen jämfört med uppskattad förbrukning i fullskala. Det låga 
behovet av kolkälla kan troligtvis delvis förklaras med skillnaden i kol-kvävekvot och FM-kvot 
mellan pilotlinje och fullskala som tidigare diskuterats i kapitel 6.2. 

Förbrukning av fällningskemikalie har också varit betydligt lägre i pilotanläggningen jämfört med 
uppskattad förbrukning i fullskala. Detta kan troligtvis bero på den initialt väldigt försiktiga 
dosering av fällningskemikalie i början av året. Mot slutet av året var doseringen högre och 
utgående fosforhalter lägre, vilket troligtvis bättre överensstämmer med förbrukningen i framtida 
fullskaleprocess. 

Förbrukning av kemikalier för rengöring av membranen har för citronsyran varit lägre än den 
uppskattade förbrukningen i fullskalan och för natriumhypoklorit varit högre än densamma. 
Gällande citronsyran upptäcktes det under andra halvan av försöksåret ett bakläckage av permeat 
in i dunken där citronsyra lagras. Detta medförde att citronsyran blev mer utspädd än avsett och 
att mindre mängd citronsyra också pumpades in till membranen vid rengöring. Efter att detta 
problem upptäcktes har förbrukningen av citronsyra ökat. Den höga förbrukningen av 
natriumhypoklorit kan förklaras av att det noterats att klorkoncentrationen i lösningen sjönk 
snabbare än förväntat, vilket medförde att större mängd lösning fick pumpas in vid varje 
rengöringstillfälle. Det genomfördes även tre återhämtningsrengöringar med natriumhypoklorit 
jämfört med två för citronsyran, vilket också kan bidra till den högre förbrukningen av 
natriumhypoklorit. 

Under hela försöksåret har det också varit återkommande problem med luft i ledningar, särskilt 
vid dosering av kolkälla och fällningskemikalie, vilket medför att de värden som anges i tabellen 
nedan inte ska antas som exakta värden utan mer som ungefärliga. 

Tabell 32. Jämförelse av driftdata från piloten med data för SFA-designen, årsmedelvärden. 

Parameter (mg/l) Enhet Värde piloten SFA-design 

Värde piloten / 
 skaladxii SFA-

design 
Förbrukning extern kolkälla kg COD/d 0,7 12 000 38% 
Järnförbrukning (FV+BR4+BR6) kg Fe/d 0,80 10 000 53% 
Förbrukning citronsyra (51%) L/d 0,18* 1 400 86% 
Förbrukning natriumhypoklorit (12%) L/d 0,28* 1 200 156% 

*Beräknat för 258 dagar med endast en omgång återhämtningsrengöring. 

 

                                                           

xii Värdet på SFA-design dividerat med skalfaktor 6 700 
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7 Slutsatser 
Inför försöksår 3 byggdes pilotanläggningen om och året var därför det första året med membran 
av membrantyp hollow fibre. Försöksår 1 och 2 användes membran av membrantyp flat sheet. 
Många slutsatser från försöksår 1 och 2 har därför fått omprövas under detta år. 

Under hela året har pilotanläggningen driftats enligt specifikation från membranleverantör. Detta 
innebär att rutiner för membranluftning, membranrengöring, flöden över membranen och tider för 
permeatuttag respektive membranvila under hela året har körts såsom det är planerat att göras i 
fullskaleanläggningen i Henriksdal. Med detta driftsätt har det under försöksår 3 konstaterats att 
det under delar av året gick att uppnå framtida utsläppskrav för fosfor och kväve i 
pilotanläggningen. 

De viktigaste slutsatserna från försöksår 3 listas nedan: 

● Vid uppstart och inympning av slam behövdes mer slam ympas in än initialt beräknat. 33 kg, 
vilket motsvarar 14 %, mer SS behövde tillsättas för att uppnå önskad slamhalt i biosteget (cirka 
8000 mg SS/L).  

● Försedimenteringsvolymen i pilotanläggningen var ungefär hälften så stor som den borde vara, 
jämfört med design för SFA. Detta gav en sämre avskiljning över försedimenteringen och en låg 
produktion av primärslam. Försök med att optimera avskiljningen har pågått under året men 
under slutet av året konstaterades att förbehandlingen troligtvis behöver byggas om, både för 
att uppnå önskad avskiljning och för att ytterligare efterliknade designen för SFA. 

● Kväverening ner till utgående halter < 6 mg N/L, kunde uppnås med stabil drift under längre 
perioder. Årsmedelvärde för utgående totalkväve var 4,6 mg/L med en reningsgrad på ca 90 % 
av totalkväve, uppmätt i försedimenterat vatten.  

● I och med att pilotanläggningen byggdes om inför försöksår 3, har den totala luftade volymen i 
behandlingslinjen minskats. Detta har medfört att luftningsbehovet i membrantankarna 
minskat men luftningsbehovet i biosteget ökat jämfört med försöksår 1-2. Det totala 
luftningsbehovet har dock minskat betydligt. Till stor del beror detta på att MBR-tanken 
tidigare år var överdimensionerad. 

● Efter implementering av styrning av luftning i de två membrantankarna (fouling control) har 
luftningen i dessa minskat till att motsvara cirka 30 % av det totala luftningsbehovet, jämfört 
med tidigare cirka 60 %. 

● Fosforreningen har optimerats under hela året, och årsmedel för utgående totalfosfor var 0,33 
mg/L med en reningsgrad på ca 95 % av inkommande fosfor. Ökning av dosering av 
fällningskemikalie har varit försiktig under hela året, för att inte riskera snabb igensättning av 
membranen. Detta har medfört att gränsvärdet på 0,2 mg P/L ej uppnåtts under försöksår 3.  På 
grund av minskade halter mot slutet av året (kvartalsmedelvärde sista kvartalet på 0,18 mg 
P/L), så förväntas dock att gränsvärdet uppnås under försöksår 4. 

● Vid försök med avstängd dosering av fällningskemikalie minskade järninnehållet i slammet till 
nästan hälften på ett par veckor. Det tog sedan lång tid att öka järninnehållet i slammet igen. 
Efter uppstart av doseringen ökade järninnehållet i slammet cirka 30 % på de sju återstående 
veckorna av året. 

● Uppmätta halter av BOD7 i utgående vatten har under hela försöksåret varit ≤ 3 mg O2/L, och 
majoriteten av proverna har visat på halter under detektionsgränsen på 2 mg O2/L. Då det 
förväntade reningskravet för BOD7 år 2040, antas vara 6 mg O2/L som årsmedelvärde, finns det 
därför ingen anledning att tro att detta krav inte kommer att kunna uppnås. 
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● Membranens permeabilitet har under hela året varit god (>200 L/(m2·h·bar)). Under 
inympningen minskade permeabiliteten i takt med att slamhalten ökade, men den ökade sedan 
igen efter uppstart av underhållsrengöring (MC). I mitten av juni erhölls den högsta 
permeabiliteten (ca 600 L/(m2·h·bar) för MBR1 och 700 L/(m2·h·bar) för MBR2) som därefter 
sakta minskade fram till november (till cirka 200 L/(m2·h·bar) för både MBR1 och MBR2) innan 
återhämtningsrengöring (RC) utfördes, vilket igen resulterade i ökning av permeabiliteten. 

● Prover tagna på permeat i samband med MC med natriumhypoklorit visade på förhöjda halter 
av både AOX och EOX direkt efter rengöringstillfället med medelvärde för AOX på 0,82 mg/L 
och för EOX på 9,63 μg/L. Prov tagna cirka 24 timmar efter rengöring hade ett medelvärde av 
AOX på 0,040 mg/L och EOX på 1,9 μg/L vilket är jämförbart med halter i prover tagna på 
inkommande vatten. 

● Prover tagna på överskottsslam visade på halter av AOX på 238 mg/kg TS och av EOX på 13 
mg/kg TS, vilket för AOX är något förhöjt och för EOX något lägre jämfört med prov taget på 
primärslam. Ingen ökning av halterna, varken för AOX eller EOX, kunde ses i 
överskottsslammet över tid, vilket kan indikera på att halterna ej ackumuleras i slammet över 
tid. 

● Prover tagna på permeat i samband med MC med citronsyra visade på fosfattoppar på upp till 
1 mg/L efter rengöring. Effekten av rengöringen på fosfathalten höll i sig ungefär en timme. 
Fosfattoppar har noterats i permeatet vid nästan samtliga MC med citronsyra. Effekten av dessa 
toppar på ett årsmedelvärde för utgående fosfor bedöms vara omkring 2-4 %. 

● I samband med återhämtningsrengöring (RC) ökade permeabiliteten kraftigt för båda MBR. 
Provtagning på permeat i samband med RC med citronsyra visade på höga halter av utgående 
fosfat (≥15 mg PO4-P/L) och provtagning i samband med RC med natriumhypoklorit visade på 
höga halter av utgående klorid (≥780 mg/L). 

● Inga samband mellan TTF, cTOC eller SVI och TMP, permeabilitet eller 
permeabilitetsförändring påvisas. Däremot finns tydliga samband mellan olika parametrar 
(TTF, cTOC och järninnehåll i slam) som kan påverka fouling. 
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8 Fortsatt arbete 

8.1 Pilotens utformning och omfattning 
Under 2017 planeras en flytt av finsilen från inloppet till en position mellan försedimentering och 
biolinje. Därmed blir piloten ännu mer lik den framtida processutformningen på Henriksdal. 
Dessutom kommer MBR-piloten kompletteras med en slamhanteringsdel under 2017. 
Slamhanteringsdelen kommer byggas för att efterlikna den framtida processen på Henriksdal så 
som den specificeras i SFA-projektet, se Error! Reference source not found.. I korthet kommer 
överskottslam och primärslam från MBR-piloten förtjockas till 6-7% TS-halt för att sedan rötas 
termofilt (efter en mesofil referensperiod) med kort uppehållstid, 10-12 d, och hög organisk 
belastning, 4 kg VS/m3,d, och därefter avvattnas.  

 

Figur 50. Flödesschema över slampilotdelen av pH2040. 

I och med denna komplettering kommer piloten simulera hela den framtida processen på 
Henriksdal och får därmed namnet ”pilot Henriksdal 2040” – eller kort pH2040. 

8.2 Försöksplanering 
Försöksplaneringen för år 4 (2017) innehåller bl.a.: 

• Försök med kallt inkommande vatten (8-10°C), försök med ihållande högt flux (upp emot 
30 l/m2,h) samt försök med kallt vatten och högt flux - utvärdering av effekt på 
permeabilitet och kväverening. 

• Rengöring med oxalsyra i ena membrantanken (MBR1). Testas parallellt med citronsyra 
(MBR2). 

• MC styrt på TMP istället för mängd passerat vatten – utvärdering av effekt på 
permeabilitet och kemikalieförbrukning. 

• Fortsatt optimering av trepunktsfällning med järnsulfat och järnklorid med fokus på bl.a. 
doserpunkt och börvärden. 

• Test av annan fällningskemikalie, t.ex. aluminiumprodukt. 

• Utvärdering av RAS-DeOxens funktion. 
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• Implementering av metanol som extern kolkälla, optimering av dosering samt jämförelse 
med Brenntaplus.  

• Analys av slamkvalitet (bioslam samt rötat och avvattnat slam) med avseende på metaller, 
organiska mikroföroreningar, läkemedelsrester, mikroplaster och klorerade kolväten. 

• Analys av läkemedelsrester, organiska mikroföroreningar, klorerade kolväten och 
bakterier i utgående permeat. 

• Analys av antibiotikaresistenta bakterier och DNA i utgående permeat och i rötat och 
avvattnat slam. 

• Mätning av lustgasemissioner från hela behandlingslinjen. 

• Utvärdering av pumpbarhet hos förtjockat slam. 

• Utvärdering av maximal organisk belastning och minimal uppehållstid vid mesofil 
rötning. 

• Utvärdering av biogasproduktion, driftsäkerhet, utrötninsgrad och avvattningsbarhet vid 
mesofil rötning med designbelastning enligt SFA-projektet. 

Om alla ovan nämnda försök inte går att genomföra under år 4 kommer de flyttas över till 
försöksplaneringen för år 5. 
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Bilaga 1 – Återhämtningsrengöring 
Huvudsyftet med delförsöket varr att studera hur membranens permeabilitet och övriga delar av 
behandlingslinjen påverkas av den mer omfattande rengöringen av membranen.   

Inför återhämtningsrengöringen gjordes en okulär besiktning av membranen. 

De moment som ingår i återhämtningsrengöringen är följande: 

• Uttömning av slam 
• Luftning med renvatten som sedan töms ut 
• Inpumpning av kemikalielösning spädd med permeat 
• Soaking (membranen står i rengöringslösning över natten) 
• Neutralisering 
• Uppstart av normaldrift. 

Den första återhämtningsrengöringen redovisas i denna bilaga mer i detalj inklusive bilder och 
grafer. Efterkommande rengöringar har utförts enligt samma tillvägagångssätt och redovisas här 
endast översiktligt. Denna bilaga avslutas med redovisning av samtliga analysresultat från 
provtagning av de fem genomförda återhämtningsrengöringarna. 

Okulär besiktning av membranen före rengöring  
Syfte: Bedöma hur mycket beläggning som finns på membranen och avgöra vilket typ det rör sig 
om. Om beläggningen består av slammigt material eller biofilm bör natriumhypoklorit ge bäst 
effekt. Om det är rödfärgad beläggning på grund av järn bör syran ge bäst effekt.  

2016-10-27 Sänktes nivån i MBR:erna ca en meter för att kunna se membranen, se Figur 51.  

• Ingen beläggning kunde ses 
• Membranen var något rosafärgade 
• Båda MBR:erna såg likadana ut 
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Figur 51. Efter nedsänkning av nivån i MBR2. Membranen var något rosafärgade, men rena. Väggen till 
höger i bilden har röd/lila beläggning.  

RC1 – MBR 1 med citronsyra 2016-11-14 till 2016-11-15 

Tömning av slam och luftning i renvatten 
Återhämtningsrengöringen inleddes med att slammet i MBR-tanken tömdes ut. Det satt en del 
rödaktig biofilm på väggarna som försiktigt spolades bort med vattenslang.  

Renvatten pumpades in med backpulsflöde 3.5 m3/h (flux 34 l/(m2*h)) tills tanken var full (tog 23 
minuter).  

Därefter luftades tanken i 30 min och sedan tömdes vattnet ut genom en bottenventil. 

Ytterligare en renspolning med vattenslang gjordes. Resultat kan ses i Figur 52. 
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Figur 52. MBR1 inför återhämtningsrengöring a) efter uttömning av slam. b) efter renspolning, c) efter 
luftning i renvatten 30 min och uttömning, d) efter slutlig renspolning innan kemikalier pumpades in.  

Soak med citronsyralösning 
Citronsyra blandat med permeat backpumpades in i membrantanken under 9 backpulser med flux 
34 lmh. Teoretisk åtgång var 3,95 L koncentrerad citronsyralösning.  

Efter att MBR:en fyllts med citronsyralösning fick den stå med intermittent luftning (5 min med 
luftning, 55 min utan luftning) under natten (totalt 19 h), se Figur 53. Efter första och andra tillfället 
med luftning togs stickprov från MBR-tanken (T0 respektive T1). 

Morgonen efter togs ytterligare ett stickprov från MBR-tanken (T2). 

Vid samtliga provtagningstillfällen kontrollerades även lösningens pH.  

 

 

a) 

c) d) 

b) 
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Figur 53. MBR med citronsyralösning efter första luftningsperioden (början av soak).  

 

Neutralisering, provtagning och uppstart 
Morgonen efter pumpades slam (ca 30 L) in från BR6 så att MBR-tanken var helt full för 
neutralisering av syran under 10 minuter och därefter startades inpumpning av slam under 
luftning. Slamflödet var 10,3 m3/h och fick vara på i 23 minuter (3 uppehållstider).  

Därefter stoppades inpumpning och luftning och permeatpumpen startades.  

Permeatuttag startades. De 10 första sekunderna med permeatuttag skickades till avlopp, därefter 
fylldes en hink som prov togs ifrån, se Figur 54. 

Efter provtagning startades MBR1 upp som vanligt i auto. Tillfälliga effekter som kunde noteras 
var minskat pH i BR6, ökat utgående fosfor och järn (0,66 mg PO4-P/L och 1,28 mg Fe/L enligt 
interna analyser på dygnsprov från 2016-11-15).  

Mätning på utgående vatten någon timme efter uppstart visade pH 6,5 och en del skum i 
permeatet.  
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Figur 54. Första permeatet som provtogs. pH 2,7. Mycket gulfärgat.  

Efter RC noterades minskad permeabilitet jämfört med före RC, dock har MBR2 ungefär samma 
minskning, pga snösmältning; kalla temperaturer och höga flöden. Permeabiliteten (ej 
normaliserad) visas i Figur 55 nedan.  

 

 

Figur 55. Permeabilitet för MBR1 (blå) före och efter RC med citronsyra som utfördes måndag till tisdag 14-
15 november.  

Reaktionen på pH i BR6 efter uppstart visas i Figur 56 nedan. 

RC 
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Figur 56. Minskning i pH i BR6 efter uppstart från RC med citronsyra för MBR1 under tisdagen 15 
november.  

Utgående fosfat visas i Figur 57 nedan.  

 

Figur 57. Utgående fosfat ökade kraftigt efter uppstart från RC med citronsyra för MBR1 under tisdagen 15 
november.  

RC2 – MBR2 med hypo 2016-11-16 till 2016-11-17 
Koncentration på hypoblandning 70 g/l. Späddes med permeat till 1 g/l. Totalt tillsattes 1080 g Cl2. 

 Mätning av Cl2 i koncentrerad hypo mättes med titreringskit, mätområde 50-150 g/L.  

Mätning av Cl2 i tank i början av soak mättes med titreringskit trots att vi förväntades ligga långt 
utanför mätområdet. Fick ändå 1 g/L.  

Mätning Cl2 (tot och löst) på prov t2 (från tank morgonen efter soak) mättes med kyvett-kit Cl2 
(mätområde 0,05- 6 mg/l).  

Spädning 1:10 Cl2 (löst och tot) visade 13,5 respektive 57 mg/l.  
Spädning 1:100 visade 14 respektive 40 mg/l.  

RC3 – MBR1 med hypo 2016-12-05 till 2016-12-06 
Koncentration på hypoblandning 65 g/l. Späddes med permeat till 1,1 g/l. Totalt tillsattes 1300 g 
Cl2. 

Minskning av pH i BR6 
efter uppstart från RC  

Ökning av utgående fosfat efter 
uppstart från RC 
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Mätning Cl2 (tot) på prov t2 (morgonen efter soak) mättes med kyvettkit Cl2 (mätområde 0,05- 6 
mg/l).  

Spädning 1:100 visade 594 mg/l.  

Intern analys av PO4 vid uppstart (efter neutralisering och 3 uppehållstider feed). 
0,40 mg PO4-P/L i slam i MBR1 vid uppstart.  

0,31 mg PO4-P/L i första permeatet.  

RC4 – MBR2 med hypo 2016-12-07 till 2016-12-08 
Koncentration på hypoblandning 72 g/l. Späddes med permeat till 1,2 g/l. Totalt tillsattes 1350 g 
Cl2. 

Mätning Cl2 (tot) på prov t2 (morgonen efter soak) mättes med kyvettkit Cl2 (mätområde 0,05- 6 
mg/l).  

Spädning 1:100 visade 594 mg/l.  

Intern analys av PO4 vid uppstart (efter neutralisering och 3 uppehållstider feed). 
0,40 mg PO4-P/L i slam i MBR1 vid uppstart.  

0,31 mg PO4-P/L i första permeatet.  

RC5 – MBR1 med citronsyra 2016-12-19 till 2016-12-20 
Teoretisk åtgång var 3,54 L koncentrerad citronsyralösning. pH mättes till 2,3 vid början av soak.   

 

  



 Rapport B 2285  Pilotförsök med membranbioreaktor för avloppsvattenrening – Delrapport 3 - försöksår 3 
 

91 

Resultat provtagning 

Provets märkning COD-Mn Mangan  
Fosfatfosfor (PO4-
P) 

PO4-P 
intern 

Järn Fe 
(uppslutet) Klorid 

Cl2 intern (mkt 
spädd) 

pH 
intern 

Tid sedan t0 
(HH:mm) Provtagningstid 

  mg O2/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L   
 

  

t0 RC citron MBR1 1200 0,23 < 0,0050   13     2,2 00:00 2016-11-14 15:00 

t1 RC citron MBR1 1300 0,61 < 0,0050   15     2,3 01:00 2016-11-14 16:00 

t2 RC citron MBR1 1300 1,4 < 0,0050   53     2,4 18:00 2016-11-15 09:00 

Permeat RC citron MBR1 920 0,95 15   130     2,7 19:12 2016-11-15 10:12 

t0 RC hypo MBR2 77 0,12 2,1   27 1400 1000   00:00 2016-11-16 14:20 

t1 RC hypo MBR2 54 0,044 0,65   10 1400     01:00 2016-11-16 15:20 

t2 RC hypo MBR2 110 0,12 3,1   43 1300 50 6,5-7 19:40 2016-11-17 10:00 

Permeat RC hypo MBR2 31 0,033 0,45   1 780     20:55 2016-11-17 11:15 

t0 RC hypo MBR1 17 0,04 0,094   9,4 2400     00:00 2016-12-05 14:30 

t1 RC hypo MBR1 17 0,043 0,082   11 2400     01:10 2016-12-05 15:40 

t2 RC hypo MBR1 24 0,045 0,098   10 2300 594   18:30 2016-12-06 09:00 

t3 RC hypo MBR1 250 0,57 25 0,4 260 230     19:15 2016-12-06 09:45 

Permeat RC hypo MBR1 14 0,021 0,48 0,31 0,88 1100     19:20 2016-12-06 09:50 

t0 RC hypo MBR2 15 0,039 0,05   4,3 1700     00:00 2016-12-07 13:05 

t1 RC hypo MBR2 7,4 0,019 0,05   2,7 1700     01:00 2016-12-07 14:05 

t3 RC hypo MBR2 26 0,023 0,5   5,7 1800 460   19:25 2016-12-08 08:30 

t4 RC hypo MBR2 260 0,6 20   260 240     21:00 2016-12-08 10:05 

Permeat RC hypo MBR2 11 0,016 0,092   0,43 1000     21:05 2016-12-08 10:10 

t0 RC citronsyra MBR2 1100 0,1 < 0,0050   11     2,3 00:00 2016-12-19 14:10 

t1 RC citronsyra MBR2 1100 0,14 < 0,0050   15     2,4 01:30 2016-12-19 15:40 

t2 RC citronsyra MBR2 1000 0,33 0,017   49     2,5 19:00 2016-12-20 09:10 

t3 RC citronsyra MBR2 320 0,23 8   58     6,5 21:50 2016-12-20 12:00 

Permeat RC citronsyra MBR2 330 0,83 18   350     3,2 21:50 2016-12-20 12:00 



 

 

Bilaga 2 – Denitrifikationstest 
Metod 
Biologiskt slam hämtades fördenitrifikationszon BR2 precis innan försöken påbörjades vid 
samtliga tillfällen. Tre glasflaskor (reaktorer) fylldes med 5 liter slam vardera och försågs med 
magnetomrörning, ca 600 rpm (se 

 
Figur 58). Försöken utfördes vid rumstemperatur, 20-22°C. Innan tillsats av nitratlösning och 
kolkälla mättes syrehalt, pH och temperatur i reaktorerna. Vid försökets start (tid = 0) tillsattes 20 
mL NaNO3-lösning med koncentrationen 5 g NaNO3-N/L . 1 mL metanol tillsattes till en av 
reaktorerna (M), 1 mL Brenntaplus tillsattes en annan reaktor (B) och till den sista reaktorn, 
referensen (0), tillsattes ingen kolkälla. 

 
Figur 58. Foto på försöksuppställningen. 

 
Direkt efter tillsats av nitrat och kolkälla togs ett prov som filtrerades genom ett 0,45 μm filter och 
analyserades med avseende på COD, PO4-P, NO3-N. 

Därefter togs ett prov ungefär var 10-15:e minut, utom vid första försöket då enbart ett fåtal prover 
togs. Filtrerat prov analyserades direkt med avseende på nitrat. När nitrathalten gått ner till nära 0 
mg N/L i någon reaktor avslutades försöket i den aktuella reaktorn. Referensförsöket avslutades 
samtidigt som det sista av de två andra proverna. 

Vid avslut analyserades COD, PO4-P och NO3-N på filtrerat prov och pH, temperatur, syrehalt, SS 
och VSS analyserades i reaktorerna. 



 

 

Resultat 
Data användes för att beräkna följande: 

• Denitrifikationsshastigheten, temperaturkompenserad genom multiplikation med 1,03(15-T) 
(NO3-N, VSS, T) 

• Specifik COD-förbrukning vid denitrifikation (COD, NO3-N) 

Övriga analyser genomfördes för att kontrollera följande: 
• Att fosforbrist inte uppstod i reaktorerna (PO4-P) 
• Att reaktorerna var syrefria under försöket (O2) 
• Att pH ökade under försökets gång vilket är ett tecken på att denitrifikation sker (pH) 

Resultaten från de två försök som genomfördes under 2016 redovisas i Figur 59 och Figur 60 
nedan. 

 
Figur 59. Resultat 2016-09-27. Observera att data inte är temperaturkompenserad. 

 
 
 



 

 

 
Figur 60. Resultat 2016-10-05. Observera att data inte är temperaturkompenserad. Vid beräkning av 
hastighet har endast den linjära delen av kurvan använts. 
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