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Sammanfattning 
Sedan 1970-talet har syrehalten i luftade aktivslambassänger styrts med återkopplad reglering. 
Sedan dess har syregivarna blivit bättre, styrsystemen allt kraftfullare och i och med 
introduktionen av kväverening på 90-talet har fokus skiftats från att styra syrehalten till att 
styra ammoniumhalten. Ammoniumbaserad styrning har visat sig fungera väl i fullskala. 
Avancerade regulatorer som använder processmodeller och eventuellt styr flera utsignaler 
samtidigt har till största delen testats i simuleringsmiljö. Fler tillämpningar i fullskala behövs av 
dessa regulatorer, framförallt för kontinuerligt luftade processer. 
 
För energieffektiv luftning är det viktigt att kunna ändra blåsmaskinernas kapacitet. 
Zonreglering av syrehalten viktigt för att kunna hantera ett varierande syrebehov längs med en 
luftningsbassäng och över tid. Viktiga aspekter för att lyckas i fullskala är att se över givarnas 
placering och att planera för underhåll av givare och ventiler samt utbildar sin personal i 
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Förord 
Styrning och reglering av luftningsprocesser i avloppsreningsverk har varit ett 
forskningsområde sedan 1970-talet. Sedan dess har syregivarna förbättrats och man har 
börjat rena och mäta ammonium och nitrat i reningsverken. Vi har idag fler variabler att 
styra i och med att proceslösningarna är mer avancerade.  Samtidigt har datorkapaciteten 
ökat markant vilket förbättrat möjligheten till mer avancerad reglerteknik. Idag står vi inför 
en ny period av strängare krav på reningsprocesserna för att uppnå nya mål i det svenska 
och internationella miljöarbetet. Energieffektivisering har blivit en alltmer prioriterad fråga 
och idag talar man ofta om processoptimering för att driva processerna närmare sina krav. 
Detta gör att reglerteknik och modellering blir viktiga verktyg för att kunna förbättra 
processerna i våra reningsverk. 
 
Det biologiska reningssteget är hjärtat i ett reningsverk med kväverening och här finns 
stora möjligheter att använda reglerteknik. Denna rapport är till största del en 
litteratursammanställning över forskning inom styrning av luftningsprocesser i nitrifierande 
reningsverk från 2000-talet. Rapporten är riktad mot personal på reningsverk och andra 
intresserade med goda kunskaper om kväverening och intresse av att lära sig mer om 
processtyrning och reglerteknik. 
 
Stort tack till Gustaf Olsson och Bengt Carlsson som varit med och skrivit den engelska 
förlagan till denna rapport (Åmand et al. 2013a). Gustaf Olsson har här bidragit med större 
delen av kapitlet om tidig forskning inom syrereglering. Det har varit väldigt givande att i 
detta arbete få sammanföra erfarenheter från tre generationer av svenska forskare inom 
området styrning av avloppsreningsverk.  
 
Tack även till Ulf Jeppsson, Lunds universitet, som förtjänstfullt läst och kommenterat en 
tidig version av den engelska rapporten. Kvaliteten på struktur och innehåll har förbättrats 
tack vare konstruktiv och generös kritik av den engelska rapporten från Leiv Rieger, 
inCTRL Solutions, Kanada.  
 
Jag vill tacka projektgruppen inom forskningsprojektet som finansierat denna rapport: 
Christer Laurell, Stockholm Vatten, Andreas Thunberg, Käppalaförbundet och Kristina 
Stark-Fujii, Syvab. Det nära samarbete vi haft de senaste åren har varit en förutsättning för 
att kunna formulera de tankar och insikter den här rapporten försöker dela med sig av. 
Arbetet med rapporten är finansierat av ett forskningsprojekt inom VA-kluster Mälardalen 
som genomförs med stöd från Stockholm Vatten, Käppalaförbundet och Syvab. Projektet 
samfinansieras med medel från Stiftelsen IVL via medel från Naturvårdsverket och Formas 
samt Svenskt Vatten Utveckling (projekt 29-116). 
 
Denna rapport är delvis ett nytryck från Water Science and Technology volym 67, utgåva 11, 
sidorna 2374 – 2398, med tillstånd från upphovsrättsinnehavarna, IWA Publishing. 
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Sammanfattning 
Reglerteknik är en viktig pusselbit i alla processindustriella sammanhang. På reningsverk är 
styrning av luftningsprocessen viktig såväl för processens funktion som för att uppnå 
energieffektivitet. Luftning möjliggör tillväxt av aeroba mikroorganismer som renar vattnet 
från organiskt material och kväve. I kvävereningen behövs syre för nitrifikationen – den 
första av två steg i kvävereningsprocessen där ammonium oxideras till nitrat. I Sverige åtgår 
ca en femtedel av reningsverkens elenergianvändning till att lufta det biologiska 
reningssteget, om man inkluderar inloppspumpning. 
 
Denna rapport sammanfattar forskning inom syrereglering på avloppsreningsverk. 
Framförallt fokuserar rapporten på reningsverk med kväverening och forskning publicerad 
under 2000-talet. Rapporten går igenom viktiga aspekter av luftning i avloppsreningsverk så 
som blåsmaskiner, ventiler och givare. Det finns två sätt med vilka man kan styra 
luftningsprocessen: Ändra luftningsintensiteten och ändra den aeroba volymen. Båda dessa 
metoder ingår i sammanställningen. 
 
Sedan 1970-talet har syrehalten i luftade aktivslambassänger styrts med återkopplad 
reglering. Sedan dess har syregivarna blivit bättre, styrsystemen allt kraftfullare och i och 
med introduktionen av kväverening på 90-talet har fokus skiftats från att styra syrehalten 
till att styra ammoniumhalten. För energieffektiv luftning är zonreglering av syrehalten 
viktigt för att kunna hantera ett varierande syrebehov längs med en luftningsbassäng och 
över tid.   
 
Under 2000-talet kan två trender utläsas inom forskning om syrereglering. 
Ammoniumbaserad styrning har slagit igenom de senaste tio åren och det finns flera 
rapporter från fullskaleförsök. Ammoniumbaserad styrning bygger på att ammoniumhalten 
mäts före, i eller ut från biosteget för att beräkna ett varierande syrebörvärde. Med 
ammoniumbaserad styrning kan man spara i storleksordningen 5-20 % av luftningsenergin 
jämfört med att använda konstanta syrehalter. En begränsning för styrningen är att 
nitrifikationskapaciteten kan bli begränsande. Här kan volymsreglering användas som ett 
komplement för att snabbt öka kapaciteten.  
 
Den andra trenden rör avancerade regulatorer, så som optimala modellbaserade regulatorer 
vilka ofta kan hantera flera insignaler och utsignaler. Här har än så länge mycket av arbetet 
gjorts i simuleringsmiljö. Det finns exempel på forskning där avancerade regulatorer 
fungerat både bättre och sämre än ammoniumbaserade regulatorer. Få exempel finns med 
avancerade regulatorer i fullskala eller pilotskala, och den här studien har inte funnit några 
exempel från försök där avancerade regulatorer fungerat bättre än enklare 
ammoniumbaserad styrning.  
 
Den struktur man har i reglersystemet, d.v.s. vilka mätsignaler som kopplas ihop med vilka 
styrsignaler är viktigare än vilken styralgoritm som sitter i regulatorn. En viktig princip 
inom reglertekniken är att eftersträva bästa möjliga prestanda med så enkla metoder som 
möjligt, varför enkla regulatorer bör väljas som första alternativ.  
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Summary 
Automatic control is an important piece in the puzzle in all process industries. Controlling 
the aeration process at wastewater treatment plants is important for process performance 
as well as for process efficiency. Aeration provides the process with oxygen which enables 
growth of aerobic bacteria, which remove organic material and nitrogen from the 
wastewater. In nitrogen removing processes oxygen is required for nitrification; the first 
step in the two-step process where ammonium is oxidised to nitrate. In Sweden, about one 
fifth of the electricity at wastewater treatment plants is used for aeration in the biological 
treatment step, inlet pumping included. 
 
This report summarises research within aeration control at wastewater treatment plants. 
The main focus is on nitrifying wastewater treatment plants and research published during 
the 21st century. The report describes important aspects of aeration in treatment plants 
such as blowers, valves and sensors. There are two ways in which to control the aeration 
process: Control of the aeration intensity and control of the aerobic volume. Both methods 
are included in this report. 
 
There have been attempts to use feedback control of the oxygen levels in the activated 
sludge process since the 1970’s. Since then, the sensors have improved and the control 
systems are more powerful and due to the introduction of nitrogen removal in the 1990’s 
the focus has shifted from dissolved oxygen control to ammonium control. For energy 
efficient aeration, individual zone control is important to be able to handle a varied oxygen 
requirement along the aeration basin and over time. 
 
During the 21st century there have been two trends within research on aeration control. 
Ammonium-based control has had a break through the last ten years and there are several 
publications from full-scale studies. Ammonium-based control implies measuring the 
ammonium concentration before, in or after the biological treatment process to be able to 
calculate a time-varying dissolved oxygen set-point. With ammonium-based control, energy 
savings of 5-20 % can be achieved compared to constant dissolved oxygen control. A 
limitation for aeration control is that the nitrification capacity can become limiting. Volume 
control can be an option to quickly increase the capacity. 
 
The second trend is the introduction of more advanced controllers, such as model-based 
and optimal controllers with several inputs and outputs. A majority of the work has been 
performed in simulation environments. There are examples of research where advanced 
controllers perform better or worse than ammonium-based controllers. There are few 
examples with advanced controllers in full-scale or pilot-scale studies, and this study has 
not found any publications where advanced controllers outperform more simple 
ammonium-based controllers.  
 
The control structure, i.e. which measured signals that should be connected with which 
control signals, is more important than the choice of control law. An important principle 
within automatic control is to keep things as simple as possible, why simple controllers 
should be chosen as a first alternative.  
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2 Introduktion 

Luftning i reningsverk är grundläggande för den biologiska reningsprocessens funktion. 
Samtidigt är det energikrävande att överföra syre från luft till vattenfas. I Sverige används 
ca en femtedel av reningsverkens elanvändning till luftningsprocessen, givet att 
inloppspumpningen också räknas in (Lingsten & Lundkvist 2008). Med allt hårdare krav på 
långtgående kväverening och energieffektivisering högt på agendan ökar betydelsen av att 
styra luftningsprocessen på ett energieffektivt sätt. 
Denna rapport är en svensk omarbetning av litteratursammanställningen publicerad av 
Åmand et al. (2013a). Rapporten fokuserar på syrereglering i aktivslamprocesser med 
kontinuerlig luftning, framförallt för konventionella processlösningar för kväverening med 
bottenluftning. Rapporten beskriver huvudsakligen material som publicerats under 2000-
talet, men ger även en historisk tillbakablick. Styrning av blåsmaskiner och tryckreglering 
omnämns endast i introduktionen. 
 
Vill man läsa mer om syrereglering och reglerteknik på reningsverk på svenska 
rekommenderas Olsson (2008) samt Carlsson & Hallin (2010). Vill man läsa mer på 
svenska om processreglering i allmänhet rekommenderas Forsman (2010). Litteratur på 
engelska inkluderar böckerna Olsson & Newell (1999) och Olsson et al. (2005).  Här 
diskuteras olika aspekter av instrumentering, styrning och automation av 
vattenreningsprocesser. Fler exempel på internationella författare som tagit sig an ämnet är 
Weijers (2000) och Vanrolleghem (2001). Jeppsson et al. (2002) skriver om hur styrning och 
övervakning utvecklats i Europa, med slutsatsen att klassisk PI-reglering är den vanligaste 
styrstrategin.  
 
Inledningsvis diskuterar den här rapporten terminologi inom reglerteknik och vad som 
behöver uppnås med syrereglering. Därefter följer ett stycke om viktiga aspekter av 
styrningen på reningsverket – från blåsmaskiner till styrsystem. Forskning om olika 
reglerstrategier presenteras och kommenteras, och resultaten sammanfattas för att ge en 
övergripande bild av var forskningen står idag. Forskningsresultaten presenteras i två delar: 
styrning av luftningsintensiteten och styrning av den aeroba volymen.  
Om man som läsare är intresserad av att få en introduktion till ämnet men inte är 
intresserad av enskilda publikationer kan man läsa rapportens inledande kapitel (kapitel 5-9) 
samt diskussionen (kapitel 12-14). 

3 Terminologi 
Hjärtat i en reglerkrets är återkopplingen, där processens utsignal – den variabel vi vill styra 
– skickas in i regulatorn och jämförs med börvärdet. Ett reglerfel beräknas, vilket är 
processens avvikelse från börvärdet. Reglerfelet är en vanlig insignal till många regulatorer, 
däribland PID-regulatorn. I reglertekniken skiljer man på det öppna systemet som saknar 
återkoppling och det slutna systemet med återkoppling. Reglertekniken strävar efter att få 
det slutna systemet att uppnå vissa prestandaegenskaper, som t.ex. snabbhet, precision och 
störningsundertryckning, något som det öppna systemet utan återkoppling i regel inte kan 
uppnå. En bild av en enkel återkoppling visas i Figur 3.1. I luftningsprocesser med 
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bottenluftning med membran är ställdonet kopplat till luftflödesventilen i systemet. I en 
ytluftare är ställdonet frekvensomriktaren som styr luftarens motor. 
 

 
Figur 3.1 Ett enkelt system med återkoppling. Givaren är inkluderad i processboxen.  
 
Det finns många namn på variablerna i det slutna systemet i Figur 3.1. Exempel på namn 
listas i Tabell 3.1, med terminologin i denna rapport fetmarkerad.  
 
Tabell 3.1 Lista med namn på variabler i ett slutet reglersystem. Terminologin som används i denna 
rapport är fetmarkerad. 
Variabel Namn inom 

reglertekniken 
Andra namn på svenska Namn på engelska 

Regulatorns börvärde Börvärde (r) Referensvärde Set-point, reference 
value 

Reglerfelet Reglerfel (e) Avvikelse Control error, deviation 
Processens insignal 
(utsignal från regulatorn) 

Insignal (u), styrsignal  Manipulated variable, 
control signal 

Processens utsignal Utsignal (y) Mätvärde, ärvärde, 
processvärde 

Controlled variable, 
process value, measured 
value  

 
I många regulatorer är börvärdet konstant och regulatorn arbetar för att minska avvikelsen 
från börvärdet. Detta kallas inom reglertekniken regulatorproblemet, och här är målet att 
minska effekten av störningar på processen, s.k. störningsundertryckning. Ett annat 
reglerproblem uppkommer då börvärdet varierar.  Regulatorn skall då följa ett varierande 
börvärde, vilket kallas servoproblemet. I processindustrin i allmänhet och i reningsverk i 
synnerhet är regulatorproblemet det vanligaste reglerproblemet. 
 
Orden styrning och reglering är besläktade med varandra men bör inte förväxlas. Reglering 
har man i ett återkopplat system (Figur 3.1), medan styrning innebär öppen styrning som 
t.ex. framkoppling eller tidsstyrning så som att slå av eller på en pump vid en bestämd 
tidpunkt. På ett reningsverk behövs både reglerteknik och styrteknik. 
 
Ett urval av andra begrepp som förekommer i rapporten förklaras i Bilaga 1. 

4 Syrereglering: vad vill vi uppnå? 
Luftning är viktigt för att tillföra tillräckligt med syre till aeroba mikroorganismer som 
bryter ner kolföreningar och nitrifierar i aktivslamprocessen. Luften håller även biomassan i 
suspension vilket behövs för att skapa en kontaktyta mellan mikroorganismerna och 
avloppsvattnet. Syre är tillsammans med tillräcklig slamålder, näringsämnen, omrörning och 
rätt pH nödvändigt för tillväxt av aeroba mikroorganismer. Utöver luftningen är andra 
viktiga styrparametrar i processen, som indirekt kan påverka syreregleringen, retur- och 
överskottslamflöden samt eventuell nitratretur eller kolkälledosering. Syrehalten i bassängen 
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behöver relateras till processens temperatur och slamålder. En ökad syrehalt kan i viss mån 
kompensera för låg slamålder eller låg temperatur.  
 
I processer med denitrifikation kan den anoxiska processen störas om syrerikt vatten 
transporteras till dessa zoner. Över en viss syrehalt påverkas inte tillväxthastigheten av 
nitrifierare nämnvärt, vilket gör att luftningen blir onödigt kostsam. 
 
Låga syrehalter har rapporterats kunna orsaka utsläpp av lustgas (N2O) (Kampschreur et al. 
2009). Vissa grupper av filamentösa bakterier konkurrerar med flockbildande bakterier vid 
låga syrehalter (1.5 mg/l) (Martins et al. 2004). Detta kan skapa en nedre gräns för tillåten 
syrehalt i bassängen. En fördel med att arbeta med låga syrehalter är att det kan finnas 
chans att uppnå simultandenitrifikation. 
 
När en reglerkrets prestanda utvärderas är det viktigt att ha med sig vad syftet med 
styrningen är. Ofta är syftet att minska energianvändningen och/eller förbättra eller 
bibehålla reningsgraden av kväve. Men det kan också handla om att öka processens 
stabilitet – framförallt om det finns utsläppskrav där medelvärdesbildning sker under korta 
tidsperioder. Ett annat önskemål kan vara att förbättra denitrifikationens funktion, eller 
undvika fullständig nitrifikation. Ytterligare ett syfte kan vara att underlätta driftpersonalens 
arbete. 

5 Viktiga beståndsdelar för styrning av 
luftningsprocesser 

5.1 Luftningssystemet 
Blåsmaskinen är första steget för en process med bottenluftning. Anpassad design av 
blåsmaskinerna behövs för effektiv styrning av syrehalten. Kapaciteten hos blåsmaskinerna 
behöver designas för att hantera en variation i luftflödesbehov. Tidigare användes ofta 
ledskenor på inloppet och diffusorer på utloppet till blåsmaskinen för att hantera en 
variation i luftbehov (WPCF & ASCE 1988). Idag är frekvensomriktare vanligt på 
blåsmaskiner vilket tillåter ändring av luftningsintensiteten. Denna flexibilitet är en 
förutsättning för att kunna implementera de styrstrategier som denna rapport behandlar. 
 
Kolvmaskiner och centrifugalmaskiner så som turbomaskiner är de två vanligaste 
kategorierna av blåsmaskiner idag. Centrifugalmaskiner kan generera ett önskat luftflöde, 
medan kolvmaskiner arbetar med ett konstant luftflöde oberoende av systemets tryck. 
Kolvmaskiner med frekvensomvandlare har en nominell verkningsgrad på ca 50-60 %, 
medan centrifugalmaskiner har en effektivitet på 65-85 % (Keskar 2006). Kolvmaskiner är 
vanligare för mindre installationer än centrifugalmaskiner. 
 
Luften passerar en ventil innan den diffuseras ut i avloppsvattnet i luftningsbassängen. 
Olika ventiler har olika dynamik. Vridspjällsventil, kägelventil och kikventil är olika typer av 
ventiler. Flödeskarakteristiken hos en ventil beskriver hur luftflödet varierar som funktion 
av ventilläge. För ett fast tryckfall över ventilen kan ventilens karakteristik antingen vara 
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linjär (flödet proportionellt mot ventilläget), likprocentig (flödet proportionellt mot 
förstaderivatan av flödet som funktion av ventilläget) eller quick opening (en liten 
förändring i ventilläge ger en stor förändring i luftflöde) (Keskar 2006). Om ventilen är 
olinjär är det vanligt att man sätter en maximal tillåten ventilöppning när en ändring i 
ventilöppning ger liten effekt på luftflödet. 
 
När trycket i manifoldern minskas av att en ventil öppnas kommer styrningen av 
blåsmaskinernas kapacitet kompensera för detta genom att öka luftflödet till systemet givet 
att syftet är att hålla ett konstant tryck i manifoldern. En annan metod för att hantera 
trycket i systemet är genom s.k. most-open-valve teknik (MOV). MOV-reglering varierar 
trycket i manifoldern så att den mest öppna ventilen nästan är helt öppen. Denna princip 
minskar tryckförluster över ventilerna, men ställer också krav på att blåsmaskinen kan 
arbeta effektivt vid olika arbetstryck i manifoldern. Andra alternativ är att relatera tryckets 
börvärde till det totala luftbehovet med någon form av modell, eller att helt enkelt strunta i 
tryckregleringen och styra blåsmaskinera baserat på det totala luftflödet i systemet – s.k. 
Direct Flow control.  
 
Det finns många olika typer av luftare i aktivslambassänger. Ett sätt att kategorisera dem är 
(1) finblåsiga diffusorer, (2) grovblåsiga diffusorer och (3) andra typer av utrustning, t.ex. 
jetluftare (Metcalf & Eddy Inc. 2003). Grovblåsiga diffusorer har en lägre 
syreöverföringseffektivitet än finblåsiga diffusorer (Groves et al. 1992).  Andra faktorer som 
påverkar överföringseffektiviteten är diffusorernas placering och ålder samt slamåldern 
(Rosso et al. 2008; Groves et al. 1992). För att undvika igensättning har membranen ett 
lägsta tillåtna luftflöde, vilket ofta fungerar som en undre begränsning av 
luftningsintensiteten i processen.  
 
I en bassäng med stort inslag av pluggflöde (d.v.s. bassängen är inte totalomblandad) är det 
viktigt att anpassa luftflödet längs bassängen till hur långt reningen fortgått i varje del av 
bassängen. När bassänger byggs brukar man kompensera för det varierande syrebehovet 
längs med en luftningsbassäng genom att minska luftarnas bottentäckningsgrad längs med 
bassängen, men detta kompenserar inte för variation i belastning. Ett bättre sätt är därför 
att dela in bassängen i ett antal zoner och styra luftflödet individuellt i varje zon. Ett 
exempel på ammonium- och syrehaltsprofiler i en bassäng med olika täckningsgrad på 
luftarna men utan individuell luftflödesstyrning i varje zon illustreras i Figur 5.1. När 
ammoniumhalten sjunker till runt 1 mg/l i zon 4 stiger syrehalten eftersom 
mikroorganismerna inte konsumerar tillräckligt mycket syre för tillsatt luftmängd. Om 
belastning är lägre stiger syrehalten till högre nivåer. 
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Figur 5.1 Syre- och ammoniumprofiler längs med en luftningsbassäng med nitrifikation och ingen zonvis 
syrereglering. En ventil styr luftflödet till hela bassängen genom att upprätthålla en syrehalt på 2 mg/l i 
första luftade zonen.  

5.2 Givare 

Det finns framförallt två sätt att mäta syre på: Genom elektrokemiska mätceller (galvaniska, 
polarografiska) och genom att använda optiska givare som bygger på luminescent teknik 
(Keskar 2006). Bland de elektrokemiska sensorerna är galvaniska mätceller dominerande 
idag. Optiska sensorer har angetts behöva mindre underhåll än galvaniska celler eftersom 
underhåll och byte av membran inte behövs i samma utsträckning. Dock behöver kåpan på 
optiska givare bytas ut med ett visst intervall. 

 
Mätning av ammonium och nitrat kan antingen ske med våtkemiska metoder, med 
jonselektiva elektroder in situ i processen eller med titrimetriska metoder (Vanrolleghem & 
Lee 2003). Givare med jonselektiva elektroder som sitter i bassängen får en kortare svarstid 
än de andra två metoderna eftersom ingen förbehandling av något prov behövs. En givare 
kan ha olika egenskaper så som mätområde, svarstid och precision. Rieger et al. (2003) ger 
en översikt av olika svarstider för givare. Givare där ett prov behöver filtreras får en 
svarstid på 10-30 minuter medan jonselektiva och optiska givare får en svarstid på ca 1 
minut. 
 
Givare bidrar inte bara med relevant information utan kan skicka en brusig signal. Filtrering 
av data, t.ex. medelvärdesbildning eller mer avancerade matematiska filter, kan hantera 
detta. Viss filtrering sker oftast inom själva givaren innan signalen når operatören. Brus är 
exempel på ett givarfel, där brusnivån kan anges i givarens specifikationer. Det finns även 
andra fel som kan uppkomma, så som att givaren driver, off-set på signalen, att givaren 
fastnar i ett konstant läge och att den slutar fungera (Rosen et al. 2008).  
 
Om vanliga hårdvarusensorer har svårt att mäta en parameter eller är väldigt dyra i drift kan 
s.k. mjukvarusensorer (eng. soft sensor) användas. I en mjukvarusensor finns en modell för 
att beräkna en givarsignal baserat på mätsignaler som är enklare/billigare att mäta. 
Mjukvarusensorsorer behöver precis som vanliga givare kalibreras och valideras, ofta 
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genom att en mätkampanj utförts. Mjukvarusensorer kan ”skugga” vanliga givare och ge 
information om hur dessa givare mår (Lumley 2002).  

5.3 Styrsystemet 

För att kunna styra processen implementeras regleralgoritmer idag i mjukvara. I industriella 
sammanhang är datoriserade industriella styrsystem vanliga. Ett exempel på styrsystem som 
ofta används i processtekniska sammanhang går under beteckningen DCS – distributed 
control system (Figur 5.2). Operatörsstationen i en DCS är det som operatören ser och 
arbetar mot. Beräkningarna sker i processtationernas CPU (central processing unit) som 
exekverar programvara regelbundet. Processtationen kommunicerar via portar (digitala och 
analoga in-och utgångskort, I/O) med utrustningen i processen. Används fältbusskort för 
kommunikation kan I/O-korten placeras ute i anläggningen istället för vid processtationen. 
Ofta används termen nod för att beskriva en processtation eller operatörsstation. Ordet 
”distributed” syftar till att beräkningarna sker i processtationerna vilka kan stå utspridda i 
anläggningen. 

 

 
Figur 5.2 Ett distribuerat styrsystem (DCS) (fritt från Forsman (2010)). 
 
Ett annat namn som ofta används i sammanhang av informations- och styrsystem är 
SCADA-system (Supervisory Control and Data Acquisition). Skillnaden mellan vad som 
benämns som DCS och vad som benämns som SCADA är delvis flytande. DCS är en typ 
av SCADA-system eftersom de båda använder mjukvara för att kommunicera med 
hårdvara och presentera information med hjälp av ett gränssnitt till operatören. SCADA-
system beräknar inte några styrsignaler som en CPU i en processtation i en DCS gör, utan 
arbetar med övervakning och insamling av data (Galloway & Hancke 2012). I fall där 
styrsystemet inte är integrerat programmeras regulatorn i en PLC – programmable logic 
controller. I sammanhang av SCADA pratar man ofta om en RTU – remote terminal unit – 
där beräkningar sker, vilket är en typ av specialiserad PLC. Andra generella skillnader 
mellan DCS och SCADA är att SCADA oftare arbetar med flera anläggningar eller enheter, 
medan DCS uteslutande arbetar mot en anläggning (Galloway & Hancke 2012). 
 
Som reglertekniker betraktar man ofta en reglerkrets som en låda med insignaler och 
utsignaler och där allt annat relevant hamnar i ”processboxen”, liknande bilden i Figur 3.1. 
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I verkligheten finns det mycket mer än själva algoritmen som behöver fungera 
tillfredsställande för att regleringen skall lyckas, se Figur 5.3. I resterande delen av 
rapporten kommer dock terminologin vara den i Figur 3.1. 
 

  
Figur 5.3 En reglerkrets för flödesstyrning i en processtation. I/P: I/P-port (nätverksadapter), D/A: digital-
analog omvandlare, A/D analog-digital omvandlare (fritt från Forsman (2010)). 

6 Processdynamik 

I reningsverk finns relativt få styrsignaler som påverkar processen, men det finns flera 
parametrar som är möjliga att mäta och som kan ha en variation i tid och rum. Den 
viktigaste styrsignalen i luftningsprocessen är antingen ventilläget – för bottenluftning med 
diffusorer – eller effekten – för en ytluftare. Luftningsprocessen har flera delsteg (Figur 
6.1). Svarstiden i delstegen i Figur 6.1 ökar längs med pilens riktning.  

 
Figur 6.1 Flerstegsprocessen från ventilläge till utgående ammoniumhalt i nitrifikation med 
bottenluftning, och tryckreglering. Processens styrsignal (fetmarkerad) och variabler som mäts on-line 
med standardgivare (streckad) är markerade. Processens delsteg är olinjära, se korta förklaringar i figuren. 
Ekvationen till höger beskriver Monod-funktionen för syre- och ammoniumhalternas påverkan på tillväxt 
av nitrifierare. KLa= syreöverföringskoefficienten. KNH och KO,A är halvmättnadskonstanter.  
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I fall med olinjära ventiler är delstegen i Figur 6.1 olinjära i alla steg, Figur 6.2 visar några av 
stegen mer ingående. Olinjäriteterna är relativt ”snälla” och går att hantera med enkla 
regulatorer. 
 
Den första olinjäriteten i Figur 6.1 har nämnts tidigare, och beror av ventilkarakteristik. 
Dock är inte alla ventiler olinjära. Den andra olinjäriteten relaterar luftflödet till 
syreöverföringskoefficienten KLa. KLa är en massöverföringskoefficient som anger 
hastigheten på syreöverföringen från gasformigt syre i luften till löst syre i vatten. Den 
består av två delar: diffusionskoefficienten KL och den aktiva arean där diffusionen sker, a 
(=ytaktiv area per volym, A/V). Eftersom de två delarna inte går att skilja åt vid mätning 
utgör de en sammansatt parameter. KLa påverkas av vattnets sammansättning, 
omrörningsförhållanden, slamålder m.m., men det som har störst påverkan är luftflödet. 
Förhållandet mellan luftflödet och KLa är inte linjärt. Vid höga luftflöden aggregerar 
luftbubblorna vilket minskar den ytaktiva arean och höjer stighastigheten hos bubblorna 
(Rosso et al. 2005). Detta gör att syreöverföringseffektiviteten avtar vid höga luftflöden. 
 
Den tredje olinjäriteten i Figur 6.1 uppkommer eftersom det finns en övre gräns på hur 
mycket syre vattnet kan innehålla. Massöverföringen är diffusiv, vilket innebär att 
massöverföringens drivkraft uppkommer av att det bildas en koncentrationsskillnad i syre 
mellan luften i luftbubblan och i vattenfasen. När syrehalten närmar sig 
mättnadskoncentrationer minskar koncentrationsskillnaden mellan luft och vatten, och 
överföringshastigheten minskar. 
 
Den sista olinjäriteten beror av nitrifierarnas tillväxthastighet och hur denna påverkas av 
syrehalten. Vanligtvis modelleras tillväxthastighet hos nitrifierare med s.k. Monod-kinetik 
(Monod 1942). Enligt Monod-kinetiken kommer en bakteriekulturs tillväxthastighet öka 
när substrathalten, så som syrehalten, ökar, men substratets effekt avtar när 
tillväxthastigheten närmar sig den maximala tillväxthastigheten. Monodfunktionen visas i 
Figur 6.1. Ett vanligt värde på halvmättnadskonstant för syre är 0.5 mg/l (Stenstrom & 
Poduska 1980). 
 
Sammanfattningsvis innebär processens olinjära dynamik att det är kostsamt med höga 
luftflöden och syrehalter i luftningsbassängerna.  
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Figur 6.2. Exempel på olinjära samband i luftningsprocessen på ett reningsverk. (a) Olinjär ventildynamik 
i en vridspjällsventil. (b) Olinjär syredynamik (från en dynamisk simulering, mättnadshalt syre= 8 mg/l). 
(c) Tillväxthastighet hos nitrifierare som funktion av syrehalt. Halvmättnadskonstant för nitrifierare 
(KO,A) är 0.4 mg/l i figuren, maximal tillväxthastighet är 0.5 g celler/g celler, dag. 

7 Modeller för att utvärdera styrstrategier 

Många studier som utvärderar reglerstrategier som styr luftningsprocesser eller andra 
processer i reningsverk utvärderas med hjälp av modellering och simulering i 
processmodeller. Det finns flera vinster med att använda modellering av 
avloppsreningsverk. Jeppsson (1996) nämner design av reningsverk, att testa hypoteser om 
processen, utveckling och utvärdering av styrstrategier, prognostisering, analys av verkets 
totala rening och utbildning som exempel på syften med att modellera ett reningsverk. 

 
Ett ofta använt verktyg för att utvärdera reglerstrategier i ett simulerat avloppsreningsverk 
är IWA/COST Simulation Benchmark (BSM1) (Copp 2002), utvecklad för att erbjuda ett 
enhetligt ramverk för att utvärdera styrstrategier. BSM1 är en implementation av 
standardmodellen för modellering av rening av kväve och organiskt material: Activated 
Sludge Model No. 1 (ASM1) (Henze et al. 1987). ASM1 har vidareutvecklats och idag finns 
även en modell som inkluderar fosfor (ASM2d) och en modell med en vidareutvecklad 
substratmodell (ASM3). BSM1 har vidareutvecklats till BSM2 som utöver det biologiska 
reningssteget även modellerar primär rening och slamhantering (Nopens et al. 2010), och 
många nya projekt inom BSM-projektet är under utveckling. 
 
För att utvärdera en regulators beteende har ett antal indikatorer tagits fram vilka 
sammanfattar modelleringsresultaten med avseende på resursåtgång och reningsresultat. 
Vanrolleghem & Gillot (2002) presenterade ett Total Cost Index (TCI) som väger samman 
olika kostnader för drift och investering. Copp et al. (2002) utvecklade indikatorer för 
simuleringar i BSM1, t.ex. Effluent Quality Index (EQI) vilket summerar och viktar olika 
förorenande ämnen ut från biosteget. En annan parameter är Effluent Violations som 
berättar hur stor andel av tiden som utsläppskravet inte möts. Det finns även flera 
parametrar som berättar om kostnader för driften, så som, Mixing Energy och Aeration 
Energy. Dessa används ofta i sammanhang då BSM1 används. 
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8 Reglerstrukturer 

Att skapa en reglerstruktur i ett styrsystem handlar om att bestämma vilka variabler som 
skall vara utsignaler, och vilka som skall vara styrsignaler till processen. Beroende på vilken 
process som styrs kan strukturerna se olika ut. Det finns inget unikt sätt att kategorisera 
reglerstrukturerna för styrning av luftningsprocesser, men i denna rapport har följande 
kategorisering valts: 

A. Syrereglering 
B. Ammoniumbaserad styrning 
C. B1. Återkoppling 
D. B2. Framkoppling kombinerat med återkoppling 
E. Avancerade regulatorer 
F. Volymsreglering 

 
Motiveringen bakom ovanstående uppdelning är att varje nivå A-D kräver olika nivåer av 
komplexitet i styrsystemet (programmering, instrumentering). Blockdiagram för 
reglerstrukturerna finns återgivna i Figur 8.1. Struktur A-C har att göra med att styra 
luftningsintensiteten, medan struktur D hanterar styrning av den aeroba volymen. 
 
När man talar om reglerstrukturer görs en uppdelning mellan s.k. SISO- och MIMO-
regulatorer. SISO står för single-input-single-output – en insignal och en utsignal – och 
MIMO står för multiple-input-multiple-output – flera insignaler och flera utsignaler. Med 
utsignaler menas utsignaler från regulatorn, d.v.s. styrsignaler.  
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Fakta om Flervariabel kontra envariabel reglering 
En process, så som ett avloppsreningsverk, har flera utsignaler och styrsignaler. Om styrsignalerna 
påverkar fler än en utsignal blir reglerproblemet ett flervariabelt problem. Det finns två 
grundläggande sätt att handskas med ett flervariabelt reglerproblem: En flervariabel regulator med 
flera insignaler och utsignaler eller flera decentraliserade envariabla regulatorer som arbetar parallellt 
med varandra.  
 
Vilken metod som bör användas beror av hur mycket de olika delprocessernas styrsignaler påverkar 
varandras utsignaler, eller om de kan antas variera relativt fritt. Det finns olika mått att använda för 
att beräkna hur mycket delprocesser samvarierar med varandra. Dessa tas fram genom att utföra en 
s.k. interaktionsanalys på systemet. Om processerna samvarierar mycket kan prestandan i styrningen 
bli bättre med en flervariabel regulator som bättre kan ta hänsyn till interaktionerna i processen än 
vad man får med flera envariabla regulatorer (se Figur 8.1). 
 
Konventionell reglering med PID-regulator är envariabel, och ofta byggs en reglerstuktur i en 
aktivslamanläggning med flera parallella envariabla PID-regulatorer som styr t.ex. syrehalt, 
nitratretur och slamhalt. Exempel på interaktionsanalys utförd för avloppsreningsverk finns 
presenterat i Machado et al. (2009), Samuelsson et al. (2005) och Ingildsen (2002). 
 

 
Figur 8.1 Exempel på flera envariabla regulatorer och en flervariabel regulator. 
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Figur 8.2 Reglerstrukturer för luftningsstyrning. BV=börvärde, R=regulator, F=framkoppling. För 
reglerstruktur C är exemplet en flervariabel modellbaserad regulator med bivillkor och kostnadsfunktion 
(se avsnitt 9.3). Reglerstruktur A (kaskadreglering av syre) är inkluderad i reglerstruktur B-D. 
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8.1 A: Syrereglering 

Den allra innersta reglerkretsen i styrning av luftningen (bortsett från styrning av 
blåsmaskinen och tryckreglering) är styrning av luftflöde och syrehalt. Dessa regulatorer är 
oftast enkla regulatorer och placeras ofta i kaskad med varandra. I kaskadreglering styrs en 
mellanliggande variabel av en inre, underordnad reglerkrets (eng. slave controller) medan 
utsignalen styrs av en yttre, överordnad reglerkrets (eng. master controller). Styrsignalen 
från den överordnade regulatorn är börvärde till den underliggande regulatorn. Den inre 
processen och därmed även regulatorn är alltid snabbare än den yttre, och kan därmed 
kompensera för störningar och olinjäriteter i det inre systemet. Detta gör att regulatorerna 
blir lättare att trimma än om en regulator hade styrt processen utan en underordnad 
regulator. 

 

 

8.2 B: Ammoniumbaserad styrning 

Syrebörvärdet i en kaskadreglering av syre är i normalfallet konstant och bestäms av 
operatören. För att förbättra styrningen kan man istället beräkna ett externt syrebörvärde. 
Ett sätt att göra detta på är att mäta ammoniumhalten i den sista luftade bassängen (d.v.s. in 
situ) eller i utloppet och med en ammoniumregulator beräkna ett varierande syrebörvärde 
(reglerstruktur B1). Detta är inget annat än en trippelkaskadreglering. Ett annat sätt att 
beräkna ett externt börvärde är att använda framkoppling för att förbättra 
störningsundertryckning i processen (reglerstruktur B2). Framkoppling har förmågan att 
snabbare reagera på en störning än återkoppling, eftersom framkopplingen förutspår vilken 
påverkan blir på processen innan störningen slagit in. För att lyckas med detta behövs en 

Fakta om Att tänka på vid kaskadreglering 
Det finns ett par saker vilka är bra att känna till när man använder kaskadreglering. En av dessa är 
att problem kan uppstå med styrningen när den inre kretsen går i gräns. Om t.ex. en luftflödesventil 
mättar behöver syreregulatorn få information om detta om syreregulatorn är integrerande (se nedan 
om PID-regulatorn). Om inte den yttre syreregulatorn får reda på att den inre regulatorn gått i gräns 
kommer den (på grund av integreringen) fortsätta att höja börvärdet till den inre regulatorn, utan att 
något händer med processen. Reglerfelet växer och när ventilen tillslut får tillbaka styrförmågan kan 
det ta lång tid innan börvärdet till luftflödesregulatorn går ner vilket orsakar onödig 
energiförbrukning och eventuellt syretoppar. I moderna styrsystem (DCS) håller systemet koll på att 
detta inte inträffar genom s.k. tracking, där två regulatorer som kopplas ihop automatiskt utbyter 
information med varandra. I system där regulatorerna inte kommunicerar med varandra finns inget 
skydd mot att den yttre regulatorns reglerfel växer. Då kan man komma undan problemet genom att 
undvika integration i den yttre regulatorn. 
 
En annan sak att tänka på vid kaskadreglering är att alltid trimma den inre regulatorn i en kaskad 
före den yttre. Detta för att den yttre regulatorn vid trimning skall kunna se hela systemets dynamik, 
både den dynamik som beskriver processen och en rätt trimmad inre regulator. Är man inte 
noggrann med trimningen av en kaskadkrets kan de båda regulatorerna komma i inbördes 
svängning, framförallt om den yttre regulatorn är för snabb i förhållande till den inre. 



Styrning av luftningsprocesser i avloppsreningsverk  IVL rapport B2112 
   

18 

modell i framkopplingsregulatorn. Modellens kvalitet kommer avgöra hur korrekt 
framkopplingen kompenserar för störningen. En framkopplingsmodell kan vara allt från en 
enkel proportionell modell till en avancerad flervariabel och olinjär modell. Notera att 
framkopplingsregulatorn aldrig ska innehålla en integrerande term. En perfekt prediktion 
av hur störningen påverkar processen går aldrig att uppnå, och därför bör framkoppling 
oftast kompletteras med återkoppling i syreregleringsprocesser. Återkopplingen möjliggör 
kompensering för modellfel i framkopplingslänken och icke-modellerade störningar. 
Inkommande ammoniumhalt och inkommande flöde är två vanliga störningar att 
framkoppla i sammanhang av syrereglering.  

8.3 C: Avancerade regulatorer 

Med avancerad styrning menas i denna rapport olika typer av modellbaserade och optimala 
regulatorer som inte ingår i en grundkurs i reglerteknik. Att säga att det täcker in alla typer 
av modellbaserade regulatorer är dock missvisande, eftersom även framkoppling kan 
använda sig av avancerade modeller. Läs mer om modellbaserade regulatorer i avsnitt 9.3. 

8.4 D: Volymsreglering 

Utöver att styra luftningsintensiteten kan man även stänga av och sätta på luftade zoner i 
bassängen. Styrningen kan bygga på både framkoppling och/eller återkoppling, och 
utsignalen från regulatorn är ett beslut som anger om en zon skall luftas eller ej. Detta gör 
att volymsregulatorer oftast är regelbaserade. 

9 Reglerstrategier 

9.1 PID-regulatorn 

I reglerstrukturerna i avsnitt 8 ovan kan olika typer av regulatorer användas. Den mest 
använda regulatorn i processtyrning är PID-regulatorn (Åström & Hägglund 1995). PID-
regulatorn består av tre delar, se Figur 9.1. Mer information om PID-reglering i faktarutan. 
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Figur 9.1 PID-regulatorns tre delar. u(t) är styrsignal, e(t) är reglerfel. 
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9.2 Regelbaserade regulatorer 

En stor grupp regulatorer kallas regelbaserade. Den enklaste formen av regelbaserade 
regulatorer bygger på regler av typen om detta... gör detta. Styrning med oskarp logik (eng. 
Fuzzy logic control, FLC) är en typ av regelbaserad styrprincip vilket från början användes 
främst för styrning av luftning i satsvisa processer men som på senare tid även använts i 
kontinuerliga luftningsprocesser, se faktaruta.  

Fakta om PID-regulatorn 
En PID-regulator använder sig av reglerfelet (börvärde minus utsignal) för att beräkna styrsignalen 
till processen. Den proportionella delen i regulatorn reagerar med att förstärka reglerfelet beroende 
på storleken på förstärkningen (K). Den integrerande delen tar integralen av reglerfelet vilket gör att 
styrsignalen ökar eller minskar tills reglerfelet är noll. Att integrera något betyder att summera eller 
samla ihop något. Den deriverande delen reagerar på förändringshastigheten hos reglerfelet genom 
att ta derivatan av felet. Något förenklat kan man säga att den proportionella delen reagerar på 
reglerfelets beteende i nutid, den integrerande på beteendet i dåtid och den deriverande på uppskattat 
framtida beteende. Regulatorn kan även användas med endast P-, PI- eller PD- termerna. Man bör 
dock vara försiktig med användandet av en D-del. Deriveringen är känslig för mätbrus och många 
processer går att hantera väl med endast PI-reglering. Om en D-del ändå används bör utsignalen 
filtreras innan den skickas till regulatorn. 
 
I regulatorer med integration behövs anti-windup. Windup (integratoruppvridning på svenska) är ett 
fenomen som uppkommer då styrsignalen går i gräns (bottnar eller mättar). Låt oss ta ett exempel: 
Luftflödet förblir oförändrat om en luftflödesventilen mättar i en luftflödesregulator. Under tiden 
ventilen mättar växer integrationstermen i regulatorn eftersom reglerfelet fortfarande är skiljt från 
noll. När regulatorn får tillbaka styrförmågan kommer integrationstermen minska när reglerfelet väl 
byter tecken, men under tiden kommer styrsignalen från luftflödesregulatorn se till att ventilen ligger 
kvar i ett för högt läge, vilket kostar onödig luft. Anti-windup ser till att summeringen av reglerfelet i 
integrationstermen stannar upp under perioder då styrsignalen går i gräns. Anti-windup finns inbyggt 
i industriella PID-regulatorer. 
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9.3 Modellbaserade regulatorer 

Det finns en stor bredd av modellbaserade styrstrategier.  Modellen i regulatorn kan vara 
antingen s.k. black box – empirisk – eller white box – d.v.s. byggs upp av kända fysikaliska 
samband. En grey box-modell är en kombination av en empirisk och en fysikalisk modell. 
Ofta används modellen för att hitta en styrsignal som är optimal i någon mening. Optimal 
reglering antar en kostnadsfunktion som minimeras matematiskt och optimeringen strävar 
efter att hitta en optimal lösning givet begränsningar på processen, s.k. bivillkor. 
Både modellbaserad återkoppling – så som linjärkvadratisk reglering (LQC) – och prediktiv 
modellbaserad styrning som försöker förutsäga processens beteende – så som 
Modellprediktiv reglering (MPC, se faktaruta) – används. I båda fallen minimerar 
regulatorn en kostnadsfunktion. MPC har blivit populärt inom många industriella 
tillämpningar för förmågan att kunna hantera begränsningar på styr- och utsignaler och för 
att kunna styra flera variabler. På avloppsreningssidan har MPC studerats sedan slutet av 
1990-talet. Det finns flera vidareutvecklingar av den klassiska MPC-regulatorn, t.ex. robust 
MPC, adaptiv MPC och olinjär MPC.  

Fakta om Styrning baserad på oskarp logik 
Oskarp logik är en typ av logik där inte bara exakta värden (så som 0 eller 1, sant eller falskt) 
betraktas utan även ungefärliga värden. På engelska kallas metoden fuzzy logic control. I styrning 
med oskarp logik används tillhörighetsfunktioner som gör insignalerna till regulatorn oskarpa 
(”fuzzifiering”). Sedan appliceras regler där processen kategoriseras att befinna sig i ett visst tillstånd 
baserat på tillhörighetsfunktionerna. Det går att använda flera tillhörighetsfunktioner från flera 
insignaler. Avslutningsvis behöver regulatorn skicka ut en icke-oskarp styrsignal till processen. Här 
används olika metoder för att räkna om processens tillhörighet i olika kategorier och regioner till en 
styrsignal (”defuzzifiering”).  
 
Oskarp logik används ofta tillsammans med en tidigare känd styrstrategi (så som återkoppling) för 
att ändra styrlagen för olika driftsituationer. Strategin uppskattas för möjligheten att bygga in 
förkunskaper om processen i styrlagen och för dess transparens. Eftersom regulatorn i slutändan 
”defuzzifieras” innan utsignalen ställs ut är styrning med oskarp logik inget annat än en variant av 
olinjär regulator.  
 

 
Figur 8.2 Exempel på tillhörighetsfunktioner i en oskarp regulator som bestämmer syrebörvärden i 
flera luftade zoner. Man byter tillhörighet oftare vid låga ammoniumhalter. Läs mer om hur 
styrningen fungerar i avsnitt 10.4. Från Meyer & Pöpel (2003). 
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10 Styrning av luftningsintensitet 

10.1 Tidig forskning 

Ett av de första försöken att mäta syrehalten kontinuerligt gjordes av en grupp runt Ron 
Briggs på Water Research Centre i Stevenage, Storbritannien 1954. Under tidigt 1970-tal 
hade användandet av online mätning av syrehalten börjat bli vanligt på reningsverk. Man 
förstod tidigt att syrereglering kunde ge vinster både för den biologiska aktiviteten och för 
energieffektiviteten på verket. 
 
Syrereglering med återkoppling testades i pilotskala redan 1967 med efterföljande 
fullskaleförsök på Rye Meads reningsverk i Storbritannien. På Reno reningsverk i Nevada, 
USA, användes syrereglering redan 1966. Stora energibesparingar gjordes. Kaskadreglering 
av syre implementerades t.ex. på Wantagh reningsverk, New York, före 1973. Syret mättes i 
alla luftade bassänger och signalen skickades till den överordnade regulatorn. Minsta och 
största tillåtna luftflöde specificerades. Luftflödet till varje bassäng summerades av en 
central processor och informationen skickades till blåsmaskinernas styrsystem.  
 
Från 1973 utfördes flera identifieringsexperiment av syredynamiken på Käppalaverket i 
norra Stockholm. Den viktigaste lärdomen var att syredynamiken kan beskrivas som ett 
relativt enkelt system, och man kom fram till att samplingstiden behövde väljas med 
försiktighet. Luftningens spridning längs bassängen kunde vid den tiden endast styras 
manuellt vilket var svårt. Syrehalten liknade därför profilen i Figur 5.1. Det var ett stort 
arbete att komma fram till förhållandet mellan syreprofilen, syregivarnas placering och 
reningsresultatet av BOD. Syrereglering med kaskadreglering infördes på Käppalaverket 
1975 (Figur 8.1).  
 
Ingildsen (2002) återger en tabell vilken ursprungligen presenterats i Andersson (1979) 
som visar vilken energibesparing som uppnåtts vid implementering av syrereglering på sju 
danska reningsverk på 1970-talet. Energibesparingen varierar mellan 2.5 % och 60 % med 

Fakta om MPC 
MPC är en modellbaserad prediktiv regulator. Vid varje samplingstillfälle använder MPC en modell 
för att prediktera, d.v.s. förutsäga, processens framtida utsignaler över en viss prediktionshorisont. 
De framtida utsignalerna kommer bero av framtida styrsignaler. Med hänsyn tagen till bivillkor på 
styrsignaler och utsignaler beräknas en optimal sekvens av framtida styrsignaler. De optimala 
styrsignalerna ställs ut vid nästkommande samplingstillfälle, och en ny beräkning görs vid nästa 
samplingstillfälle. 
 
Till skillnad mot linjärkvadratisk reglering kan MPC hantera processbegränsningar och andra 
praktiska bivillkor, men en nackdel är att MPC kräver mer beräkningskraft jämfört med andra 
metoder. 
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ett genomsnitt på 27 %, vilket visar hur viktigt utgångsläget i en jämförelse mellan 
styrstrategier är. 
 
Ingildsen (2002) presenterar en liknande jämförelse av vinster med implementering av 
styrsystemet STAR (Superior Tuning and Reporting) (Thornberg et al. 1992; Önnerth et al. 
1996) i Danmark och Sverige. Sammanfattningen kommer ursprungligen från ett 
seminarium 2001 anordnat av civilingenjörsförbundet i Danmark. STAR är en överordnad 
modellbaserad styrstrategi som använder onlinemätning och processdata. Kostnads-
nyttokvoten av implementering av STAR låg mellan fyra till tio, där den största vinsten låg 
i att man kunde undvika utbyggnation av anläggningarna.  
 
Mer information om den tidiga utvecklingen inom syrereglering finns att läsa i Olsson 
(2012). 

10.2 A: Syrereglering 

Ett exempel på fullskaleutvärdering av zonreglering av syrehalter kommer från 
Käppalaverket utanför Stockholm (Thunberg et al. 2009). Syftet var att fördela det totala 
luftflödet över bassängens längd för att undvika höga luftflöden i början av processen och 
riskera syretoppar på slutet. Den ursprungliga styrstrategin är en trappning av luftflödet 
längs med linjen som använder sig av en syregivare i början på bassängen och en i slutet. 
Den första givaren bestämmer det totala luftflödet till linjen, och den sista lutningen på 
trappningen av luftflödet i de fyra luftade zonerna. Med zonreglering av syrehalten sparades 
26 % av luftflödet mellan två olika utvärderingsår. 
 
Liksom på Käppalaverket har man i fullskala försökt fördela luftflödet på ett energieffektivt 
sätt längs linjen på reningsverket i Berlin-Waßmannsdorf (Sahlmann et al. 2004). Fyra 
kombinationer av syrebörvärden användes i de tre luftade zonerna i en A2O-process 
(anaerobic-anoxic-oxic). Fördelningen av luftflödet och syreöverföringseffektiviteten 
(αSOTE, uppmätt med off-gas metod) analyserades för olika belastningar. En stigande 
syrehaltsprofil var bäst (1.2/1.2/1.5), och gav en energibesparing på 15 % jämfört med 
konstanta syrehalter (2.0/2.0/2.0). Att man lyckades med en energibesparing har antagligen 
inte bara att göra med den ökande syreprofilen, utan också att syrehalterna i genomsnitt var 
lägre. Ingen information finns om hur kvävereningen fungerade, utöver att båda 
strategierna klarar utsläppskravet. 
 
Gerkšič et al. (2006) utvärderade parameterstyrning av en PI-regulator i BSM1 och i en 
pilotanläggning (moving bed biofilm reactor, MBBR). Se faktaruta om parameterstyrning. I 
studien ändrades regulatorparametrarna baserat på en uppskattad respirationshastighet som 
beräknats med en modell. Syftet var att kompensera för processens olinjäritet, men 
praktiska problem under försöken gjorde att det var svårt att se effekterna av den nya 
regulatorn. 
 



Styrning av luftningsprocesser i avloppsreningsverk  IVL rapport B2112 
   

23 

 
 
Ett annat exempel på ändringar av regulatorparametrar finns i Han et al. (2008). Författarna 
använde styrning med oskarp logik för att styra syrehalten i en simuleringsmodell. En 
styckvis linjär funktion användes som beskriver sambandet mellan luftflöde och syrehalt. 
För varje styckvist linjära funktion trimmades olika regulatorparametrar och sedan skapas 
en mix av dessa regulatorinställningar baserat på en normalfördelning. Denna metodik är 
snarlik principen för parameterstyrning. 
 
Det finns många exempel på syreregulatorer i fullskala och i simuleringar som utvärderats 
på senare år. Ofta används syrereglering med konstanta syrehalter som referensstrategi när 
en mer avancerad metod skall utvärderas.  

10.3 B: Ammoniumbaserad styrning – 
simuleringsresultat 

Regelbaserad styrning för att bestämma olika nivåer på syrebörvärdet har använts i 
återkoppling med valbar framkoppling av Krause et al (2002). I framkopplingen kan 
syrebörvärdet höjas och sänkas i steg baserat på en jämförelse mellan beräknad 
kvävebelastning och uppskattad nitrifikationskapacitet. En enkel massbalansmodell 
användes. Luftningen i vissa bassänger kan stängas på och av. Simuleringar av 
reningsverket i Wuppertal-Buchenhofen visade på minskade ammoniumtoppar med 
framkoppling vilket behövs för att uppnå utsläppskriteriet som i Tyskland utvärderas med 
hjälp av stickprover. 
 
Ytterligare ett exempel på regelbaserad styrning, denna gång med oskarp logik, återfinns i 
Serralta et al (2002). Syrehalten i sista zonen och nitrathalten styrdes med överordnad 
oskarp logik i en modell över en Bardenpho-process. Tryckreglering i luftningssystemet, 
luftflödesreglering, syrereglering, ammonium- och nitratreglering hade regulatorer med 
oskarp logik. Syrehalterna kunde sänkas och man uppskattade energibesparingen till runt 10 
%. 
 
I Shen et al (2010) användes framkoppling med inbyggda regler för att bestämma 
syrebörvärdet och recirkulationsflöden baserat på inkommande ammonium och kol/kväve-
kvoten. Här användes en statisk modell som optimerades och resultaten testades i en 

Fakta om Parameterstyrning 
Parameterstyrning (eng. gain scheduling) är ett enkelt sätt att skapa en olinjär regulator. I vanliga fall 
har en regulator fasta parametrar (så som K och Ti). Med parameterstyrning väljs en processvariabel 
som blir en s.k. ”scheduling variable” som får indikera när man vill byta inställningar i regulatorn. På 
så sätt får man med en och samma regulator olika regulatordynamik beroende på i vilket läge 
processen befinner sig i. Parameterstyrningen använder en tabell som anger för vilka zoner (=för 
vilka värden på den schedulerande variabeln) vissa parametrar skall gälla. Parameterstyrning finns 
inbyggt i flera industriella regulatorer. 
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dynamisk modell. Luftflödet minskades med 8.5 % för liknande ammoniumreduktion. Det 
ser inte ut som att återkoppling användes i studien.  
 
Liknande idéer användes i Murphy et al (2009), där regler i en framkopplingsregulator 
bestämmer syrebörvärdet baserat på ammoniumbelastningen. Med en statisk modell 
beräknades börvärden (mellan 1-2.5 mg/l) för fyra luftade zoner i Mangere reningsverk i 
Nya Zeeland. Man sökte sig igenom ett stort antal börvärdeskombinationer för att hitta den 
bästa kombinationen vid olika ammoniumbelastningar. Sökningarna efter 
börvärdeskombinationer var begränsade av tillåtna syrehalter och utsläppskravet. 
Machado et al. (2009) beräknar det mest ekonomiska börvärdena för ett antal envariabla 
regulatorer som styr ammonium-, nitrat- och fosforbörvärdena i en A2O-process. 
Börvärdena bestäms av en s.k. ”Cost controller”, och därmed är strukturen snarare den av 
en överordnad ammoniumregulator som styr ammoniumhaltens börvärde än en 
överordnad syreregulator. Med denna ”Cost controller” sparar man ca 10 % av totala 
driftkostnaderna jämfört med om man endast har återkoppling av ammonium och nitrat. 
 
Överordnad syrereglering med ammoniumåterkoppling utvärderades i Åmand & Carlsson 
(2012). BSM1-modellen användes, men med endast en luftad zon och man studerade 
endast dagliga inflödesvariationer. Ett optimalt luftflöde jämfördes med luftflödet från den 
mest energieffektiva ammoniumåterkopplingen. Jämförselen visade att 
ammoniumåterkoppling är nära optimalt Åmand & Carlsson (2013) visade att det är viktigt 
att begränsa syrehalten i en ammoniumregulator för bästa möjliga prestanda. I simuleringar 
med tre luftade zoner medförde ammoniumåterkoppling en energibesparing på 1–3,5 % 
medan den optimala syrehaltsprofilen gav en besparing på 3–7 % jämfört med konstanta 
syrehalter. 
 
Rieger et al. (2012 a) beskriver viktiga aspekter av ammoniumstyrning i allmänhet och 
framkoppling av ammonium i synnerhet. Studien beskriver för- och nackdelar med 
framkoppling och vilka kriterier som kan användas för att avgöra om framkoppling bör 
användas. En viktig kommentar är att nitrifikationen kan bli begränsad av mängden 
nitrifierare i bassängen, vilket inte kan kompenseras för med hjälp av att höja syrehalten. 
För att momentant påverka nitrifikationen utöver att höja syrehalten till 2.0 mg/l så kan 
den aeroba volymen ökas eller inkommande avloppsvatten buffras. På lång sikt kan 
slamåldern ändras. 
 
När simuleringar utfördes för att hitta bästa styrstrategi på Nansemonds 
avloppsreningsverk i USA (250 000 pe) konstaterades att man inte hade någon nytta av 
framkoppling utan endast av ammoniumåterkoppling (Rieger et al. 2012 b). I 
simuleringarna testades olika former av ammoniumåterkoppling för vatten med olika 
temperatur. Energibesparingen låg mellan 5 % (vattentemperatur 12 ˚C) och upp till 30 % 
(vattentemperatur 30˚C) jämfört med konstanta syrehalter. 
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10.4 B: Ammoniumbaserad styrning – pilot- och 
fullskaleförsök 

Ett tidigt exempel på regelbaserad styrning i fullskala återfinns i Husmann et al. (1998). 
Återkoppling av ammonium under en varm och en kall period studerades. Syrehalten 
ändrades i steg och det fanns även möjlighet att lufta en fakultativ zon. Med metoden 
uppnåddes en energibesparing på 16 % med minskade ammonium- och nitrathalter. 
Pernille Ingildsen var tidig med att under sina doktorandstudier utvärdera 
ammoniumåterkoppling och framkoppling i fullskala (Ingildsen 2002; Ingildsen et al. 2002). 
Genom att mäta ammoniumhalten direkt i processen in situ visade hon att det går att 
minska energiförbrukningen. Försöken stöttades av simuleringar. En ammoniumregulator 
med olika inställningar kompletterades med framkoppling av ammonium kombinerat med 
flöde. 
 
I Spanien har man arbetat med överordnad styrning av syrehalten med återkoppling av 
ammonium vid reningsverken i Vitoria och Galindo-Bilbao. Här användes ett glidande 
medelvärde på utgående ammoniumhalt för att styra syrehalten. Grunderna för regulatorn 
och resultat från Vitoria presenteras i Suescun et al. (2001) medan resultaten från försöken 
på Galindo-Bilbao presenteras i Galarza et al.  (2001) och Ayesa et al. (2006). Utöver 
syrehalten styrdes internrecirkulationen på ett liknande sätt för att upprätthålla rätt 
nitrathalt. Även slamhalten styrdes i reaktorerna. I samtliga studier minskades 
energiförbrukningen med i storleksordningen 10-20 %. 
 
Vrečko et al. (2006) påvisade en 45 % lägre energiförbrukning med återkoppling 
kombinerat med framkoppling jämfört med konstanta syrehalter. I försöket med endast 
ammoniumåterkopplingen var besparingen 23 %.  Den genomsnittliga syrehalten i försöket 
med konstanta syrehalter var avsevärt högre än under de två andra försöken, dock med 
högre utgående ammoniumhalter under konstanta syrehalter.  
 
Meyer & Pöpel (2003) undersökte en fördenitrifikationsprocess genom simuleringar och 
pilotskaleförsök. Syrebörvärdet och antalet luftade zoner styrdes med oskarp logik, se 
faktarutan i avsnitt 9.2. Man har två fakultativt aeroba zoner. Regulatorn kombinerar 
framkoppling av inkommande ammonium med återkoppling av utgående ammonium och 
nitrat. Ett exempel på hur styrningen fungerar är att om utgående ammonium är låg eller 
väldigt låg luftas inte den andra zonen (den första fakultativa). Om däremot 
ammoniumhalten är hög eller mycket hög tar man även nitrathalten i beaktande. Om 
nitrathalten är ganska hög eller hög används zonen för denitrifikation, annars för 
nitrifikation. Jämfört med att ha syrereglering med relä (syrebörvärde: 0/2 mg/l, d.v.s. 
periodvis förlängd fördenitrifikation) och en konstant uppdelning mellan luftade och 
oluftade zoner sparade den nya styrstrategin 24 % av luftflödet.  
 
En liknande ansats i syreregleringen användes av Yong et al. (2006). Här styrdes även 
dosering av externt kol och utvärderingen skedde i BSM1 och i pilotskala. Genom 
framkoppling och återkoppling av ammonium minskades utgående ammonium med 16 % 
och luftförbrukningen med 10 %. Inga grafer i artikeln visar resultat från pilotförsöken. 



Styrning av luftningsprocesser i avloppsreningsverk  IVL rapport B2112 
   

26 

Baroni et al. (2006) presenterar resultat från fullskaleförsök där oskarp logik användes i en 
fördenitrifikationsprocess. Syrebörvärdet och luftflödet styrdes med en oskarp återkoppling 
av ammonium, och försöken pågick i ungefär ett år. Studien rapporterar om förbättrad 
processtabilitet och minskad energiförbrukning om 4 % i jämförelse med konstant 
syrereglering. 
 
Långsam ammoniumåterkoppling tillsammans med återkoppling från syrehalten i sista 
luftade zonen utvärderades i fullskala på Käppalaverket (Thunberg et al. 2009). Jämfört med 
den ursprungliga styrstrategin som användes (trappfunktionen, se avsnitt 10.2) uppnåddes 
en besparing i luftflöde på 18 % med liknande reningsresultat. Den största delen av 
besparingen uppkom tack vare implementering av zonreglering av syre. 
 
Reglering med hjälp av BIOS (Bioprocess Intelligent Optimization System) utvärderades i 
fullskala i Liu et al. (2005) och Walz et al. (2009). BIOS är en modellbaserad regulator som 
använder framkoppling för att ändra syrebörvärdet och internrecirkulationsflödet baserat 
på on-line mätning och processdata. En energibesparing på 19 % med förbättrad 
kväverening uppnåddes av Liu et al. (2005), medan Walz et al. (2009) uppnådde en 
besparing på 15 % med upprätthållen kväverening. Det är oklart om minskningen i total 
kvävereduktion i Liu et al. (2005) uppkommit av förbättrad styrning av luftningen eller av 
förbättrad styrning av internrecirkulationen. 
 
Thornton et al. (2010) utvärderade framkoppling i fullskala på ett verk i södra England. 
Framkopplingsmodellen använder information om ammonium i första anoxiska zonen, 
flödet in till den aeroba zonen, suspenderade ämnen i returslammet, COD-halt och 
ammoniumbörvärde. Modellen byggde på ASM1. Regleringen varierade syrehalten i den 
första luftade zonen mellan minsta tillåtna värde på 0.75 mg/l och upp till 1.2 – 1.4 mg/l. 
Jämfört med fasta syrebörvärden på mellan 0.5 och 2.1 mg/l beroende på zon minskades 
luftflödet med ca 20 % jämfört med konstanta syrehalter. Ammoniumhalten ökade från ca 
0 mg/l till att nå 1 mg/l under högbelastning. 
 
Flera exempel på regelbaserad framkoppling och återkoppling för syrehaltsreglering i 
fullskala presenteras i Rieger et al. (2012 c). Tre reningsverk i Schweiz modellerades och 
försök utfördes på två av verken med olika börvärden för olika reningsresultat och 
ammoniumbelastning. Energibesparing och förbättrad kväverening var resultatet, 
framförallt genom minskad luftning som både sparade energi, gav ökad kapacitet för 
denitrifikation och tillät verken att drivas närmare sina gränser på ammonium. De nya 
styrstrategierna jämfördes mot konstanta syrehalter som i vissa fall inte uppnådde bästa 
möjliga prestanda på grund av t.ex. begränsningar i luftningskapacitet. I fullskaleförsöken 
uppgick energibesparingen till 20 % som mest jämfört med konstanta syrehalter. 
 
Henriksdals reningsverk, Käppalaverket och Himmerfjärdsverket i Stockholm har deltagit i 
ett forskningsprojekt där man utvärderat ammoniumåterkoppling över en längre period 
(Åmand et al. 2013b). Alla verk har olika typer av regulatorer beroende på givarnas 
placering och processens betingelser. Utvärderingsperioden var mellan 7 och 12 månader 
och man sparade 7 – 19 % i energiförbrukning. Personal på reningsverken var nöjda med 
den trygghet som ammoniumåterkopplingen gav och den hjälp man får att sätta ett 
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varierande syrebörvärde. Andra lärdomar från projektet var att ammoniummätning är viktig 
men kan vara svår att få till – speciellt om givaren sitter direkt i luftningsbassängen – och 
att vinsten med att implementera återkoppling varierar över året. 

10.5 C: Avancerade regulatorer – simuleringsresultat 

Steffens & Lant (1999) presenterade simuleringsresultat från en fördenitrifikation (modell 
över ett reningsverk i Brisbane, Australien) där olika modellbaserade regulatorer jämfördes 
med PI-reglering med fast eller varierande syrebörvärde. Syftet var att undersöka hur en 
flervariabel reglerstuktur står sig mot en struktur med flera separata envariabla reglerkretsar. 
Syrebörvärde, internrecirkulationsflöde, returslamflöde och dosering av externt kol styrdes. 
De modellbaserade styrstrategierna som undersöktes var LQC, DMC (eng. dynamic matrix 
control, den tidigaste varianten av MPC) och NPC (eng. non-linear predictive control). En 
prestandaparameter beräknades som viktar avvikelse från börvärdet med utgående halters 
standardavvikelse, och då uppnår NPC bäst resultat. Detta prestandamått är framförallt 
intressant om det finns en kostnad för överträdelse av kraven, som i detta fall. När ett 
riktigt inflöde simulerades i modellen hamnade de modellbaserade styrstrategierna 16-25 % 
högre i totalkostnad än konventionell återkoppling för styrning av ammonium och nitrat. 
Luftningskostnaden och licenskostnaderna minskade, medan kostnaderna för externt kol 
ökade med en faktor tio. Det är oklart hur ammonium respektive nitrathalterna påverkades 
eftersom endast totalkväve redovisas. Det kan vara värt att notera att modellen som 
användes för att simulera processen även användes inuti NPC:n (ASM1), vilket gör NPC:n 
till en ideal regulator. NPC är helt och hållet prediktiv och använder därmed inte 
återkoppling. Det gör metoden känslig för modellfel, vilket inte blir tydligt i denna studie 
eftersom modellen i regulatorn överensstämmer med simuleringsmodellen. 

 
Fler avancerade regulatorer har undersökts i simuleringsmiljö av Shen et al (2009), men här 
användes ingen konventionell återkoppling som referens. En variant av DMC (Quadratic 
DMC, QDMC) testas tillsammans med flera olika MPC-regulatorer. En olinjär MPC 
förbättrade reningsresultatet (mätt som EQI), men på bekostnad av ökad 
energiförbrukning. QDMC uppvisar sämre resultat än DMC. Man undersökte även 
effekten av att bygga in framkoppling i de modellbaserade regulatorerna. Återigen blir 
reningen bättre, men på bekostnad av ökad energianvändning.  
 
Liksom Steffens & Lant (1999) jämför Zarrad et al (2004) flera decentraliserade PI-
regulatorer med flervariabla modellbaserade regulatorer. I Zarrad et al (2004) jämfördes en 
regulator för internrecirkulation och en för att styra syrehalt (med KLa som styrsignal) med 
två flervariabla regulatorer: En LQ-regulator och en DAC (eng. disturbance accomodation 
controller) vilken kompletterar processmodellen i regulatorn med en störningsmodell. PI-
regulatorerna uppnådde något bättre reningsresultat (baserat på EQI) och något lägre 
kostnad för luftningsenergi. 
 
Weijers (2000) beskriver en genomarbetad metod för förbättrad design av styrsystem. 
Avhandlingen tar fram en metod för att formulera reglersystemets mål och argumenterar 
för att använda ett matematiskt tillvägagångssätt. Fallstudierna i avhandlingen är alla 
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exempel på modellbaserad reglering. En fördenitrifikationsprocess och en carousel-process 
(en typ av ringkanal) simuleras i ASM1.  
 
En envariabel MPC vilken bygger på syredynamik har tagits fram av Brdys & Konarzcak 
(2001), vilken vidareutvecklades för förbättrad beräkningseffektivitet i Diaz-Maiquez 
(2002). En olinjär MPC och en s.k. Adaptive Model Reference Controller (DMRAC) 
jämfördes i Chotkowski et al. (2005). Samma olinjära MPC kompletterades i Piotrowski et 
al. (2008) med en modell av luftningssystemet. Ovan nämnda syreregulatorer passar in i det 
hierarkiska styrsystem som presenteras i Brdys et al. (2008). Här delades styrsystemet in i tre 
nivåer: Överordnad nivå, optimerande nivå och uppföljningsnivå. Den optimerande nivån 
hade tre olika tidsskalor: snabb, medium och långsam styrning. På denna nivå användes en 
flervariabel robust MPC. Syreregleringen tillhör uppföljningsnivån, och författarna 
argumenterar för att använda en MPC för detta syfte även om regulatorn i Brdys et al. 
(2008) är en enkel P-regulator. Simuleringarna i Brdys et al. (2008) bygger på verklig data 
från Katurcy reningsverk (UCT process (University of Capetown)) i Polen. 
 
Sanchez and Katebi (2003) har tittat på syrereglering där syrebörvärdet bestämts med en 
MPC. Tre olika varianter av MPC jämförs med PI-reglering av syre med konstant börvärde. 
I utvärderingen undersöktes främst systemets översläng och insvängningstid vilket inte är 
lika viktigt när syftet är att hålla utsignalen på ett börvärde trots störningar 
(regulatorproblemet) som när syftet är att följa ett varierande börvärde (servoproblemet). 
Stare et al. (2007) jämförde flera olika styrstrategier i BSM1: konstanta styrsignaler, 
syrereglering med konstanta syrehalter, återkoppling för styrning av ammonium och nitrat 
(med eller utan framkoppling) samt MPC. Den lägsta luftningskostnaden uppnåddes med 
konstanta syrehalter. Tittar man på totala driftskostnaden (med licenskostnader för 
överträdelse av utsläppskravet inkluderade) lyckas framkoppling kombinerad med 
återkoppling bäst med något bättre prestanda än MPC. Modellen i MPC:n är samma 
modell som i BSM1 och liksom i Steffens & Lant (1999) är modellen därmed ideal 
eftersom perfekt kunskap om processen finns att tillgå i regulatorn. Författarna 
sammanfattar resultaten med att de förbättringar som kan uppnås med processreglering 
mer har att göra med vilken reglerstruktur man väljer, än vilken algoritm som finns inne i 
regulatorn (se avsnitt 8). 
 
Holenda et al. (2008) undersökte MPC för att styra syrehalten i BSM1 där klassisk 
syredynamik byggts in i regulatorns modell. Jämfört med konventionell PI-reglering av 
syrehalten förbättrades EQI något medan luftningsenergin ökade. Regulatorn testades 
också för en process med intermittent luftning. En MPC som styr syrehalten har 
presenterats i Ostace et al. (2011), och jämförts med en MPC som styr ammoniumhalten. 
Simuleringarna utförs även här i BSM1, endast den sista luftade zonen styrdes. Utgående 
ammoniumhalt ökade medan luftningsenergin minskade med ca 15 % med styrning av 
ammonium med MPC. 
 
En optimering av t.ex. ammoniumbörvärdet med en modellbaserad metod testades i 
Guerrero et al. (2011). Optimeringen minimerade totala driftskostnaderna inklusive 
licenskostnader vid överträdelse av utsläppskrav, kostnader för pumpning etc. Detta ledde 
till att alla utvärderade strategier inte uppnådde samma reningsresultat (utgående 
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ammonium varierar mellan 0.6 och 7 mg/l) vilket försvårar jämförelsen om syftet är att 
utvärdera styrningen av luftningsprocessen. Flera olika strategier utvärderades, inklusive 
konstanta syrehalter (4 mg/l) och optimala börvärden på ammonium och nitrat vilka var 
fasta eller uppdaterades enligt vissa intervall. Bäst resultat uppnåddes (baserat på totala 
driftskostnader) med en regulator som fick fasta men olika ammoniumbörvärden under 
helger och veckodagar. 
 
Genetiska algoritmer (eng. genetic algorithms, GA) har använts för att beräkna 
modellbaserade regulatorer. Genetiska algoritmer är en sökstrategi som inspirerats av 
processerna bakom naturlig evolution. Yamanaka et al. (2006) utvärderade en metod som 
minimerade driftskostnaderna i BSM1. Syrebörvärden beräknades med hjälp av GA och en 
förenklad processmodell. Beraud et al. (2009) minskade energiförbrukningen med 10-20 % 
genom att använda multimålsoptimering med GA för att bestämma syrebörvärdet till tre 
luftade zoner. 

10.6 C: Avancerade regulatorer – pilot- och 
fullskaleförsök 

STAR (se avsnitt 10.1) publicerades egentligen före den period som den här 
litteraturöversikten fokuserar på och eftersom metoden ursprungligen utvecklades för 
Biodenitro-processen finns det enligt utvecklarna inget fullskaleförsök från STAR 
publicerat från kontinuerligt luftade processer. STAR omnämns trots detta här eftersom 
det är ett tidigt exempel på en avancerad styrstrategi som lyckats i fullskala. STAR 
kommunicerar med reningsverkets SCADA-system och idag består STAR av flera 
moduler för att styra ett reningsverk. Fullskaleexempel finns i Nielsen & Önnerth (1995) 
och Thornberg et al. (1998). 

 
Stare et al. (2006) utvecklade en olinjär modell baserad på massbalanser och utförde 
simuleringar av en MPC för en MBBR. Den olinjära MPC:n fungerade bättre än den linjära, 
vilket gjorde att man valde att utvärdera en olinjär MPC i pilotskala (Vrečko et al. 2011). 
Denna MPC jämfördes med tidigare publicerade regulatorer i Vrečko et al. (2006) 
(ammoniumåterkoppling samt framkoppling kombinerat med återkoppling, se avsnitt 10.4). 
MPC:n presterade bättre än ammoniumåterkoppling, men återkoppling tillsammans med 
framkoppling var 16 % mer effektivt än MPC, mätt som luftflöde per nitrifierad massa 
ammonium. 
 
Kandare & Nevado Reviriego (2011) använde en adaptiv prediktiv regulator för att styra 
syrehalten och uppnå tryckoptimering för att minska energianvändningen. Regulatorerna 
utvärderades i pilotskala och jämfördes med en PID för syrereglering. Den avancerade 
regulatorn minskade svängningarna i syrehalt. PID-regulatorn som användes som referens 
svänger kraftigt och beter sig inte som en välfungerande och vältrimmad PID-regulator. 
O’Brien et al. (2011) presenterade resultat från fullskaleförsök med en MPC som styrde 
ytluftare på ett reningsverk i England utan nitrifikation. Den tidigare on-off-regleringen 
(0.5/1.5 mg/l syre) kunde förbättras med en MPC som använder sig av en empirisk modell. 
Modellen hade en framkopplingsterm från uppmätt BOD. BOD mättes med en spektral 
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analysator (”spectrolyser”). Styrsignalen till processen var luftarnas effekt och utsignalen 
syrehalten i de två bassängerna. Regulatorns bivillkor var luftarnas begränsning och minsta 
tillåtna syrehalt. Jämfört med on-off-regleringen sparade MPC:n 20 % av energin genom att 
hålla syrehalten närmare börvärdet på 1 mg/l. On/off-regleringen svängde i intervallet 1-2 
mg/l.  
 
Två av studierna ovan (O’Brien et al. 2011; Kandare & Nevado Reviriego 2011) inkluderar 
inte styrning av ammonium, vilket gör att reglerstrukturen mer liknar den i struktur A 
(syrereglering). De modellbaserade regulatorerna kategoriseras som avancerade eftersom 
algoritmerna inte är enkla regulatorer. 

11 Volymsreglering 

11.1 D: Volymsreglering – simuleringsresultat 

Med en zon som växelvis kunde luftas eller köras anoxiskt kunde man i Suescun et al. 
(2001) uppnå önskade reningsresultat både i denitrifikationen och i nitrifikationen. Den 
fakultativa zonen luftades när syrehalten i övriga zoner nått sina max-värden. 
Samuelsson & Carlsson (2002) styrde ammoniumhalten i den sista luftade zonen i en 
modell över ett reningsverk med en modellbaserad framkopplingsstrategi som ändrade den 
aeroba volymen. Metoden byggde på att on-line skatta nitrifikationshastigheten och var en 
kombination av framkoppling och återkoppling. Simuleringar görs med stegstörningar på 
inflöde och inkommande ammonium. 
 
Liksom nämnts tidigare simulerade Krause et al. (2002) styrning av syrehalter och 
volymsreglering. Genom framkoppling bestämdes ett antal switch-punkter för tre aeroba 
zoner i en fördenitrifikationsprocess. Den förbättrade hanteringen av ammoniumtoppar 
berodde på volymsregleringen tillsammans med framkoppling vilket bidrog till en tidig 
ökning av luftningsintensiteten. 
 
Meyer & Pöpel (2003) använde oskarp logik för att bestämma syrehalten och den aeroba 
volymen. Jämfört med on-off reglering av volymen baserad på utgående ammoniumhalt 
presterade den oskarpa regulatorn bättre med avseende på ammoniumtopparna. 

11.2 D: Volymsreglering – resultat från pilot- eller 
fullskaleförsök 

Ett tidigt exempel på en modellbaserad regulator för volymsreglering som bygger på 
framkoppling presenterades i Brouwer et al. (1998). Syftet var att bestämma den volym som 
behövdes för fullständig nitrifikation. En enkel processmodell tillsammans med en 
skattning av biokinetiska parametrar med hjälp av respirometriska mätningar i en av 
zonerna bestämde den aeroba volymen. Utvärdering skedde i ett pilotexperiment. 
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Baeza et al. (2002) varierade den aeroba volymen i pilotförsök av en A2O-process med 
syntetiskt avloppsvatten, vilket ledde till en ökning av den totala kvävereningen (10 %) 
jämfört med om verket kördes med konstanta volymer. COD skattades genom att stänga 
av luftningen under korta perioder vilket möjliggjorde OUR-beräkningar (oxygen uptake 
rate). COD-beräkningen användes i en modell som bestämde den aeroba volymen.  Från 
beskrivningen i artikeln är det inte tydligt om den fixa aeroba volymen var större, mindre 
eller lika stor som den genomsnittliga volymen vid volymsreglering. 
 
Svardal et al. (2003) använde mätningar av luftflöde för att anpassa den aeroba volymen till 
belastningen. Syftet var att maximera den anoxiska volymen och samtidigt uppnå 
fullständig nitrifikation. OUR är i studien proportionell mot luftflödet i bassängen och är 
samtidigt en bra indikator på hur nitrifikationen fungerar vid låga ammoniumhalter. 
Metoden bygger på att den aeroba volymen ökades när det totala luftflödet går över ett 
visst tröskelvärde. Fullskaleresultat presenteras från reningsverket i Linz-Asten i Österrike, 
som har en ringkanal (eng. oxidation ditch) för nitrifikation och denitrifikation. 
 
Ekman et al. (2006) utvecklade en metod för volymsreglering som endast utnyttjar mätning 
av syrehalt i bassängerna. Metoden avgör om luftningen skall vara av eller på i två av tre 
luftade zoner. Regleringen utvärderades i BSM1 och i pilotanläggningen Hammarby 
Sjöstadsverk. Genom volymsreglering kunde man i pilotskala uppnå lägre totalkvävehalter 
och minska energiförbrukningen jämfört med att använda syrereglering med fasta 
börvärden. Skillnaden i energiförbrukning var 37 %. 

12 Jämförelser mellan reglerstrukturer 

En översikt över studier som jämfört olika reglerstrukturer med varandra återfinns i Tabell 
12.1 till Tabell 12.4. I Tabell 12.1 presenteras alla simuleringsstudier som ingått i 
litteraturstudien i avsnitt 10 och 11 och som på något sätt jämför en eller fler 
reglerstrategier med varandra för fallet med inflöden som liknar verkligheten. Studierna 
listas i samma ordning som reglerstrukturerna presenterades i Figur 8.1, vilket oftast 
innebär i stigande komplexitetsordning. I Tabell 12.2 och Tabell 12.3 listas pilotförsök och 
fullskaleförsök på liknande vis, medan Tabell 12.4 beskriver särskilda effekter som 
åstadkommits genom att använda volymsreglering. I vissa fall omnämns en studie flera 
gånger om flera jämförelser gjorts. Notera att i tabellerna kan en förbättrad kväverening 
innebära ett lägre medelvärde på ammonium eller nitrat, eller lägre toppar. Marginellt bättre 
kväverening innebär en förbättring på upp till ca 0.5 mg/l. 

 
För att bedöma effekten av en viss reglerstrategi behöver man som läsare olika kvantitativa 
indikatorer, varav endast ett fåtal presenteras nedan. En mer fullständig men också mindre 
lättöverskådlig sammanställning av litteraturen återfinns i Åmand et al. (2013a). Här listas 
uppgifter om syftet med styrningen, ammoniumhalter, maximala ammoniumhalter, 
nitrathalter, totalkvävehalter, syrehalter, skillnad i dosering av kolkälla, vattentemperatur, 
huruvida någon form av styrning av nitrat förekommit samt kommentarer om 
utsläppsvillkor eller skatt på utsläpp. I tabellerna nedan används följande förkortningar: 
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FDN= fördenitrifikation, A2O= anaerobic-anoxic-oxic, UCT=University of Capetown, 
MBBR= moving bed biofilm reactor, MLE= Modified Ludzack Ettinger, ASP= 
aktivslamprocess.  
 
Tabell 12.1 Jämförelse mellan simuleringsstudier. * Framkoppling av ammonium utan återkoppling. 

Författare Process Reglerstruktur (se 
Figur 8.1) 

Försökets 
längd 

Kväverening Luftnings-
energi 

  Försök Referens    

Galarza et al. (2001) FDN B1 A 8 m Bättre -16 % 

Serralta et al. (2002) Bardenpho B1 A 5 d  
-10 % 
(uppskattning) 

Yong et al. (2005) BSM1 B1 A 1 v Marginellt bättre -9,6 % 

Rieger et al. (2012 b) FDN B1 A 1 v Oförändrad 
-5 till -30 % 
(tempberoende) 

Rieger et al. (2012 c) A2O B1 A  Bättre -30 % 

Åmand & Carlsson (2013) BSM1 B1 A 1 d Oförändrad -1 till -3,5 % 

Suescun et al. (2001) FDN B1+D A 1 år Bättre -11 % 

Vrečko et al. (2003) BSM1 B2 A 1 v Marginellt bättre  

Yong et al. (2005) BSM1 B2 A 1 v Marginellt bättre -9,3 % 

Stare et al. (2007) BSM1 B2 A 1 v Bättre +5,7 % 

Zhang et al. (2008) Förenklad BSM1 B2 A 2 v Marginellt bättre -4,7 % 

Rieger et al. (2012 c) FDN B2 A  Bättre -25 % 

Shen et al. (2010) A2O B2*+D A  Oförändrad -8,5 % 

Meyer & Pöpel (2003) FDN B2+D A 3 d Bättre -25 % 

Meyer & Pöpel (2003) FDN B2+D A+D 3 d Bättre -12 % 

Krause et al. (2002) FDN B2+D B1+D 17 d Bättre + 6 % 

Steffens & Lant (1999) FDN C B2 4,5 d Bättre -33 % 

Stare et al. (2007) BSM1 C B1 1 v Bättre -0,2 % 
 
Tabell 12.2 Jämförelse mellan pilotförsök. 

Författare Process Reglerstruktur (se 
Figur 8.1) 

Försökets 
längd 

Kväverening Luftnings-
energi 

  Försök Referens    

Yong et al. (2005) FDN B2 A 60 d Marginellt bättre Upp till -9,6 % 

Vrečko et al. (2006) FDN (MBBR) B1 A 5 d Bättre -23 % 

Vrečko et al. (2006) FDN (MBBR) B1 A 5 d Bättre -45 % 

Ekman et al. (2006) FDN (pilot) A+D A 5 v Bättre -37 % 

Vrečko et al. (2011) FDN (MBBR) C B2 5 d/3 d Oförändrad +19 % 
 
Tabell 12.3 Jämförelse mellan fullskaleförsök. * Framkoppling av ammonium utan återkoppling. 

Författare Process Reglerstruktur (se 
Figur 8.1) 

Försökets 
längd 

Kväverening Luftnings-
energi 

  Försök Referens    

Thunberg et al. (2009) UCT A Annan 8 d Oförändrad -26 % 

Husmann et al. (1998) Stegbeskickning B1+D A 1 v Bättre -16 % 

Ingildsen (2002)  FDN B1 A 17 d 
Marginellt 
bättre -13.5 % 

Ingildsen (2002)  FDN B1 A 41 d  -27.5 % 
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Baroni et al. (2006) FDN B1 A 1 år Sämre -4 % 

Ayesa et al. (2006) FDN B1 A 1 år  -15 till -20 % 

Thunberg et al. (2009) UCT B1 Annan 1 år Oförändrad -18 % 

Rieger et al. (2012 c) A2O B1 A 4 v Bättre -17 % 

Åmand et al. (2013b) FDN B1 A 7 m Oförändrad -7 % 

Åmand et al. (2013b) FDN B1 A 8 m Oförändrad -13 % 

Åmand et al. (2013b) Nitrifikation B1 
A in one 
zone 12 m Oförändrad -19 % 

Ingildsen (2002) FDN B2* A 35 d Oförändrad 
-5 till-15 % 
(uppskattning) 

Ingildsen (2002) FDN B2 A 24 d Sämre -11.7 % 

Liu et al. (2005) MLE B2 A 11 v Bättre -19 % 

Walz et al. (2009) MLE B2 A 48 d Oförändrad -15 % 

Thornton et al. (2010) Bardenpho B2 A 1 v Sämre -20 % 
Kandare & Reviriego 
(2011) ASP (ej N-red.) C A 1 d  -27 % 

O’Brien et al. (2011) ASP (ej N-red.) C On-off 2 v  -20 % 
 
Tabell 12.4 Studier med volymsreglering. s=simulering, p= pilotskala, f= fullskala. * Framkoppling av 
ammonium utan återkoppling. 

Författare Process Reglerstruktur (se 
Figur 8.1) 

Försökets 
längd 

Effekt av volymsreglering 

  Försök Referens   

Ekman et al. (2006) FDN (p) A+D A 5 v 
TN-reduktion +50 %, -37 % 
luftflöde 

Suescun et al. (2001) FDN (s) B1+D A 1 år 
Enda sättet att nå både NO3- och 
NH4-krav 

Husmann et al. (1998) Stegbeskickning (f) B1+D A 1 v Minskning av ammoniumtoppar 

Krause et al. (2002) FDN (s) B2+D A 3 d Minskning av ammoniumtoppar 

Meyer & Pöpel (2003) FDN (s) B2+D A 3 d Energiminskning (12-25 %) 

Shen et al. (2010) A2O (s) B2*+D A   
 
I Figur 12.1 sammanfattas antal simuleringsstudier och pilot- och fullskalestudier 
redovisade i denna rapport. Publikationerna är uppdelade baserat på vilken reglerstruktur 
de tillhör (A-D) samt om studierna presenterar resultat från metodutvecklingsarbete eller 
från en fallstudie. Med metodutveckling menas en publikation som inte jämför två olika 
reglerstrukturer med varandra. Det kan t.ex. handla om att jämföra två olika 
regleralgoritmer för samma typ av reglerstruktur, eller ta fram en ny typ av regleralgoritm. 
Fallstudierna räknas ofta två gånger eftersom de tittar på en referensstrategi (i regel A – 
syrereglering) och en försöksstrategi (t.ex. B eller C). Till skillnad från ammoniumbaserad 
styrning är största delen av forskningen om avancerade regulatorer metodutveckling 
snarare än jämförande fallstudier. 
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Figur 12.1 Sammanfattning av antalet publikationer omnämnda i denna rapport för reglerstruktur A-D. (a) 
Simuleringsstudier (b) Pilot- och fullskaleförsök 

(a) (b) 
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13 Diskussion om syrereglering 

13.1 Utmaningar med fullskaleförsök 

Det är utmanande att dra slutsatser om huruvida en reglerstrategi överträffar en annan när 
fullskaleförsök utförs. Det finns många källor till osäkerheter i driften, så som 
belastningsvariationer och utrustningens funktion. En stor utmaning är att uppskatta hur 
reningsresultatet blivit. Antingen används parallella linjer för jämförelse, men det är inte 
säkert att dessa är helt jämförbara vad gäller belastning, slamhalt, luftarnas ålder m.m. Eller 
så används en och samma linje där två strategier utvärderas på varandra, men då finns 
osäkerheter i hur vattnets temperatur och belastning varierat. 
 
En begränsning då reglerstrategier utvärderas i fullskala är begränsad styrförmåga. Detta 
kan orsakas av begränsningar i luftarnas kapacitet (max/min luftflöde), fel på givare eller 
felaktig placering av givare. En annan orsak till begränsad styrförmåga är mängden 
mikroorganismer i bassängen. Mängden mikroorganismer i systemet kommer att begränsa 
förmågan att rena bra vid maxbelastning. Oberoende av hur mycket syrehalten höjs 
kommer inte ammoniumhalten påverkas om det inte finns tillräckligt mycket nitrifierare i 
systemet. Även vid lång slamålder kan man ha denna begränsning eftersom nitrifierarnas 
massa bestäms av den genomsnittliga mängden ammonium som oxiderats, vilket diskuteras 
i Rieger et al. (2012 a). 
 
Regulatorns prestanda behöver relateras till det utsläppskrav som verket behöver uppfylla, 
eftersom detta kommer att bestämma vilket syfte styrningen har. Internationellt finns det 
flera olika nivåer på kväve- och/eller ammoniumkrav. Olika långa perioder för att 
medelvärdesbilda provtagningar för kontroll av kravets uppfyllelse används – från 
stickprover till år – och på vissa håll används statistik för att exkludera prover från 
beräkningarna som t.ex. motsvarar extrema väderhändelser. I Sverige har vi än så länge 
relativt långa mätperioder för att kontrollera om kraven uppfylls – något som är 
ekonomiskt utifrån driftsynpunkt. Om man med en medelvärdesbildning kan bortse från 
att ammoniumhalten stiger under perioder är det fördelaktigt ur energisynpunkt eftersom 
det kostar mycket att rena kväve vid hög belastning p.g.a. processens olinjära dynamik, se 
avsnitt 6. Om man som t.ex. i Tyskland använder stickprover i sina kontroller är det viktigt 
att kunna begränsa topparna i ammonium, och det kan då vara värt att lufta mer för att 
uppnå reningskravet. 
 
Om reningsverket nitrifierar mer än vad utsläppskravet kräver finns det en 
besparingspotential att hämta genom att minska luftningen. Här behöver man även väga in 
dentrifikationen. Denitrifikationen kan påverkas på flera sätt av syrereglering. Dels kommer 
en minskad luftning som höjer ammoniumhalten något innebära att det bildas en mindre 
mängd nitrat som behöver denitrifieras. Dels kan syrehalten påverka denitrifikationen 
direkt om höga syrehalter kommer i kontakt med de anoxiska zonerna och hämmar 
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dentrifikationen. Med volymsreglering kan man på ett snabbt sätt öka den luftade eller 
oluftade volymen.  
 
Faktorer så som processens design och reningskravet gör att det finns flera kriterier att ta 
hänsyn till när en reglerstrategi utvärderas. Alla strategier passar inte alla behov. Tyvärr 
missar ibland forskare att poängtera i vetenskapliga studier hur förutsättningarna för 
försöket ser ut.  
 
En annan faktor som kan försvåra tolkningen av en fullskalestudie är vilken 
referensstrategin är. Det finns väldigt goda möjligheter till förbättringar av processen om en 
kostsam referensstrategi används eller om den inte fungerar som den borde. På samma sätt 
kan det vara svårt att påvisa förbättringar om man redan har en välfungerande reglerstrategi 
– något som forskare inte alltid vill stoltsera med i forskningssammanhang eftersom man 
gärna vill visa upp energieffektivisering och reningsförbättringar. 
 
Tidsperspektivet i en studie som utvärderar syrereglering på reningsverk är väldigt viktig. 
Alla som arbetar på reningsverk vet att det sällan finns en dag som liknar den andra – och 
det måste man också ta höjd för när en utvärdering görs. Vid korta försök kan försöken 
påvisa resultat som inte är representativa för reglerstrategin i fråga. Vid korta utvärderingar 
i fullskala är det viktigt att vara noga med att poängtera huruvida resultaten kan anses vara 
representativa eller inte – något som tyvärr inte alltid görs. I Tabell 12.3 är fem av fjorton 
fullskaleförsök utförda under längre tid än en månad, och endast tre av dessa har en 
utvärderingsperiod på ca ett år.  
 
Det är inte heller alltid tydligt om strategier som utvärderats och publicerats fått fortsätta 
som reglerstrategier efter försöken. Om de inte fick det var det uppenbarligen något hinder 
i vägen av teknisk, ekonomisk eller organisatorisk art, något som läsaren sällan får ta del av. 
Det här stycket kan tyckas negativt och framhäver att det är en utmaning att utföra och 
tolka fullskaleförsök med syrereglering på reningsverk. Trots detta finns det några väl 
utförda studier som är värda att läsa för att få en bild av hur verkligheten fungerar – och 
ibland inte fungerar, samt ger en god bild av den reglerstrategi som de vill utvärdera. 
Exempel på detta är: 

• Ayesa et al. (2006), Baroni et al. (2006) och Thunberg et al. (2009) är viktiga 
publikationer för att de utfört försök i fullskala under ett års tid. Studierna tittar på 
ammoniumåterkoppling och styrning med konstanta syrehalter. 

• Rieger et al. (2012 c) visar resultat med ammoniumåterkoppling och framkoppling i 
två reningsverk, och behöver hantera luftningsbassänger som inte är rätt byggda 
och förseningar i försöken samt diskuterar underhåll av givare. En hel del detaljer 
från fullskaleförsöken saknas dock (så som hur länge vissa av försöken pågick) 

• Vrečko et al. (2006) och Vrečko et al. (2011) är viktiga eftersom de jämför fyra olika 
reglerstrategier med varandra i samma pilotreningsverk, och de är än så länge de 
enda som gett sig på en MPC för ammoniumreglering i verkligheten. Tyvärr är det 
svårt att lita på försöket med konstanta syrehalter i Vrečko et al. (2006), det är högst 
troligt att det kommit in någon störning under de dagarna försöksperioden pågick. 
Dessa två rapporters svaghet är den korta försöksperioden (3-5 dagar). 
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• Stora delar av Pernille Ingildsens avhandling (Ingildsen 2002) är läsvärd om man 
vill lära sig mer om ammoniumåterkoppling och implementering av reglerstrategier 
i fullskala. 

13.2 Modellering 

Om det är svårt att utvärdera reningsresultatet och utrustningens status i fullskala är det 
istället väldigt lätt i simuleringsmiljö. All tänkbar information finns tillgänglig. Men detta är 
inte bara en styrka för simuleringsstudier utan också en av svagheterna. Eftersom 
simuleringsstudier har mer eller mindre obegränsade möjligheter är det lätt att utvärdera 
idéer som inte har bäring på verkligheten. Simuleringar har en viktig funktion för att 
förklara och testa idéer som inte kan testas i verkligheten, men det är viktigt att inte gapet 
mellan simulering och verklighet blir för stort. Eftersom man i simuleringsmiljö inte alltid 
har ett riktigt reningsverk som studieobjekt är det lätt hänt att målet med reglerstrategin 
inte preciseras tydligt nog. Ofta används summaparametrar som ”operation cost” eller 
”effluent quality index”. Detta kan vara ett bra sätt att få en översiktlig bild av en 
reglerstrategis påverkan, men med dessa kan det vara svårt att separera effekten av en viss 
styrstrategi på olika processparametrar av intresse och bäringen på den process som man 
själv är intresserad av att förbättra. 

 
Det är dock viktigt att nämna att simuleringsmodellerna ständigt utvecklas och förbättras. 
De utvidgas till att omfatta fler delar av reningsprocessen (Jeppsson et al. 2011). Det är 
uppmuntrande att det görs försök att på ett bättre sätt beskriva t.ex. problem med givare 
(Rosen et al. 2008), vilket minskar gapet mellan verklighet och modell. 
Den första benchmarkmodellen – BSM1 – skiljer sig från sin senare och mer omfattande 
släkting – BSM2. En av de saker som förbättrats är att belastningen i BSM2 är mer 
anpassad efter den tillgängliga volymen i modellen. Ammoniumregulatorer som försökt 
styra ammoniumhalten i BSM1 hade i tidiga studier svårt att påverka ammoniumhalten, 
trots att man låg relativt högt i syrehalt (över 2-3 mg/l) (Vrečko et al. 2003; Yong et al. 
2005). Detta p.g.a. att de förlorade styrförmågan vilket diskuterades ovan. 

13.3 Ammoniumbaserad styrning 

Ammoniumbaserad styrning med framkoppling och återkoppling kan bidra med två 
fördelar till processen: begränsa luftningsintensiteten under perioder med låg 
ammoniumhalt (och eventuellt också begränsa nitrifikationen) och öka luftningsintensiteten 
under perioder med höga ammoniumhalter. Det finns dock en stor skillnad mellan dessa 
två möjligheter. När syrehalten sänks kan ammoniumhalten alltid påverkas, men när 
syrehalten höjs räcker inte alltid nitrifikationskapaciteten för att påverka processen. Man 
har många gånger en ensidig styrförmåga. 

 
Återkoppling bör kompletteras med framkoppling med försiktighet eftersom det ökar 
antalet givare i processen som används för styrning och det ökar komplexiteten i 
styrningen. Framkoppling kan motiveras i fall då utsläppskraven aldrig får överskridas, men 



Styrning av luftningsprocesser i avloppsreningsverk  IVL rapport B2112 
   

38 

med framkoppling kan man få en mer kostsam luftningsprocess eftersom framkopplingen 
agerar proaktivt på en ökad belastning (Krause et al. 2002; Stare et al. 2007) och höjer 
syrehalterna. Att använda framkoppling utan återkoppling är inte att rekommendera i 
styrning av luftningsprocesser, eftersom det är viktigt att kunna komplettera för mätfel och 
modellfel samt störningar som inte omfattas av framkopplingsmodellen. 
 
En bra diskussion om ammoniumbaserad framkoppling återfinns i Rieger et al. (2012 a).  
Två av de poänger som görs är: (1) att framkoppling endast bör användas om det finns 
någon fördel med att reagera snabbare än återkoppling på en störning i processen och (2) 
framkoppling kan lätt förlora styrförmågan när nitrifikationskapaciteten är begränsande. 

13.4 Volymsreglering 

Volymsreglering kan medföra flera fördelar för processen. Under perioder med hög 
belastning och begränsad nitrifikationskapacitet kan volymsreglering snabbt tillföra extra 
kapacitet. Detta till skillnad mot framkoppling, se resonemanget ovan om 
kapacitetsbegräsning. Det kan också vara en metod för att spara energi då volymerna är 
stora och verket har stora variationer i belastning vilket gör att behovet av aerob volym 
varierar ofta. Dessutom kan extra utrymme skapas för denitrifikation, och volymsreglering 
blir därmed ett sätt att balansera andelen ammonium och nitrat ut från verket. Väggar för 
avgränsningar av den volym som volymsregleras ökar effektiviteten.  

 
Volymsreglering kan vara ett effektivt sätt att kompensera för att volymerna i verket inte är 
rätt designade. Volymerna kan vara för stora eller balansen mellan nitrifikation och 
denitrifikation kan vara felaktig. Med volymsreglering finns potential att kompensera för 
detta och därmed öka flexibiliteten i processen. 

13.5 Avancerade regulatorer 

Reningsverksprocessen beskriv ofta som komplex, olinjär, med en stor bredd i de olika 
delprocessernas snabbhet och det beskrivs att processen aldrig når ett jämviktsläge utan 
ständigt förändras. I litteraturen kan man hitta argument som stödjer styrning av 
processerna i ett reningsverk med flera decentraliserade envariabla regulatorer eller de som 
stödjer flervariabel styrning. Vissa argumenterar att komplexiteten i processen gör att man 
med enkel reglerteknik inte kan garantera bra prestanda vid alla driftsituationer (Brdys et al. 
2008). Enkla envariabla regulatorer (så som PID-regulatorn) är inte tillräckligt robusta och 
styrning av aktivslamprocessen bör betraktas som en flervariabel problemställning och 
processen hanteras därmed bäst av en flervariabel regulator (Steffens & Lant 1999; Weijers 
2000), så som en flervariabel MPC. Andra forskare argumenterar å andra sidan för att enkla 
vältrimmade regulatorer är tillräckligt för att uppnå acceptabel prestanda under de allra 
flesta situationer (Stare et al. 2007; Ingildsen 2002). Det är möjligt att hitta delprocesser med 
låg interaktion (Vrečko et al. 2002). Stare et al. (2007) drar slutsatsen att det är 
reglerstrukturen som är det som avgör vad man kan uppnå med reglerteknik, snarare än hur 
avancerad styrlagen är. 
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Syrehalten kan under normala förhållanden styras väl med en vältrimmad PI-regulator, 
vilket visas i flera fullskaleförsök i Tabell 12.3. Tidiga försök att styra syrehalten med en 
självtrimmande regulator resulterade i en regulator som konvergerade mot en PI-regulator 
(Olsson et al. 1985). Trots detta görs det regelbundet försök på att styra syrehalten med 
avancerade reglerstrategier. 
 
En annan viktig aspekt av valet av komplexitet i reglersystemet är acceptansen och 
förtroendet hos användarna. Det är lättare att acceptera en regulator om man intuitivt 
förstår hur den arbetar. Det går att få förtroende även för avancerade regulatorer, men det 
ställer större krav på användaren och på att man lägger tid på upplärning och överlämning. 
Vinsten med att använda en optimal regulator så som MPC är möjligheten att använda 
bivillkor i kombination med en flervariabel regulator. Om målet är att styra syrehalten kan 
begränsningar i luftflöde och syrehalt hanteras väl i en enkel regulator. Därför bör man 
koncentrera sig på att använda mer avancerade reglerstrategier för att styra processer där 
förmågan att begränsa signalerna saknas – t.ex. kan man inte i en PI-regulator sätta en gräns 
på totalkvävehalten ut från biosteget, men det är ett bivillkor som en optimal regulator kan 
arbeta utefter. Precis som med framkoppling kan gränsvärden där kravet inte får överträdas 
vid någon tidpunkt motivera avancerad och flervariabel reglering eftersom flera av dessa 
modeller har en prediktiv förmåga och kan hantera bivillkor. Men i Tabell 12.3 finns inga 
fullskaleförsök med avancerade regulatorer för ammoniumstyrning som presterar bättre än 
överordnad ammoniumreglering. 
 
Avancerade regulatorer kan tillhandahålla börvärden för ammonium och andra 
näringsämnen medan lägre nivåer av regulatorer kan få vara enkla regulatorer som strävar 
efter att uppnå dessa börvärden. Detta koncept kan ibland kallas ”plant-wide control”, men 
täcks inte in av denna rapport. 

14 Implementering av syrereglering i 
fullskala 

Den här rapporten har gått igenom nutida forskning inom styrning av luftningsprocesser i 
avloppsreningsverk. När en ny reglerstrategi skall implementeras i fullskala bör man gå 
metodiskt tillväga, och tidigt definiera målet med regleringen och få klart för sig vilka 
begränsningar processen har och hur resultatet av regleringen kan utvärderas. Nedan listas 
ett antal punkter som kan vara bra att ha med sig i en implementeringsfas, oberoende av 
vilken reglerstrategi man arbetar med. 

Viktiga aspekter för lyckad syrereglering: 

• Metodiskt tillvägagångssätt: Definiera mål med regleringen, processens begränsningar 
och viktiga utvärderingskriterier, så som utgående ammoniumhalt. 

• Ett väldesignat luftningssystem: Blåsmaskinerna, luftningsledningarna, ventiler och 
luftare bör vara designade för verkets förhållanden. Begränsningar i minsta och 
största luftflöde till processen kan lätt begränsa reglerprestandan. Utan en 
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blåsmaskin med möjlighet att ändra kapaciteten spelar det ingen roll hur bra 
regulatorerna är som försöker styra syrehalten.  

• Individuell styrning i zon och linje: Att styra luftflöde och syrehalt i varje linje och zon 
kostar investering i utrustning, men förbättrar syreregleringen och dess förmåga att 
matcha luftningsintensiteten mot syrebehovet vid olika belastningar.  

• Korrekt instrumentering och underhåll: Den främsta orsaken till att en reglerkrets 
misslyckas är problem med instrumenteringen. Givare och ställdon måste alltid 
underhållas på ett korrekt sätt, och detta bör tas med när en kostnads-nyttoanalys 
görs över ett reglersystem. 

• Givarnas placering: Givarnas placering bör övervägas eftersom det kommer påverka 
vilken information som är tillgänglig för regulatorerna och det givarunderhåll som 
kommer behövas. 

• God implementering av regulatorer: Grundläggande delar i en regulator så som möjlighet 
att ange minsta och största tillåtna värden på styrsignaler, anti-windup (Åström & 
Hägglund 1995) av regulatorer med integration, ett tillräckligt brett spann för val av 
regulatorparametrar och skyddsmekanismer (hantering av när givare inte fungerar 
etc.) kan ibland tappas bort. Samplingstiden bör beaktas. Den skall i första hand 
väljas för att matcha processens responstid. Signaler som är brusiga kan filtreras, 
och vid filtrering bör samplingstiden beaktas. 

• Anpassningsbar implementering av regulatorer: Det är viktigt att användaren har rätt nivå 
av behörighet till styrsystemet för sin processlösning. Beroende på upplägg kan 
leverantören av systemet och personal på reningsverket ha olika nivåer av ansvar 
för underhåll och framtida utveckling av systemet. 

• Planera för underhåll av systemet: För att lyckas med en reglerstrategi på lång sikt 
behöver operatören ha tillräcklig kunskap om processen och regulatorerna för att 
lita på att de gör sitt jobb. Idag finns det flera leverantörer som erbjuder system 
med autotuning – d.v.s. automatisk trimning av regulatorer (Åström & Hägglund 
2006), men tumregler för trimning av en PID-regulator kan också användas. 
Simuleringsverktyg kan underlätta utbildning av personal. 
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16 Bilaga 1: Ordlista 
Svenska  Engelska Förklaring 
A2O A2O Anaerobic-anoxic-oxic – 

processkonfiguration för kväverening. 
Adaptiv reglering Adaptive control Regulator som har en mekanism för att ändra 

regulatorparametrar då processen ändras 
BIOS BIOS Bioprocess Intelligent Optimization System. 

Regulator som säljs av BioChem Technology 
DCS Distributed Control 

System (DCS) 
Integrerat styrsystem där beräkningar sker 
distribuerat i ett antal processtationer 

Dynamisk modell Dynamic model Modell där dåtid påverkar nutid 
Empirisk modell Black-box model/ 

empirical model 
Modell som bestäms utifrån mätningar av 
verkligheten, så som mätningar i en process 

Fakultativ zon Swing zone/facultative 
zone 

En zon i luftningsbassängen som 
omväxlingsvis kan vara aerob/anoxisk 

Framkoppling Feedforward Ett sätt att minska effekten av en störning 
genom att ändra styrsignalen som funktion av 
störningens storlek 

Olinjär reglering Non-linear control Regulatorn har en olinjär styrlag 
Linjärkvadratisk 
reglering 

Linear quadratic control 
(LQC) 

En modellbaserad, optimal 
återkopplingsregulator 

MLE MLE Modified Ludzack Ettinger – 
processkonfiguration för kväverening. 

Monte-Carlo 
simulering 

Monte-Carlo simulation Olika metoder som använder sig av 
slumptalsgenerering för att generera t.ex. 
insignaler till en modell 

Modellprediktiv 
regulator 

Model predictive control 
(MPC) 

En modellbaserad, optimal prediktiv 
regulator 

Multimålsoptimering Multiobjective 
optimisation 

En optimerare arbetar för att lösa ett 
optimeringsproblem med flera målfunktioner 

Syreupptagnings-
hastighet 

OUR Mikroorganismernas respirationshastighet 

Parameterstyrning Gain scheduling Enkel olinjär regulator som ändrar 
regulatorns parametrar vid olika driftlägen 

PID-regulator PID controller Proportionell, integrerande och deriverande 
reglering. Den allra vanligaste regulatorn 

Prediktiv reglering Predictive control Regulator som predikterar, d.v.s. förutser 
processens beteende 

Robust reglering Robust control Regulator som hanterar osäkerheter i 
processens dynamik 

SCADA Supervisory control and 
data acquisition 

Överordnat system för datainsamling och 
övervakning  
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(SCADA) 
STAR STAR Superior Tuning and Reporting. Avancerad 

regulator som säljs av Krüger 
Statisk modell Static model En modell där dåtid inte påverkar nutid 
UCT UCT University of Capetown – 

processkonfiguration för kväverening.  
Återkoppling Feedback Grunden i all reglerteknik där processens 

utsignal används för att påverka processens 
styrsignal (via en regulator) 
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