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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete har varit att utvärdera de olika substraten som kommer in för rötning 

på Sundets avloppsreningsverks biogasproduktion.  

Detta arbete har genom analys av data från januari 2012 till feburari 2013 visat att matsubstrat har en 

större gasproduktion än vad internslam har.  

Genom laborationer framtogs det VS, TS och COD värden för samtliga substrat som används i 

biogasproduktionen. Men COD metoden var mindre optimal för analyser av fett och mat, därför 

optimerades metoden för fett men p.g.a tidsbrist kunde inte detta göras för matsubstraten.  

Abstract 
The purpose of this study was to evaluate the different substrates that enter the digestion on Sundet 

wastewater treatment plant for production of biogas.  

This work have done an analysis of data about the biogasproduction from January 2012 to feburari 

2013, this showed that the food substrates has a greater gas production than internal sludge.  

Through laboratory test the VS, TS and COD values for all the substrates used in the biogas 

production could be determinded. But the COD-method was less optimal for analysis of fat and food, 

therefore it optimized the method for fat but due to time constraints, this could not be done on the food 

substrates. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

År 1994 började Sundets avloppsreningsverk (som härifrån benämns Sundet) röta slammet som 

produceras i reningsprocessen, i två rötkammare byggda i emaljerad stålplåt. Den producerade 

biogasen har använts till värme och el via en gasmotor och sedan 2007 har man även producerat 

fordonsgas.  En uppgraderingsanläggning och en distributionsledning färdigställdes under 2012 för att 

den mesta biogasen som produceras ska användas till fordonsbränsle för stadens bussar och även säljas 

vid en publik mack. Sommaren 2012 började mottagningen av insamlat förbehandlat hushållsmatavfall 

och detta samrötas med avloppsslam och andra substrat. Därför är optimering och uppföljning av 

biogasprocessen ständigt aktuellt. Eftersom andelen av de externa materialen som tas emot ökar leder 

det till ökad biogasproduktion och för att få en bra fungerande process behövs de externa substraten 

provtas och kartläggas. Även en utvärdering av biogaspotentialen av de olika materialen är önskvärd, 

samt förslag på framtida provtagningsprogram för substraten och biogasuppföljning. (Växjö kommun 

2012) 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet var att analysera substrat som används för rötning i biogasproduktionen på 

Sundet för att få en bättre uppfattning om deras biogaspotential. Substraten analyserades laborativt 

med avseende på TS (Total Solids), VS (Volatile Solids) och COD (Chemical Oxygen Demand) vilket 

kommer att förklaras mer ingående i kapitel 4.  En analys av data om inkommande substrat och 

biogasproduktionen från 2012 och början av 2013 genomfördes också. De värdena som laborativt 

fastställts under arbetes gång användes för att analysera vilka substrat som bidrog mest till 

biogasproduktionen. Efter att arbetet genomförts skulle förslag på fortsatt uppföljning av 

rötkammardrift, belastning och utrötning läggas fram.  

1.3 Frågeställning 

1. Vad har de olika substraten för TS, VS och COD värden? 

2. Beräkna med hjälp av ovanstående värden organisk belastning, utrötningsgrad och 

uppehållstid i rötkammaren. 

3. Hur ser den uträknade potentiella produktionen ut jämfört med den faktiska 

produktionen? 

4. Hur kan fortsatt uppföljning av rötkammardrift, belastning och utrötning ske? 

1.4 Metod  

För att kunna genomföra examensarbetet har en litteraturstudie genomförts. Det som studerades var 

böcker och artiklar om avloppsteknik, biogasproduktion och substrathantering, men även så har 

information samlats in genom muntlig kommunikation med de anställda på Sundets reningsverk. 

Därefter genomfördes det laborativa analyser på de olika typer av substrat som gick in till 

biogasproduktionen på Sundet.  

Vidare genomfördes analyser av data som tillhandahölls från Sundets faktiska biogasproduktion. 

Analyserna gjordes med avseende på att hitta signifikanta kopplingar mellan substrat och 

gasproduktionen, detta gjordes på data från januari 2012 fram till februari 2013.   
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2. Teori och litteraturstudie 

2.1 Biogasproduktion  

Det som är idag den största enskilda källan för biogasproduktion är just det slam som sedimenteras 

fram under avloppsreningens olika steg (Schnürer & Jarvis 2009). Biogas består av metan och 

koldioxid, ju mer metan desto högre energivärde har gasen. Denna gas framställs av mikroorganismer 

som anaerobt bryter ned organiskt material i en process som kallas rötning. Det finns tekniskt olika 

sätt att röta på i olika sorters rötkammare, där den mest vanliga rötkammaren är CSTR (Continuously 

Stirred Tank Reactor) (Karlsson M., muntligen 2013)  

Rötning är en anaerob nedbrytning av organiskt material i en sluten kammare. Den utförs av bakterier 

och i flera steg. Först i en hydrolys av biopolymerer som då bryts ned till enklare komponenter som 

kan tas upp av mikroorganismer. Sedan fortsätter processen i syrabildning då det organiska materialet 

fermenteras ned till bl.a. enklare fettsyror, och i sista steget sker metanbildning som innebär att 

metanbakterier bildar metan och koldioxid av fermentationsprodukterna. (Olofsson et al. 2007) 

Det finns olika sorters bakterier som trivs i olika temperaturer. Det finns mesofila organismer som 

trivs vid en temperatur på 20-45°C och så finns det termofila organismer som trivs mellan 45-80 °C 

(Madigan et al. 2010). För att kunna fastställa driftresultatet behöver man veta den organiska 

belastningen, temperaturen och uppehållstiden i rötkammaren. Temperaturen bör ligga kring 37 °C i 

en mesofil process och bör normalt belastas med max c:a 2-3kg organiskt material per m³ och dygn för 

en avloppslamrötkammare (Olofsson et al. 2007). Nedan beskrivs hur de olika parametrarna räknas ut. 

Organisk belastning 

Innebär den belastning rötkammaren har av organiskt material per rötkammarvolym och dag. 

                      
         

    
       ⁄     

 

                           ⁄  

                                

                                           

                        

(Olofsson et al. 2007) 

Utrötningsgrad  

Detta innebär till vilken grad materialet är nedbrutet, vilket är en avgörande parameter då detta säger 

hur väl materialets biogaspotential har utnyttjats. 

  (  
       
       

) 
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Eller: 

               
    

    
       

 

                               ⁄  

                              ⁄  

(Olofsson et al. 2007) 

Uppehållstid 

Det finns två typer av uppehållstider, en för den fasta materian i rötkammaren SRT, solid retention 

time och den andra är för vätskan i rötkammaren HRT, hydraulic retention time. Men om omrörningen 

i kammaren är fullständig är den genomsnittliga uppehållstiden SRT=HRT (Metcalf & Eddy et al. 

2003). 

                 
                           

                                         
 

(Borggren 2007) 
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3. Sundets avloppsreningsverk 
Sundets avloppsreningsverk är det största avloppsreningsverket i Kronobergslän och är beläget i 

Växjö.  

Figur 1 är en schematisk bild av reningsprocessen på Sundet. I första steget, den mekaniska reningen 

tas rens och sand ut och forslas vidare för förbränning efter tvättning och pressnin. I nästa steg i 

reningsprocessen tillsätts en fällningskemikalie och i försedementeringsbassängerna avskiljs det första 

slammet, detta kallas primär-, kem- eller råslam, och förs till rötkammaren för biogasproduktion. 

Vattnet fortsätter till det biologiska reningen där aeroba och anoxa bakterier renar vattnet yttligare. Det 

är mikroorganismer som det biologiska slammet består av och det avskiljs från vattnet i 

eftersedimenteringen. Det mesta av detta salm pumpas tillbaka till biosteget, men överskottet, alltså 

den mängd bakterier som växt till och blir ett överskott tas ut i form av bio- eller överskottslam och 

går till rötningen. Vattnet går sedan vidare genom ytterligare en kemisk fällning och filtrering i 

sandfilter innan det släpps ut i Norra Berglunda sjön. Slammet avvattnas efter rötningen och lagras 

sedan i sex månader innan det går på åkermark som gödselmedel.(Ammenberg & Hjelm n.d.) (Växjö 

kommun n.d.) 

 

 

Figur 1: Schematisk bild av reningsprocessen på Sundet avloppsreningsvverk. (Växjö kommun n.d.) 

Slammet som bildas i ett reningsverk måste enligt lag stabiliseras, vilket innebär att förhindra jäsning 

och uppkomsten av dålig lukt (Olofsson et al. 2007). För att stabilisera slam som bildas under 

reningsprocesser enligt tidigare beskrivning har man länge som sagt använt sig av rötning av slammet 

och i denna process bildas biogas. Biogasen har fram till 2012 i huvudsak gått till att generera el och 

värme på anläggningen via en gasmotor kopplad till en generator (combined heat and power, CHP). 

Nu ställer man om så att biogasen till största delen skall uppgraderas till fordonsgas (min 97 % CH4). 

Vidare skall biogasproduktionen på anläggningen öka då efterfrågan på fordonsgas har ökat. För att 

uppnå detta behöver man mer information om de substrat som just nu går in i rötkammaren och hur 

mycket gas man teoretiskt ska kunna få ut utav respektive substrat och sedan lägga en prognos för 

framtiden. 

3.1 Biogas-anläggningen 

Det mesta som går till biogasproduktionen är det interna överskottslammet som bildas som en del av 

avloppsreningsprocessen, men Sundet tar även in externa substrat. De substrat som tas emot är 

överskottsslam från mindre reningsverk i kommunen, externslam från trekammarbrunn, matavfall i två 

olika former, fett samt bioslam från Reppe (mer om alla substrat kommer i kapitel 6) plus lite annat. 

Alla substrat är pumpbara och tas emot på olika delar av verket i olika ”tappar” som går till olika 
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tankar, och detta kan delvis lagras och pumpas senare in i rötkammaren.  Alltså kan de olika substraten 

förvaras i tankar olika länge.  

Det Sundet använder som rötkammare är två stycken seriekopplade CSTR. Det pumpas in olika 

mycket av de orötade substraten i de olika rötkammarna 70 % av den totala slammängden pumpas in i 

rötkammare 1 och resterade 30 % pumpas in i rötkammare 2. I den första rötkammaren pumpas det in 

internslam och trekammarbrunnslam, och i den andra rötkammaren pumpas allt utgående från första 

kammaren plus de inkommande externa substraten.   
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4. Metod 
I detta kapitel redovisas det hur de olika delarna och analyserna har genomförts i arbetet. För att få en 

överblick av det gångna året så har en sammanställning av mängden av inkommande slam och 

biogasproduktionen gjorts. Detta förklaras mer i 4.1. De parametrar som uppmätts under den 

laborativa fasen har varit TS, VS och COD (förklaringar kommer i 4.2 och 4.3) då de ska hjälpa 

organisationen att kartlägga deras substrat och hur mycket gas de borde producera.  

4.1 Analys av biogasproduktionen från januari 2012 till februari 2013 

Denna analys genomfördes för att se om det fanns någon signifikant koppling mellan vad som 

stoppades in i rötkammaren och mängden producerad biogas. Analysen är baserad på inhämtad data 

från Sundets avloppsreningsverk biogasproduktion under perioden januari 2012 till mars 2013 och det 

kompletterades med den data som togs fram under den laborativa delen av examensarbetet.  

Första steget i denna analys var att dela upp substraten för att se hur mycket av de olika substraten som 

tagits in. Andra steget var att analysera de olika substratens potentiella gasproduktion jämfört med den 

faktiska totalproduktionen som erhölls under perioden. I detta arbete innebär ”potentiella 

gasproduktionen” inte den teoretiska potentiella gasproduktionen (under ideala förhållanden och 

fullständig utrötning) som hade varit mycket högre utan istället en trolig/realistisk uppskattning av den 

biogasproduktion man får ut i fullskala från respektive substrat i den i existerande anläggningen.  

Det som beräknades var biogaspotentialen utifrån hur mycket VS som stoppades in i rötkammaren. 

Detta med formeln:  

                                             (
      

      ⁄ )       

Metanpotentialen här är ett teoretiskt värde som är framtaget på Sundet med avseende på deras 

produktion, men med avstämning mot litteratur värden. De olika substratens metanpotential visas i 

tabell 1. 

Tabell 1: Substratens metanpotential 

Substrat m³CH₄/kg VS 

Slam fr. små verk 0,30 

Trekammarslam 0,20 

Fettavskiljare 0,65 

Bioslam internt 0,17 

Matslurry 0,60 

Matblandning 0,60 

Råslam 0,30 

(Andersson Chan, A., 2013) 

4.2 TS och VS 

TS står för torrsubstans (eller total solids) och används för att fastställa hur mycket material det är 

utöver vatten i provet. Detta kan dock vara missledande om det finns flyktiga ämnen i substratet som 

avgår med vattnet men som skulle ha bidragit till biogasproduktionen i rötkammaren, exempel på 

sådana ämnen är fettsyror och alkoholer. Detta kan göra att den organiska mängden i substraten 

underskattas. (Carlsson & Schnürer 2011, p.5)  
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VS är beteckningen för det engelska Volatile Solids som på svenska innebär glödningsförlust som ofta 

förkortas till GF. Det beräknar man m.h.a. TS, glödresten (GR), och slamvikten (SV) enligt formeln: 

   
     

  
 

Detta används för att beräkna den mängd organiskt material som finns i provet, genom att bränna bort 

allt organiskt material så är det bara det oorganiska kvar. Detta används sedan till för att få fram en 

kvot för VS % av TS vilket används för att räkna ut hur mycket biogas som gåt att få ut ur en viss 

mängd av just det substratet (formeln i 4.1). Ett högt värde på VS innebär att det finns mycket 

organiskt material som skulle kunna bilda biogas men hur mycket det faktiskt bidrar med beror dock 

på vilken sammansättning det organiska materialet har.  

De analyser som har utförts under arbetets gång har gjorts enligt Standard SS 02 81 13 men här följer 

en kort beskrivning.  

Provet skakades för att få en homogen blandning varpå en tarerad degel, alltså att degelns vikt ej 

räknades med i vikten, fylldes och vägdes in. Degeln placerades i ett förvärmt värmeskåp vid 105 °C 

under minst 18 tim. Efter inkubering och att degeln svalnat vägdes degeln och TS beräknades.  

Därefter sattes degeln in i en ugn på 550°C i en timme för att glödgas (förbränna allt organiskt), den 

sattes därefter i en excikator för avsvalning och vägdes sedan in för att bestämning av glödrest (GR = 

aska) och VS beräknades. 

4.3 COD 

Denna metod används för att beräkna den mängd syre som åtgår för att fullständigt oxidera ämnena i 

provet. Detta görs för att kunna beräkna mängden organiskt material i substratet och det genom att få 

ut syreekvivalenterna som behövs för själva oxidationen. Dock kan det för att beräkna material som 

potentiellt kan ge biogas vara missledande då det även oxiderar material som inte nödvändigtvis är 

mikrobiellt tillgängligt. COD kan göras med både magnesium eller krom som oxiderings medel. I 

detta arbete har krom använts och metoden kallas då CODcr men kommer refereras till som COD. 

COD-metoden skulle ha fasats ut för ett par år sen, men många företag har fortfarande tillstånd att 

använda den då de anser att de metoder som ska ersätta denna inte är tillräckligt bra.  

I detta arbete så har industriellt förpreparerade provrör (HachLange, LCI400) använts till analyserna 

och tillvägagångssättet finns beskrivet nedan. Men fettet skiljde sig i analysen för det behövdes 

smältas och ha kraftig omrörning innan de 2 ml till provröret skulle tas, detta för att få en bättre 

fördelning av fettet i vattenlösningen (Lindberg, J. och Åhlander, M. muntligt 2013). 

Först vägdes substrat upp och späddes olika mycket beroende på vilket substrat som skulle analyseras 

(se tabell 2). Efter det förbereddes provrören och direkt efter upphällning provtogs substratet och 2ml 

tillsattes i provrören. Sedan sattes rören i ett värmeblock med ett värmeprogram som var utformat så 

att temperaturen gick upp till 148 °C och hölls vid den temperaturen i 2 tim, sedan kyldes det av och 

när det var nere på 80 °C togs provrören ut för avkylning till rumstemperatur. När den temperaturen 

nåtts mättes rörens absorbans vid 605 nm med en spektrofotometer. 
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Tabell 2: Spädnings schema för laborationerna under arbetet (Förklaringar på förkortningar hittas i kapitel 5.2) Där 

”invägt (g)” innebär den invägda mängden substrat i gram, ”spädning (l)” innebär vad det späddes till, detta med 

vatten och spektro.värde (medel) innebär ett medelvärde på de värden som angavs vid analysen med 

spektrofotometern på de tre analyserna som genomfördes på provet. 

  Invägd (g) Spädning (l) Spektro.värde (medel) 

Substraten v.15 v.16 v.17 v.15 v.16 v.17 v.15 v.16 v.17 

TR-Bellmer 1,6789 1,4531 1,1742 0,100 0,100 0,250 854 866 339 

INK (centrifug) 1,5062 1,5083 1,4039 0,100 0,100 0,100 399 437 417 

Råslam 1,4257 1,4082 1,2176 0,100 0,100 0,100 688 721 802 

INK (Bellmer) 1,0058 1,5287 1,5849 0,100 0,100 0,100 184 354 287 

Slam fr. små verk - - 0,8613 - - 0,100 - - 753 

Trekammarslam 2,8912 2,3811 3,3938 0,100 0,100 0,100 109 143 119 

Fettavskiljare 1,9910 - 1,8906 0,500 - 0,500 277 - 412 

Bioslam internt 1,3645 2,308 2,4805 0,100 0,100 0,100 113 167 190 

RK 1 1,1017 1,2976 1,2658 0,100 0,100 0,100 298 391 398 

RK2 0,9742 1,4553 1,7154 0,100 0,100 0,100 275 428 540 

Bioslam Reppe 1,3181 - - 0,100 - - 257 - - 

Mat-slurry - 0,9358 1,3193 - 0,250 0,250 - 734 934 

Matblandning 1,3680 0,7924 0,9104 0,200 0,250 0,250 889 674 751 

Polymer   5,4001 5,076   0,100 0,050   69 149 

   

Med de förpreparerade provrören så kan man analysera högkoncentrerade substrat inom 3 tim m.h.a. 

en spektrofotometer.  

Reaktionen som sker är: 

               
                 

       

 
        

         

där: 

  
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(Metcalf & Eddy et al. 2003, p.94) 
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5. Utförande 

5.1 Provtagning 

Alla substraten som analyserats i detta arbete förutom ”matslurry” och ”bioslam Reppe” har provtagits 

på Sundet. Matslurry har tagits ute på förbehandlingsanläggningen i Häringetorp och bioslam Reppe 

har tagits ute på anläggningen för avloppsrening i Reppe.  

5.2 Substraten 

(Andersson Chan, A., Johansson, N. och Toll, J., muntligen 2013). 

Internslam 

Det som benämns internslam är det slam som bildas på Sundet under avloppsreningsprocessen d.v.s. 

partiklar och material som avskiljs i sedimenteringsbassängerna när vattnet renas. 

Råslam 

Råslam är det slam som avskiljs i försedimenteringen, efter att fällningskemikalier tillsatts. Råslam 

innehåller relativ hög andel VS och ger förhållandevis mycket biogas.  Råslam kallas ibland också för 

primärslam eller kemslam. 

Bioslam  
Bioslam eller överskottslam har avskiljts i eftersedimenteringen efter det biologiska steget. Detta slam 

har lägre biogaspotetial då det redan har gått genom det biologiska steget och har också en lägre VS 

halt.  

Externa substrat 

Till externa substrat räknas allt det som kommer med bil till Sundet och pumpas in till rötkammaren. 

Andelen externt material har ökat sedan 2007 och står idag för ungefär 30 % av den totala volymen 

som pumpas in i rötkammaren och ungefär 20 % av andel VS. Uppskattningsvis 15-30 % av den totala 

biogasproduktionen kommer från de externa substraten.  

Eftersom andelen externt material ökar, framförallt förbehandlat matavfall, behövs mer kännedom om 

de olika substratens sammansättning. Därför har dessa fraktioner stått i fokus under detta 

examensarbete.  

Fettavskiljarslam 

Detta substrat får man in från olika fettavskiljare från storkök och restauranger i Växjö och 

kringliggande kommuner. Detta är en energirik fraktion som ger mycket gas, men är svår att analysera 

då fett inte löser sig i vatten. Analyserna har utförts under arbetet enligt kapitel 4.  

Trekammarbrunnslam 
Är slam som samlas in från enskilda avlopp från fastigheters trekammarbrunnar som töms med 

slamsug och körs till Sundet. Detta sker främst under sommarhalvåret. Denna fraktion har ofta låg TS 

och låg biogaspotential. 

Matslurry och matblandning 

Växjö kommun har under 2012 påbörjat insamling av matrester från privata hushåll och detta går till 

biogasproduktionen. Insamlade bruna papperspåsar med matavfall genomgår förbehandling vid 

avfallsanläggningen Häringetorp och körs sedan i slambil till Sundet i form av en pumpbar slurry (TS 

c:a 15 %). I detta arbete kallas denna fraktion för matslurry och den provtas ute på 

förbehandlingsanläggningen (Häringetorp) där substratet lagras innan det kommer till Sundet. 
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I Växjö finns även ett antal hushållskvarnar kopplat till en tank (till exempel sjukhuset och Teknikum) 

där matrester samlas efter att ha malts i kvarnen och därefter körs till Sundet. Detta substrat har inte 

separat provtagits i detta arbete. Däremot har en blandning av matslurryn och kvarn/tank fraktionen 

som hamnar i en samlad buffervolym på Sundet och som provtagits före inpumpning till rötkammaren.  

Slam från små reningsverk 

Detta slam tas emot ifrån mindre avloppsreningsanläggningar som inte själva har 

rötning/biogasanläggning. Alltså är detta likt det interna slammet på Sundet. Detta slam avvattnas ute 

på reningsverken t.ex. Rottne och Lammhult och körs sedan till Sundet i slambil för inpumpning i 

rötkammaren. 

Fler provtagningar 

För att få en bra översikt och möjlighet att analysera de olika substraten provtogs det även på punkter 

med blandade substrat.  

Bellmer – Avvattning av slam före rötkammare  

(TR-Bellmer ( =till rötkammare från Bellmer) och INK (Bellmer) (=Inkommande till Bellmer)) 

Innan de interna slammen förs in i rötkammaren på Sundet förs de till en avvattnare (av märket 

Bellmer) för att höja TS-halten. Detta är bra för då minskas volymen av substratet som går in i 

rötkammaren genom att vatten avlägsnas och man uppnår en längre genomsnittlig uppehållstid och 

bättre utrötning av materialet. Det finns dock en liten risk att viktiga näringsämnen följer med rejektet 

(vattenfasen) ut (Schnürer & Jarvis 2009). Till avvattningen före rötkammare tas även 

trekammarbrunnslam som har låg TS och blandas med det interna slammet. Innan avvattningen 

tillsätts en polymer som hjälper till med flockningen av slammet så att TS-halten ökar från 1,5- 2 % 

till 5 % efter avvattningen. 

Färdigrötat slam – inkommande slam till centrifugen ( = INK (Cent.)) 

Detta slam kommer ut från rötkammare 2 och är färdigrötat. Detta är en blandning utav allt i 

rötkammaren och värdena för detta substrat behövs bl.a. för att kunna räkna ut rötningsgraden av 

substraten. Detta bör ha en låg VS andel kvar vilket då indikerar att det organiska materialet brutits 

ned och man har uppnått en god utrötningsgrad. 

Rötkammare 1 

Detta prov är taget ut från rötkammare 1 under rötningsprocessen och innehåller delvis rötat 

internslam. 

Rötkammare 2  
Detta prov är taget ut från rötkammare 2 och innehåller en blandning av alla substrat i den andel som 

det har pumpats in.  
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6. Resultat 

6.1 Resultatet av dataanalysen 

Först sammanställdes mängden av de olika substraten som kommit in till Sundet. Efter det sorterades 

de efter månad och i figur 1 redovisas de med månadsmedelvärdet. Som figur 2 tydligt visar är det 

interna slammet den klart största andelen av rötningsprocessen då det i genomsnitt pumpas in 2915 ton 

slam till rötkammaren per månad. Näst störst andel är trekammarbrunnslammet (784 ton) och detta 

substrat består mestadels utav vatten så det är bara en liten andel organiskt material i de 784 ton som 

tas in. Sedan kommer slam från små reningsverk (364 ton) som är likadant slam som det interna 

slammet. Fjärde mest vanliga substratet är matslurryn med 204 ton. Notera dock att även om fig. 1 

anger månadsmedelvärdet av substrat så är inmatningen av matslurry är ojämnt fördelat över året (fig. 

2-3). Detta är dock ett nytt substrat som man i Växjö bara behandlat sedan våren 2012. En tydlig 

ökning har visats så om en tid när växjöinvånarna blivit mer vana vid denna typ av behandlig av 

matavfallet kan detta substrat antas att öka ännu mer.  

 

Figur 2:Medelvärdet för substratens mängd per månad 

Efter att mängden hade sammanställts så beräknades det hur mycket organiskt material det var i den 

inpumpade mängden av de olika substraten och det redovisas i figur 3.  

 

Figur 3: Mängden inkommet organiskt material uträknat med värdena från detta arbete. 
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Sedan räknades substratens teoretiska biogaspotential (enligt formeln i kapitel 4.1) med TS, VS % av 

TS (som härifrån kommer betecknas med enbart VS) och en biogaskonstant (tabell 1 i kap. 4.1), och 

detta visas i figur 4.  

 

Figur 4: Den teoretiska gasproduktionen för 2012 och till feb. 2013. 

För att se om det finns någon korrelation mellan de olika substrat som förs in för rötning och den 

uppmätta gasproduktion behövs även den specifika gasproduktionen. Den beräknas genom att ta den 

faktiska gasproduktionen (Nm³/d) delar på mängd VS, allt detta som ett genomsnittsvärde på per dag i 

månaden. Figur 4 visar alla tre gasproduktionerna.   

 

Figur 5: Den uppmätta gasproduktionen och den beräknade gasproduktionen mot den specifika gasproduktionen. 

I augusti i figur 5 visar summan av potentiell metanproduktion en mycket hög metanbildning men den 

faktiska produktionen visar en lägre bildning av metan, även den specifika produktionen visar att det 
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introducerades till rötningen men det som kom till Sundet hade varit lagrat sedan våren 2012 då 

insamlingen av matslurry från hushållen började. Eftersom att det hade fått lagras så pass länge hade 
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man sedan från november och framåt i figur 3 ser man att det interna slammet minskar i mängden och 

matslurryn ökar. Tittar man sen i figur 5 ser man att den faktiska gasprodukttionen är stadig och t.o.m. 

lite ökande trots den minskade mängden organiskt material. För att bekräfta detta tittar man sedan på 

den specifika gasproduktionen som tydligt visar att det bildas mer metan per kg organiskt material 

under den perioden. Detta tyder på att matslurryn producerar mer gas än vad intern slammet gör.  

För att svara på fråga nummer tre i frågeställningen så stämmer den potentiella metanproduktionen 

över lag inte med den faktiska metanproduktionen. Detta kan bero på att den gaspotental som har 

används är konstant över hela året men borde kanske istället vara säsongsanpassad. 

6.2 Resultat och diskussion av det laborativa arbetet 

I detta kapitel svaras det på första frågan i frågeställnigen (kap. 1.5) då resultaten för VS, TS och COD 

analyserna redovisas.  

TS och VS 

Resultaten i tabell 3 är framtagna enligt kapitel 5. Det har utförts olika antal analyser på substraten 

p.g.a. att det uppstod tekniska problem på de olika anläggningarna och substraten har därför inte 

kunnat samlas in alla veckor.  

De substrat som har de klart högsta TS värdena är matslurry och matblandningen men 

fettavskiljarslammet har högst andel organiskt material i den torra fraktionen (VS av TS). Slam från 

små reningsverk har ett högre värde i VS än vad råslam har trots att det borde ligga på samma värde. 

En anledning till detta kan vara att slam från små reningsverk blir ihopblandat med matblandningen 

när dess förvaringstank blir full.  

Kollar man på standardavvikelserna för TS och VS i tabell 3 är värdena överlag stabila. Men det är 

några som är mindre stabila. RK1 fick i tredje veckan ett värde på 0,5 % för VS som är lågt då detta 

substrat ligger på 2 % under de andra analyserna och detta ledde till stor skillnad i dess 

standardavvikelse. Även trekammarbrunnslammet har en relativt hög standardavvikelse (6,5 %) för 

VS vilket kan bero på att detta slam är väldigt olikt beroende på att det är taget ifrån enskilda avlopp 

och på så sätt har detta substrat en naturligt hög standardavvikelse. Matblandningen har också relativt 

höga standardavvikelser för VS och TS (ca 2 %). Detta kan bero på vilken sorts mat som hamnar med 

i stickprovet som tas för analys, allt är blandat men det kommer ändå att finnas skillnader, det kan 

även vara en skillnad vid sammansättningen av blandningen i de fall andelen matslurry är högre än det 

från kvarn/tank-substratet. Slam från små reningsverk ändrade sig under tiden av arbetet då det under 

de sista veckorna hade en del av matblandningen i sig (som tidigare har förklarats). Detta leder då till 

att de sista analyserna skiljer sig ifrån de första. Bioslam Reppe gjordes det bara en analys på då det 

inte gick att få tag på mer substrat p.g.a. tekniska problem ute på anläggningen i Reppe.  

  



19 

 

Tabell 3: Medelvärde och standardavvikelse (i procentenheter) för TS och VS analyserna 

Substrat Antal 

analyser 

TS VS VS av TS 

Slam fr. små verk 2 6,0 ± 1,5 % 4,9 ± 1,4 % 80,4 ± 2,6 % 

Trekammarslam 4 0,2 ± 0,1 % 0,1 ± 0,05 % 68,0 ± 6,5 % 

Fettavskiljare 2 3,5 ± 1,7 % 3,4 ± 1,7 % 96,0 ± 2,4 % 

Bioslam internt 3 0,8 ± 0,1 % 0,6 ± 0,04 % 72,5 ± 0,7 % 

Bioslam Reppe 1 1,5 % 0,9 % 59,9 % 

Matslurry 2 15,9 ± 0,9 % 14,4 ± 0,8 % 90,8 ± 0,04 % 

Matblandning 3 13,9 ± 2,2 % 12,4 ± 2,3 % 89,5 ± 2,0 % 

Råslam 4 4,1 ± 0,4 % 3,2 ± 0,3 % 79,3 ± 0,6 % 

INK (centrifug) 4 3,1 ± 0,2 % 2,0 ± 0,1 % 64,3 ± 1,2 % 

INK (Bellmer) 4 1,8 ± 0,2 % 1,4 ± 0,1 % 77,3 ± 0,2 % 

TR-Bellmer 4 4,9 ± 0,6 % 3,8 ± 0,4 % 78,3 ± 0,4 % 

RK 1 4 3,2 ± 0,2 % 1,7 ± 0,8 % 52,9 ± 25,3 % 

RK2 4 3,1 ± 0,2 % 2,0  ± 0,1 % 65,8 ± 0,8 % 

 

I figur 6 jämförs värdena för TS från tabell 3 mot litteraturvärden (Carlsson & Uldal 2009) och som 

man ser är matslurry fraktionen nästan 6 procentenheter högre än litteraturvärdet. Detta beror troligen 

på olika förbehandlingar utav matsubstraten då det är där TS-halten styrs. Man ser också att 

matsubstraten ligger på 14-16% TS i slammet som är mycket högre än resten av substraten som ligger 

på en TS halt kring 1-6%, detta är normalt då maten inte har en lika hög vattenhalt i sig som slam från 

avloppsreningsprocesser. 

 

Figur 6: Diagram över TS halten i substraten. 

I figur 7 visas halten för det organiska materialet i den torra delen av substratet och detta är intressant 

då det är det som visar dess biogaspotential då det bara är det organiska materialet som kan brytas ned 

av bakterierna i rötkammaren. Det enda som sticker ut i figur 7 är den stora standardavvikelsen på 
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litteraturvärden (Carlsson & Uldal 2009) och det visar att skillnaden är mindre på matslurry-fraktionen 

och dess litteraturvärde än i figur 6, vilket tyder på att substraten är av lika sammansättning. 

 

Figur 7: Diagram över VS ( % av TS) 

I tabell 4 jämförs TS och VS värdena från tidigare stickprov och undersökningar med de nya värdena 

som tagits fram i detta arbete. Det man ser är att de överlag ligger rätt lika men att för TS har för de 

nya blivit en aning lägre förutom matblandningen som nu är en aning högre. För VS ligger de också 

mer eller mindre som tidigare, förutom trekammarslammet som blivit mycket lägre än förut, detta, 

som redan nämnts, beror antagligen på den korta perioden och de relativt få prover som tagits ut då 

detta substrat kan variera mycket.  

Tabell 4: Jämförelse med tidigare data för Sundets substrat 

Substrat Antal 

analyser 

TS Gamla 

TS 

VS av TS Gamla 

VS av 

TS 

Slam fr. yttre 

verk 

2 6,0 % 6,3 % 80,4 % 71,3 % 

Trekammarslam 4 0,2 % 0,87 % 68,0 % 85,2 % 

Fettavskiljare 2 3,5 % 5,3 % 96,0 % 96,7 % 

Matslurry 2 15,9 % 15,9 % 90,8 % 90,8 % 

Matblandning 3 13,9 % 12,0 % 89,5 % 92 % 

Råslam 4 4,1 % 6,4 % 79,3 % 78,1 % 

Bioslam internt 3 0,8 % - 72,5 % - 

 

COD 

Även i dessa analyser har det utförts olika många analyser på de olika substrat p.g.a. olika tekniska 

problem på anläggningarna men även resursbrist. I tabell 5 visas resultaten av hur mycket syre det 

behövs för att bryta ned substraten med enheten mg/l. Ju högre värde desto mer oxiderbart material 

finns det i substratet varav huvudparten är organiskt material. Vad man ser i tabell 5 är att 

standardavvikelse är väldigt stor, denna standardavvikelse är mellan veckornas analyser. Men kollar 
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man istället inbördes mellan analyserna för en vecka så är den inte alls lika stor utan ligger på ca 1-7% 

av medelvärdet, vilket är en acceptabel standardavvikelse. 

Tabell 5: Resultat över COD analyserna mellan veckorna 

Substrat Antal 

analyser 

Medelvärde 

(mg/l) 

Standard-

avvikelse 

Skillnad Medelvärde  

(kg COD/ kg VS) 

Slam fr. små verk 1 87465 0 0 % 1,80 

Trekammarslam 3 4432 1128 25 % 2,96 

Fettavskiljare 3 94467 17626 19 % 2,77 

Bioslam internt 3 7726 425 5 % 1,33 

Mat-slurry 2 186536 9642 5 % 1,30 

Matblandning 2 209443 3307 2 % 1,68 

Råslam 3 55091 7696 14 % 1,70 

INK (centrifug) 3 28389 1388 5 % 1,42 

INK (Bellmer) 3 19850 2325 12 % 1,40 

TR-Bellmer 3 60864 8715 14 % 1,59 

RK 1 3 29532 1862 6 % 1,77 

RK2 3 29712 1352 5 % 1,45 

Polymer 2 4306 3032 70 % - 

 

För att lättare se skillnaderna mellan substraten sätts resultatet från tabell 5 in i figur 8. Då framgår 

tydligt att högst andel oxiderbart organiskt material per mängd substrat har matblandningen och 

matslurryn, detta följt av fettavskiljarslam och slam från små reningsverk som i denna undersökning 

kan ha inblandning av matslurry vilket kan förklara varför den ligger högre än internslammet.  

 

Figur 8: Resultatet av COD för analyserna i medelvärde för alla analyser 

Figur 8 visar den mängd syre det behövs för att oxidera det organiska materialet i den torra delen av 

substratet, och ju mer syre det behövs desto mer energi finns i substratet. Alltså är mat-substratens 

torra del det mest energirika och efter det kommer slam från små reningsverk och fettet. Detta verkar 
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inte riktigt stämma då slam från små reningsverk borde ligga på samma nivå som råslammet men än 

en gång tyder detta på att det finns mat i detta substrat. Något annat intressant är substraten ”INK 

(Bellmer)” och ”TR-Bellmer” som är exakt samma substrat bortsett från polymeren som har tillsatts 

till ”TR-Bellmer” för att förtjocka det till ungefär 5 %. Men trots att det är den enda skillnaden så är 

deras resultat väldigt olika ”TR-Bellmer” är ungefär 3 gånger så stort som ”INK (Bellmer)”. Detta 

ledde till tankar kring polymeren och om den hade någon biogaspotential, som man ser i tabell 4 har 

den samma halt COD som trekammarbrunnslam. För att fastställa något behövs flera analyser göras. 

 

Figur 9: COD per VS % av TS 

Hur mycket syre det behövs för att oxidera ett kg organiskt material för de olika substraten presenterar 

figur 10 och värdena är tagna från tabell 5. Här ser man att maten inte behöver mycket syre för att 

oxidera. Man ser även att det organiska material som faktiskt finns i trekammarbrunnslammet behöver 

mycket energi för att oxideras. Enligt Cambi ska avloppsreningslam ligga på 1,70 och enligt arbetets 

analyser har slam från små reningsverk har ett värde på 1,8 och råslammet ett värde på 1,70. Cambi 

säger även att fettavskiljareslam ska ligga på 3,0 och enligt tabell 5 har det ett värde på 2,77 alltså 

stämmer det bra för båda substraten. Men de har även ett värde för matsubstraten som är 3,62 och som 

man ser i figur 10 och tabell 5 ligger inget av matsubstraten på ett värde i närheten utav det. Hur detta 

kan komma sig kan vara för att metoden som använts i detta arbete inte fungerar på dessa substrat så 

som den är och för att få ett mer representativt värde bör en metod tas fram som är anpassad till 

matsubstrat. 

 
 
Figur 10: Medelvärde för hur mycket syre det behövs för att oxidera ett kg organiskt material i substraten. 
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6.3 Resultat av beräkningarna 

I frågeställningen frågas det efter organisk belastning, utrötningsgrad och uppehållstid i rötkammaren. 

Här nedan redovisas resultaten som räknats ut enligt kapitel 2 och värdena är ett medel för perioden 2-

25 april 2013. 
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7. Diskussion 

7.1 Provtagning 

Alla provtagningar under arbetets gång har gjorts av personalen på Sundet och därmed av olika 

personer. Eftersom att det då kan uppstått olikheter i provtagningen kan detta bidragit till skillnaderna 

inom samma substrat. 

7.2 COD-analyserna 

Metoden för COD-analyserna har ej varit optimal för analys av slamprover. Denna metod är gjord för 

vattenanalyser eller helt homogena lösningar trots det används denna metod på laboratorium runt om i 

Europa. Eftersom de lösningar som analyserats i detta arbete innehöll partiklar som ej gick att lösa 

varierar resultaten. De ”vanliga slammen” är någorlunda representativa, medan substraten matslurry 

och matblandning inte alls är det. För fettet utvecklades en metod, som hittas i kapitel 4.3, och den ha 

gett bra resultat enligt jämförelsen för hur mycket syre det behövs för att oxidera ett kilo organiskt 

material. Det behöver genomföras flera analyser för att få ett mer säkrare resultat. För maten skulle det 

varit bra att fastställa en säkrare COD-metod, det fanns inte tid i detta arbete att genomföra det. Ett 

möjligt tillvägagångssätt skulle kunna vara att mixa substrat för att få ett bättre resultat. Det är dock 

osäkert om det skulle ge någon skillnad i resultatet då substratet redan har kvarnats på 

avfallsanläggningen innan det fraktats till Sundet.   

7.3 Förslag till fortsatt arbete 

Som frågeställningen (i kapitel 1.5) säger skulle förslag på uppföljningar ges och här kommer några 

sådana.  

Det vore bra att ha med substraten matblandning och fett i de regelbundna analyserna som görs för VS 

och TS i Sundets laboratorium. Detta borde göras för att få en bättre uppfattning om substratens 

sammansättning, säsongsvariationer och få en bättre rötkammaruppföljning.  

Det hade även varit bra att fortsätta analysera med COD-metoden för att få mer data man kan 

analysera då detta ger en större säkerhet. Detta borde göras i synnerhet för matblandningen och fettet 

eftersom potentialenrna där kan bli mer fastställda än vad de har kunnat bli under detta arbete. Det 

finns fler substrat som skulle kunna analyserats vidare, men jag rekommenderar dessa två specifikt då 

de har den största biogaspotentialen och ger en större skillnad i beräkningar och därför viktigare att 

fastställa än de substrat som har låg biogaspotential. Dessa analyser skulle behövas genomföras minst 

på månadsbasis, detta för att upptäcka säsongsavvikelser.  

Något som hade varit bra att göra är att få in substraten till Sundet mer balanserat så att de inte 

kommer så oregelbundet som det nu gör. Detta för att underlätta planering av provtagning men även 

underlätta för produktionen så att substratet får plats i den tank som är avsedd för respektive substrat. 

Även rutinsättning av hur slammen ska provtas borde göras. Detta för att minimera variation som 

beror på att olika personer provtar slammen.  
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8. Slutsats 
Under detta arbete har COD-metoden med förpreparerade provrör använts och denna metod är inte 

optimal för analyser av slam då det är en metod för vattenanalyser eller homogena lösningar. Trots det 

använder olika laboratorium i Europa denna metod. Resultaten som tagits fram under detta arbete har 

haft stora standardavvikelser mellan veckornas analyser men tittar man inbördes på veckorna så är 

standardavvikelsen acceptabel. Detta kan tyda på en naturligt hög standardavvikelse på de olika 

slammen, vilket är logiskt då slammen kan varierar t.ex. beroende på vad som kommer med i 

reningsstegen på avloppsreningsverket eller hur mycket fett det finns i fettavskiljarslammet. Vid 

jämförelse med värden som Cambi använder sig utav stämmer arbetets resultat bortsett från 

matsubstraten. Varför det inte visar rätt halt COD i matsubstraten kan bero på att metoden inte är 

anpassade till matanalyser och en metod för matsubstraten bör utformas detta med rådan från andra 

laboratorium som använder sig utav samma metod.  

I analysen av data kunde man dra slutsatsen att matslurryn bildar mer metan än vad råslammet gör. 

Vilket är logiskt då det visar högre VS halt och borde visa en högre COD halt enligt litteratur värden. 

TS analysernas resultat visar på att de värden som tagits fram i detta arbetet har de flesta varit något 

lägre än de tidigare. Resultaten för VS analyserna visar dock på att de ligger kring samma värden 

endel högre men andra lägre. 

Tillslut kan det bekräftas att hela frågeställningen är besvarad och arbetet har lagt en bra grund att 

jobba vidare på. 
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Bilaga 1. 

Tabeller över resultat  
I denna bilaga finns all rådata under arbetets alla analyser. 

COD 

 
v.14 v.15 v.15 del 2 v. 16 v.17 v.19 

TR-Bellmer 217621 74671 35132 50688 51105 50807 60354 59321 59184 58769 57235 57564 - - 

INK (centrifug) 84510 - - 26358 25893 27154 27780 30763 28443 30487 29845 28777 - - 

Råslam 35906 55975 31754 43978 49660 51063 50277 48005 55319 64635 69481 63403 - - 

INK (Bellmer) 22061 25717 16733 20084 17797 17101 23353 23157 22895 17982 18108 18171 - - 

Slam fr. yttre verk 59583 - - - - - - - - 90561 86497 85336 - - 

Trekammarslam 3577 - - 3770 3770 3805 4070 9155 4830 3536 3506 3447 - - 

Fettavskiljare - - - 70316 73832 64792 - - - 131175 92563 102877 108975 100792 

Bioslam internt 8190 10683 5299 8208 8428 8208 7279 7192 7279 7902 7700 7337 - - 

RK 1 27770 28035 21861 28411 26323 26323 29593 28900 31828 31522 30969 31917 - - 

RK2 96405 37101 26468 28844 28639 27202 30303 28448 29478 30722 32762 31013 - - 

Bioslam Reppe - 35721 36775 - - - - - - - - - - - 

Mat-slurry - - - - - - 199028 200898 188609 176798 - 176988 - - 

Matblandning - 140767 120931 - - - 215485 211068 211699 221057 202658 194695 - - 

Polymer             1226 1320 1276 7683 7092 7240 - - 

 

 

  



II 

 

 

 

Substrat
en Från 

Datum 
taget 

Datum 
analys 
COD 

Invä
gt (g) 

voly
m 
(ml) 

Spektro.vä
rde 1 

Spektro.vä
rde 2 

Spektro.vä
rde 3 

Med
el 

(bachnr. 
13036) 

Utspädni
ngs-faktor 

Lösning
en 

(mg/l) 

Lösning
en 

(mg/l) 

Lösning
en 

(mg/l) 

1 TR-Bellmer 
2013-
04-11 

2013-
04-11 

1,67
89 100 851 858 853 854 

 
60 50688 51105 50807 

2 
INK 
(centrifug) 

2013-
04-11 

2013-
04-11 

1,50
62 100 397 390 409 399 

 
66 26358 25893 27154 

3 Råslam 
2013-
04-11 

2013-
04-11 

1,42
57 100 627 708 728 688 

 
70 43978 49660 51063 

4 INK (Bellmer) 
2013-
04-11 

2013-
04-11 

1,00
58 100 202 179 172 184 

 
99 20084 17797 17101 

5 
Slam fr. yttre 
verk.                 

 
        

6 
Trekammarsla
m 

2013-
04-11 

2013-
04-11 

2,89
12 100 109 109 110 109 

 
35 3770 3770 3805 

7 Fettavskiljare 
2013-
04-09 

2013-
04-11 

1,99
1 500 280 294 258 277 

 
251 70316 73832 64792 

8 
Bioslam 
internt 

2013-
04-11 

2013-
04-11 

1,36
45 100 112 115 112 113 

 
73 8208 8428 8208 

9 RK 1 
2013-
04-11 

2013-
04-12 

1,10
17 100 313 290 290 298 

 
91 28411 26323 26323 

10 RK2 
2013-
04-11 

2013-
04-12 

0,97
42 100 281 279 265 275 

 
103 28844 28639 27202 

11 
Bioslam 
Reppe                 

 
        

12 Mat-slurry                 
 

        

13 Matblandning                 
 

        

 



III 

 

Från 
Datum 
taget 

Datum 
analys 

Invägt 
(g) 

volym 
(ml) 

Spektro.vä
rde 1 

Spektro.vä
rde 2 

Spektro.vä
rde 3 

Övri
gt 

Bachn
r. 

Koncentrat
ion (mg/l) 

Lösning
en 

(mg/l) 

Lösning
en 

(mg/l) 

Lösning
en 

(mg/l) 

TR-Bellmer 
2013-04-

18 
2013-04-

19 1,4531 100 877 862 860   
1307

2 69 60354 59321 59184 

INK (centrifug) 
2013-04-

18 
2013-04-

18 1,5083 100 419 464 429   
 

66 27780 30763 28443 

Råslam 
2013-04-

18 
2013-04-

18 1,4082 100 708 676 779   
 

71 50277 48005 55319 

INK (Bellmer) 
2013-04-

18 
2013-04-

19 1,5287 100 357 354 350   
 

65 23353 23157 22895 

Slam fr. Yttre 
verk.                 

 
        

Trekammarsla
m 

2013-04-
18 

2013-04-
18 2,3811 100 96,9 218 115   

 
42 4070 9155 4830 

Fettavskiljare                 
 

        

Bioslam 
internt 

2013-04-
19 

2013-04-
19 2,3080 100 168 166 168   

 
43 7279 7192 7279 

RK 1 
2013-04-

18 
2013-04-

19 1,2976 100 384 375 413   
 

77 29593 28900 31828 

RK2 
2013-04-

18 
2013-04-

19 1,4553 100 441 414 429   
 

69 30303 28448 29478 

Bioslam Reppe                 
 

        

Mat-slurry 
2013-04-

12 
2013-04-

18 0,9358 250 745 752 706 

fryst 
12/4 
till 
17/4 

 
267 199028 200898 188609 

Matblandning 
2013-04-

18 
2013-04-

18 1,7514 250 1110 1081 1096   
 

143 158445 154305 156446 

Polymer 
2013-04-

18 
2013-04-

18 1,9182 100 24,5 23,5 23,7   
 

52 1277 1225 1236 

Matblandning 2013-04- 2013-04- 0,7924 250 683 669 671   
 

315 215485 211068 211699 



IV 

 

18 19 

Polymer 
2013-04-

18 
2013-04-

19 5,4001 100 66,2 71,3 68,9   
 

19 1226 1320 1276 

 

Från 
Datum 
taget 

Datum 
analys 

Inväg
t (g) 

voly
m 
(ml) 

Spektro.vär
de 1 

Spektro.vär
de 2 

Spektro.vär
de 3 

Övrig
t 

Bachn
r. 

Spädfakt
or 

Lösninge
n (mg/l) 

Lösninge
n (mg/l) 

Lösninge
n (mg/l) 

TR-Bellmer 
2013-04-

25 
2013-04-

25 
1,825

8 100 1073 1045 1051   13072 55 58769 57235 57564 

INK (centrifug) 
2013-04-

25 
2013-04-

26 
1,403

9 100 428 419 404   
 

71 30487 29845 28777 

Råslam 
2013-04-

25 
2013-04-

26 
1,217

6 100 787 846 772   
 

82 64635 69481 63403 

INK (Bellmer) 
2013-04-

25 
2013-04-

25 
1,584

9 100 285 287 288   
 

63 17982 18108 18171 

Slam fr. yttre 
verk. 

2013-04-
25 

2013-04-
25 

0,861
3 100 780 745 735   

 
116 90561 86497 85336 

Trekammarslam 
2013-04-

25 
2013-04-

25 
3,393

8 100 120 119 117   
 

29 3536 3506 3447 

Fettavskiljare 
2013-04-

25 
2013-04-

25 
1,890

6 500 496 350 389   
 

264 131175 92563 102877 

Bioslam internt 
2013-04-

25 
2013-04-

25 
2,480

5 100 196 191 182   
 

40 7902 7700 7337 

RK 1 
2013-04-

25 
2013-04-

26 
1,265

8 100 399 392 404   
 

79 31522 30969 31917 

RK2 
2013-04-

25 
2013-04-

26 
1,715

4 100 527 562 532   
 

58 30722 32762 31013 

Bioslam Reppe                 
 

        

Mat-slurry 
2013-04-

25 
2013-04-

26 
1,319

3 250 933 1001 934   
 

189 176798 189684 176988 

Matblandning 2013-04- 2013-04- 0,910 250 805 738 709   
 

275 221057 202658 194695 



V 

 

25 25 4 

Polymer 
2013-04-

25 
2013-04-

26 
5,076

0 250 156 144 147   
 

49 7683 7092 7240 

TR-Bellmer 
2013-04-

25 
2013-04-

26 
1,174

2 250 357 333 326   
 

213 76009 70899 69409 

 

Från 
Datum 
taget 

Datum 
analys 

Invägt 
(g) 

voly
m 
(ml) 

Spektro.värd
e 1 

Spektro.värd
e 2 

Spektro.värd
e 3 

Övrig
t 

 

Koncentratio
n (mg/l) 

Lösninge
n (mg/l) 

Lösninge
n (mg/l) 

Lösninge
n (mg/l) 

Fettavskiljar
e 

 2013-05-
08 

2013-05-
08 

2,688
7 500 586 542 -   

 
186 108975 100792 - 

 

  



VI 

 

TS och VS 

Från 
Datum 
taget 

Datum 
analys Formvikt (g) Slamvikt (g) Torkat (g) Glödgat (g) TS VS VS/TS 

Slam fr. Yt. verk. 
2013-04-

02 
2013-04-

02 52,845 44,6536 55,0477 53,3172 4,9 % 3,9% 78,6% 

Trekammarslam 
2013-04-

02 
2013-04-

02 45,6194 59,3546 45,7016 45,6534 0,1% 0,1% 58,6% 

Fettavskiljare 
2013-04-

02 
2013-04-

02 46,4287 52,361 65,2822 46,5919 36,0% 35,7% 99,1% 

Bioslam internt 
2013-04-

02 
2013-04-

02 44,719 56,8953 45,213 44,859 0,9% 0,6% 71,7% 

Bioslam Reppe                   

Mat-slurry                   

Matblandning                   

Råslam 
2013-04-

02 
2013-04-

02 40,7173 55,2506 42,9286 41,1715 4,0% 3,2% 79,5% 

INK (centrifug) 
2013-04-

02 
2013-04-

02 46,339 51,281 47,8288 46,8798 2,9% 1,9% 63,7% 

INK (Bellmer) 
2013-04-

02 
2013-04-

02 35,5074 37,703 36,1867 35,6608 1,8% 1,4% 77,4% 

TR-Bellmer 
2013-04-

02 
2013-04-

02 33,948 44,7956 36,1722 34,4345 5,0% 3,9% 78,1% 

RK 1 
2013-04-

02 
2013-04-

02 34,6666 42,2339 35,958 35,112 3,1% 2,0% 65,5% 

RK2 
2013-04-

02 
2013-04-

02 34,7886 41,9421 36,0618 35,235 3,0% 2,0% 64,9% 

 

  



VII 

 

Från 
Datum 
taget 

Datum 
analys 

Formvikt 
(g) 

Slamvikt 
(g) 

Torkat 
(g) Glödgat (g) TS VS VS/TS 

Slam fr. Yttre 
verk.                   

Trekammarslam 
2013-04-

11 
2013-04-

11 46,7274 56,5436 46,8708 46,7706 0,3% 0,2% 69,9% 

Fettavskiljare 
2013-04-

09 
2013-04-

09 44,74 50,2152 45,9235 44,8075 2,4% 2,2% 94,3% 

Bioslam internt 
2013-04-

09 
2013-04-

09 46,345 59,3451 46,7984 46,4677 0,8% 0,6% 72,9% 

Bioslam Reppe 
2013-04-

09 
2013-04-

10 18,1142 41,6463 18,7318 18,3619 1,5% 0,9% 59,9% 

Mat-slurry                   

Matblandning 
2013-04-

09 
2013-04-

09 17,856 24,5535 20,7837 18,2232 11,9% 10,4% 87,5% 

Råslam 
2013-04-

09 
2013-04-

09 46,7262 68,2761 49,1993 47,2356 3,6% 2,9% 79,4% 

INK (centrifug) 
2013-04-

11 
2013-04-

11 46,3401 53,8531 47,9628 46,9366 3,0% 1,9% 63,2% 

INK (Bellmer) 
2013-04-

09 
2013-04-

09 44,0223 56,7794 45,0589 44,2595 1,8% 1,4% 77,1% 

TR-Bellmer 
2013-04-

09 
2013-04-

09 40,7192 68,3249 43,5166 41,3125 4,1% 3,2% 78,8% 

RK 1 
2013-04-

09 
2013-04-

09 34,6666 44,9792 36,0274 35,1427 3,0% 2,0% 65,0% 

RK2 
2013-04-

09 
2013-04-

09 35,5061 51,9723 37,0113 36,0286 2,9% 1,9% 65,3% 

 

  



VIII 

 

Från Datum taget 
Datum 
analys Formvikt (g) Slamvikt (g) 

Torkat 
(g) 

Glödgat 
(g) TS VS VS/TS 

Slam fr. Yttre verk. 2013-04-18                 

Trekammarslam 2013-04-18 2013-04-18 19,482 25,7219 19,5434 19,4981 0,24% 0,2% 73,8% 

Fettavskiljare 2013-04-18                 

Bioslam internt 2013-04-18                 

Bioslam Reppe 2013-04-18                 

Mat-slurry 2013-04-12 2013-04-18 22,1498 35,3258 27,5344 22,6491 15,2% 13,8% 90,7% 

Matblandning 2013-04-18 2013-04-18 46,4314 64,4976 55,0723 47,3341 13,4% 12,0% 89,6% 

Råslam 2013-04-18 2013-04-18 45,6228 55,5212 47,9113 46,1136 4,1% 3,2% 78,6% 

INK (centrifug) 2013-04-18 2013-04-18 46,0333 53,78 47,7491 46,6177 3,2% 2,1% 65,9% 

INK (Bellmer) 2013-04-18 2013-04-18 36,393 49,1225 37,3988 36,6237 2,0% 1,6% 77,1% 

TR-Bellmer 2013-04-18 2013-04-18 36,5487 65,8559 40,0918 37,3336 5,4% 4,2% 77,8% 

RK 1 2013-04-18 2013-04-18 34,6664 36,08 35,8343 35,66 3,2% 0,5% 14,9% 

RK2 2013-04-18 2013-04-18 45,6819 54,5579 47,4807 46,2824 3,3% 2,2% 66,6% 

 

  



IX 

 

Från Datum taget 
Datum 
analys Formvikt (g) Slamvikt (g) 

Torkat 
(g) 

Glödgat 
(g) TS VS VS av TS 

Slam fr. yttre 
verk. 2013-04-25 2013-04-25 17,8833 20,4536 19,3364 18,1413 7,10% 5,8% 82,2% 

Trekammarslam 2013-04-25 2013-04-25 53,6477 44,6047 53,7527 53,6793 0,24% 0,2% 69,9% 

Fettavskiljare 2013-04-25 2013-04-25 18,5055 14,2052 19,1731 18,5207 4,70% 4,6% 97,7% 

Bioslam internt 2013-04-25 2013-04-25 28,485 25,4521 28,6808 28,5380 0,77% 0,6% 72,9% 

Bioslam Reppe                   

Mat-slurry 2013-04-25 2013-04-25 46,0527 70,4430 57,6540 47,1217 16,5% 15,0% 90,8% 

Matblandning 2013-04-25 2013-04-25 18,1175 24,7007 22,1441 18,4589 16,3% 14,9% 91,5% 

Råslam 2013-04-25 2013-04-25 36,395 57,8848 39,0700 36,9311 4,6% 3,7% 80,0% 

INK (centrifug) 2013-04-25 2013-04-25 53,4011 43,6429 54,8375 53,9123 3,3% 2,1% 64,4% 

INK (Bellmer) 2013-04-25 2013-04-25 19,4845 28,6798 19,9641 19,5926 1,7% 1,3% 77,5% 

TR-Bellmer 2013-04-25 2013-04-25 45,6829 63,8437 48,9251 46,3868 5,1% 4,0% 78,3% 

RK 1 2013-04-25 2013-04-25 22,1556 25,4084 23,0099 22,4450 3,4% 2,2% 66,1% 

RK2 2013-04-25 2013-04-25 36,5502 47,0724 38,0643 37,0580 3,2% 2,1% 66,5% 

 

  



X 

 

TS v. 14 v.15 v. 16 v.17 Antal analyser Medel: STD 

Slam fr. yttre verk 4,93% - - 7,10% 2 6,02% 1,5% 

Trekammarslam 0,14% 0,25% 0,24% 0,24% 4 0,22% 0,1% 

Fettavskiljare - 2,36% - 4,70% 2 3,53% 1,7% 

Bioslam internt 0,87% 0,76% - 0,77% 3 0,80% 0,1% 

Bioslam Reppe - 1,48% - - 1 1,48% 
 Mat-slurry - - 15,24% 16,47% 2 15,86% 0,9% 

Matblandning - 11,92% 13,40% 16,30% 3 13,87% 2,2% 

Råslam 4,00% 3,62% 4,12% 4,62% 4 4,09% 0,4% 

INK (centrifug) 2,91% 3,01% 3,19% 3,29% 4 3,10% 0,2% 

INK (Bellmer) 1,80% 1,83% 2,05% 1,67% 4 1,84% 0,2% 

TR-Bellmer 4,97% 4,09% 5,38% 5,08% 4 4,88% 0,6% 

RK 1 3,06% 3,03% 3,24% 3,36% 4 3,17% 0,2% 

RK2 3,04% 2,90% 3,30% 3,22% 4 3,11% 0,2% 

 

VS v. 14 v.15 v. 16 v.17 Antal analyser Medel: STD 

Slam fr. yttre verk 3,9% - - 5,8% 2 4,86% 1,4% 

Trekammarslam 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 4 0,15% 0,05% 

Fettavskiljare - 2,2% - 4,6% 2 3,41% 1,7% 

Bioslam internt 0,6% 0,6% - 0,6% 3 0,58% 0,04% 

Bioslam Reppe - 0,9% - - 1 0,89% 
 Mat-slurry - - 13,8% 15,0% 2 14,39% 0,8% 

Matblandning - 10,4% 12,0% 14,9% 3 12,45% 2,3% 

Råslam 3,2% 2,9% 3,2% 3,7% 4 3,25% 0,3% 

INK (centrifug) 1,9% 1,9% 2,1% 2,1% 4 1,99% 0,1% 

INK (Bellmer) 1,4% 1,4% 1,6% 1,3% 4 1,42% 0,1% 

TR-Bellmer 3,9% 3,2% 4,2% 4,0% 4 3,82% 0,4% 

RK 1 2,0% 2,0% 0,5% 2,2% 4 1,67% 0,8% 



XI 

 

RK2 2,0% 1,9% 2,2% 2,1% 4 2,05% 0,1% 

 

VS/TS V.14 v.15 v.16 v.17 Antal analyser Medel: STD 

Slam fr. yttre 
verk 78,6% - - 82,2% 2 80,40% 2,6% 

Trekammarslam 58,6% 69,9% 73,8% 69,9% 4 68,05% 6,5% 

Fettavskiljare - 94,3% - 97,7% 2 96,01% 2,4% 

Bioslam internt 71,7% 72,9% - 72,9% 3 72,51% 0,7% 

Bioslam Reppe - 59,9% - - 1 59,89% 
 Mat-slurry - - 90,7% 90,8% 2 90,76% 0,04% 

Matblandning - 87,5% 89,6% 91,5% 3 89,51% 2,0% 

Råslam 79,5% 79,4% 78,6% 80,0% 4 79,34% 0,6% 

INK (centrifug) 63,7% 63,2% 65,9% 64,4% 4 64,32% 1,2% 

INK (Bellmer) 77,4% 77,1% 77,1% 77,5% 4 77,26% 0,2% 

TR-Bellmer 78,1% 78,8% 77,8% 78,3% 4 78,26% 0,4% 

RK 1 65,5% 65,0% 14,9% 66,1% 4 52,89% 25,3% 

RK2 64,9% 65,3% 66,6% 66,5% 4 65,83% 0,8% 

 

 


