
Anaerob rening på reningsverk med utnyttjande 
av överskottsvärme från kraftvärmeverk eller 
processindustri 

SYSTEMTEKNIK                1199 

Lina Cardell, Andreas Berg, Ylva Borgström, Christer Gustavsson, Anna Karlsson, 
Jörgen Ejlertsson, Fredrik Nilsson 



 

 

  



 

 

 

Anaerob rening på reningsverk med utnyttjande av 
överskottsvärme från kraftvärmeverk eller 

processindustri 

 
 

Anaerobic treatment in waste water treatment 
plant with utilization of excess heat from CHP or 

process industry  
 
 

Lina Cardell, Andreas Berg, Ylva Borgström, Christer Gustavsson, 
Anna Karlsson, Jörgen Ejlertsson, Fredrik Nilsson 

 
 
 
 

SYS08-851 

VÄRMEFORSK Service AB 
101 53  STOCKHOLM · Tel 08-677 25 80 

December 2011 
ISSN 1653-1248 





VÄRMEFORSK 
   
 

i 

Abstract  

COD reduction with UASB technology was tested on waste water at three different 
temperatures, 25, 30 and 35oC. These tests gave a COD-reduction over the UASB of 
about 60%. No effect of the temperature on the COD-reduction was observed at the 
organic loads applied (max loading was obtained with waste water containing about  
170 mg/L of COD at an hydraulic retention time of 1.5 hours). Tests of anammox 
showed that this technique is a possible denitrification method to use on the COD 
reduced waste water coming out of the UASB.  
 
The investment costs for building an anaerobic step on two municipal waste water 
treatment plants were calculated. For a small anaerobic step treating 535 m3/h of waste 
water, producing 1,4 GWh of biogas a year the investment cost was estimated to  
19 MSEK. For a larger anaerobic step treating 1070 m3/h of waste water, producing  
2,8 GWh of biogas a year the investment cost was estimated to 33 MSEK. The heat 
demand is about 140 GWh a year for the larger plant and 70 GWh a year for the smaller 
plant. To make this solution profitable it is necessary to find a source of heat at low cost 
and within a short distance. 
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Sammanfattning  

Svenska, kommunala reningsverk (VA-verk) renar avlopp från hushåll och industrier 
genom kombinationer av mekanisk, biologisk och/eller kemisk rening. Normalt avskiljs 
35-70% av allt organisk material (COD) som slam vilket kan rötas till biogas i 
totalomblandade tankreaktorer. Större delen av resterande COD oxideras till CO2 i 
luftade, aeroba system. Luftningen kräver mycket energi samtidigt som energin som 
finns bunden i CODn till stor del går förlorad som värme.  

Målet för projektet var att utvärdera möjligheterna att utnyttja även den lösta CODn för 
biogasproduktion genom att ersätta delar av den aeroba reduktionen av inkommande 
COD med anaerob rening men samtidigt bibehålla en bra kväverening.  
 
Grundprincipen för föreslagen reningsprocess är att ta en delström (ca 50%), efter 
befintlig försedimentering, värma och behandla denna anaerobt i en UASB- (upflow 
anaerobic sludge blanket) reaktor. Det renade vattnet leds därefter till kväverening och 
därefter tillbaka till befintlig biologisk rening. Värmebehovet kan fyllas genom 
användande av överskottsvärme från närliggande processindustri eller kraftvärmeverk.  
 
Försök i labbskala med UASB-reaktorer utfördes för tre olika temperaturer 25oC, 30oC 
och 35oC, med vatten från Slottshagens reningsverk i Norrköping. Resultaten från 
försöken visar att man i en storskalig anläggning kan räkna med ca 60% COD-
reduktion. Ingen skillnad i COD-reduktion kunde ses mellan de olika testade 
temperaturerna för den belastning som testades, ner till 1,5 h uppehållstid och vatten 
med en COD-halt på ca 170 mg/l. Anammoxtester på det utgående vattnet från 
reaktorerna visar att denna metod kan fungera som ett alternativt kvävereningssteg på 
ett vatten som detta där en stor del av CODn reducerats.  
 
För ett anaerobt reningssteg som klarar att ta hand om halva flödet på ett reningsverk 
liknande Slottshagens Reningsverk i Norrköping med en belastning på ca 150 000 PE 
och med ett flöde på i snitt 2150 m3/h beräknas investeringskostnaden exklusive 
markarbeten och gasuppgraderingsanläggning till ca 33 MSEK. För ett hälften så stort 
reningsverk beräknas investeringskostnaden till ca 19 MSEK. Den större anläggningen 
beräknas producera ca 2,8 GWh biogas/år och den mindre ca 1,4 GWh biogas/år.  
 
Driftskalkylen för det större VA-verket ger ett driftöverskott på 3,1 MSEK/år och för 
det mindre VA-verket ett driftöverskott på 1,5 MSEK/år om priset för värmet inte tas 
med i kalkylen. Det större VA-verket kräver ca 140 GWh värmeenergi per år och det 
mindre kräver ca 70 GWh värmeenergi per år. För att få ekonomisk lönsamhet krävs en 
värmekälla med låg kostnad och det fysiska avståndet till denna får ej vara för långt. 
Alternativt kan värmeintegrering krävas åtminstone vintertid för att minska 
värmebehovet.  
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Executive Summary  

Introduction 

Swedish municipal waste water treatment plants are today purifying sewage from 
households and industries by combinations of mechanical biological and chemical 
purification. Normally 30-70% of the organic material (COD) is separated as sludge 
which can be anaerobic digested to biogas in stirred tank reactors. The major part of the 
remaining COD is oxidized to carbon dioxide in aerated systems. The aeration demands 
a lot of energy while a major part of the energy bound in the COD is lost as heat.  
 
The goal of this project is to evaluate the possibilities to utilize also the dissolved COD 
for biogas production by replacing parts of the aerobic reduction of incoming organic 
matter with anaerobic reduction and maintaining good nitrogen purification.  
 
The fundamental principle of the proposed purification process is shown in Figure 2 and 
Figure 3. The principle is to take out half of the flow, after or before existing 
sedimentation, heat and treat this flow in a UASB (upflow anaerobic sludge blanket) 
reactor. The treated water should then go through a nitrogen reduction step and after 
that back to the biological purification. The requirement of heating can be fulfilled by 
the utilization of excess heat from a nearby process industry or CHP. 
 

Materials and methods, Lab experiments 

The lab test set up included reactor experiment 1 and 2, (RE1 and RE2). For reactor 
configuration see Figure 4 and Figure 5. RE1 was mainly used for tests related to 
method development (lab-scale process design and process monitoring). In some cases a 
more thorough investigation of issues raised during RE1was found necessary and this 
resulted in two “add-on experiments” (AOE1 and AOE2). In AOE1, the losses in COD 
while storing of the wastewater at +2 to +4°C was investigated and AOE2 was done to 
decide how much methane (as COD) that was dissolved in the effluent. The ability of 
the granulated sludge to transform the organic material in the ingoing wastewater was 
evaluated as COD-reduction (CODin-CODout/CODin). 

Water from the wastewater treatment plant in Norrköping (Slotthagen) was used for the 
tests. The water was mainly collected from the pre-sedimentation step but in RE2 also 
water taken before the pre-sedimentation was used. The working temperatures and 
hydraulic retentions times (HRT) of the two experiments are given in Figure 6. 

RE1 included UASB-reactors R1, R2 and R3 and was run for 51 days. At day 46 of 
RE1 an anammox-test was performed to evaluate this method as an alternative to 
conventional nitrification-denitrification. This test was performed at Sjöstadverket in 
Henriksdal, Stockholm. 

RE2 included R4, R5 and R6, this experiment was run at higher organic loading rates 
than RE1. For RE2 the OLR was for R5 and R6 increased by decreasing the HRT 
(Figure 7) while for R4 tests with pre-hydrolysis of water taken before the pre-
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sedimentation was done with the aim of increasing the solved COD-fraction in the 
UASB influent (Figure 7). From day 9 of RE2 all effluent samples for COD-
determinations were filtered at 1.6 µm in order to avoid effects of washout of sludge 
from the bed. At one occasion during RE2 malfunctions at the WWTP in Norrköping 
caused temporary increased COD-levels in the influent of R4. 
 
After finishing RE2, a short test to evaluate the bacterial activity of the granulated bed 
in the UASB was performed by increasing the organic loading with glucose (0.2 g/L). 
 
Analyzed parameters 
 
COD  
The COD was measured spectrophotometrically on non-homogenized samples using 
cuvettes LCK314 and LCK814 from Hach Lange, Germany. Samples for COD-analysis 
were taken daily on the effluent while ingoing water was sampled on arrival to the lab 
and during AOE1. The analyses were performed directly or after storage at -20°C for 
max 30 days.  
 
TOC 
The TOC-content of the influent and effluent were analyzed twice a week using 
cuvettes LCK385 and LCK386 (Hach Lange, Germany) for spectrophotometric 
determination.  
 
pH  
pH was measured on influent and – effluent samples twice a week using a pH meter 
from Inolab according to the Swedish standard (SS-EN 12176, ed. 1)  
 
Suspended particles  
The concentration of suspended particles in the influents and effluents were analyzed 
twice and once a week respectively according to Swedish standard (SS-EN 872 ed. 2). 
 
Gas production 
The gas production from the reactors was only measured during the final experiment 
where the OLR was increased by addition of glucose. The gas produced was determined 
using gas meters based on the principal of water displacement. 
 
VFA 
The concentration of VFA (acetic, propionic, isobutyric, butyric, capronic, isocapronic, 
valeric and isovaleric acids) were measured on the influent twice a week (directly after 
sampling at the WWTP) while the effluent was sampled once a week. The analyses 
were performed using a gas chromatograph with flame ionization detector. 
Nitrogen analyses and buffering capacity 
Ammonium-, nitrite- and nitrate-nitrogen content on the influent and effluents from R1, 
R2 and R3 was analyzed in connection to the anammox-tests. Cuvettes from Hach 
Lange were used according to Table 3. Also the buffering capacity was analyzed during 
this period (Hach Lange, cuvetts LCK362).  
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Biological oxygen demand (BOD7)  
BOD7 gives the amount of oxygen consumed from degradation performed under seven 
days incubation at anaerobic condition. The analyses were performed on the influent 
and effluent once a week at the laboratory in Slottshagen according to Swedish Standard 
(SS-En 1899 ed. 1). The influent was stored at +4°C for max 3 days before the analysis 
while the effluent had been collected over night (maximum duration 15 h).  
 
Results -Lab experiments  
 
Reactor experiment 1 (RE 1) 
 
Analyzed process parameters 
Ranges for COD, BOD7, TOC, VFA, suspended particles and pH on the influent and 
effluents from R1, R2 and R3 during RE1 are given in Table 4. The OLR was 45-80 mg 
COD per L and day during RE1. 
 
COD-reduction 
The COD-reduction was around 70% for all three reactors at 3 h HRT while slightly 
lower (∼65%) at 6 h HRT (see Table 5 for more detailed values including standard 
deviation for each reactor at both HRT). The variation in COD-reduction for RE1 over 
time is shown in Figure 8. It should be noted that the COD-reduction are calculated 
from COD-values from unfiltered samples and that losses of COD at +4°C and room 
temperature was not considered in RE1. 
 
Anammox experiments  
The anammox methodology was shown to work as a means to reduce the amount of 
ammonium-N in the effluent without the need of adding a carbon source. A linear 
decrease was observed in all performed tests, and the rate of decrease was between 1.6 
and 4.2 mg NH4-N per L and h (Figure 9). The concentration of nitrate increased 
slightly during the experiment.  
 
Add-on experiments 
 
Storing of influent wastewater at +4°C 
The average decrease in COD-levels after storage of water taken after pre-sedimentation 
of the influent at +4°C for 1-4 days are given in Table 6.  
 
Storing of influent wastewater at room temperature (RT)  
The average decreases in COD-levels after storage of the influent at RT (∼20°C) are 
given in Table 7. The longer HRT for R4 gave a loss at storage at RT of 11% and a 
correction factor of 0.89 was thus used when calculating COD-reduction for R4. For R5 
and R6 samples for COD-determination and thus calculation of COD reduction was 
taken after only 3 h in RT and the loss in COD was at this time 0% (Table 7).  
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Methane dissolved in the effluent  
Degassing of the effluent in order to get rid of methane possibly dissolved in the UASB-
effluent did not give any clear reduction in COD-level. Thus, methane possibly 
dissolved in the effluent did not affect the COD-measurements.  
 
Reactor experiment 2 (RE2) 
 
Pre-hydrolysis  
Tests with pre-hydrolysis of wastewater taken before the pre-sedimentation tank were 
performed to evaluate the possibility to increase the amount of dissolved COD in the 
influent of reactor R4. The effect of the pre-hydrolysis did however vary over time. 
Mean values of measured total COD (unfiltered samples) showed a decrease of 3% over 
the pre-hydrolysis step, while dissolved COD (filtered samples) decreased with 9% 
(mean values).  
 
Analyzed process parameters 
The range for COD, TOC, BOD7, VFA, suspended particles and pH are for reactor R4 
given in Table 8 and for reactors R5 and R6 in Table 9. The OLR was during the 
experiment 65-85 mg COD/L and h for R4. The OLR for R5 and R6 are given in Table 
10.  
 
COD-reduction  
The average COD-reduction was ∼40% for R4 (Figure 11). The COD of the influent 
was 90-140 mg/L while the effluent contained 35-85 mg COD/L. For R5 and R6 are 
average values for the different periods (Figure 12) given in Table 11 and Table 12. 
Figure 11 and Figure 12 shows the variations in COD-reduction over time.  
 
Adjusted COD-reduction 
CODin of. (of=unfiltered) is COD-values of non-filtered influent samples and there no 
consideration to effects of storing has been made. By using CODin of instead of  
CODin are the adjusted COD-reduction values obtained according to  
(CODin of.-CODout)/CODin of.  
 
Results from RE2 during a period of high OLR 
A malfunction at the WWTP gave increased COD-values in the influent to R4  
(890 mg COD/L) at one occasion resulted in an increased in the OLR to about 300 mg 
COD per L and h. An increase in gas production was noticed as large gas bubbles were 
seen in the upper part of the reactor. A COD-reduction of 62% was obtained for this 
period and only with this water was an increase in the solved COD-fraction likely 
obtained as judged from increasing VFA-levels together with the visual increase in gas 
production.  
 
Addition of glucose  
The results from the planed OLR-increase by addition of glucose performed after that 
RE2 was completed showed that R4, R5 and R6 had the ability to degrade organic 
material to CH4 and CO2. The gas production was 0.5, 0.9 and 1.2 L of biogas which 
corresponds to gas yield of 20, 35 and 45% as calculated from the theoretical biogas 
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potential of glucose. After the two day experiment, pH of the effluent had decreased 
from 7.5-8.0 to 7.3-7.4, likely as a result of VFA-accumulation.  
 
Discussion, Lab experiments 
 
Reactor experiments 1 and 2 
Both RE1 and RE2 gave stable processes for all three reactors with only minor 
variations in monitored parameters (Table 4 and Table 8 and Table 9 respectively). 
Stable COD-reduction levels show that the microorganisms managed the variations in 
OLR applied and also that the processes could be run down to a HRT of 1.5 h.    

The most challenging when operating an UASB-reactor is according to Bal and Dhagat 
(2001) to obtain an efficient extraction of the methane dissolved in the effluent and to 
get a good fluidization of the granule bed. An improvement in the distribution of the 
influent of the lab-scale reactors was done from RE1 to RE2 and this seemed, from 
visual inspection, to have increased the fluidization of the beds of all three reactors in 
RE2. These changes might have decreased the losses of sludge from the granule bed, 
but also in RE2 some losses were observed and compensated for by filtration of samples 
used for COD-determination.   
 
The larger variations of COD-reduction in RE1 compared to RE2 show that the 
compensations made related to losses in COD during storage and to increases in 
suspended COD due to losses of sludge from the granule bed improved the possibility 
to calculate a representative COD-reduction. However, regardless of the larger 
variations in COD-reduction values for RE1 we could conclude that the temperature in 
the interval 25-35°C did not seem to influence the COD-reduction (Figure 8). This 
observation is also in agreement with results presented by Hellström et al. (2008).  
 
A co-variation between the CODin and the COD-reduction was observed, the clearest 
example of this was observed for R5 and R6, phase 2 (Figure 12). This co-variation 
shows that the processes have an over-capacity, at least at the lower COD-loads and that 
the OLR-max was not reached under the conditions tested. That the reactors had an 
over-capacity could also be seen during the sudden and unplanned increase in COD of 
the influent of R4.  
 
However, the final test, where glucose was added to R4, R5 and R6 at an OLR of  
0.2 g glucose/L gave a sharp increase in OLR and resulted in decreasing pH. This shows 
that OLRs of that magnitude cannot likely be applied without acclimation period with a 
stepwise increase in OLR. This final test also showed a difference in gas-production 
related to temperature at the higher OLR applied which implies that effects of 
temperature in terms of higher COD-reduction might be related to the OLR. However, 
the relation between dissolved methane and temperature might also affect these results 
and needs to be considered. Hellström et al. (2008) did the same observation as we, i.e. 
that the COD-reduction was not related to temperature while the gas-production 
increased with increasing temperature, in their case temperatures between 16 and 30°C 
were applied. 
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Adjusted COD-reduction 
The use of the adjusted COD-reduction likely gives a more correct picture of possible 
COD-reduction, as storage of influent will not be performed in full scale. The adjusted 
COD-reduction was for R5 and R6 61% (Table 13), compared to 43% if no 
considerations to storage effects and losses of sludge from the granule bed were given. 
Table 14 shows COD-reduction values obtained in earlier studies treating wastewaters 
with UASB-technique. It should be noted that the HRT and OLR in the present study 
are based on the 2L active volume while most literature values given are likely 
calculated from the total reactor volume (in our case 4 liters). 
 
Starting material and wastewater 
The process from which the granules used for reactor start-up was obtained 
(Sjöstadsverket, Henriksdal) treated the same type of water that was used in RE1 and 
RE2, hence the microorganisms were likely well adapted to the substrate already at 
start-up of our tests. That this was the case is supported by the already initially high 
COD-reduction.  

The wastewater samples taken were, according to the contact person Angelica Nilsson, 
representative for the WWTP at Slottshagen, the COD-content at the plant seems 
however to be lower than for some other Swedish treatment plants (Table 15). Higher 
COD-values on ingoing water likely means a higher COD-reduction and thus gas 
production. 

To use water taken before the pre-sedimentation of a WWTP is likely not possible as 
the levels of suspended particles will be too high (310 mg/L at Slotthagen, mean value 
for 2010), which would make it hard to obtain a stable UASB-process (Bal and Dhagat 
2001; Kalogo and Verstraete 1999). 
 
Pre-hydrolysis 
A pre-hydrolysis of water taken before the pre-sedimentation step can give an increased 
concentration of dissolved COD (Seghezzo et al. 1998) while the level of suspended 
material can be kept low if sedimentation of suspended material is allowed before the 
water is pumped to the UASB. That no positive effect on the level of dissolved COD 
was achieved by the pre-hydrolysis of the influent to R4 was surprising and the reason 
unknown. However, as the only positive result was obtained when water high in COD, 
due to a malfunction at the WWTP, was used, one explanation might be that most of the 
COD in the nonsedimented material were under normal conditions already dissolved or, 
more likely, that the pre-hydrolysis of suspended COD under normal condition did not 
give rise to more dissolved COD then could be oxidized by aerobic organisms present. 
Thus, as long as oxygen is available in the pre-hydrolysis step products from the 
hydrolysis will likely be oxidized to CO2 while treatment of waters high in COD might 
give rise to an oxygen deficiency and thus accumulation of hydrolysis/fermentation 
products. This could explain the difference between the “normal” wastewater and 
wastewater from the period of malfunction.  
 
Add-on experiments, storing of wastewater 
The unavoidable storage of the UASB-influent before fed to the lab scale-reactors led to 
losses in COD when investigated on water taken from after the pre-sedimentation. No 
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tests were performed on the non-sedimented water used as influent in R4 and 
compensated values might therefore contain an error. The effects on storage in RT could 
to some extent be avoided for R5 and R6 as the OLR was calculated from COD-values 
obtained from influent water that had been stored in RT for three hours, during which 
time no loss of COD took place.  
 
From a lab scale to a large scale solution 
The large scale solution were designed for a larger WWTP with an average flow of  
2150 m3/h and for a smaller WWTP with the average flow of 1070 m3/h over the year. 
Based on a 60% COD reduction as obtained in lab scale tests, a methane yield of  
350 Nm3 CH4/ton reduced COD, anaerobic treatment on 50% of the flow, a 15% 
methane loss in the water phase and a COD content of 170 mg/l, an average biogas 
production of 280 000 Nm3 CH4/year from the large plant and 140 000 Nm3 CH4/year 
from the smaller plant is expected a year.  
 
To achieve methane slip of 15% or ideally less, technique for extracting dissolved 
methane needs to be applied.  Based on the lab results, the chosen design temperature is 
25oC, as no positive effect on the methane production was observed with increasing 
temperature, however, since the solubility of methane in water decreases with 
temperature, a higher treatment temperature might be of interest as way to reduce the 
methane slip, this is especially interesting during summer time when more heat is 
available.  
 
The anaerobic step is designed to take in a constant flow and the variations in flow will 
be taken care of in the aerobic system. This is possible if active sludge from the 
sedimentation step is re-circulated during times of low incoming water flow.  
 
Design of an anaerobic treatment step 
Dimension parameters for the anaerobic treatment can be seen in Table 16. An active 
volume of 80 % and 1,5 h retention time makes the necessary designed volume 2000 m3 
for the larger plant and 1000 m3 for the smaller plant. The designed process is described 
in a flow scheme in attachment A. The layout of the design can be seen in attachment C.  
 
Three different designs for the heat system are presented in Figure 15, Figure 16 and 
Figure 17 respectively). The alternative showed in Figure 17 was in this study chosen 
for the final design since it is the simplest and cheapest solution. In the chosen heating 
system is the temperature also increased in the nitrification step which increases the 
effectiveness of the nitrification. The heating demand can be seen in Table 17. The 
effectiveness of the CHP is increased when the temperature of the incoming district 
heating return is decreased. To get 12.5 MW of heat is therefore only fuel normally 
corresponding to 10 MW of heat energy needed. The data for the CHP used in the 
calculations is presented in Table 18 and the results in Table 20. 
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Economic evaluation 
Costs are based on quotes and on experience values. The costs were calculated from 
today’s values (September 2011) and 15% has been added on the total calculated sum 
for unforeseen costs. The accuracy of the calculation is estimated to ±20%. The costs 
are summarized in Table 22 for the larger WWTP and Table 23 for the smaller WWTP. 
The total cost for the larger plant is 33 MSEK and the total cost for the smaller plant is  
19 MSEK. Revenues are showed in Table 24 and Table 25. The price for biogas is   
assumed to 10 SEK/Nm3 and the prize for electricity was set to 0,5 SEK/kWh. Running 
costs are showed in Table 26 and Table 27. The cost of heating the water is not included 
in the running costs. If using heat from the CHP described in Table 18 the cost of heat is 
either 7 MSEK or -9 MSEK per year for the larger WWTP depending on if the CHP has 
a green electricity certificate  or not.  
 
The operating surplus when not taking the cost of heat into account is 2.5 MSEK/year 
for the larger WWTP and 1.2 MSEK/year for the smaller WWTP. The heat demand is 
about 140 GWh per year for the larger plant and 70 GWh per year for the smaller plant. 
To make this solution profitable is it necessary to find a source of heat at low cost and 
with a short distance to the source. The culvert cost, including landscaping and 
planning, is about 10 KSEK/meter to transport 1000 m3/h of hot water in suburban areas 
of Sweden. There are many industries in Sweden with excess heat at low temperatures 
suitable for heating the waste water in the suggested technical solution such as paper 
and pulp mills, steelworks and incinerators.  
 
Conclusions 
 
The laboratory results show that a 60% reduction of COD in pre-sedimentated waste 
water can be expected in a large scale UASB. No difference was seen between the three 
tested temperatures (25, 30 and 30oC), maximal organic loading rate tested 1,5 h HRT 
for water containing on average 170 mg/l of COD. Tests of Anammox on the outgoing 
water were successful and showed that this denitrification method is a possible solution 
for water with reduced COD content.  
 
The investment costs for an anaerobic treatment step for half the flow in a WWTP with 
a flow of 2150 m3/h is 33 MSEK. For a WWTP of half the size is a cost of 19 MSEK 
estimated. The larger WWTP is expected to produce about 2.8 GWh biogas per year and 
the smaller WWTP is expected to produce 1.4 GWh per year. If not including the cost 
for heating is the operating surplus 3.1 MSEK/year for the larger plant and  
1.5 MSEK/year for the smaller plant. The heat demand is about 140 GWh a year for the 
larger plant and 70 GWh a year for the smaller plant. To make this solution profitable is 
it necessary to find a source of heat at low cost and with a short distance to the source.  
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1. Inledning 

Projektet har genomförts som ett samarbete mellan Pöyry Sweden, Scandinavian Biogas 
Fuels och Tema Vatten vid Linköpings Universitet. Projektet har finansierats av 
Värmeforsk. Vi i projektgruppen vill tacka referensgruppen bestående av Angelica 
Nilsson från Norrköping Vatten, Roger Nordman från SP och Anneli Petersson från SP 
för ett gott samarbete. Ett särskilt tack till laboratoriepersonalen på Slottshagens 
reningsverk för att ha utfört analyser och bistått med värdefull återkoppling vid 
metodutveckling under projektets gång, samt för att ha möjliggjort provtagning av 
vattnet som användes i laboratorieförsöken.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Kommunala reningsverk i Sverige  

Svenska kommunala reningsverk (VA-verk) renar avlopp från hushåll och industrier 
genom kombinationer av mekanisk, biologisk och/eller kemisk rening. Avloppsvatten 
passerar normalt först genom rensgaller och sandfång, för att därefter föras vidare till 
försedimenteringsbassänger. Här avskiljs normalt 35-70% av allt organisk material som 
slam, avskiljningsgraden är beroende av användningen av fällningskemikalier för 
fosforavskiljning, samt om optimerad slamavskiljning med polymer görs.  

Det försedimenterade slammet (primärslam; ca 0,5-1,5% av inkommande flöde) rötas 
sedan i många fall i totalomblandade tankreaktorer. Vattenfasen från 
försedimenteringsbassängerna går vidare till biologisk behandling, där resterande 
organiskt material oxideras till koldioxid i luftade bassänger med hjälp av 
mikroorganismer. I detta steg bildas också biomassa (aktivt slam), upp till ca 20% av 
vattnets kväveinnehåll binds i denna biomassa.  

 

Figur 1. Schematisk bild över avloppsreningsverk. 

Figure 1Schematic picture of a waste water treatment plant.  

Genom att kombinera aeroba och anaeroba steg i bassängerna för biologisk rening kan 
även kväverening ske här. Ammonium, som frigörs vid nedbrytning av organiskt 
material, oxideras då till nitrit och därefter till nitrat (nitrifikation) under tillförsel av 
molekylärt syre. Kvävereduktionen i reningsverk avslutas sedan med denitrifikation. 
Denitrifikationen sker i frånvaro av molekylärt syre och med nitrat som 
elektronacceptor under oxidation av organiskt material till koldioxid. Det organiska 
materialet tas från inkommande avloppsvatten men också vatten som återförs från 
aeroba delar av den biologiska reningen kan utnyttjas. I många fall måste även extra 
kolkälla i form av metanol eller etanol tillföras. Slam som alstras i aktiv slamprocessen 
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och i för- och eftersedimenteringsbassänger förtjockas och skickas i de flesta 
reningsverk till rötning i befintlig tankreaktor.  

På ett reningsverk passerar 15-40% av allt inkommande kväve den totalomblandade 
tankreaktor där organiskt material från försedimenteringen samt senare genererat 
biologiskt slam rötas. Efter rötning avvattnas rötresten normalt och ger upphov till ett 
förtjockat slam (rötslam) med en torrsubstanshalt på ca 30%. Vattnet som blir kvar efter 
förtjockningen leds tillbaka till reningsverket (rejekt). Rejektet är ofta extremt 
kväverikt, med halter 10 till 100 gånger högre än i det inkommande vattnet. Genom att 
behandla detta rejekt separat istället med hjälp av t ex SBR (satsvis biologisk reaktor), 
Anammox och Sharon har man på ett antal reningsverk kunnat öka kvävereduktionen.  

1.1.2 Alternativ avloppsrening  

I detta projekt utvärderas en idé om en till viss del omstrukturerad avloppsrening där 
vattenströmmen delas i två delar (50:50) antingen före eller efter försedimenteringen. 
Cirka 50% av vattnet går den ”vanliga vägen”  till en denitrifikationszon i den aeroba 
biologiska reningen och ca 50% går till en anaerob COD-reduktion och 
biogasproduktion i en UASB-reaktor (Upflow Anaerobic Sludge Blanket). Dessa två 
alternativ: Alt 1 där strömmen delas efter försedimenteringen och Alt. 2 där strömmen 
delas före försedimenteringen kan ses i figur 2 resp. figur 3. 
 
I en UASB-reaktor pumpas avloppsvattnen in i botten och blandas med biologiskt 
aktiva granuler innehållande fermenterande och metanbildande organismer. I den nedre, 
aktiva, delen av reaktorn omvandlas huvuddelen av ingående organiskt material till 
metan och koldioxid. Granulerna hålls kvar i reaktorns nedre del med hjälp av sin tyngd 
samt en fasseparator medan gas och vätska pressas upp till en gasavskiljare. Från 
gasavskiljaren leds gasen ut från reaktorn. Fördelen med denna typ av reaktor är att den 
aktiva biomassan hålls kvar i reaktorn, uppehållstiderna för behandling av ingående 
vatten kan därför kortas väsentligt (timmar) jmf. med processer baserade på 
totalomblandade tankreaktorer (dagar). Se även figurer i metoddelen (Kap 0) 
 
Genom att använda osedimenterade vatten i UASBn skulle halten ingående COD och 
därmed biogasutbyte kunna höjas. Tidigare studier har dock visat att processtörningar 
kan uppstå i UASBn vid de halter av suspenderade ämnen som återfinns i osedimenterat 
avloppsvatten (Hellström m.fl. 2009). De suspenderade ämnena tenderar att orsaka 
slamflykt med ursköljning av den aktiva bakteriebiomassan som följd. Ett alternativt 
sätt att höja halten löst COD i ingående vatten men undvika problem med höga halter av 
suspenderade ämnen kan vara att låta osedimenterat vatten stå med omrörning. Genom 
att nedbrytning av de suspenderade ämnena påbörjas i detta steg och organiska ämnen 
frigörs till vattnet (så kallad förhydrolys) kan halten löst COD i vattnet öka. 
Kvarvarande suspenderat material avskiljs sedan innan behandling i UASB. 

Vattnet från den anaeroba reningen kan sedan troligen behandlas i ett anammox-steg 
som då kan fungera som ett alternativt kvävereningsteg på ett vatten där en stor del av 
CODn reducerats. Vattenströmmen går därefter in i den luftade zonen i biosteget. 
Genom åtgärderna bör ett reningsverk, av den typ som beskrivits ovan, kunna bibehålla 
eller till och med förbättra sin kvävereduktion samtidigt som biogasproduktionen ökar 
då en större del av det organiska materialet rötas. För att den anaeroba reningen med 
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UASB och anammox-steget skall fungera tillfredställande bör ingående vatten ha en 
temperatur på åtminstone 20-30°C, vilket kan uppnås genom att värma denna 
avloppsvattenström med överskottsvärme från kraftvärmeverk eller närliggande 
processindustri. 

 

Figur 2. Alt 1, alternativ avloppsrening där strömmen delas efter försedimenteringen. 

Figure 2 Alt 1, alternative wastewater treatment where the stream is divided after the 
sedimentation.  

 

Figur 3. Alt 2, alternativ avloppsrening där strömmen delas före försedimenteringen och 
eventuellt får gå igenom ett förhydrolyssteg för att höja halten löst COD. 

Figure 3 Alt 2, alternative wastewater treatment where the stream is divided before the 
sedimentation to possibly increase the content of dissolved COD in a 
hydrolysis step.  
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1.1.3 Anammox 

Kväverening kan erhållas genom anaerob ammoniumoxidation (anammox), nitrit 
används då direkt som elektronacceptor för reduktion av ammonium till N2 . I ett första 
steg sker en partiell nitrifikation till nitrit (ekvation 1) varefter nitrit och ammonium 
används som elektrondonator resp. elektronacceptor (ekvation 2). 
 
4NH4

+ + 3O2 → 2NH4
+ + 2NO2

- + 4H+ + 2H2O  (Ekvation 1) 
 
NH4

+ + NO2
- → N2 + 2 H2O   (Ekvation 2) 

 
Nitriten som behövs i anammox-reaktionen kan genereras genom nitrifikation av delar 
av tillgängligt ammonium (ekvation 1). Båda reaktionerna (ekvation 1 och 2) kan ske 
simultant i en reaktor med begränsad syretillgång (Kartal et al. 2010). 
 
Problemet med processen har hittills varit att anammoxbakterierna växer långsamt 
vilket innebär långa uppehållstider för en stabil process. Kan man värma inkommande 
processvatten kan dock uppehållstiderna kortas.  Vid 35°C är generationstiden  
10-12 dygn.  

1.1.4 Överskottsvärme kraftvärmeverk 

I kraftvärmeverk produceras både el och värme, där förhållandet mellan elproduktion 
och värmeproduktion beror på vid vilken temperatur som värmet ska levereras. Många 
kraftvärmeverk är anslutna till fjärrvärmesystem och levererar fjärrvärme till bostäder 
och industrier. Fjärrvärmesystemet håller normalt en temperatur på 90-110oC och 
returledningen en temperatur på 40-60°C.  

En sänkning av temperaturen i returledningen genom uppvärmning av avloppsvatten ger 
möjligheter att öka effekten vid anläggningar med rökgaskondensering, vilket är 
standard på många bioeldade kraftvärmeverk. Det finns ett 100-tal anläggningar med 
rökgaskondensering i Sverige.  En sänkt returtemperatur kan även innebära att alfa-
värdet ökar vilket ger möjligheter till ökad elproduktion i anläggningar med ångturbin 
vilket är den äldsta och mest använda tekniken. 

1.1.5 Överskottsvärme processindustri 

I processindustri (t.ex. massa- och pappersbruk) finns ofta överskottsvärme i form av 
kylvatten eller varma processavlopp. Dessa varma strömmar har ibland en temperatur 
som gör dem lämpliga för fjärrvärmeproduktion, men i de flesta fall är temperaturen på 
överskottsvärmet för låg för att kunna säljas och ofta släpps värmet ut via kylvatten till 
vattendrag eller genom kyltorn till luft. Ett utnyttjande av detta lågtemperturvärme (40 – 
60°C) kan ge en intäktskälla från överskottsvärmet. 
 

1.2 Beskrivning av forskningsområdet 

Anaerob behandling av avloppsvatten har förekommit i många länder sedan konceptet 
med UASB utvecklades på 60-talet. Dock sker behandlingen främst i tropiskt klimat där 
en effektiv process kan erhållas utan att vattnet behöver värmas och tekniken appliceras 
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främst på industriella avlopp. En litteratursammanställning gjord av Hellström m fl. 
(2003) visar att de största problemen med UASB är att upprätthålla en stabil granulbädd 
och tekniken är ofta känslig för stora förändringar i uppehållstid, belastning samt 
avloppsvattnets karaktär. I Sverige har användning av UASB-teknik för rening av 
toalettvatten blandat med malt organisk hushållsavfall utvärderats för Hammarby 
Sjöstad (Hellström m fl. 2008) I studien som genomfördes under en period på 3,5 år 
erhölls en fungerande UASB-process inom hela det testade temperaturintervallet (16-
30°C) och man visade att reduktionen av löst COD och även COD-reduktionen i 
försedimenteringen var oberoende av flöde och temperatur. Den specifika 
metanproduktionen (mL CH4/g COD) ökade dock med ökad temperatur och var även 
omvänt proportionell mot flödet.  

Studier har även utförts på energiintegrering där man utvärderat användandet av 
lågvärdig energi från processindustri eller kraftvärmeverk till att värma avloppsvatten, 
huvudsyftet var i detta fall att effektivisera kvävereduktionen (Arnell m fl. 2004;IVL). 
Det saknas dock en mer omfattande studie där man utvärderar om det är tekniskt och 
ekonomisk möjligt att öka biogasproduktionen på VA-verk genom anaerob rening med 
utnyttjande av lågvärdig energi från processindustri och kraftvärmeverk och samtidigt 
bibehålla (eller förbättra) kvävereningen på dagens nivåer.  

1.3 Forskningsuppgiften och dess roll inom forskningsområdet 

Forskningsuppgiften är att undersöka om det är tekniskt möjligt att öka 
biogasproduktionen på VA-verk genom anaerob rening och samtidigt bibehålla 
kvävereningen på dagens nivåer. För att kunna lösa denna forskningsuppgift behöver 
man ta reda på under vilka betingelser som det går att köra anaerob rening med UASB 
och vad temperaturen har för betydelse för COD-reduktionen. Vi ville också undersöka 
möjligheten att ersätta konventionell nitrifikation/denitrifikation med anammox på 
vatten behandlat i UASB med syftet att hitta en metod som inte är beroende av att 
organiskt material finns tillgängligt som kolkälla. 
  

1.4 Mål och målgrupp 

Målet för projektet är att utvärdera möjligheterna att utöka biogasproduktionen på 
kommunala VA-verk genom att ersätta delar av den aeroba reduktionen av inkommande 
organiskt material (COD) med anaerob rening men samtidigt bibehålla en god 
kväverening. I utvärderingen skall lämpliga processparametrar undersökas för det 
anaeroba reningssteget och man ska se över vilka olika möjligheter det finns att 
tillgodose behovet av att värma vattnet för den anaeroba reningen med UASB-teknik. I 
projektet skall också utvärderas om reningstekniken som föreslagits (anaerob rening – 
nitrifikation aerob rening) är tekniskt möjlig och lönsam. Inom projektet har även ett 
alternativ till konventionell nitrifikation-denitrifikation, som inte är beroende av att 
organiskt material finns tillgängligt som kolkälla (anammox) utvärderats. Data 
framtagna i projektet är tänkt att kunna användas av kommunala VA-verk för att 
utvärdera om det är lönsamt att investera i ett anaerobt reningssteg och på så sätt utöka 
biogasproduktionen. 
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2. Labbförsök‐ material och metoder 

2.1 Experimentöversikt 

Försökstiden inleddes med Reaktorförsök 1. Under 51 dagar tillfördes försedimenterat 
avloppsvatten till tre UASB-reaktorer: R1, R2 och R3. Arbetstemperatur och 
uppehållstid (UHT) varierades enligt Tabell 1. Den biologiska processens förmåga att 
omvandla organiskt material till gas mättes genom bestämning av mängd COD i 
ingående och utgående vatten. Dag 46 utfördes ett anammoxförsök på ingående och 
utgående vatten eftersom UASB-behandlingen konsumerar COD som annars kan 
utnyttjas för denitrifikation.   
 
Tabell 1. Översikt UASB-reaktorförsök. dt=dagtid, nt=nattetid 

Table 1. Overview of UASB digester trials. dt=day time, nt=night time 
 

Reaktorförsök 1 
Reaktor  Dag  Arbetstemperatur 

(°C) 
Tillfört vatten 
Före/Efter 

försedimentering 

UHT  
(h) 

R1  1‐17  25  Efter  6 
  18‐51 

 
    3 

R2  1‐17  30  Efter  6 
  18‐51 

 
    3 

R3  1‐17  35  Efter  6 
  18‐51 

 
    3 

Reaktorförsök 2 
Reaktor  Dag  Arbetstemperatur 

(°C) 
Tillfört vatten 
före/efter 

försedimentering 

UHT  
(h) 

R4  1‐20 
 

30  Före  3 

R5  1‐21  25  Efter  1,5 dt 
3 nt 
 

  22‐31 
 

    1,5 

R6  1‐21  35  Efter  1,5 dt 
3 nt 
 

  22‐31 
 

    1,5 
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Under Reaktorförsök 1 uppdagades ett antal faktorer med möjlig inverkan på uppmätta 
COD-koncentrationer. Två kompletterande försök genomfördes för att undersöka: 

• om COD-halten minskade vid förvaring av avloppsvattnen i kyl 
(ingående vatten) (redovisas i 2.5.1) 

• vilken mängd metan (mätt som COD) som finns löst i utgående vatten 
(redovisas i 2.5.2) 

 
Reaktorförsök 2 omfattade reaktor R4, R5 och R6 (se Tabell 1). Utifrån Reaktorförsök 
1 beslutades att i Reaktorförsök 2 öka belastningen på reaktorerna, dels genom att 
minska uppehållstiden (R5 och R6), dels genom att försöka öka halten löst COD i 
ingående vatten. Under en period av 20 dagar tillfördes R4 förbehandlat vatten (se 2.6) 
hämtat före försedimentering. Ingående vatten till R5 och R6 utgjordes liksom tidigare 
av vatten hämtat efter försedimentering, vilket tillfördes under en period av 31 dagar. 
Reaktorförsök 2 delades för R5 och R6 upp i Fas 1, Fas 2 och Fas 3 enligt Tabell 12. 
 
En förändring gällande metod för bestämning av utgående COD gjordes i  
Reaktorförsök 2. I större delen av detta försök filtrerades utgående vatten (1,6 µm) 
innan COD-bestämning för att eliminera den effekt som slamflykt (organiskt material 
från bädden som följer med utgående vatten) har på utgående COD.  
 
Tabell 2. Översikt processparametrar för R5 och R6. dt=dagtid, nt=nattetid. 

”Ofiltrerat/filtrerat prov för COD-analys” syftar till att metoden för COD-
bestämning redigerades under Reaktorförsök 2, varför resultaten redovisas 
tillhörande resp. fas (se avsnitt 2.8.1). 

Table 2. Overview of process parameters for digesters R5 and R6. dt=day time, nt=night 
time. 

Fas  Dag  Ofiltrerat/filtrerat 
prov för COD‐

analys 

UHT 
(h) 

1  1‐8  Ofiltrerat  1,5 dt 
3 nt 
 

2  9‐21  Filtrerat  1,5 dt 
3 nt 
 

3  22‐31  Filtrerat  1,5 
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(1) Vattenmantel 

(8)    Utgående vatten 

(9)    Gasavskiljare och    
         vattenlås  (5)    Interncirkulation 

(7)    Flödesfördelare 

(2) Vattenmantel 

(3) Ingående 

(6)    Interncirkulation 
(4)    Magnetpump 

2.2 Reaktorkonfiguration, uppstart och drift 

Tre specialtillverkade, mantlade UASB-reaktorer (4L; Humiglas; Sverige) i glas 
användes i försöken. Temperaturreglering skedde med hjälp av vatten som cirkulerades 
via vattenbad; (2) och (3) i Figur 4. Ingående vatten (1) tillfördes reaktorn med hjälp av 
en slangpump, där flödeshastigheten reglerades för att hålla önskad uppehållstid. 
Eftersom flödet från ingående vatten (5-22 mL/min), inte var tillräckligt för att, 
tillsammans med gasproduktionen, hålla bädden fluidiserande användes en magnetpump 
(4) för att driva en interncirkulation (5, 6). Flödet från interncirkulation och ingående 
vatten fördelades, under Reaktorförsök 2, via en styv gummiplatta med sex stycken hål 
(ca 5 mm; 7) monterad i botten på reaktorn. Under Reaktorförsök 1 användes istället en 
kula (diameter ca 2 cm), som låg vid inloppet i botten av reaktorn. Utgående vatten (8) 
samlades upp och vägdes dagligen för att bestämma uppehållstiden. Allt utgående 
vatten passerade en kombinerad gasavskiljare och vattenlås (9). Den bildade gasen 
leddes ut på ovansidan av reaktorn (10). En schematisk bild av systemet återfinns i 
Figur 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.  Reaktorkonfiguration  

Figure 4.   Digester set-up 

  

Startmaterialet utgjordes av granuler från en pilotanläggning på Sjöstadsverket i 
Henriksdal. Ingående vatten till pilotanläggningen var försedimenterat avloppsvatten 
med en COD-halt på 350-400 mg/L (muntlig kontakt Lars Bengtsson, IVL). Den volym 

(10)    Gasutlopp 
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som granulerna upptog under fluidisering definierades som ”bädd”. Bäddens volym 
varierade, men överskred aldrig två liter och två liter definierades därför som reaktorns 
aktiva volym. 

Avloppsvatten hämtades på Slottshagens reningsverk i Norrköping. Vattnet hämtades 
två till tre gånger per vecka, alltid innan kl. 9 på morgonen. Den tidiga hämtningen 
gjordes för att få ett vatten med så låg halt av suspenderat material som möjligt. Vattnet 
förvarades normalt i upp till tre dagar i kyl (4°C) på laboratoriet innan tillförsel till 
reaktorerna. Tillförsel skedde en till två gånger per dag (beroende på uppehållstid och 
veckodag) genom att hälla vattnet i en dunk med lock varifrån det pumpades in i 
reaktorn. Substratet stod under kontinuerlig omrörning för att förhindra sedimentation. 
Belastningen över systemet bestämdes som mg COD per liter aktiv volym och timme 
(mg COD per L och h). 

 

 
 
Figur 5.  Schematisk översiktsbild av reaktoruppställning 

Figure 5.  Schematic overview of digester set-up 
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2.3  Reaktorförsök 1 

Processbetingelserna för reaktor R1, R2 och R3 under Reaktorförsök 1 skiljde sig 
endast i fråga om arbetstemperatur, som var 25 (R1), 30 (R2) och 35°C (R3) (se Tabell 
1). Försöket inleddes med en intrimningsperiod på 17 dagar med en uppehållstid på ca 6 
h, se Figur 6. Under denna period mättes COD endast två gånger per vecka. Dag 18 
sänktes uppehållstiden till ca 3 h, och daglig mätning av COD inleddes. Ingående vatten 
utgjordes under hela Reaktorförsök 1 av försedimenterat avloppsvatten. 
 
 

 

Figur 6. Översikt Reaktorförsök 1. ”Ej filtrering” syftar på att prov för COD-analys ej 
filtrerades före analys (se 2.8.1). Dag 1-17 var uppehållstiden ca 6 h, men 
sänktes dag 18 till ca 3 h. 

Figure 6. Overview Digester experiment 1. ”Ej filtering” (non-filtered) means that the COD-
samples were not filtered before analysis. The hydraulic retention time was 
approx 6 hrs day 1-17, but was reduced to approx 3 hrs day 18.  

2.4   Anammoxförsök 

Ingående och utgående vatten från Reaktorförsök 1, dag 46, användes för utvärdering av 
anammox som alternativ till nitrifikation/denitrifikation. Reaktorförsök 1 hade då gått 
med stabil drift i tre veckor med 3 h uppehållstid. Försöket utfördes på Sjöstadsverkets 
laboratorium i Henriksdal. Vattnen analyserades batchvis med 0,85 L influent/effluent 
till vilket det tillsattes 0,3 L anammox-bärare med aktiv anammoxkultur. Under försöket 
luftades provet så att vätskan höll en konstant halt av löst syre på 1 mg/L. Under 
försöket mättes ammoniumkväve (NH4-N) och nitritkväve (NO2-N) var 30:e min, till 
dess att minskningen i koncentration kunde anses vara linjär (180-300 min). Nitratkväve 
(NO3-N) och buffertkapacitet mättest initialt samt vid avslut.  
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2.5 Kompletterande försök  

2.5.1 Förvaring av avloppsvatten  

På grund av biologisk aktivitet i avloppsvatten förbrukas delar av det organiska 
materialet under förvaring. COD-halten som uppmätts på det färska vattnet kan därför 
skilja sig från COD-halten i det vatten som tillförs reaktorn då både förvaring i kyl och 
timmarna i rumstemperatur innan det pumpas in i reaktorn kan påverka COD-halten. 
Tre försöksserier utfördes där COD-halten mättes dagligen under fyra dagars förvaring i 
kyl. Förlust av organiskt material i rumstemperatur undersöktes i tre serier genom 
provtagning på ingående vatten direkt efter matning, samt 3 och 6 h efter matning. Den 
genomsnittliga minskningen kunde därigenom bestämmas och användas till att justera 
värden för COD-halt på ingående vatten. Försöken genomfördes på vatten hämtat efter 
försedimentering, och förlust under förvaring av vatten hämtat före försedimentering 
antogs vara lika stor. 

2.5.2 Bestämning av halt löst metan i utgående vatten 

Metan kan detekteras som COD, varför det är av vikt att ha kännedom om eventuell löst 
metan i utgående vatten. Löst metan i utgående vatten skulle kunna orsaka förhöjd 
COD-koncentration och därigenom underskattad COD-reduktion. Ett försök att ta reda 
på hur mycket metan som fanns löst genomfördes därför (triplikat). Avgasning av 
utgående vatten (filtrerat; 10 mL) skedde genom att först mätta provet med 
magnesiumsulfat (ca 10 g), eftersom ökad jonstyrka minskar metanets löslighet i vattnet 
(Duan m fl.1992). Sedan hälldes vattnet i en sugflaska i vilken undertryck skapades 
(m.h.a. vattensug) och hölls i 5 minuter. Koncentrationen av COD i vätskan mättes och 
jämfördes sedan mot referens. 
 

2.6 Reaktorförsök 2 

Utifrån resultatet från Reaktorförsök 1 beslutades att öka belastningen på reaktorerna. 
Detta gjordes i Reaktorförsök 2, dels genom att försöka öka halten löst COD i ingående 
vatten (reaktor R4), dels genom att sänka uppehållstiden (reaktor R5 och R6). För 
reaktor R4, utgjordes det ingående vattnet av vatten hämtat före försedimentering (se 
nedan), och för reaktor R5 och R6 tillfördes försedimenterat vatten vid en lägre 
hydraulisk uppehållstid än under försök 1. Arbetstemperatur och uppehållstid var för R4 
30°C resp. 3 h. Under de första tre veckorna var uppehållstiden av praktiska skäl 3 h 
nattetid och 1,5 h dagtid för R5 och R6, vilka hade arbetstemperaturer på 25°C resp. 
35°C. Dag 22-31 var uppehållstiden i dessa två reaktorer 1,5 h dygnet runt (Tabell 1; 
Figur 7). 

Reaktorförsök 2 pågick för R4 i 20 dagar och för R5 och R6 i 31 dagar. Innan försöken 
inleddes drevs reaktorerna vid 1,5-5 h UHT i 11-14 dagar. Dag 9 började ingående och 
utgående vatten från R5 och R6 att filtreras innan COD-analys, för R4 gjordes detta 
under hela försöket (Figur 7) 
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Figur 7. Försöksindelning för R5 och R6 i Fas 1, Fas 2 och Fas 3. Dag 9 började prover 
att filtreras före COD-analys. Dag 22 sänktes uppehållstiden från 1,5h till dagtid 
och 3h nattetid till 1,5h dygnet runt.  

Figure 7. Overview experimental period for R5 and R6 digesters divided into Phase 1, 
Phase 2 and Phase 3. Filtration of samples before COD analysis started at day 
9. At day 22, the hydraulic retention time was reduced from 1,5 hrs during day 
time and 3 hrs during night time to 1,5 hrs.   

 
Vatten som gick in i R4 togs före försedimenteringen - osedimenterat vatten - med 
högre halt suspenderade ämnen, varför det förbehandlades innan tillförsel till reaktor. 
Efter ankomst till laboratoriet fick vattnet sedimentera varefter prov för COD-analys 
togs. Vattnet förbehandlas sedan genom att det fick stå i dunkar (10L) i rumstemperatur 
över natt, i syfte att lösa ut organiskt material. Därefter spolades vatten från flera 10 L 
dunkar i en tank (95L) där det tilläts sedimentera. Efter sedimentering togs åter COD-
prov, följt av dekantering av klarfasen som sedan utgjorde det ingående vattnet till 
reaktor R4 (se Tabell 1).  

2.7  Test med tillsats av glukos 

I två dygn efter avslutande av Reaktorförsök 2 tillsattes glukos (0,2 g/L) till ingående 
vatten i samtliga tre reaktorer. Detta gjordes i syfte att säkerställa bäddens biologiska 
aktivitet och förmåga att bryta ner organiskt material. Under denna tid mättes inte COD, 
istället innebar den ökade belastningen och därmed gasproduktionen att gasmätare 
kunde användas för att utvärdera processens funktionalitet.  
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2.8 Analyserade parametrar 

2.8.1 COD och COD‐reduktion 

Kemisk syreförbrukning COD, mättes fotospektrometriskt på ingående och utgående 
vatten med kyvetter (LCK314, LCK814; Hach Lange, Tyskland). Analys skedde på icke 
homogeniserade prover. I Reaktorförsök 1 samt t.o.m. dag 8 under Reaktorförsök 2 
analyserades vattenproverna ofiltrerade, men från dag 9 under Reaktorförsök 2 (se Figur 
7) sugfiltrerades proverna före analys (100 mL prov, 1,6 μm porstorlek). Prover för 
analys togs dagligen på utgående vatten. Analys skedde samma dag som provtagning, 
eller efter förvaring i frys (upp till 30 dagar). Prover som togs under tillsats av glukos, 
dvs. efter RE2 avslut, förvarades i frys knappt 3 månader innan analys. Prover 
filtrerades innan infrysning måndag till fredag men frystes ofiltrerade på helgerna. 
Dessa prover filtrerades då efter upptining. 

Genom att mäta COD-koncentrationen på ingående och utgående vatten kan andelen 
COD som har försvunnit under rötning, dvs. COD-reduktionen, bestämmas enligt 
Formel 1. COD-reduktionen blir ett mått på processens förmåga att bryta ner organiskt 
material. 

 

  (Formel 1) 

 

2.8.2 TOC 

TOC (total organic carbon) -halten analyserades två gånger per vecka. TOC-bestämning 
gjordes på samma vatten som användes för COD-analys. Vid TOC-analys användes 
kyvetter (LCK385, LCK 386; Hach Lange, Tyskland) för fotospektrometrisk 
bestämning.  

2.8.3 pH 

pH på ingående och utgående vatten mättes två gånger per vecka med pH-meter (Inolab 
pH 730; WTW, Tyskland) enligt protokoll från Svensk Standard (SS-EN 12176-1). 

2.8.4 Suspenderade partiklar 

Koncentrationen av suspenderade partiklar i ingående och utgående vatten analyserades 
två gånger resp. en gång per vecka, enligt protokoll från Svensk Standard (SS-EN 872-
2). Dag 1-24 under Reaktorförsök 1 användes inte torkade filter vid analys av 
suspenderade partiklar, vilket är en avvikelse från Svensk Standards protokoll. 

2.8.5 Gas 

Till gasmätningen användes gasmätare baserade på gasens förmåga att tränga undan 
vatten. Varje gasmätare har en specifik slagvolym och gasproduktionen för en reaktor 
under en viss tid räknas ut genom att slagvolymen multipliceras med antalet slag. 
Gasproduktionen mättes bara under det avslutande testet där belastningen ökades genom 
tillsats av glukos. 
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2.8.6 Flyktiga fettsyror 

Koncentrationen av flyktiga fettsyror (VFA; ättiksyra, propionsyra, isosmörsyra, 
smörsyra, kapronsyra, isokapronsyra, valeriansyra och isovaleriansyra) mättes i 
ingående vatten två gånger per vecka och i utgående vatten en gång per vecka. Före 
analys på gaskromatograf med flamjonisationsdetektor (GC-FID) centrifugerades och 
surgjordes proverna (25% myrsyra). Som intern standard användes krotonsyra. 

2.8.7 Kväveanalyser 

Vid analyser av ammonium-, nitrit- och nitratkväve användes kyvetter (Hach Lange, 
Tyskland) för fotospektrometrisk bestämning (Tabell 3). Före analys filtrerades 
proverna (10 mL; porstorlek 0,46 μm). 

Tabell 3.  Kväveanalyser genomförda med metod från Hach Lange. 

Table 3.  Nitrogen analysis overview 

Kväveanalys  Kyvett 
Ammoniumkväve  LCK303 

Nitratkväve  LCK340 
Nitritkväve  LCK342 

2.8.8 Buffertkapacitet 

Buffertkapacitet analyserades med kyvett (LCK362; Hach Lange, Tyskland) för 
fotospektrometrisk bestämning. Analysen motsvarar titrering till pH 4.3. Före analys 
filtrerades provet (10 mL; porstorlek 0,46 μm).  

2.8.9  BOD7 

BOD7 anger mängden syre som går åt vid sju dagars aerob biologisk nedbrytning. 
Analys utfördes en gång per vecka av laboratoriet på Slottshagen, enligt protokoll från 
Svensk Standard (SS-EN 1899-1). Analys på ingående och utgående vatten skedde 
samma dag, en gång per vecka. Utgående vatten hade då samlats upp under natt (upp till 
15 h), medan ingående vatten hade förvarats i kyl (4°C).  
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3. Labförsök – resultatredovisning 

3.1 Reaktorförsök 1 

3.1.1 Analyserade processparametrar 

Värden för uppmätt COD, pH, suspenderade partiklar, BOD, TOC och VFA återfinns i  
Tabell 4. Data från dag 1-17, UHT 6 h, och dag 18-51, UHT 3 h, visade stora likheter 
och redovisas tillsammans. Intervall för COD i utgående vatten exkluderar ett fåtal 
mätpunkter med osedvanligt höga värden som uppkom p.g.a. slamflykt. Vid ett fåtal 
tillfällen var också återstoden för liten enligt Svensk Standard - dessa värden redovisas 
inte. Acetat förekom vid flera tillfällen i utgående vatten från R1, men kunde endast 
detekteras vid två resp. ett tillfälle i utgående vatten från R2 resp. R3 (i samtliga fall 
dock <0,6 mM). Belastningen varierade mellan 45 och 80 mg COD per L och h. 
 

Tabell 4.  Översikt analyserade parametrar under Reaktorförsök 1, dag 1-51 

Table 4.  Overview of analyzed parameters during Digester experiment 1, day 1-51 

Analyserad 
parameter 

Ingående 
vatten 

Utgående  
vatten R1 

Utgående 
vatten R2 

Utgående  
vatten R3 

Temperatur (°C)    25  30  35 
COD (mg/L)  140‐240  30‐80  35‐75  40‐75 
pH  7,0‐7,3  7,2‐8,0   7,4‐7,9   7,3‐8,1 
Susp (mg/L)  30‐75  6‐33  5‐27  7‐35 
BOD (mg/L)  70‐150  6‐33  4‐22  6‐36 
TOC (mg/L)  45‐70  13‐27  13‐27  13‐29 
Acetat (mM)  ≤0,9  <0,6  <0,6  <0,6 
Propionat (mM)  <0,6  ‐  ‐  ‐ 
 

3.1.2 COD‐reduktion 

COD-reduktionerna i Reaktorförsök 1 (Tabell 5 och Figur 8) baseras på COD-värden 
från ofiltrerade prover, och utan hänsyn till effekter av förvaring i kyl och 
rumstemperatur. Medel på COD-reduktionerna vid 3 h UHT var för R1 69% (n=31; SA 
6%), för R2 70% (n=32; SA 7%) och för R3 69% (n=33; SA 5%). Medel på COD-
reduktionerna vid 6 h UHT var för R1 65% (n=4; SA 11%), för R2 63% (n=4; SA 8%) 
och för R3 68% (n=4; SA 5%).  
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Tabell 5. Beräknade värden för COD-reduktion från Reaktorförsök 1.Standardavvikelse 
anges inom parentes.  

Table 5. Calculated COD reduction from Digester experiment 1. Standard deviation is 
given within parentheses. 

Reaktor  3 h UHT  6 h UHT 
R1  69% (6%) n=31  65% (11%)  n=4 
R2  70% (7%) n=32  63% (8%)  n=4 
R3  69% (5%) n=33  68% (5%)  n=4 

 

Figur 8. COD-reduktion under Reaktorförsök 1 för reaktor R1 , R2  och R3 
. Dag 1-17 var UHT ca 6 h. Prover för beräkning av COD-reduktion togs 

under denna period två gånger per vecka och visas i grafen som ej 
sammanbundna datapunkter. Dag 18-51 var UHT ca 3 h, och prover för 
beräkning av COD-reduktion togs dagligen. Ej redovisade COD-reduktioner dag 
18-51 beror på slamflykt som orsakade underskattade värden.  

Figure 8. Diagram of COD reduction during Digester experiment 1 for digesters R1 , 
R2  and R3 . Day 1-17 had a HRT of 6h and samples for calculation 
of COD-reduction were taken twice a week. Day 18-51 had a HRT of 3h and 
samples for calculation of COD-reduction were taken daily. 
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3.2 Anammoxförsök 

Anammoxförsöken visade att det med denna metod gick att reducera mängden 
ammoniumkväve utan att tillföra extern kolkälla. För samtliga analyserade vatten var 
minskningen linjär, för R1 och R2 efter en initial anpassningsperiod om ca 60 min 
(Figur 9). Hastigheten med vilken koncentrationen av ammoniumkväve minskade var 
mellan 1,6 och 4,2 mg NH4-N per L och timme. Koncentrationen nitritkväve ökade 
under försökets gång, se Figur 10 (observera de olika skalorna i Figur 9 och Figur 10). 
 
 

Figur 9. Koncentration av ammoniumkväve under anammoxförsök på utgående vatten 
från reaktor R1 , R2  och R3  samt ingående, försedimenterat 
vatten . Avvikande datapunkt för R3 vid tid=120 min redovisas ej. Den 
högre startkoncentrationen av ammoniumkväve i utgående vatten jämfört med 
ingående vatten kan bero på att bundet kväve i ingående vatten omvandlas 
under behandling i UASB.  

Figure 9. Concentration of ammonium nitrogen during anammox experiment on outgoing 
water from reactors R1 , R2  and R3  and ingoing water taken 
after the pre-sedimentation at the waste water treatment plant. . Deviating 
data point for R4 at time=120 min is not shown. Higher start concentration of 
ammonium nitrogen in outgoing water compared to ingoing water is likely a result 
of release of bound nitrogen in ingoing water during treatment in UASB. 
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Figur 10. Koncentration av nitritkväve under anammoxförsök på utgående vatten från 
reaktor R1 , R2  och R3  samt ingående, försedimenterat 
vatten . Utelämnade datapunkter vid tid=0, 30, 60 samt 90 min 
representerar mätvärden under detektionsgräns (0,6 mg/L). 

Figure 10. Concentration of nitrite nitrogen during anammox experiment on outgoing water 
from reactors R1 , R2  and R3  and ingoing water taken after 
the pre-sedimentation at the waste water treatment plant. . Data points 
missing at time 0, 30, 60 and 90 min are due to values below detection limit (0.6 
mg/L). 
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3.3 Kompletterande försök 

3.3.1 Förvaring av avloppsvatten 

3.3.1.1 Förvaring i kyl  

Genomsnittlig minskning av COD vid förvaring i kyl visas i Tabell 6. Beroende på antal 
dagar i kyl innan matning, justerades CODin med motsvarande omvandlingsfaktor. 

Tabell 6. Förlust av COD under förvaring i kyl (n=3). Standardavvikelse anges inom 
parentes.  

Table 6.  Loss of COD during storage in fridge (n=3). Standard deviation is given within 
parentheses. 

Antal dagar i kyl  Förlust av COD  Omvandlingsfaktor 
1  11% (2,7%)  0,89 
2  14% (0,4%)  0,86 
3  15% (1,4%)  0,85 
4  18% (2,1%)  0,82 

 

3.3.1.2 Förvaring i rumstemperatur  

Genomsnittlig minskning (n=3) av COD under förvaring i rumstemperatur visas i  
Tabell 7. Prov på utgående vatten togs två uppehållstider efter att tillförsel av nytt 
substrat startats. För reaktor R5 och R6 motsvarade detta 3 h efter matning, då ingående 
vatten fortfarande inte hunnit värmas upp efter förvaring i kyl. Korrigering av CODin för 
R5 och R6 var därför inte nödvändig. För reaktor R4 uppmättes en COD-förlust på 11% 
och värdena korrigerades därför med en faktor 0,89.  

Tabell 7. Förlust av COD under förvaring i rumstemperatur. Standardavvikelse anges inom 
parentes. 

Table 7. Loss of COD during storage in room temperature. Standard deviation is given 
within parentheses. 

Antal h i rumstemperatur  Förlust av COD  Omvandlingsfaktor 
3  0% (0%)  1 
6  11% (6%)  0,89 

 

3.3.2 Löst metan i utgående vatten  

Resultatet från metanavdrivningsförsöket visade inte någon tydlig förändring av COD-
halten, skillnaden före och efter avgasningen (magnesiumsulfat och filtrering m.h.a. 
vattensug) var +4%; (n=3; SA 3%). Eftersom en minskning i COD-halt efter 
gasavdrivning uteblev, ansågs eventuellt löst metan inte ha någon effekt på uppmätta 
COD-halter i utgående vatten. 
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3.4 Reaktorförsök 2 

I Reaktorförsök 2, lades fokus på att öka belastningen i UASB-reaktorerna. Ett sätt att 
åstadkomma detta var att försöka höja COD-halten i ingående vatten, vilket gjordes i R4 
(se 2.6). För reaktor R5 och R6 sänktes uppehållstiden medan COD-halten bibehölls.  

Bytet av flödesfördelare som genomfördes innan uppstart av Reaktorförsök 2 medförde 
en synligt bättre fördelning av ingående vatten i bädden.  

3.4.1 Försök att lösa ut COD i vatten hämtat före försedimentering 

Resultatet från förbehandlingen som syftade till att öka halten löst COD i ingående 
vatten till R4 varierade. För ofiltrerade COD-prover var medel �3% (n=6; SA 17%) 
och för filtrerade prover var medel �9% (n=6; SA 27%). Förbehandlingen (se 2.6) gav 
således ingen tydlig förhöjning av COD-halten på ingående vatten. 

3.4.2 Analyserade processparametrar 

Uppmätta värden för COD, pH, suspenderade partiklar, BOD, TOC och VFA för 
reaktor R4 redovisas i Tabell 8, och för R5 och R6 i Tabell 9. Vid ett flertal tillfällen har 
värden på BOD beräknats fram p.g.a. för låg eller för hög syreåtgång vid analys enligt 
Svensk Standard (SS-EN 1899, utg. 1), vilket leder till större osäkerhet i resultaten. 
Belastningen var mellan 65 och 85 mg COD per L och h under hela försöket för R4, 
baserat på ofiltrerade prover. Motsvarande belastning för reaktor R5 och R6 redovisas i 
Tabell 10. 
 

Tabell 8.  Översikt över analyserade parametrar för reaktor R4. 

Table 8.  Overview of analyzed parameters for digester R4. 

Analyserad parameter  Ingående vatten  Utgående vatten R4 
Temperatur (°C)    30 
COD (mg/L)  90‐140  35‐85 

pH  7,1‐7,3  7,7‐7,9 
Susp (mg/L)  40‐53  8‐101 

BOD (mg/L)  93‐126  15‐38 
TOC (mg/L)  39‐65  19‐30 
Acetat (mM)  <0,6  <0,6 

Propionat (mM)  ‐  ‐ 
1 Vid ett tillfälle skedde analys i duplikat istället för i triplikat.  
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Tabell 9.  Översikt för analyserade parametrar för reaktor R5 och R6. 

Table 9. Overview of analyzed parameters for digesters R5 and R6. 

Analyserad parameter  Ingående vatten Utgående vatten R5 Utgående vatten R6 
Temperatur (°C)    25  35 

pH  7,1‐7,31  7,5‐7,9  7,5‐8,0 
Susp (mg/L)  25‐76  10‐36  9‐40 
BOD (mg/L)  65‐114  16‐40  13‐45 
TOC (mg/L)  35‐59  19‐29  21‐30 
Acetat (mM)  <0,6  ‐  ‐ 

Propionat (mM)  ‐ 1 ‐  ‐ 
1 Vid ett tillfälle var pH 7,6 och koncentrationen propionat 1,1 mM. 
 
 

Tabell 10. Belastning för reaktor R5 och R6 under Fas 1, Fas 2 och Fas 3. Värdena 
baseras på prover som inte filtrerats före COD-analys. 

Table 10. Organic load of digesters R5 and R6 during 1, Phase 2 and Phase 3.Values 
derive from samples that have not been filtered before COD analysis. 

Reaktor  Belastning 
Fas 1 

(mg COD/L/h) 

Belastning 
Fas 2 

(mg COD/L/h) 

Belastning 
Fas 3 

(mg COD/L/h) 
R5, R6  95‐130  100‐175  90‐140 
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3.4.3 COD och COD‐reduktion 

Genomsnittlig COD-reduktion för R4 var 40% (n=20; SA 9%), se Figur 11. COD-halter 
var för ingående vatten 90-140 mg/L medan utgående vatten innehöll 35-85 mg COD/L. 
 

Figur 11. Beräknad COD-reduktion för reaktor R4 samt COD-halt i ingående vatten 
hämtat före försedimentering . 

Figure 11. Calculated COD reduction for digester R4  and COD content of influent 
water . 

 
 
Medelvärden på COD-reduktion och COD-halter på in- och utgående vatten för R5 och 
R6 under resp. fas visas i Figur 12, Tabell 11 och Tabell 12. 
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Figur 12. Beräknad COD-reduktion för reaktor R5  och R6 . Diagrammet visar 
även COD-halt på ingående vatten, hämtat efter försedimentering . Dag 5 
förekom förhöjd slamflykt, och COD-reduktioner för R5 och R6 redovisas ej. 

Figure 12. Calculated COD reduction for digesters R5  and R6 . Concentration of 
COD in influent water is also shown . COD reductions for R5 and R6 are 
not shown at day 5, due to increased level of sludge washout. 

 

Tabell 11. COD-reduktion för reaktor R5 och R6 under Fas 1, Fas 2 och Fas 3. 
Standardavvikelse är angivet inom parentes.  

Table 11. COD reduction for digester R5 and R6 during Phase 1, Phase 2 and Phase 3. 
Standard deviation is given within parenthesis. 

 
Reaktor 

COD‐reduktion 
Fas 1 

COD‐reduktion 
Fas 2 

COD‐reduktion 
Fas 3 

R5  48% (20%)1 53% (17%)  43% (8%) 
R6  51% (12%)1 48% (18%)  43% (7%) 

1 Ett värde uteslutet, pga. driftstörning. 
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Tabell 12. COD-halter i ingående och utgående vatten för reaktor R5 och R6 under Fas 1, 
Fas 2 och Fas 3. 

Table 12. COD content of ingoing and outgoing water for reactors R5 and R6 during Phase 
1, Phase 2 and Phase 3. 

 
Reaktor 

COD‐halt 
Fas 1 

COD‐halt 
Fas 2 

COD‐halt 
Fas 3 

R5  50‐1151  35‐75  40‐85 
R6  45‐1101  45‐80  45‐80 

Ingående 
vatten 

120‐195  60‐215  80‐155 

1 Ett värde uteslutet, pga. driftstörning. 
 
 

3.4.3.1 Korrigerad COD‐reduktion 

CODin of. (of = ofiltrerat) är COD-värden på ingående vatten som baseras på prover som 
inte filtrerats innan analys, och där hänsyn inte har tagits till effekter från förvaring i 
kyl.  
Värden på CODin of. motsvarar således COD-halter som förekommer på Slottshagens 
reningsverk. Genom att använda CODin of. istället för CODin erhålls en korrigerad COD-
reduktion enligt Formel 2: 
 

  

 
    (Formel 2) 

 

Tabell 13. COD-reduktion och korrigerad COD-reduktion för reaktorer R5 och R6 under Fas 
2 och Fas 3. 

Table 13. COD reduction and adjusted COD reduction for digesters R5 and R6 during 
Phase 2 and Phase 3. 

Reaktor 
COD‐reduktion  

Fas 2 
Korrigerad 

COD‐reduktion  
Fas 2 

COD‐reduktion  
Fas 3 

Korrigerad  
COD‐reduktion  

Fas 3 
R5  53%  72%  43%  61% 
R6  48%  69%  43%  61% 

  

3.4.4 Resultat av hög koncentration COD i ingående vatten  

Vid ett tillfälle, under inkörning av R4 inför Reaktorförsök 2, förekom kraftigt förhöjda 
halter COD i ingående vatten. De höga COD-halterna berodde på en driftstörning vid 
Slottshagens reningsverk vilket resulterat i att stora mängder potatisskal hamnat i 
ingående vatten. Halten CODin var då 892 mg/L. Den ökade belastningen (ca 300 mg 
COD L-1 h-1) över bädden gav upphov till stora gasbubblor i den övre delen av reaktorn. 
Under ”normala” förhållanden syntes betydligt färre och mindre gasbubblor. COD-
reduktionen genom behandling av detta vatten i R4 var ca 62%, beräkningen är baserad 
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på ofiltrerade COD-prov (uttag skedde 4h efter tillförsel av nytt substrat). Detta vatten 
var det enda som påverkades positivt av förbehandlingen (se 2.6), med förhöjda halter 
flyktiga fettsyror (acetat 0,9 mM; propionat detekterbart men under 
kvantifieringsgränsen 0,6mM) och lågt pH (6,4) i förbehandlingstanken som följd. 

3.4.5 Glukostillsats 

Resultatet av glukostillsats efter avslutande av Reaktorförsök 2 visade att R4, R5 och 
R6 hade förmåga att bryta ner och omvandla organiskt material till biogas. Efter ett 
dygn med glukostillsats var COD-reduktionen 74, 78 resp. 75% vid 25, 30 resp. 35°C. 
Under det andra dygnet med glukostillsats var gasproduktionen 0,5, 0,9 resp. 1,2 L vid 
25, 30 resp. 35°C, vilket motsvarade utbyten på ca 20, 35 och 45%. Efter två dygn med 
glukostillsats hade pH i reaktorerna sjunkit till mellan 7,3 och 7,4, sannolikt till följd av 
ökad syrabildning.  
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4. Labförsök – diskussion 

4.1 Reaktorförsök 

Reaktorförsök 1 kan betraktas som en period för metodutveckling och intrimning inför 
Reaktorförsök 2.  

De mest utmanande funktionerna vid drift av UASB är gasavskiljning och fluidisering 
av granulbädden (Bal och Dhagat, 2001). Distributionen av flödet från ingående vatten 
och interncirkulation fungerade till synes bättre i Reaktorförsök 2. Detta kan ha gett 
mindre slamflykt under Reaktorförsök 2, eftersom ett dåligt distribuerat flöde kan 
tänkas nöta sönder granuler och även ge näringsbrist i vissa delar av bädden med 
sönderfallande granuler som sannolik följd. Slamflykt förekom dock under båda 
reaktorförsöken vilket ledde till att filtreringsmomentet före COD-analys infördes under 
Reaktorförsök 2. Konstruktionen för gasavskiljning ändrades inte under försöken. 

Under Reaktorförsök 1 togs ingen hänsyn till effekter av förvaring av avloppsvatten i 
kyl och rumstemperatur innan tillförsel till reaktorerna. Detta förklarar de relativt 
varierande värdena på COD-reduktionen jämfört mot Reaktorförsök 2 (jmf Figur 8, 
Figur 11 och Figur 12). Trots detta kan det konstateras att temperaturen inte hade någon 
effekt på COD-reduktionen (se Figur 8) under Reaktorförsök 1, eftersom resultaten är 
inbördes jämförbara. Enligt Wilcoxon signed-rank test (Miller och Miller, 2005) kan 
antagandet ”inga skillnader mellan temperaturerna finns” inte förkastas (α=0,05). I 
testet jämfördes R1 och R2 (n=31), R2 och R3 (n=33) samt R1 och R3 (n=32). Inte 
heller uppehållstiden såg ut att ha någon effekt på COD-reduktionen (se Figur 8). Detta 
resultat låg till grund för Reaktorförsök 2, där fokus lades på att öka mängden tillförd 
COD. Den ena strategin var att öka halten COD i det ingående vattnet, genom att 
använda vatten hämtat före försedimentering, men behålla 3 h UHT. Den andra strategin 
var att fortsätta använda vatten taget efter försedimentering, men att minska 
uppehållstiden. Eftersom temperaturen inte visade effekt på COD-reduktionen under 
Reaktorförsök 1 (se Figur 8) valdes mittentemperaturen (30°C) till försök med ingående 
vatten från innan försedimenteringen (R4). De lägre uppehållstiderna undersöktes 
således vid den lägsta (25°C) och högsta (35°C) temperaturen (reaktor R5 och R6). 

 
COD-reduktionen för reaktor R4 låg på samma nivåer som för reaktor R5 och R6 under 
Fas 3. Högre värden på COD-reduktion under Fas 2 än under Fas 3 för reaktor R5 och 
R6 (se Tabell 11) kan förklaras med att CODin var högre under Fas 2, medan CODut 
höll samma nivåer under båda faserna (se Tabell 12). Detta tyder på att CODut under 
dessa förhållanden är oberoende av CODin, och att det finns en samvariation mellan 
CODin och COD-reduktion. Tydligast syntes sambandet mellan CODin och COD-
reduktion för R5 och R6 (se Figur 12). Att COD-reduktionen (%) blir högre vid höga 
värden på CODin visar att UASB-processen klarar av att sänka COD-halten till samma 
nivå oberoende av ingående COD-mängd i det testade belastningsintervallet. Detta 
innebär att det, vid de testade belastningarna, finns en överkapacitet vad gäller COD-
reduktion och att belastningsmax inte är uppnått. Även de uteblivna skillnaderna i 
COD-reduktion mellan reaktorer körda vid olika temperaturer för Reaktorförsök 1 och 2 
är sannolikt ett tecken på outnyttjad kapacitet i systemet eftersom temperaturen visade 
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sig ha betydelse då belastningen ökades genom tillsats av glukos (se 3.4.5). Det är 
troligt att temperaturen är av betydelse när processen närmar sig belastningsmax, 
eftersom biogasprocessen generellt sett gynnas av högre temperaturer inom detta 
temperaturspann (Schnürer och Jarvis, 2009). Belastningen över reaktorerna beror dels 
av en ”hydraulisk” belastning, dels en ”organisk” belastning. I försöket ökades den 
hydrauliska belastningen genom sänkt uppehållstid. Den organiska belastningen kunde 
inte ökas, eftersom COD-halten inte gick att höja genom förbehandling. Den förmodade 
överkapacitet beror troligtvis på låg organisk belastning, dvs. den låga koncentrationen 
COD.     

 
Att bädden har överkapacitet stöds också av resultaten från den ”ofrivilliga” 
belastningsökningen för R4 i samband med en processtörning på Slottshagens 
reningsverk (se 3.4.4). COD-reduktionen beräknades här till ca 60%, baserade på 
ofiltrerade värden. Om utgående vatten hade filtrerats före COD-analys, hade den 
korrigerade COD-reduktionen (se Formel 2) blivit ännu högre. 
 
Under både Reaktorförsök 1 och Reaktorförsök 2 rådde stabilitet i processen. Endast 
små variationer i uppmätta processparametrar observerades (Tabell 4, Tabell 8 
ochTabell 9). Stabila nivåer på beräknad COD-reduktion (Tabell 5, Figur 11 och Tabell 
11) visar att mikroogranismerna klarade de variationer i belastning som förelåg. Trots 
den slutliga låga uppehållstiden på 1,5 h, nådde processen inte sin begränsning 
(belastningsmax) utan ännu kortare uppehållstider kan sannolikt motiveras vid testade 
COD-halter. 

4.2 Korrigerad COD‐reduktion 

Den korrigerade COD-reduktionen (se Formel 2) ger en mer verklighetstrogen bild av 
nivåerna för COD-reduktionen i fullskala eftersom UASB-reaktorn då kommer att vara 
placerad i direkt anslutning till reningsverkets försedimenteringsbassäng och inga 
”förvaringseffekter” uppstår. I fullskala skulle således vatten med högre COD-nivåer nå 
UASB-reaktorn jämfört med försöket i labskala och en högre COD-reduktion sannolikt 
erhållas.  
 
Den korrigerade COD-reduktionen för reaktor R5 och R6 är 61% (se Tabell 13), från att 
ha varit 43% baserat på förvaringseffekter. Tabell 14 visar exempel på COD-
reduktioner hämtade i litteraturen. Det bör påpekas att uppehållstid och belastning i 
labförsöket baseras på 2L aktiv volym, medan uppehållstid och belastning i litteraturen 
troligtvis baseras på reaktorns totala volym. Den totala volymen i labförsöken var 4L. 
Uppehållstiden i labförsöket ska därför sannolikt tas gånger en faktor 2 vid jämförelse 
med litteraturdata. På samma sätt ska belastningen i labförsöket halveras vid jämförelse 
med litteraturdata. 
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Tabell 14. Litteraturdata från försök med UASB. Uppehållstid och belastning baseras 
troligen på total reaktorvolym, medan uppehållstid och belastning i labförsöket 
baseras på aktiv volym (2L). Baserat på total reaktorvolym (4L), var belastningen 
över R5 och R6 50-65 mg COD/L/h (Fas 1), 50-90 mg COD/L/h (Fas 2) samt 45-
70 mg COD/L/h (Fas 3). 

Table 14. Literature data of UASB tests. Hydraulic retention time and organic loading rate 
are likely based on total reactor volume, while hydraulic retention time and 
organic loading rate in laboratory tests are based on active volume (2L). Based 
on total reactor volume (4L), organic loading for R5 and R6 was 50-65 mg 
COD/L/h (Phase 1), 50-90 mg COD/L/h (Phase 2) and 45-70 mg COD/L/h 
(Phase 3). 
 

Temperatur 
(°C) 

Reaktorvolym 
(L) 

CODin 
(mg/L) 

HRT 
(h) 

OLR 
(mg COD per 
L och h) 

COD‐ 
reduktion 

(%)

 
Referens 

25  110  3001 9 30  73±7  Agrawal m fl. 
(1997)

28  5,3  200‐
1300 

3‐24  ≤210  82  Lew m fl.
(2004) 

23‐35  140  300; 
5001 

3‐6  50‐170  83‐88  Singh m fl. 
(1996) 

20  8  350‐
500 

10  33‐55  ca 80  Singh och 
Viraraghavan 

(1998) 
13‐25  21,5  115‐

595 
4,7  29‐125  60‐85  Uemura och 

Harada (2000)

1 Syntetiskt avloppsvatten. 

4.3 Startmaterial och vatten 

Granulerna som utgjorde startmaterialet hämtades från en pilotanläggning på 
Sjöstadsverket i Henriksdal (se 2.2). Eftersom samma typ av vatten, försedimenterat 
avloppsvatten, utgjorde det ingående vattnet i pilotanläggningen som i labförsöket fanns 
goda förutsättningar för få en välanpassad mikrobiell flora. Att floran passade den typ 
av vatten som behandlades stöds av att COD-reduktionen var hög redan från start av 
Reaktorförsök 1.  

Det försedimenterade avloppsvattnet som användes i försöken kan betraktas som 
representativt för Slottshagens reningsverk (pers. kom. Angelica Nilsson, Norrköping 
Vatten). COD-halterna på Slottshagen är dock lägre än för motsvarande vatten på t.ex. 
Henriksdals reningsverk, som hade dubbelt så höga värden. Vad skillnaden i COD-halt 
på olika reningsverk beror på vet vi inte men de högre värdena från Henriksdal visar att 
metanpotentialen i ingående vatten kan vara betydligt högre än vad som visats från 
Slottshagen. Halter av COD och suspenderat material från Ryaverket, Bromma, 
Henriksdal och Slottshagen återges i Tabell 15. 
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Tabell 15. Halter av COD och suspenderat material i utgående vatten från försed på olika 
kommunala reningsverk. 

Table 15. Concentration of COD and suspended materials in pre-sedimented water from 
municipal wastewater treatment plants. 

Reningsverk  COD (mg/L)  Suspenderat 
material (mg/L) 

Tidsperiod  

Ryaverket, Göteborg  216  90  Årsmedelvärde 20102 
Bromma, Stockholm  2201 107  Medelvärde jan 2010 

– aug 20113 
Henriksdal, Stockholm  2601 132  Medelvärde jan 2010 

– aug 20113 

Slottshagen, Norrköping  1704 79  Årsmedelvärde 2010 

1 COD-halt uträknad från TOC-värden (omvandlingsfaktor 3,5) 
2 Pers. kom. Susanne Tumlin, Gryaab  
3 Pers. kom. Lars-Gunnar Reinius, Stockholm Vatten 

4 Medelvärde på vatten som hämtats och använts i försöket (april-juli 2011), uppmätt efter ankomst till   
  Scandinavian Biogas laboratorium. 
 
Att i fullskala använda obehandlat vatten hämtat före försedimentering på Slottshagens 
reningsverk är sannolikt uteslutet då de höga halterna suspenderade material (170-700 
mg/L; 310 mg/L i medel år 2010) skulle omöjliggöra en stabil UASB-process. 
Ackumulering av suspenderat material kan leda till sämre nedbrytning av COD, p.g.a. 
minskad kontaktyta för löst COD, försämrad granultillväxt och utspädning av 
biomassan (Bal och Dhagat, 2001; Kalogo och Verstraete, 1999). Ett alternativ kan då 
vara att behandla vattnet genom förhydrolys (nedan).  

4.4 Försök att lösa ut COD i vatten hämtat före försedimentering 

Det ingående vattnet till reaktor R4 hämtades före försedimentering och innehåller mer 
organiskt material än vatten hämtat efter försedimentering. Förhydrolys av 
osedimenterat vatten kan ge en ökad halt löst COD (Seghezzo m fl., 1998). Samtidigt 
kan halten suspenderat material hållas låg genom att bara klarfasen efter sedimentering 
av det förbehandlade vattnet används i UASBn (se 2.6).  
 
Orsaken till det varierande resultatet av denna typ av förbehandling i Reaktorförsök 2, 
där en tydlig positiv effekt uteblev, är oklar. Det enda tydligt positiva resultatet av 
förbehandlingen sågs när vattnet innehållande potatisskal behandlades (se 3.4.4). En 
förklaring till detta kan vara att mycket av det organiska materialet i det ”normala” 
osedimenterade vattnet redan var i löst form eller att COD-innehållet inte ger upphov 
till mer löst COD än vad som kan oxideras till CO2 av aeroba organismer i 
förbehandlingssteget. Syretillgången i förhydrolysen är gissningsvis viktig i detta 
sammanhang, så länge syre finns att tillgå i vattnet som förbehandlas kommer oxidation 
till CO2 att ske. Innehåller vattnet mycket COD förbrukas tillgängligt syre snabbt och 
fortsatt hydrolys ger upphov till fermentationsprodukter som inte omsätts. Detta skulle 
kunna förklara skillnaden mellan potatisskalsvattnet och det ”normala” osedimenterade 
vattnet. 
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4.5 Kompletterande försök på förvaringseffekter 

Förvaring av ingående vatten på lab var oundvikligt och gjordes både i kyl och i 
rumstemperatur. Förvaringen ledde till minskade COD-halter på ingående vatten (se 
3.3.1.1 och 3.3.1.2). Försöken utfördes endast på vatten hämtat efter försedimentering.  
Det är möjligt att resultaten blivit annorlunda om försöken utförts på vatten taget innan 
försedimentering, till följd av vattnets sammansättning samt förbehandlingen. Eftersom 
förbehandlingen generellt sett minskade COD-halten är det möjligt att en mindre andel, 
jämfört med vatten taget efter försedimentering, hade försvunnit under förvaring i kyl. 
Förlust av COD under förvaring i kyl (%) hade då blivit mindre, och de beräknade 
COD-reduktionerna för R4 högre. 

Effekter av förvaring i rumstemperatur kunde för reaktor R5 och R6 undvikas genom att 
beräkna belastning och COD-reduktion från värden på CODin och CODut uppmätt tre 
timmar efter att substrat från en ny dunk hämtats från kyl (se 3.3.1.2). Detta motsvarar 
två uppehållstider räknat på den aktiva zonen (2L), och knappt en uppehållstid räknat på 
reaktorns totala volym (4L). Vid total omrörning motsvarar dessa förhållanden att ca 2/3 
av vattnet från en tidigare dunk bytts ut. Det bästa hade varit att vänta tre uppehållstider 
beräknat på reaktorns totala volym, då i princip allt vatten bytts ut, innan provtagning på 
utgående vatten togs men detta hade medfört praktiska svårigheter.  

4.6 Svavelreduktion 

I laboratorieförsöket användes COD-reduktion som ett mått på processens förmåga att 
omvandla organiskt material. Teoretisk metanpotential för COD är max 350 mL/g 
omvandlat COD, baserat på Formel 3.  
 

   (Formel 3) 
 
Den verkliga mängden kan vara betydligt lägre. Från COD-massbalanser har det visats 
att betydande mängd COD vid behandling av avloppsvatten i UASB kan gå åt till 
svavelreduktion; 31% av total COD-reduktion (Agrawal m fl., 1997) och 25-40% av 
total COD (Singh m fl., 1996; Singh och Viraraghavan, 1998). Halten sulfat i 
avloppsvatten kan variera mellan åtminstone 50 och 200 mg/L (Kalogo och Verstraete, 
1999). Effekten av svavelreduktion blir förstås större vid högre halter sulfat som i sin 
tur påverkas av användning av järnsulfat som fällningskemikalie, om fällning sker innan 
eller i försedimenteringen på reningsverket. Vid implementering av UASB-teknik är det 
därför viktigt att känna till mängden sulfat i avloppsvattnet. Eftersom man på 
Slottshagens reningsverk inte använder järnsulfat vid sin fällning och det är okänt 
huruvida svavelreduktion förekom i reaktorerna i labbförsöken, används i denna studie 
den teoretiska metanpotentialen för omvandlad COD (350 mL/g COD) i designen av det 
anaeroba reningssteget (se 5.4 ). 

4.7 Anammox 

Försöket med anammox visade att tekniken fungerade för reduktion av mängden kväve i 
det undersökta vattnet. De initiala ökningarna av NH4

+ i två av försöken är ett resultat 
av att anammox-kulturen togs från ett system med högre ammoniumkoncentration, detta 
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ammonium läckte ut i vårt vatten under försökets gång. Nitrithalten steg som förväntat 
då nitrit bildas i och med den luftning som sker, dock var ökningen i nitrit mycket lägre 
än minskningen i NH4

+ över samma tid (Figur 9 och Figur 10). Den högre initiala halten 
av ammoniumkväve i de behandlade vattnen jämfört med det obehandlade är antagligen 
ett resultat av mineraliseringen av organiskt bundet kväve som sker i och med 
nedbrytningen av organiskt material i UASB-reaktorn. 

Det är med den använda försöksuppställningen inte möjligt att utröna hur den reduktion 
av COD-halten som skett i UASB-reaktorn påverkat anammox-försöket. Principiellt gör 
höga COD-halter att luftningsbehovet ökar p.g.a. att en del av syret åtgår till att oxidera 
det organiska materialet. Men i det använda systemet hölls halten löst syre konstant 
medan mängden tillfört syre inte kunde mätas. 

Genom att använda anammox kan kvävereduktion åstadkommas utan förbrukning av 
COD och energi lagrad i kolföreningarna kan istället användas för metanproduktion 
t.ex. i en UASB-reaktor. Oss veterligen finns dock idag ingen kommersiellt gångbar 
anammoxprocess som i en kontinuerlig process kan hantera de låga ammonium-
koncentrationerna som uppmättes i detta försök. Forskning och utveckling på området 
pågår och anammox bör beaktas som en möjlig teknik för kvävereduktion vid framtida 
applikationer av biogasproduktion från avloppsvatten. 
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5. Från labbförsök till en storskalig lösning 

I referensgruppen beslutades att investeringskalkyler skulle upprättas för två 
typanläggningar: Den ena anläggningen är ett större reningsverk liknande Slottshagens 
reningsverk i Norrköping med ett totalt avloppsflöde på i snitt 2150 m3/h över hela året och 
en belastning av ca 150 000 PE och det andra är ett mindre reningsverk, hälften så stort, 
med ett totalt avloppsflöde på i snitt 1070 m3/h över hela året och en belastning på  
ca 75 000 PE.  

5.1 Val av avloppsström för anaerob rening 

Av de två alternativen som presenteras i kapitel 2 valdes alternativ 1 för den slutliga 
designen (Figur 2). I alternativ 1 går avloppsvattnet först igenom försedimenteringen innan 
det delas upp i två delar varav en del leds in i det anaeroba reningssteget med UASB. Detta 
alternativ valdes då inga positiva effekter av förhydrolysen kunde påvisas i labbförsöken. 
Det finns således inga resultat i vår studie som pekar mot att det skulle innebära fördelar att 
ta ut vattnet före försedimenteringen och ta med ett förhydrolyssteg i designen. Risken finns 
däremot att man genom att lägga till ett förhydrolyssteg kan få ett ökat metanslip. Ett 
förhydrolyssteg innebär även att det slam som normalt sett separeras ut i 
försedimenteringen och som i dagsläget på de många reningsverk rötas för 
biogasproduktion tappar en del av sin COD. Denna lösning är därför främst intressant för 
reningsverk som idag saknar CSTR för rötning av primär- och bioslam. 

5.2 Flöde 

För att ha kvar tillräckligt med energi i vattnet till efterföljande reningssteg med 
kvävereduktion bör endast 50% av det totala flödet gå igenom det anaeroba reningssteget. 
Det anaeroba reningssteget dimensioneras således för ett flöde på 1070 m3/h resp. 535 m3/h. 
 
Avloppsflödet på ett reningsverk varierar mycket över året och över dygnet. Det anaeroba 
reningssteget går bäst vid ett konstant genomflöde. Den aeroba reningen med 
kvävereduktion påverkas också av dygnsvariationer i avloppsvattenflöde och temperatur, 
där höga flöden och låga temperaturer sänker kvävereduktionskapaciteten. Över ett dygn 
kan man dock på ett reningsverk utnyttja bassängvolymer i perioder med låga flöden (natt) 
för nitrifikation genom att öka återcirkulationen av aktivt slam från 
sedimenteringsbassängerna. När flödena ökar på morgonen minskas återcirkulationen och 
nitratrikt vatten i luftningsbassängerna möter ett COD-rikt avloppsvatten vilket främjar 
denitrifikationen. Baserat på detta dimensioneras det anaeroba reningssteget för att kunna ta 
en, i stort sett konstant, ström på 1070 m3/h resp. 535 m3/h medan den aeroba reningen 
beräknas ta flödesvariationerna.  
 

5.3 COD‐halt på ingående avloppsvatten 

Under försöken varierade COD-halten på det ingående avloppsvattnet, hämtat efter 
försedimentering, mellan 120 och 260 mg/L och låg i snitt på 170 mg/L. En av 
reaktorerna, vars ingående vatten hämtades före försedimentering (medel 195 mg 
COD/L) utsattes vid ett tillfälle för avloppsvatten med 4 ggr högre COD-halt vilket den 
klarade att reducera procentuellt sett lika mycket som vid de lägre COD-halterna. Detta 
visar att reaktorn klarar av snabba förändringar i COD-halt och en betydligt högre 
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COD-halt än vad det inkommande vattnet normalt sett har. För att kunna utnyttja detta 
dimensioneras även övriga delar i anläggningen för att klara en tillfällig ökad 
gasproduktion till följd av en tillfällig förhöjd COD-halt på vattnet in i reaktorn.   

5.4 Gasproduktion 

Baserat på resultaten från labbförsöken uppskattas att ca 60% av den totala mängden COD 
kan reduceras i en storskalig UASB-reaktor. Avloppsvattnet från Slottshagens reningsverk 
har efter försedimentering en COD-halt på i snitt 170 mg/L. Räknat med ett biogasutbyte på 
350 m3 CH4/ton reducerat COD och antaget att den producerade biogasen har en metanhalt 
på ca 70% ger detta en biogasproduktion på i snitt 55 Nm3 biogas/h i det större VA-verket 
och 23 Nm3 biogas/h i det mindre VA-verket. Variationerna i COD-halten på avloppsvattnet 
medför att anläggningen måste vara dimensionerad för att klara högre biogasproduktion och 
här väljer vi därför att dimensionera anläggningen för att tillfälligt klara en 
biogasproduktion på 100 Nm3 biogas/h resp. 50 Nm3 biogas/h. 
  
Med ett metanslip på 15% (se 5.5) ger detta en årsproduktion för den stora anläggningen på 
ca 280 000 Nm3 CH4 och för den mindre anläggningen på 140 000  Nm3 CH4 vilket 
motsvarar ca 2,8 resp. 1,4 GWh per år. 
 

5.5 Metanslip 

Av den biogas som produceras kommer en viss procent att lösa sig i vattenfasen vilket 
ger ett metanslip. I Figur 13 kan man se hur mycket metan som löses i vattnet innan 
mättnad vid olika temperaturer. Temperaturen har en betydande inverkan på metans 
löslighet i vatten. Vid 25oC kan upp till ca 30 NL CH4/m3 lösas i vattenfasen innan 
vattenfasen är mättad och med en COD-halt på 170 mg/L kan detta innebär ett 
metanslip på 75% om vattnet som kommer ut är mättat. För en reaktor med höjden 10 
meter ökar trycket med en bar, vilket fördubblar lösligheten för metan vid botten av 
reaktorn. Vid toppen av reaktorn där vattnet leds vidare är det dock normaltryck och för 
en väl designad UASB ska det förhöjda trycket i botten inte påverka metanslippets 
storlek.  

 

Figur 13.  Mängd löst metan i vatten vid mättnad och vid olika temperaturer . 

Figure 13. Amount of methane in water at saturation for different temperatures. 

 
På Hammarby Sjöstads VA-verk där en pilotanläggning för UASB körs hade man till en 
början problem med höga metanslip men har nu kommit ner till ca 15% (pers. kom. 
Lars Bengtsson, IVL). Det anaeroba reningssteget i denna studie beräknas därför på ett 
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metanslip på 15% men det är möjligt att detta går att reducera ytterligare genom 
teknikförbättringar (se vidare Kapitel 11). 
 
För de reningsverken med en högre COD-halt på ingående vatten blir det procentuella 
metanslipet lägre. I Figur 14 visas hur stort det procentuella metanslipet är vid fullt 
mättad vätskefas, 60% COD reduktion och en temperatur på 25oC för vatten med olika 
COD-halter.  

 

Figur 14  Det procentuella metanslipet vid olika COD-halter på det ingående vattnet, 
vattentemperatur på 25oC, fullt mättad vätskefas och en COD-reduktion på 
60%.  

Figure 14 The methane loss at different COD content of the ingoing water, a water 
temperature of 25oC, completely saturated water phase and a COD-reduction 
of 60%.  

5.6 Temperatur 

Temperaturen valdes till den lägsta testade temperaturen, 25oC då ingen skillnad i 
metanproduktion från det behandlade avloppsvattnet kunde ses i labbförsöken mellan de 
olika temperaturerna (se 4.1). Något att beakta är dock, som diskuterats ovan, att 
temperaturen inverkar på metanslipet (se Figur 13). Högre temperatur ger mindre metanslip 
vilket kan motivera högre temperatur när kapacitet finns, som under sommaren när 
ingående vatten är varmare och tillgången på överskottsvärme från industri och 
kraftvärmeverk är högre. Avslutande försök visade även att temperaturen har betydelse för 
COD-reduktionen vid ökad belastning.  
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6. Design av anaerobt reningssteg 

6.1 Dimensioneringsdata 

De data som valts för dimensioneringen av det anaeroba reningssteget presenteras i 
Tabell 16. Systemgränsen för dimensioneringen dras efter försedimenteringen och innan 
nitrifikationen. 
 
Tabell 16.  Dimensioneringsdata för det anaeroba reningssteget  

Table 16. Dimension parameters for anaerobic sewerage treatment  
 

 
1 Metangasutbytet kan vara överskattat om vattnet innehåller svavel och en del av CODn åtgår i 
svavelreducerande metabolism (se 4.6).   

6.2 Storlek på UASB reaktor 

Räknat på en aktiv volym på ca 80% och 1,5 h uppehållstid blir volymen på UASB 
reaktorn 2000 m3 för det större VA-verket och 1000 m3 för det mindre VA-verket.  
 
Flödeshastigheten upp genom UASB-reaktorn låg under labförsöken på ca 0,2 m/h. 
Med denna flödeshastighet skulle en reaktor på 2000 m3 kräva en diameter på 80 meter. 
Som reaktor väljs därför en UASB med intern cirkulation vilket möjliggör högre 
flödeshastigheter. Flödeshastigheten upp genom den storskaliga reaktorn sätts till 5 m/h. 
Detta ger en bottenarea på 214 m2 för det större VA-verket och en bottenarea på 107m2 
för det mindre VA-verket. Höjden på UASB-bädden blir ca 9,3 meter i båda UASB-
reaktorerna.  

6.3 Värmesystem 

För uppvärmning av vattnet in till UASBn finns tre alternativa värmesystem. Ett alternativ 
där vattnet på enklaste sett värms upp innan UASB-reaktorn (Figur 15), ett alternativ där 
värme integreras över UASB-reaktorn (Figur 16) och ett sista alternativ där värme 
integreras över både UASB-reaktorn och nitrifikationssteget (Figur 17).  

Egenskap Data 
Uppehållstid 1,5 h 
Driftstemperatur 25oC 
COD-reduktion 60% 
Medel COD-halt ingående 170 mg/l 
Max COD-halt ingående 300 mg/l 
Uppskattat metanslipp 15% 
Metangasutbyte1 350 m3 CH4/ ton reducerat COD 
Ungefärlig metanhalt på producerad gas 70% 
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Figur 15. Alt A, alternativ avloppsrening med ett enkelt värmesystem. 

Figure 15. Alt A, alternative waste water treatment with a simple heating system. 

 

Figur 16. Alt B, alternativ avloppsrening med värmeintegrering över UASB. 

Figure 16. Alt B, alternative waste water treatment with heat integration over UASB. 

 

Figur 17. Alt C, alternativ avloppsrening med värmeintegrering över både UASB och 
nitrifikationssteg. 

Figure 17. Alt C, alternative waste water treatment with heat integration over UASB and 
nitrifikation.  
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Enligt tidigare studie kan effektiviteten i nitrifikationssteget ökas med temperaturen, då den 
hastighet med vilken bakterierna omvandlar ammonium till nitrat ökar i intervallet 0-30oC, 
ca 10% hastighetsökning vid 10 graders temperaturökning (Arnell m fl. 2004). De minskade 
driftskostnader och bassängbehov som en effektivare nitrifikation medför har i tidigare 
studier visat sig tillräckligt stora för att själva täcka investeringskostnaderna för ett 
värmesystem motsvarande det i denna studie (Arnell m fl. 2004). Det finns därför 
betydande argument för att inte använda alternativ B där vattnet kyls ner innan 
nitrifikationen.  
 
Att använda sig av alternativ C och värmeintegrera över både UASBn och 
nitrifikationssteget ger varmt vatten i båda stegen, där det ger fördelar. Denna lösning är 
främst att föredra om reningsverket väljer att bygga en separat nitrifikationskolonn som 
samlokaliseras med UASB. Om separat nitrifikationssteg i befintlig infrastruktur avses 
kommer värmesystemet att bli mer komplicerat då det fysiska avståndet mellan dessa 
reningssteg kan vara av betydande storlek. I och med det fysiska avståndet och det faktum 
att vattnet passerar genom två reningssteg får man då räkna med att en stor del av värmet 
går förlorad på vägen.    
 
Att använda alternativ A, värma upp vattnet före UASBn och sedan inte tillvarata värmet är 
det enklaste och billigaste värmesystemet. Så länge värme förutsätts finnas tillgänglig till en 
låg kostnad är alternativ A det bästa. I denna studie förutsätts värme finnas tillgänglig till en 
låg kostnad och därför väljs alternativ A för designen av processlösning.  

6.4 Processbeskrivning 

Processen finns beskriven i flödesschema, bilaga A för det större VA-verket samt bilaga B 
för det mindre VA-verket.  
 
Reningssteget består huvudsakligen av följande delar: 

• UASB-reaktor. För det större VA-verket behövs en reaktor på 2000 m3 och för den 
mindre anläggningen behövs en reaktor på 1000 m3.  

• Värmeväxlare; en traditionell packningsförsedd plattvärmeväxlare då denna är 
termiskt effektiv, klarar relativt mycket fibrer och partiklar och går att öppna för 
rengöring. Samma modell har valts för de två VA-verken men med olika antal 
plattor i värmeväxlaren.  

• Pumpgrop med dränkbar pump avsedd för avloppsvatten. 
• Nergrävda värmeisolerade rör från närliggande processindustri eller kopplat till 

fjärrvärmereturen. Detta avstånd varierar från fall till fall och i kalkylen har 
avståndet satts till 100 meter.  

• Styrsystem med reglerventiler, temperatur- och flödesgivare 
 
I layouten (bilaga C) presenteras en tänkt uppställning av utrustningen för det större VA-
verket. Meningen är att detta ska ge en bild av storleken på det område som ett anaerobt 
reningssteg med UASB-reaktor upptar. För båda storlekarna på reningsverk behövs ett 
utrymme inomhus för värmeväxlare och pump på ca 6x6 meter. UASB-reaktorn placeras 
utomhus och för det större VA-verket får UASB-reaktorn en innerdiameter på 16,5 meter 
medan den för det mindre VA-verket blir 11,6 meter.  
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6.5 Uppgradering 

Den beräknade biogasproduktionen från det anaeroba reningssteget är i sig själv för låg 
för att motivera bygget av en uppgraderingsanläggning. Många av dagens större 
reningsverk har dock redan en uppgraderingsanläggning i anslutning till slamrötningen 
och vi förutsätter här att denna kan användas för uppgradering även av gasen från 
UASBn.  

6.6 Värmebehov 

Temperaturen på inkommande vatten varierar normalt sett mellan ca 8oC och 17oC över 
året och ligger i snitt på 12oC. För att värma vattnet till 25oC går det åt ca 140 GWh 
värmeenergi per år för det större reningsverket och ca 70 GWh värmeenergi per år för 
det mindre.  

Tabell 17. Energiåtgång för att värma vattnet till 25oC. 

 Table 17 Energy consumption for heating the water to 25oC.  

6.7 Värme från kraftvärmeverk 

En möjlighet är att utnyttja fjärrvärmereturen från ett närliggande kraftvärmeverk till 
uppvärmning av det inkommande avloppsvattnet före det anaeroba steget (se Figur 18).  
För att se om det lönar sig har simuleringar gjorts för den energi som krävs för att värma 
avloppsvattnet på det större VA-verket vid en temperaturhöjning på 10oC. 
 

Figur 18. Bild som beskriver hur fjärrvärmereturen kan utnyttjas för värme på VA-verket.  

Figure 18. Picture explaining how the district heating return could be used for heating at the 
WWTP. 

 Vattentemperatur på 
ingående vatten 

Energiåtgång 
 större VA-verk 

Energi åtgång 
mindre VA-verk 

Vintertid  8oC 21 MW 10,5 MW 
Sommartid 17oC 10 MW 5 MW 
Medel över året 12oC 16 MW 8 MW 
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6.7.1 Typkraftvärmverk använt i beräkningar 

Kraftvärmeverket som beräkningar utförts på är en generell anläggning som motsvarar 
de storlekar och anläggningslayout som finns i Sverige. Rökgaskondensorn, RGK, är 
utlagd för att klara fullt fjärrvärmeflöde. Data för den generella anläggningen redovisas 
i Tabell 18. 

Tabell 18. Anläggningsdata för det generella kraftvärmeverk, KVV, som används i 
beräkningarna. 

 Table 18 Data for the general combined heat and power plant, CHP, used in the 
calculations. 

Tabell 19. Data för det anaeroba reningssteget som används i beräkningarna. 

Table 19. Data for the anaerobic treatment used in the calculations. 

 

  
Data presenterade i Tabell 19 ger en uppvärmningseffekt på ca 12,4 MW. Extraeffekten 
som kan tas ut ur fjärrvärmesystemet kan begränsas av att rökgaskondensor (RGK) kan 
börja få problem/påverkan i rökgassystemet (skorstenen) med kondens, utfällningar etc. 
vid lägre temperaturer.  

6.7.2 Beräkningar  

Beräkningar utfördes för tre olika scenarier: 
 

1. KVV utan värme till UASB  
2. KVV, hela fjärrvärmereturen genom värmeväxlare till UASB 
3. KVV med torrare flis (fukthalt 30% istället för 50%) och hela fjärrvärmereturen 

genom värmeväxlare till UASB 
  

Anläggningsdata  
Elproduktion ca 40 MW el 
Värmeproduktion ca 90 MW värme 
Bränsleeffekt (flis) (HHV) 150 MW 
Fuktighet i bränsle 49,9% 
Fjärrvärmetemp ut/in 90/45 °C 
Fjärrvärmeflöde 485 kg/s 

Anaerobt reningssteg  
Flöde reaktor 297 kg/s (1070 m3/h) 
Temperaturhöjning 10°C 
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Resultaten redovisas i följande tabell: 

Tabell 20. Resultat från beräkningar på ett generellt KVV vid fyra olika scenarier, 

Table 20. Results from calculations for a general CHP at four different scenarios. 

 
Anläggningsverkningsgrad definieras som: 
 

)(HHVBränsle
meanaerobvärfjärrvärmeEl ++

=η
   (formel 4)

 

 
Vid beräkning av verkningsgrader har bränslets övre värmevärde använts (HHV). 
 
Vid beräkning med programmet på ovanstående generella anläggning finner man att 
man inte kan utvinna den erforderliga effekten för värmning av avloppsvatten endast 
genom ökat uttag från kraftvärmeverkets rökgaskondensor. För att uppfylla det ökade 
värmebehovet till följd av värmning av avloppsvattnet åtgår ytterligare bränsle. 
Förutsatt att anläggningen har en turbin med kapacitet att klara av en ökad belastning 
ger förändringar av temperaturer i systemet en ökad elgenerering enligt nedanstående: 
 
Effekt vattenvärmning: 16 MW (anaerob reningskrets) 
Utökad effekt RGK: -0,8 -4,7 MW (beroende på bränslets fukthalt)  
Utökad elgenerering: 4.9 -5,6  MW (beroende på bränslets fukthalt) 
Utökad bränsleåtgång: ca 17 MW (beroende på bränslets fukthalt) 
 
Genom att ta ut lågvärdig värme till det anaeroba reningssteget via returvattnet från 
fjärrvärmesystemet och lågvärdig värme ur rökgaskondensorn och genom en ytterligare 
sänkning av rökgastemperaturen kan man höja totalverkningsgraden på anläggningen.  
 

Beräkningar 1 2 3 
Bränsle (HHV) 133,8 MW 148,4 MW 148,4 MW 
    
TOT värme 82,5 MW 95,0 MW 94,8 MW 
    Till värmeväxlare - 12,4 MW 12,4 MW 
    Till fjärrvärmenät 82,5 MW 82,5 MW 82,3 MW 
    
TOT elproduktion 34,7 MW 38,6 MW 38,6 MW 
    
TOT nyttig energi 117,2 MW 133,6 MW 133,4 MW 
Från effektivare RGK  3,6 MW 3,4 MW 
    
Anläggningsverkningsgrad 0,876 0,900 0,90 
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7. Ekonomisk utvärdering 

Priser 
El utan Elcertifikat 500 SEK/MWh 
El med Elcertifikat 850 SEK/MWh 
Biobränsle 200 SEK/MWh 
Personalkostnad VA-verk1 300SEK/h 
Fordonsgas (uppgraderad biogas) 10 SEK/Nm3 
1Baserat på den genomsnittliga timlönen för arbetare på reningsverk enligt SCB för juli 2011, 148kr/h. 

Tabell 21.  Priser använda i den ekonomiska utvärderingen.  

Table 21.  Prizes used in the economical evaluation. 

 

7.1 Investeringskostnader 

Investeringskostnaden för ett anaerobt reningssteg på de två reningsverken beskrivna i 
stycke 7.3 ”Processbeskrivning”, har beräknats baserat på den omfattning och det 
tekniska utförande som beskrevs i föregående kapitel. Priser på utrustning och montage 
baseras i de flesta fall på erfarenhetsvärden från tidigare, liknande projekt samt för en 
del av huvudutrustningen på budgetofferter. Kostnader för markarbeten har inte tagits 
med i kalkylen eftersom de kan variera mycket beroende på förutsättningarna på den 
aktuella platsen. 
 
Kalkylen anger kostnader i dagens prisnivå (september 2011). Oförutsedda kostnader 
har satts till 15% av beräknad projektkostnad. Kalkylens noggrannhet är ± 20%. 

Tabell 22.  Kostnadssammanställning för ett anaerobt reningssteg på det större VA-verket 
med ett inkommande medelflöde på 2150 m3/h och belastning på ca 150 000 PE. 

Table 22. Investment costs for a anaerobic treatment step on the larger water treatment 
plant with an average incoming flow of 2150 m3/h and a load of about 150 000 
PE. 

 

Beskrivning Summa (kSEK) 
Processutrustning (UASB-reaktor) 20 000 
Mek (pump och värmeväxlare) 1 416 
Rörledningar 2 886 
Instrument/Automation 
Bygg (fundament och pumpgrop) 

1 958 
1 000 

Summa direkta kostnader 27 812 
  
Summa indirekta kostnader (projektering) 1 500 
 
Oförutsett (15%) 

 
4 314 

  
TOTALT 33 074 
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Kostnaden för att investera i anaerob rening med UASB-teknik för att behandla halva 
flödet på ett reningsverk med ett avloppsflöde på i snitt ca 2150 m3/h uppskattas till  
33 MSEK. För ett hälften så stort reningsverk med ett totalt avloppsflöde på i årsmedel 
1070 m3/h uppskattas kostnaden till 19 MSEK. Större delen av utrustningskostnaden 
utgörs av en UASB-reaktor. 

Tabell 23. Kostnadssammanställning för ett anaerobt reningssteg på det mindre VA-verket 
med ett medelflöde på inkommande vatten på 1070 m3/h och med en belastning 
på ca 75 000 PE. 

Table 23. Investment costs for an anaerobic treatment step on the smaller water treatment 
plant with an average incoming flow of 1070 m3/h and a load of about 75 000 PE. 

 

 
Investeringskostnader för en gasuppgradering tas ej med i kalkylen då många av dagens 
reningsverk redan har gasuppgradering för biogasproduktionen från primär- och 
bioslam och det antas att denna har kapacitet även för gas producerad i UASBn. 
Biogasproduktionen från bara UASBn är i sig själv för låg för att motivera bygget av en 
uppgraderingsanläggning.  

7.2 Driftsekonomi 

Intäkterna från ett anaerobt reningssteg består av intäkterna från försäljning av 
fordonsgas. Vidare minskar kostnaderna för den aeroba reningen som får ett halverat 
flöde i och med det anaeroba steget. Den aeroba reningen på ett VA-verk i storleken 
som det större VA-verket med ett medelflöde på 2150 m3/h och en belastning på ca 
150 000 PE förbrukar ca 1800 MWh/år på luftning. Genom att behandla halva flödet 
anaerobt beräknas 1/3 av luftningsbehovet att sparas in.  Den aeroba reningen beräknas 
kräva ca 550 kWh energi för att reducera 1 ton COD (Slottshagens reningsverk, 
Norrköping). 
  

Beskrivning Summa (kSEK) 
Processutrustning (UASB-reaktor) 10 000 
Mek (pump och värmeväxlare) 743 
Rörledningar 2 118 
Instrument/Automation 
Bygg (fundament och pumpgrop) 

1 223 
600 

Summa direkta kostnader 14 683 
  
Indirekta kostnader (projektering) 1 500 
  
Oförutsett (15%) 2 427 
  
TOTALT 18 610 
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Tabell 24.  Intäkter från anaerobt reningssteg på det större VA-verket (ca 150 000 PE). 

Table 24. Revenues from the anaerobic treatment step on the larger waste water treatment 
plant. 

 
Årsproduktion av fordonsgas för den stora anläggningen beräknas bli ca 280 000 Nm3 CH4 
och för den mindre anläggningen 140 000 Nm3 CH4 vilket motsvarar ca 2,1 resp. 1,1 GWh 
per år.  

Tabell 25.  Intäkter från anaerobt reningssteg på det mindre VA-verket (ca 75 000 PE). 

Table 25. Revenues from the anaerobic treatment step on the smaller water treatment 
plant. 

 
För att beräkna kostnaderna för driften av biogasanläggningarna har uppskattningar 
gjorts för det anaeroba reningssteget samt på administrationskostnader. Dessa 
uppskattningar bygger på Pöyrys och Scandinavian Biogas Fuels erfarenheter. Idag 
finns ingen anläggning av denna typ och driftskostnaderna ska därför endast ses som en 
indikation.  

Tabell 26.   Driftskostnader för ett anaerobt reningssteg på större VA-verket (ca 150 000 
PE). 

Table 26. Running costs for an anaerobic treatment step on the smaller water treatment 
plant. 

 
I driftkostnaderna för det anaeroba reningssteget ingår underhållskostnader samt 
kostnader för el. För båda anläggningarna uppskattas personalbehovet för drift av 
anläggningen till 400 h om året och elförbrukningen uppskattas till 320 KWh per ton 

Beskrivning Summa (kSEK) 
Fordonsgas 2800 
Minskade kostnader för aerob rening 600 
TOTALT 3400 

Beskrivning Summa (kSEK) 
Fordonsgas 1400 
Minskade kostnader för aerob rening 300 
TOTALT 1700 

Beskrivning Summa (kSEK) 
Personalkostnad 120 
Elkostnad 150 
TOTALT 270 
  
Värmekostnad, fjärrvärmeretur från KVV 6 790 
Värmekostnad, fjärrvärmeretur från KVV med elcertifikat -9 310 
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reducerat COD för det större VA-verket och 370 KWh per ton reducerat COD för det 
mindre VA-verket. Energiförbrukningen kommer ur energin som krävs för att pumpa 
vattnet i UASBn och beror av dess storlek som beskrivs i kap 0. 

Tabell 27.  Driftskostnader för ett anaerobt reningssteg på mindre VA-verk (ca 75 000 PE). 

Table 27. Running costs for an anaerobic treatment step on the smaller water treatment 
plant. 

 
Kostnaden för värmet förutsätts variera avsevärt beroende av värmekälla. Som exempel 
beräknas kostnaden bli ca 6,8 MSEK/år för att utnyttja fjärrvärmereturen från ett 
kraftvärmeverk av den typ som beskrivs i kap 6.7.1 för att värma flödet i det större VA-
verket 10oC under hela året om kraftvärmeverket saknar elcertifikat. Har samma 
kraftvärmeverk tillgång till elcertifikat tjänar istället verket ca 9,3 MSEK/år på att 
värma avloppsvattnet med fjärrvärmereturen.  Intäkterna från en ökad elproduktion på  
3,8-4,3 MW är inräknade i båda dessa kostnadsexempel.  
 

7.3 Totalkalkyl och återbetalningstid 

Totalkalkylen och återbetalningstid för det större och det mindre reningsverket vid 
installation av ett anaerobt reningssteg redovisas i Tabell 28. Vilken värmekälla som 
används inverkar avsevärt på totalkalkylen och påverkar om investeringen kan bli 
lönsam eller inte.    

Tabell 28.  Totalkalkyl och återbetalningstid för investering i ett UASB-reningssteg på ett 
mindre (ca 75 000 PE) eller större (ca 150 000 PE) VA-verk utan värmekostnad 
eller med kostnaden inräknad för värme taget från KVV enligt beskrivning i 6.7.1.  

Table 28. The economical result and payback period for investing in a UASB purification 
step at a smaller (about 75 000 PE) or larger (about 150 000 PE) WWTP without 
cost of heating or with the cost of heating included when using heat from a CHP 
like the one described in 6.7.1. 

1 KVV beskrivet i 6.7.1. 
 

Beskrivning Summa (kSEK) 
Personalkostnad 120 
Elkostnad 90 
TOTALT 210 

 Totalkalkyl Återbetalningstid 
 (MSEK/år) (antal år) 
Större VA-verk   
   Utan värmekostnad 3,13 12,6 
   Värme från KVV1 utan elcertifikat -3,66 - 
   Värme från KVV1 med elcertifikat 12,44 2,7 
   
Mindre VA-verk   
  Utan värmekostnad 1,49 12,5 
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Om värmekostnaden inte tas med i kalkylen ger totalkalkylen ett överskott på  
3,13 MSEK/år för det större VA-verket och ett överskott på 1,49 MSEK/år för det 
mindre VA-verket. Det värmebehov som då inte är inräknat i kalkylen men som 
behöver täckas är ca 140 GWh värmeenergi per år för det större reningsverket och ca 70 
GWh värmeenergi per år för det mindre.  
 
Om värmet antas tas från det typkraftvärmeverk som beskrivs i stycket 6.7.1 och detta 
saknar elcertifikat ger totalkalkylen ett underskott på 3,7 MSEK/år. Har samma 
kraftvärmeverk elcertifikat ger totalkalkylen istället ett överskott på 12,4 MSEK/år.  
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8. Diskussion av ekonomi och design 

Den ekonomiska utvärderingen i föregående kapitel visar att typ av värmekälla till stor 
del inverkar på investeringens lönsamhet.  För ekonomisk lönsamhet krävs att VA-
verket har tillgång till värme till ett lågt pris. Alternativt behöver systemet 
värmeintegreras enligt alt. B eller alt. C i kap 6.3. Det går även att få bättre ekonomisk 
lönsamhet om det ingående vattnet har en högre COD-halt som ger en ökad 
biogasproduktion.  
 
Enligt Naturvårdsverket finns det idag mellan 30 och 40 anläggningar i Sverige som 
enbart förbränner hushållsavfall. Dessa anläggningar får ofta ett överskott av värme 
sommartid och under de varmare delarna av hösten och våren vilket ofta kyls bort för att 
bibehålla elproduktionen. Som exempel kyler Tekniska Verken i Linköping bort sin 
överskottsvärme i det närliggande vattendraget Stångån under 3500 h/år (Trygg m fl. 
2009).  
 
När värme finns tillgängligt sommartid men inte vintertid kan det vara en idé att 
installera ytterligare en värmeväxlare enligt alternativ B i kap 6.3 för att enbart använda 
vintertid.  Detta alternativ ökar investeringskostnaden med ca 350 KSEK för det större 
VA-verket och ca 160 KSEK för det mindre VA-verket. Värmeförbrukningen vintertid 
beräknas genom denna extra, integrerade, värmeväxlare kunna sänkas från 21 MW till 
11 MW på det större VA-verket och från 10 MW till 6 MW för det mindre VA-verket.  
 
Det finns en rad industrier med ett överskott av lågvärdig värme som i dagsläget kyls 
bort i kyltorn eller vattendrag. Stålverk och pappers- och massabruk är exempel på 
industrier som ofta har stora mängder lågvärdig överskottsvärme. Som exempel ger 
stränggjutningen och LD-konvertern på ett stålverk ca 30 MW varmvatten (35-50oC) 
(Nyström och Franck 2002).  
 
Användandet av värme från processindustrin begränsas av det fysiska avståndet mellan 
processindustrin och VA-verket. Kulvertkostnaden för varmvattentransport med flödet 
1000 m3/h i ytterområden i Sverige är ca 10 kSEK/m inklusive markarbete och 
projektering. För ett halverat flöde är kostnaden ca 8 kSEK/m (Svensk fjärrvärmes 
kulvertkostnadskatalog, 2007).  Ett avstånd på 1 km ger således en kulvertkostnad av  
8-10 MSEK.  
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9. Slutsatser 

Under projektet har vi utvärderat möjligheterna att byta ut delar av den aeroba 
reduktionen av COD på ett kommunalt VA-verk med anaerob rening men samtidigt 
bibehålla en bra kväverening.  
 
Resultaten från försöken visar att man i en storskalig anläggning kan räkna med 60% 
COD-reduktion över en UASB-reaktor. Ingen skillnad i COD-reduktion kunde ses 
mellan de tre olika testade temperaturerna, 25oC, 30oC och 35oC, för den belastning som 
testades, ner till 1,5h uppehållstid och vatten med en COD-halt på ca 170 mg/L. 
Anammoxtester på det utgående vattnet från reaktorerna visar att denna metod kan 
fungera som ett alternativt kvävereningsteg på ett vatten där en stor del av CODn 
ombildats till metan och koldioxid. 
 
Den ekonomiska genomgången visar att investeringen per reducerad mängd COD och 
per producerad mängd biogas minskar med ökad storlek på anläggningen. För ett 
anaerobt reningssteg som klarar att ta hand om halva flödet på ett reningsverk med ett 
flöde på i snitt 2150 m3/h beräknas investeringskostnaden exklusive markarbeten och 
gasuppgraderingsanläggning till 33 MSEK. För ett reningsverk med hälften så stort 
flöde beräknas investeringskostnaden till 19 MSEK.  
 
Den större anläggningen beräknas producera ca 2,8 GWh biogas/år och den mindre ca 
1,4 GWh biogas/år. Driftskalkylen för det större VA-verket ger ett driftöverskott på  
3,13 MSEK/år och för det mindre VA-verket ett driftöverskott på 1,49 MSEK/år 
exklusive värmekostnad och inräknat en minskad kostnad för den aeroba reningen.  
Värmekostnaden förutsätts variera avsevärt beroende på varifrån värmet tas. Som 
exempel blir kostnaden ca 6,8 MSEK/år för att utnyttja fjärrvärmereturen från ett 
kraftvärmeverk som saknar elcertifikat till att värma halva flödet i det större VA-verket 
(se 6.7.1). Utnyttjas fjärrvärmereturen från ett liknande kraftvärmeverk som har 
elcertifikat tjänar istället kraftvärmeverket ca 9,3 MSEK på att sänka temperaturen i 
fjärrvärmereturen. Det värmebehov som då inte är inräknat i kalkylen men som behöver 
täckas är ca 140 GWh värmeenergi per år för det större reningsverket och ca 70 GWh 
värmeenergi per år för det mindre. För att få ekonomisk lönsamhet krävs att en 
värmekälla hittas till ett lågt pris och inom ett kort avstånd från VA-verket. Alternativt 
kan värmeintegrering krävas åtminstone vintertid för att minska värmebehovet.  
 
Det ska tilläggas att vid låga COD-halter (<140mg/L) finns risken att all producerad 
biogas löses i vätskefasen. Vid installation av ett anaerobt reningssteg bör därför den 
tekniska utformningen av UASBn styras mot att i största möjliga mån minska 
metanslipet.  
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10. Förslag till fortsatt forskningsarbete  
 

• Testa det alternativa reningssteget med UASB som utvärderats i detta projekt i 
större skala med en pilotanläggning ute på ett befintligt VA-verk. Detta för att 
kunna utveckla detta alternativa reningssteg till en fungerande storskalig lösning 
och slutligen visa att metoden fungerar i stor skala.  

 
• Undersöka möjligheter att minska metanslip genom att förbättra den tekniska 

utformningen av UASBn och dess efterföljande steg. För det metanslip som inte 
går att påverka genom gasavskiljningen i UASBn, bör möjligheterna för 
förbättrade förhållande för metanoxidation i det luftade steget undersökas.  

 
• Testa lägre temperaturer och kortare uppehållstider för att hitta gränsen när 

dessa parametrar börjar inverka på COD-reduktionen och biogasproduktionen. 
Genom att förkorta uppehållstiden och sänka värmebehovet kan en bättre 
ekonomi i investeringen uppnås för platser där värme inte finns att tillgå till en 
låg kostnad.  
 

• En möjlig lösning om man ändå vill använda osedimenterat vatten är 
inkluderande av förhydrolys för att öka mängden löst COD i ingående vatten till 
UASBn, här måste i så fall ytterligare utvärdering göras då detta skulle öka 
investeringskostnaderna.  
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Bilagor  
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A Processchema för ett större VA‐verk (behandlat flöde: 1070m3/h) 
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B Processchema för ett mindre VA‐verk (behandlat flöde: 535m3/h) 
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C Layout för ett större VA‐verk (behandlat flöde: 1070m3/h) 

 
 



 



    

 
 

 
 

 


