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Summary 

This pilot project with membrane aerated biofilm reactor (MABR) was performed at Ekeby 
sewage treatment plant in Eskilstuna, Sweden. Ekeby faces a future challenge with growing 
population, where higher processing capacity is needed and new requirements for total nitrogen 
<10 mg/L in the discharge, according to the new standard. MABR, a newly developed 
technology with simultaneous nitrification and denitrification, was chosen as a promising 
technique to cope with the challenge. The trials were conducted for a 230 days period from July 
12, 2017 to February 28, 2018. 

The pilot was designed as an activated sludge process with pre-denitrification with first an 
anaerobic tank where Zeelung membrane modules were placed, followed by an aerobic tank and 
finally a sedimentation unit where the return sludge was returned to the inlet. The feed water for 
the pilot comes from the treatkment plant's pre-sedimentation. Several analyzes were made on 
the inflow to the MABR reactor, in the volume with the Zeelung module, in the aerated volume 
and in outflow from the sedimentation tank. Ammonium content in incoming flow was 27 mg/L 
at the start of the trial to decrease to an average of 16 mg/L after day 60. Temperature in the 
inflow decreased during the experiment from 20 °C to 10 °C at day 124, to then stabilize on 12 
°C. The reduction of organic material, such as BOD7, decreased from 90% at the start to 60% at 
the end of the trial, which is attributable to a lack of sludge separation in the final sedimentation. 

Nitrogen separation increased from 32 % at the start of the trial to an average of 53 % at the end 
of the trial. Nitrification in the Zeelung module increased from 27 % of oxidized nitrogen at the 
start of the experiment to 45 % at the end of the experiment. Along with the nitrification in the 
air volume, the nitrification of ammonium was almost total until day 175, January 3, when it fell 
sharply to the minimum 40 % on January 23, day 195, due to a combination of load and sludge 
from the sedimentation stage resulting in a shortened and insufficient sludge age. When the 
availability of organic carbon for denitrification was considered insufficient to cope with 
operation at low water temperature, and in combination with low levels of dissolved COD in 
incoming sewage, acetate was added from day 121. Prior to the addition of carbon source, the 
denitrification rate was on average 40% after the addition of carbon source, go up to 60% at the 
end of the test. The processes in the Zeelung module showed better operational stability than in 
the subsequent aerobic reactor. 
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Sammanfattning 

Detta pilotprojekt med membranluftad biofilmreaktor (MABR) utfördes på Ekeby 
avloppsreningsverk i Eskilstuna, Sverige. Ekeby står inför en framtida utmaning med växande 
befolkning där högre behandlingskapacitet behövs och nya krav på totalkväve <10 mg/L i 
utflödet enligt den nya standarden. MABR som är en nyutvecklad teknik med samtidig 
nitrifikation och denitrifikation, valdes som en lovande teknik för att klara utmaningen. Försöken 
utfördes under 230 dagar från 12 juli 2017 till 28 februari 2018. 

Piloten var utformad som en aktivslamprocess med fördenitrifikation med först en anaerob tank 
där Zeelung-membranmoduler var placerade, följt av en aerob tank och slutligen en 
sedimenteringsenhet där returslammet fördes tillbaka till inloppet. Matarvattnet till piloten 
kommer från reningsverkets försedimentering. Flertal analyser gjordes på inflödet till MABR-
reaktorn, i volymen med Zeelung-modulen, i luftade volymen samt i utgående flöde från 
sedimenteringstanken. Ammoniumhalten i inkommande flöde var 27 mg/L vid försökets start 
för att sjunka till i medeltal 16 mg/L efter dag 60. Temperatur i inflödet sjönk under försökets 
gång från 20 °C till 10 °C, dag 124, för att därefter stabiliseras på 12 °C. Reduktionen av 
organiskt material som BOD7 minskade från 90 % vid försökets start till 60 % vid försökets slut, 
vilket kan hänföras till en bristfällig slamseparation i slutsedimenteringen. 

Kväveavskiljningen ökade från 32 % vid försökets start till i medeltal 53 % vid försökets slut. 
Nitrifikationen i Zeelung-modulen ökade från 27 % av oxiderat kväve vid försökets start till 45 % 
vid försökets slut. Tillsammans med nitrifikationen i den luftade volymen var nitrifikationen av 
ammonium nästan total fram till 3 januari, dag 175, då den föll kraftigt till som minst 40% dag 
195, beroende på en kombination av belastning och slamflykt från sedimenteringssteget, 23 
januari, vilket resulterade i en förkortad och otillräcklig slamålder. Då tillgången på organiskt kol 
för denitrifikation bedömdes som otillräckligt för att klara funktionen vid låga 
vattentemperaturer, och i kombination med låg halt löst COD i inkommande avlopp, tillsattes 
acetatet från dag 121. Före tillsatsen av kolkälla låg denitrifikationsgraden på i genomsnitt 40 %, 
för att efter tillsatts av kolkälla gå upp till 60 % vid försökets slut. Processerna i Zeelung-modulen 
uppvisade bättre driftsstabilitet än i den efterföljande aeroba reaktordelen. 
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Begreppsförklaringar och förkortningar 

ARV Avloppsreningsverk 

BODx Biokemisk syreförbrukning under x antal dygn (Biological Oxygen Demand) 

COD Kemisk syreförbrukning (Chemical Oxygen Demand) 

Denitrifikation Reduktion av oxiderat kväve, genom biologisk aktivitet vid frånvaro av löst 
syre 

DO Löst syre (Dissolved Oxygen) 

EEM Eskilstuna Energi och Miljö AB 

EO  Syre i utgående luft från Zeelung membranmoldul 

ESEM Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB 

HRT Vattnets uppehållstid (Hydraulic Retention Time) 

KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 

MABR Membranluftad biofilmsreaktor (Membrane Aerated Biofilm Reactor) 

MBR Membranbioreaktor (Membrane BioReactor) 

MLSS Slamhalt i de luftade aktivslambassängerna (Mixed Liquor Suspended Solids) 

NE  Nitrifikationseffektivitet (Nitrification Efficiency) 

Nitrifikation Oxidation av ammoniumkväve genom biologisk aktivitet till nitrat.  

NL  Kvävebelastning (Nitrogen Load) 

NR  Nitrifikationshastighet (Nitrification Rate) 

OTE  Syreöverföringseffektiviteten i membranen (Oxygen Transfer Efficiency) 

OTR  Överföringshastigheten av syre i membranen (Oxygen Transfer Rate) 

OUR  Syreupptagningshastigheten i membranen (Oxygen Uptake Rate) 

pe Personekvivalenter 

RAS  Returslam (Return Activated Sludge) 

SRT Slamuppehållstid (Sludge Retention Time) 

SS Suspenderad substans 

TNR Total kväveavskiljning (Total Nitrogen Removal) 

Tot-N Totalkväve 

Tot-P Totalfosfor 

ZNR Nitrifikationsgrad i Zeelung membranmoduler  
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1 Bakgrund 

De svenska VA-organisationerna står idag inför stora utmaningar med åldrande anläggningar, 
en ökande belastning och skärpta krav. Sammantaget kräver detta stora investeringar i 
omfattande åtgärder i form av mer kvalificerad teknik som kräver nybyggnationer och 
ombyggnationer av befintliga anläggningar.  

Ekeby avloppsreningsverk (ARV) i Eskilstuna är inte ett undantag. 2015 har Eskilstuna 
kommun lämnat in en ansökan om nytt miljötillstånd för verksamheten där utsläppsvillkoren 
för organiskt material, totalfosfor och framförallt totalkväve skärpts. Som en konsekvens av 
denna skärpning har en förstudie genomförts, inriktad på olika möjliga framtida 
processlösningar för Ekeby ARV. Utredningen har fastställt att volymerna, om nuvarande 
teknik används, är begränsande för verkets reningskapacitet och för möjligheten att möta en 
ökande belastning. En särskild fråga i studierna har varit hur en tillräcklig mängd organiskt kol 
tillhandahålls för den nödvändiga denitrifikationen.  

Processutredningen utförd av Sweco Environment i mars 2017 föreslår tre olika tekniska 
lösningar för ut- och ombyggnation av befintliga volymer på Ekeby ARVs område. 
Utgångspunkten har varit att uppfylla de nya utsläppsvillkoren och att rena avloppsvattnet från 
en ansluten belastning på motsvarande 150 000 personekvivalenter (pe).    

Samtliga föreslagna tekniska lösningar har inkluderat en förstärkt förbehandling med trumfilter 
istället för försedimentering. För att utöka kapaciteten i det biologiska reningssteget föreslås 
därefter två olika sorters membrantekniker: membranbioreaktorer (MBR) respektive 
membranluftade biofilmsreaktorer (MABR), samt en kombination av den befintliga 
aktivslamanläggningen och membranteknik, MBR.   

Membranluftade biofilmsreaktorer är en teknik för biologisk kväveavskiljning. Tekniken 
används ännu ej i Norden i ”full skala”, däremot pågår försök även i Danmark. Tekniken 
bygger på en utvecklad idé av den traditionella aktivslamprocessen i kombination med en 
biofilmprocess, där membrankassetter för tillförsel av syre (via kompressorluft) delvis ersätter 
bottenmonterade finbubbliga luftarsystem. På membranytan växer de nödvändiga 
mikroorganismerna (autotrofer) i en biofilm som luftas inifrån, vilket möjliggör en mer energi- 
och kostnadseffektiv syreöverföring. Tekniken innebär även en ytbesparing eftersom både 
nitrifikationen och denitrifikationen kan ske i samma volym.  

Utredningen från 2017 visar på en stor skillnad i pris för MABR-förslaget jämfört med de två 
andra föreslagna lösningarna. Eftersom tekniken kan anses relativt obeprövad i fullskala vid 
jämförelse med MBR-tekniken och i nuläget inte används i Norden mer än i pilotskala, men 
skulle kunna leda till energi- och kostnadsbesparingar, är det av stort intresse att utvärdera 
dess reningsresultat och potential på Ekeby ARV i ett pilotförsök. 

1.1 Ekeby avloppsreningsverk 

Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM) är huvudman för VA-försörjningen inom Eskilstuna 
kommun och äger Ekeby avloppsreningsverk. Driftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och 
Miljö AB (ESEM) har i uppdrag att sköta driften av Ekeby ARV samt tillhörande 
avloppsledningsnät. 
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Ekeby ARV är Eskilstuna kommuns största avloppsreningsverk och tar emot över 90 % av 
den samlade avloppsmängden inom Eskilstuna kommun, dels från centralorten Eskilstuna och 
dels från de omkringliggande samhällena Torshälla, Hällby, Hällberga och Kjula. 
Reningsprocessen, se Figur 1-1, vid avloppsreningsverket omfattar mekanisk, kemisk och 
biologisk rening samt efterpolering i Sveriges största konstgjorda våtmark.  

Avloppsvattnet lyfts in till förbehandlingen av tre snäckpumpar, varefter det passerar tre 
parallella rensgaller med 6 mm hålplåt (position nummer 1 i Figur 1-1 nedan). 
Fällningskemikalie (järnsulfat) tillsätts efter rensgallren och vattnet leds vidare till det luftade 
sandfånget följt av förluftningen (position 2). Därefter fördelas vattnet ut i 
försedimenteringsbassängerna (position 3) från vilka slam tas ut.  

Slammet föravvattnas och pumpas till rötkamrarna (position 4). Efter rötningen avvattnas 
rötslammet med skruvpressar (position 5) och transporteras för att användas till 
sluttäckningen av Eskilstuna deponi medan biogasen från rötkamrarna uppgraderas (position 
6) och används som fordonsgas. 

Det försedimenterade vattnet fortsätter vidare till det biologiska reningssteget, vilket består av 
en konventionell aktivslamanläggning för kväverening med fördenitrifikation. 
Aktivslambassängerna (position 7) följs av mellansedimenteringsbassänger (position 8), i vilka 
det aktiva slammet avskiljs för att pumpas tillbaka till aktivslambassängerna medan vattnet 
fortsätter vidare till den sista uppsättningen av sedimenteringsbassänger, slutsedimenteringen 
(9).  

Efter slutsedimenteringen leds vattnet genom våtmarken (position 10) för efterpolering innan 
det släpps ut i recipienten Eskilstunaån (position 11).  

 

Figur 1-1. Processöversikt Ekeby ARV. 
 
Den totala anslutningen till avloppsreningsverket utgjordes av ungefär 95 000 personer år 
2017, samt av ett antal anslutna industrier. Till följd av en ökande befolkning i Eskilstuna 
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kommun och den ökade efterfrågan på anslutningar till avloppsreningsverket påbörjade EEM 
under år 2014 ansökan om nytt miljötillstånd för fortsatt samt utökad drift av Ekeby 
avloppsreningsverk och våtmark. Tillståndsansökan innehöll förslag på skärpta utsläppskrav 
för bland annat kväve, med en föreslagen utgående totalkvävehalt på 10 mg/L, som 
årsmedelvärde från och med år 2017. EEM har senare fått anstånd med att villkoren skall 
börja gälla år 2022. 

Enligt det nya miljötillståndet får Ekeby ARV ta emot en belastning motsvarande 150 000 pe. 
Tidigare var den tillåtna anslutna belastningen 94 000 pe. I Tabell 1-1 nedan presenteras de 
kommande utsläppsvillkoren för Ekeby ARV med tillhörande våtmark. Förutom gränsvärden 
för utgående halter av näringsämnen och organiskt material i det behandlade vattnet finns 
även årliga utsläppsmängder vilka ej får överskridas.  

Tabell 1-1. Gällande villkor för utsläppshalter och mängder för Ekeby avloppsreningsverk 
enligt slutgiltigt beslut 2017-10-09. 

Parameter Koncentration Gränsvärde Utsläppsmängd Kommentar 

BOD₇ 

filtrerad 

5 mg/L Kvartalsmedelvärde 83 ton/år 
 

Tot-N 10 mg/L Årsmedelvärde 200 ton/år Fr.o.m. år 2022 

Tot-P 0,2 mg/L Kvartalsmedelvärde 3 ton/år Utredningsvillkor, 0,15 
mg/L 

 

I det nya miljötillståndet finns även krav på att EEM senast den 1 maj 2019 ska redovisa en 
utredning av de tek-niska, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av hur ett 
begränsningsvärde för fosfor på 0,15 mg/L i utgå-ende vatten kan innehållas vid en maximal 
anslutning på 150 000 pe. Till den 1 juni 2020 ska även de tekniska möjligheterna samt de 
ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av att installera rening av läkemedel och dess 
nedbrytningsprodukter i utgående vatten från reningsverket utredas. 

1.2 Underlag och förutsättningar 

Underlaget för processutredningen samt för pilotförsöket baseras bland annat på en 
flödesanalys, utförd för åren 2011-2015 för Ekeby ARV. De framtida flödena har i 
flödesanalysen beräknats genom att skala upp nuvarande flöden till att motsvara en framtida 
belastning om 120 000 respektive 150 000 pe, se Tabell 1-2 nedan. 

Tabell 1-2. Dimensionerande flöden Ekeby ARV, från Processutredning Ekeby ARV. 
Parameter Enhet 120 000 pe 150 000 pe 

Flöde m
3
/d 53 500 62 500 

Qmedel m
3
/h 2 230  2 600 

Qdim m
3
/h 2 650 3 090 

Qmaxbio m
3
/h 5 300 6 180 

Qmax m
3
/h 10 600 12 360 

 

Den framtida belastningen för Ekeby ARV, se Tabell 1-3, har i sin tur räknats fram genom att 
skala upp dagens belastning till motsvarande 120 000 respektive 150 000 pe. 
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Tabell 1-3. Dimensionerande belastning Ekeby ARV, från Processutredning Ekeby ARV. 
Parameter Enhet 120 000 pe 150 000 pe 

Flöde m3/d 53 500 62 500 

BOD7 kg/d 8 400 10 500 

Tot-N kg/d 1 447  1 809 

Tot-P kg/d 255 319 

SS kg/d 13 286 16 600 

 
Detta har legat till grund för framtagandet av de föreslagna framtida lösningarna i 
processutredningen. Den föreslagna utformningen för det processtekniska alternativet med 
MABR presenteras i Figur 1-2 nedan. 

 
Figur 1-2. Föreslagen utformning för det processtekniska alternativet med MABR för Ekeby 
ARV. 
 
Förslaget är att den befintliga förbehandlingen på Ekeby ARV förstärks genom att bygga om 
förluftningen till ett sandfång, för att öka kapaciteten och skapa redundans med två parallella 
sandfång, samt genom att ersätta försedimenteringsbassängerna med trumfilter. De 
membranluftade biofilmsreaktorerna är sedan tänkta att placeras i aktivslambassängerna 
varefter flödet fördelas på mellan-sedimenteringsbassängerna samt 
slutsedimenteringsbassängerna, för att minska yt- och slambelastningen på dagens mellan-
sedimentering. Efter sedimenteringsbassängerna placeras sedan skivfilter innan vattnet leds ut 
i våtmarken.   
 

2 MABR-tekniken 

2.1 Process med samtidig nitrifikation/denitrifikation 

Avloppsreningsprocess med aktivslamsteg och biologisk kvävereduktion med samtidig 
nitrifikation/denitrifikation kan ske med hjälp av luftade membran i fördenitrifikationssteget 
så att partiell denitrifikation och nitrifikation kan ske samtidigt i detta steg. Kväveavskiljning 
genom nitrifikation/denitrifikation är en process som sker i två steg, nitrifikation av 
ammoniumkväve i inkommande avlopp till nitrat och därefter denitrifikation av nitrat till 
kvävgas. Nitrifikationen, det vill säga oxidation av ammoniumkvävet till nitrat sker i två steg, 
först oxidation till nitrit och sedan nitrit till nitrat: 
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NH4
+ + 1½O2 NO2

-
 + 2H+ + H2O 

 

NO2

-
 + ½O2 NO3

-
  

 
Summa: 
 

NH4
+ + 2O2 NO3

-
 + 2H+ + H2O 

 
Sedan följer denitrifikation, som är en reduktion av nitrat till kvävgas:  
 

NO3

-
 +

5

6
 CH3OH  ½N2 + CO2+ 

7

6
H2O + OH- 

 
Processen kan utföras som postdenitrifikation, där ammoniumjoner oxideras till nitrat i en 
luftad reaktor, och en efterföljande oluftad reaktor, där nitrat reduceras till kvävgas. 
Denitrifikationen kräver tillgång till kol, organiskt material som denitrifierarna kan nyttja för 
att reducera nitraten. Eftersom det organiska materialet i inkommande avloppsvatten har 
oxiderats i det första luftade steget kräver postdenitrifikation tillsatts av extern kolkälla till 
denitrifikationssteget. Oxidationen av allt organiskt material i det första luftade reaktorsteget 
skapar en situation som kräver en tillsats av en extern kolkälla (organiskt material som 
innehåller tillgängligt organiskt kol) om en tillräcklig efterdenitrifikation skall uppnås.  
 
Med en fördenitrifikation (se Figur 2-1) skapas goda förutsättningar för att utnyttja kolkällan i 
inkommande avloppsvatten. I denna modell placeras denitrifikationssteget före det luftade 
nitrifikationssteget och nitratrikt slam cirkuleras tillbaka från utloppet av nitrifikationssteget 
tillbaka till denitrifikationssteget. En del av det inkommande organiska materialet oxideras av 
denitrifierare som utnyttjar syret som finns i nitraten. Detta minskar i sin tur syrebehovet i det 
luftade steget. Emellertid har det organiska materialet i inkommande avloppsvatten reducerats 
genom att Ekebyverket drivs med förfällning, vilket innebär att en förhållandevis stor mängd 
organiskt material flockas ut och avskiljs i den befintliga försedimenteringen, vilket ger brist på 
kolkälla för denitrifikationen.  
 
Dock kan inte bildat nitrat separeras från utflödet, utan en del av returflödet från 
nitrifikationssteget, qretur, pumpas tillbaka och blandas med qin, inkommande flöde, vilket 
sänker ammoniumhalten i denitrifikationssteget. Om all ammonium oxideras till nitrat är 
kvävehalten i utflödet, N-totut, lika med nitrathalten i utflödet, NO3-Nut, och densamma som 
halten ammonium i denitrifikationssteget.  
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Figur 2-1.  Schematisk figur av fördenitrifikationsprocess. 
 
Hur väl processen fungerar kan bedömmas med kvoten mix/ut, (NH4-N i inflöde utspädd 
genom blandning med returslam)/(total-N i utflöde): 
 

Kvoten mix/ut: 
 CNH4-Nin

•q
in

(q
in

+q
retur

)⁄

CN-totut

  

Där:  CNH4-Nin
 = halten ammoniumkväve i inkommande avloppsvatten till biosteget, i 

g NH4-N/m3. 
qin = inkommande avloppsflöde i m3/d.  
qretur = returslamflödet i m3/d.  

CN-tot
ut

 = halten totalkväve i utflödet i g N/m3.  

 
Om nitrifikationen eller denitrifikationen inte fungerar ordentligt kommer N-totut att vara 
högre än NH4-Nin x qin/(qin+qretur) och kvoten mix/ut <1. Det kommer alltid att finnas nitrat i 
utgående, behandlat avloppsvatten. Förekomsten av ammoniumkväve i det utgående vattnet 
indikerar om det är nitrifikationen eller denitrifikationen som inte fungerar ordentligt. Om all 
ammoniumkväve oxideras i nitrifikationssteget och allt nitratkväve reduceras i 
denitrifikationssteget blir kvoten mix/ut = 1. Maximal reningsgrad kan beräknas ur qretur 
(returslamflödet) som återpumpas jämfört med inflödet qin, varvid maximal reningsgrad är 1 - 
qin/( qin + qretur). För att t.ex. nå 90 % reningsgrad krävs att returflödet är 9 ggr inflödet varvid 
energibehovet för pumpning ökar ju högre reningsgrad som skall erhållas.  
 
Genom att sätta in luftade membran i fördenitrifikationssteget (se figur 2-2) där 
nitratoxiderande bakterier (autotrofa bakterier) växer som en biofilm på membranen kan 
oxidera ammoniumkväve till nitratkväve, blir första steget ett steg med samtidig 
nitrifikation/denitrifikation. Detta innebär, att maximal reningsgrad kan bli större än 1 - qin/( 
qin + qretur). Om nitrifikation och denitrifikation fungerar bra kan kvoten mix/ut bli större än 
ett.  
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Figur 2-2.  Schematisk figur av MABR-processen. 

2.2 Kväveomvandlingsreaktioner i MABR-processen 

Figur 2-3 visar en schematisk figur av MABR-processen i det luftade membranet i form av 
kvävetransformationer (Syron et al., 2013). Nitrifikation sker i den inre aeroba zonen av 
biofilmen och denitrifikation i den yttre zonen och i suspenderat slam i vätskefasen. 
Ammoniumjoner diffunderar in i biofilmen och nitrit- och nitratjoner diffunderar ut. I första 
steget kan bildad nitrat och nitrit denitrifieras i samma steg.  
 

 
Figur 2-3.  Schematisk figur av MABR-processen i form av kvävetransformationer (Syron et 
al., 2013) 
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Tillgängligt organisk kol inkommande avlopp behövs för denitrifikationen. Det bör 
observeras, att vid tillräcklig tillgång på organiskt kol kan detta även nyttjas till biologisk 
fosforavskiljning. Vid biologisk fosforavskiljning tar fosforackumulerande mikroorganismer 
upp syre och fosfor i det luftade steget och oxiderar organiskt kol. I det anaeroba steget frigörs 
fosfor från bioslammet, således återfinns fosfor som löst fosfat i den anaeroba reaktorn. Det 
kan således uppkomma konkurrens om kolkällan mellan de denitrifierande mikroorganismerna 
och de fosforfrigörande. Om de fosforackumulerande mikroorganismerna åstadkommer 
denitrifikation genom att ta upp fosfor och reducera nitrat till kvävgas i ett anoxiskt steg utan 
kolkälla och oxidera kolkälla samt avge fosfor i ett anaerobt steg (Kim et al., 2009), kan samma 
kolkälla användas för såväl denitrifikation och biologisk fosforassimilation till slammet, vilket 
minskar konkurrensen om kolkällan. I en process där kolkälla och nitrat förekommer i samma 
zon kommer mikroorganismer som denitrifierar och utnyttjar kolkälla direkt för 
denitrifikationen att dominera. Men om det finns zoner i den anaeroba reaktorn på större 
avstånd från inloppet där kolkällan blivit förbrukad kan fosforackumulerande 
mikroorganismer tillväxa som denitrifierar nitrat bildat på luftade membran. 
 
Genvägsavlägsnande av kväve, genom denitrifikation av nitrit snarare än nitrat, har 
observerats i membran med luftade biofilmer (Downing och Nerenberg, 2008). 
Ammoniumkväve som oxiderats till nitrit likaväl som nitrat kan diffundera ut ur biofilmen 
varvid denitrifierande mikroorganismer kan omvandla nitriten till kväve. I en tvåstegs pre- 
eller post-denitrifikationsprocess vill man omvandla allt ammoniumkväve i oxidationssteget, 
varvid man tillsätter så mycket syre i oxidationssteget att den drivande kraften för den kemiska 
reaktionen skall oxidera allt ammoniumkväve. Om syrehalten sätts så låg att enbart nitrit bildas 
är den drivande kraften för den kemiska reaktionen så låg att reaktionen upphör innan allt 
ammoniumkväve har oxiderats. Med samtidig nitrifikation/denitrifikation sker denitrifikation i 
samma steg som nitrifikationen och de heterotrofa bakterierna kan konkurrera om nitriten 
med nitritoxiderana. Detta innebär, att behovet av syre för nitritoxidation minskar och 
denitrifikation av nitrit antas även reducera behovet av kolkälla, jämfört med denitrifikation av 
nitrat som har ett högre oxidationstal. 

2.3 Studier av MABR-teknologi 

En sammanställning av MABR-teknologi har gjorts av Syron m.fl. (2013). Luft eller syre matas 
in i fibern med visst tryck, vilket kan vara antingen topp-till-botten eller motsatt och syre 
diffunderar genom membranet in i biofilmen. Därvid bildas en aerob zon från membranytan 
till en viss bredd av biofilmen och en anoxisk zon bildas i biofilmens yttre del och i 
bulkvätskan. Ammoniumkväve diffunderar in i biofilmen till den aeroba inre zonen, där 
nitrifikation sker av autotrofa nitrifierande mikroorganismer. Bildat nitrit och nitrat 
diffunderar ut till den anoxiska zonen där denitrifikation sker av heterotrofa, denitrifierande 
mikriorganismer, med användning av kolkälla från avlopps-vattnet. Rengöring av membranen 
ska ske regelbundet för att biofilmen skall hålla en lämplig tjocklek. 
 
Forskning tyder på att tjockleken på aeroba zonen huvudsakligen beror på kvoten mellan 
COD-belastning och processlufttrycket i membranet. (Casey et al., 1999) Det finns tre 
kategorier av membranmaterial som kan användas, mikroporöst, tätt membran eller 
kompositmaterial. 
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Mikroporöst material har normalt större gasdiffusionskoefficient, varför 
överföringseffektivitet med hög O2 kan uppnås. Men studier visar också, att effektiviteten kan 
försvagas på grund av att mikroorganismernas tillväxt sätter igen porerna. (Semmens, 2005) 
För att förhindra frigörande av biofilm från membranet, får lufttrycket med denna typ av 
membran inte överstiga trycket för bubbelbildning.  
 
Täta membran (icke porösa) används i flera MABR-försök, även om en framgångsrik 
tillämpning är begränsad. På grund av dess högre diffusionsmotstånd, kan tryckskillnaden över 
membranet vara högre om så krävs. Det har också bättre motståndskraft mot kemisk och 
fysisk erosion. 
 
Kompositmembran består av ett tunt icke poröst gaspermeabelt membran som lagts på ytan 
av ett mikroporöst membran. Prestanda är generellt bra, eftersom membranet kan överföra 
syre effektivt utan de svårigheter som finns med traditionellt mikroporöst membran. En 
nackdel är dess höga kostnad när man vill använda komposit-membran på den kommersiella 
marknaden. 

Det finns två typer av membran som kan användas för MABR-konfigurationer. 

 Den ihåliga fibermodulen, som har relativt större yt/area, kan emellertid när den är 
kompakt packad, leda till igensättning av biofilm. (Semmens et al., 2003) 

 Plattmembran, är mindre vanligt använd än ihålig fiber och har mindre specifik yta per 
area. 

 
Det viktigaste problemet är att hitta en lämplig membrantjockleken som ger bäst prestanda. 
Det är även svårt att i den praktiska driften hålla balans mellan tillväxten av biomassa och 
avlägsnandet av densamma. Försök har visat att omedelbart efter en rengöring blir det en 
försämring av behandlingsprestandan.  
 
Det finns olika material som används för hålfibermembran, de flesta är polymermaterial 
(fossilbaserat membran, cellulosatriacetat och acetat). Emellertid skiljer sig det ihåliga 
fibermembranet som använd i denna studie, från de ändamål som membran vanligtvis 
används för, mikro/nanofiltrering eller separation. 
 
Hålfibermembran för syreöverföring kan användas med sluten ände och öppen ände (se 
Figur 2-4): 

1. I öppen ände där den ena änden av hålfibermembranet är stängd, kan teoretiskt 100 % 
syreutnyttjande uppnås om ren syrgas används. Om luft som består till 78 % av kväve 
används och då mikroorganismerna i biofilmen endast förbrukar syre, kommer 
huvudsakligen syre att överföras genom membranet, varvid kvävehalten i fibern 
kommer att öka och tillgängligt syre att minska. Överföringshastigheten av syret kan 
även reduceras på grund av att vattenkondensationen uppstår i fibern.  

2. När bägge ändarna av membranelementet är öppna, kommer vattenkondensation inte 
att vara ett problem, men syreutnyttjandet kommer att vara lägre och 
överföringshastigheten för syre bestäms av det inre lufttrycket och membranets 
överföringskoefficient. En stor del av det tillförda syret används inte i alternativet med 
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öppen ände, utan passerar ut i botten, utan att diffundera ut genom membranet till 
biofilmen. Om luft används kommer syrehalten i luften som passerar genom fibern att 
minska. Härigenom kan syreförbrukningen mätas som passerad gasmängd och 
minskning av syrehalt.  

 

 
Figur 2-4. Schematisk figur av membran för syreöverföring, med sluten ände och öppen ände. 
 
En möjlig lösning för att förbättra prestanda för hålfibermembran med sluten ände kan vara 
periodisk avluftning av fibern (Perez-Calleja et al., 2017), varvid fibern hålls mestadels stängd 
och öppnas med regelbundna intervall för att släppa ut den syreutarmade gasen. 
 
Olika försök med MABR-teknik finns redovisade. En MABR i pilotskala vid Guelph 
avloppsreningsverk i Ontario, Kanada, drevs i 500 dagar från april 2015 till september 2016. 
Avsikten var att simulera en uppgradering av den konventionella aktiv slamprocessen (Jeff et 
al., 2017). Huvudsyftet var att undersöka olika processkonfigurationers effektivitet och 
kalibrera de olika processparametrarna i en simuleringsmodell. Två olika konfigurationer som 
visas i figur 2-5 användes, varvid de olika processkonfigurationernas förmåga att reducera 
såväl kväve som fosfor i avloppsvattnet jämfördes. Piloten var utformad med utflödet från 
försedimenteringen som inflöde, följt av 4 biologiska tankar, med en total volym av 6,8 m3. 
Tank 1 och 2 fungerade som anox/anaerob zon för denitrifikationsprocessen med luftade 
membranmoduler där ytan på varje modul är 39 m2. I konfiguration 1 var det 
membranmoduler i tank 1 och 2 medan det i konfiguration 2 enbart var membranmodul i tank 
2. Tank 3 och 4 luftades varefter utflödet gick till en sedimenteringsenhet där returslammet 
fördes tillbaka till inflödet. 
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Figur 2-5. Schematisk figur av konfigurationerna av pilotstudien (Jeff et al., 2017). 
 
I dessa försök var syreöverföringshastigheten, OTR (Oxygen Transfer Rate) i 
membranmodulerna i genomsnitt 10 g/m2/d, med intervallet 8 - 12 g/m2/d. När piloten 
konfigurerades med 2 seriekopplade membranmoduler i tank 1 och tank 2, var mängden 
ammoniumkväve som avlägsnades ungefär 2/3 medan endast en membranmodul i tank 2 
avlägsnade 1/3. Dessa data användes för att kalibrera MABR-modellen i GPS-X (ett 
kommersiellt processimuleringsprogram), vilket gav ett tillfredsställande resultat. 
 
Fem MABR-försök i Europa och Nordamerika med olika driftsförhållanden har beskrivits av 
Dwight et al., (2017). Det var två olika konfigurationer, dels där en MABR-kassett placerades i 
det första anaeroba steget i den befintliga aktivslamprocessen, och den andra konfigurationen 
är en renodlad MABR-pilotreaktor. De kritiska resultat-indikatorerna, såsom 
syreöverföringshastighet, OTR, syreöverföringseffektivitet, OTE (Oxygen Transfer 
Efficiency) och kväveavskiljning, TNR (Total Nitrogen Removal), var jämförbara för de fem 
anläggningarna, även om de drevs under olika driftsförhållanden, storlekar och belastningar. 
Koncentrationen av inkommande NH4-N hade den största effekten på prestanda.  
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2.4 Resultatindikatorer 

Hur stor andel av inkommande ammonium som nitrifieras av biomembranen i första steget 
nitrifikationsgraden ZNR, kan bestämmas av skillnaden mellan ammoniumhalten som 
uppkommer p.g.a. utspädning med returflödet NH4-Nmix, som är den ammoniumhalt som det 
borde vara utan nitrifikation av luftade membran, och ammoniumhalten i utflödet från första 
steget NH4-Nzut, Om första steget är en väl omblandad reaktor kan man anta att halten NH4-
NZut, är lika med ammoniumhalten i första steget. 
 
Nitrifikationsgrad i Zeelung membranmodul (ZNR): 
 

ZNR= 
CNH4-Nmix

-CNH4-NZut

CNH4-Nmix

    

 

Där:   CNH4-Nmix
= 

CNH4-Nin
•q

in
 + CNH4-Nretur

•q
retur

q
in

 + q
retur

 

CNO3-Nut
 är koncentrationen av NH4-N i inflödet till piloten, g/L. 

CNH4-Nretur
 är koncentrationen av NH4-N i returflödet, g/L. 

q
in

 är inflödet. 

q
retur

 är returflödet. 

 
Det ammoniumkväve som inte har oxiderats i membranen kommer att oxideras i den luftade 

zonen då processen fungerar torde CNH4-Nretur
 vara nära noll. 

 

ZNR= 1-
CNH4-NZut

CNH4-Nmix

 =1- 
CNH4-NZut

•(q
in

+q
retur

)

CNH4-Nin
*q

in

 

Där CNH4-NZut
 är NH4-N koncentrationen i utflödet från första facket med membranmoduler, 

g/L. 
 
Allt ammoniumkväve nitrifierades inte av membranmodulerna i första steget, Zeelungenheten, 
utan resterande ammoniumkväve nitrifierades i det andra luftade steget. Kvävehalten i utflödet 
blir: 
 

CNO3-Nut  = CNH4-NZut
+CNO3-NZut
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Därmed blir totala kväveavskiljningen (TNR): 
 

TNR=1-
CNO3-Nut

CNH4-Nin

=1-
CNH4-NZut

+CNO3-NZut

CNH4-Nin

 

Där CNO3-Nut
 är koncentrationen av NH4-N i utflödet från piloten, g/L. 

CNH4-NZut
 är koncentrationen av NH4-N i utflödet från Zeelungenheten, g/L. 

CNO3-NZut
 är koncentrationen av NO3-N i utflödet från Zeelungenheten, g/L. 

CNH4-Nin
 är koncentrationen av NH4-N i inflödet från piloten, g/L. 

 
För bedömning av processen användes olika resultatindikatorer som kvävebelastning (NL), 
nitrifikationseffektivitet (NE), nitrifikationshastighet (NR), syreöverföringseffektiviteten 
(OTE) och syreöverföringshastigheten (OTR). 

Kvävebelastning (NL): 
 

NL =
 Q

in
 * CNH4-Nin

AZL

 

Där  NL är i g/dag/m2 

Q
in

 är dagligt flöde L/dag 

CNH4-N
in
 är koncentrationen av NH4-N i inflödet. g/L 

AZL är totala ytan på Zeelung-modulen, som motsvarar totalt 10 m2. 
 
Nitrifikationseffektivitet (NE): 
 

NE = (CNH4-Nmix
− CNH4-NZL

)  +  CNH4-Nmix
 

Där  NE är i % 

CNH4-Nmix
 är blandningskoncentrationen av NH4-N som strömmar in i Zeelungenheten, 

utan nitrifiering, men med utspädning av RAS, returflöde och eventuellt återläckage från 
den luftade zonen. 

CNH4-NZL
 är den faktiska koncentrationen av NH4-N i flödet till det aeroba facket 

(koncentrationen uppmätt i Zeelungenheten). 
 
Nitrifikationshastighet (NR) 
 

NR = CNH4-Nin
*NE*1000 

 
Där  NR är i g/dag/m3 

CNH4-Nin
 är koncentrationen av NH4-N i inflödet. g/L 
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Syre i utgående luft (EO) uttryckt i volymetrisk fraktion av syre i luft som passerat Zeelung-
membranmodulen, mäts som indikatorer på syreöverföringseffektiviteten (OTE), 
syreöverföringshastigheten (OTR) och syreupptagnings-hastigheten (OUR). 

Syreöverföringseffektivitet (OTE): 
 

OTE = (20,9% -CEO

1-20,9%

1-CEO

) 20,9%⁄  

Där  OTE är i % 
Atmosfärens syrehalt är 20,9% 
CEO är koncentrationen syre i utgående luft, % 

 
Syreöverföringshastigheten (OTR): 
 

OTR = (Q
Air

-Q
Air

1-20,9%

1-CEO

) / (
MO2

Vm

) /AZL  

Där  Q
Air

 är luftflödet genom Zeelung-modulen, L/dag 

MO2
 är syrets molvikt, som är 32 g/mol 

Vm är molvolymen av gas under normalt atmosfärstryck, 22,414 L/mol 

AZL är den totala ytan på Zeelung-modulen, som motsvarar totalt 10 m2. 

2.5 Några teoretiska processkommentarer 

Två grundläggande villkor för en biologisk nitrifikation i ett reningssystem är den erforderliga 
slamåldern å ena sidan och den aktuella nitrifikationshastigheten å den andra sidan. En 
reaktoranläggnings nödvändiga slamålder kan illustreras med hjälp av följande Figur 2-6. De 
angivna numeriska värdena reflekterar de nuvarande dimensionerande situationerna för 
anläggningen. Slamåldern uttrycks av följande ekvation  

SRT = V*SS1/(Q4* SS4 + Q3*SS2); 

Där  SRT är slamåldern, förkortningen uttyds Solids Retention Time, mäts i dygn; 
V*SS1 är mängden slam I luftningsbassängerna, mäts i kg SS;  
Q4* SS4 är utgående mängd slam med renat vatten. Denna faktor kan ibland negligeras, då 
utgående slamhalt är låg, mäts i kg SS/d som lämnar systemet;  
Q3* SS2 är avsiktligt uttag av biologiskt överkottsslam från systemet, mäts i kg SS/d som 
lämnar systemet.  
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Figur 2-6. Modell för slambalans och slamålder. 
 
Den möjliga, specifika nitrifikationshastigheten är beroende av ett flertal faktorer, bland annat 
av förhållandet mellan inkommande kvot COD/N. I Figur 2-7 redovisas erfarenheter från en 
anläggning i Nowy Targ, Polen (Morling, 2009, 2008).  

Kortfattat kan konstateras utifrån dessa erfarenheter att grundläggande för 
nitrifikationshastigheten är flera olika omständigheter, såväl slamålder som temperatur, vilka 
alltid anges som de viktigaste villkoren för en god nitrifikation. Men såsom figuren visar är 
även förhållandet mellan tillgången på organiskt kol och kväve i inkommande vatten en viktig 
faktor. Vid en låg kvot COD/N i inkommande vatten kan en hög specifik 
nitrifikationshanstighet uppnås. Förklaringen ligger sannolikt i att de autotrofa bakterierna 
som etablerar nitrifikationen har en mer begränsad konkurrens i närmiljön av eljest dominanta 
heterotrofa bakterier. 
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Figur 2-7. Specifika nitrifikationshastigheten mot kvot COD/N inkommande avlopp 
(Morling, 2008). 
 

3 Syfte och mål 

Pilotförsöket med MABR syftar till att fastställa reningseffekten vid olika belastning, att 
bedöma teknikens potential med hänsyn till de tekniska, miljömässiga och ekonomiska 
aspekterna samt att utvärdera om en framtida installation skulle klara att uppfylla de kvävekrav 
som ställs i det nya miljötillståndet för Ekeby ARV, se Tabell 1-1. Vidare förväntas resultaten 
från pilotförsöket även ligga till grund för en mer kostnadseffektiv dimensionering och kunna 
utgöra ett beslutsunderlag för framtida teknikval och inriktning för Ekeby ARV.   

Pilotförsöket och processutredningen knyter an till ESEMs mål om att vara marknadsledande 
lokalt, att arbeta för en hållbar utveckling samt nöjda kunder och engagerade medarbetare. 
Genom att utföra pilotförsöken i samarbete med konsultfirman Sweco och Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH), som tillsammans med bland annat ESEM medverkar i VA-kluster 
Mälardalen, samt leverantören av MABR-tekniken SUEZ kan resultaten från pilotförsöket 
även bidra till att driva utvecklingen och kunskapsspridningen inom VA i Sverige och Norden 
framåt. 

Slutligen tjänar även pilotförsöket till att gentemot tillsynsmyndigheten visa på handlingskraft 
och initiativförmåga i ESEMs uppdrag att minska påverkan på recipienten Eskilstunaån och i 
slutändan Mälaren genom att utvärdera tekniker för att minska utsläppen av näringsämnen. 
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De övergripande målen för pilotförsöket är att: 

• Validera den föreslagna tekniken och dimensioneringen i den genomförda 
processutredningen. 

• Demonstrera att den föreslagna MABR-processen kommer att rena vatten som 
huvudsakligen uppfyller och/eller överträffar samtliga förväntade reningsresultat vilka 
presenteras i Tabell  nedan. 

• Förse personalen på Ekeby ARV med möjligheten att bekanta sig med MABR-tekniken, 
utrustningen och dess processrelaterade aspekter inför en eventuell fullskaleanläggning.   

 

Tabell 3-1. Förväntade reningsresultat och slamhalt vid pilotförsöket med MABR, baserade 
på 24-timmars dygnsprover. 

Parameter Mål 

Tot-N < 8-9 mg/L ut från piloten,  
vid varierande torrvädersflöde och temperatur 10-16°C 

NH4-N < 2 mg/L (full nitrifikation) 

Löst BOD7 < 6 mg/L 

MLSS < 4 mg/L 

 

4 Pilotuppställningen 

En ZeeLung® 500 MABR-pilotanläggning är en förminskad version av en fullskaleanläggning. 
Pilotanläggningen används för att demonstrera vilka reningsresultat som kan uppnås, samt för 
att samla data inför dimensioneringen av en fullskaleanläggning. Piloten skall så långt möjligt 
efterlikna en MABR-process i fullskala fullt automatiserad och har tre stycken standard 
ZeeLung® 500 membranmoduler med hålfibermembran. Piloten levereras monterad i en 
metallram (se Figur ) och består av en kombinerad tank med 500 liter volym, med plats för 
både MABR-processen med Zeelungenheten, ett fack på 166 L med Zeelung 
membranmoduler och en luftad reaktor med suspenderad biomassa på 414 L, vilket går att 
anpassa beroende på den konfiguration som väljs för pilotförsöket. Piloten innefattar även en 
sedimenteringstank för avskiljning av den suspenderade biomassan. 

En skiss över MABR-piloten med flödesschema visas i Figur 4-2. Efter matarpumpen finns en 
utjämningstank, som efterföljande enheter tar inkommande vatten från. Processluft levereras 
från topp till botten av Zeelung- hålfibermembran. Omrörning i facket sker periodiskt med 
omrörningsluft, som tillförs i bassängbotten. Efter den biologiska processen finns 
sekundärsedimentering med en automatisk skrapa för att avlägsna sedimenterat slam. 
Returslammet (RAS) leds från botten av sekundärsedimenteringen tillbaka till facket med 
Zeelung-modulen. En mindre delström av returslammet tas periodiskt ut som överskottsslam. 
Två online-sensorer fins i utjämnings-tanken och på utloppet från sekundärsedimenteringen. 
Dessa sensorer övervakar kontinuerligt pH, temperatur, NH4-N och NO3-N i inkommande 
avloppsvatten till, och utgående behandlat avloppsvatten till från pilotanläggningen (SWECO 
AB, 2017). 
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Figur 4-1. Utformningen av en ZL500 MABR-pilot monterad i en metallram för transport. 
 

 

Figur 4-2. Flödesschema för ZL500 MABR-piloten, vilken består av en processtank följt av 
en sedimenteringstank (SWECO AB, 2017).  
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Flödet in till piloten är maximalt 230 L/h och följande krav ställs på inkommande 
vattenkvaliteten, se Tabell 4-1.  

Tabell 4-1. Krav på inkommande vattenkvalitet till MABR-piloten. 
Parameter Värde 

Flöde (m
3
/h) 0,23  (Testad flödesvariation: 0,10 - 0,32) 

BOD (mg/L) 50 - 200 

COD (mg/L) 100 - 500  

TOC (mg/L) 40 - 200  

NH4-N (mg/L) 10 - 40  

PO4-P (mg/L) 1 - 3 

SS (mg/L) 50 - 200 

Temperatur (°C) 1 – 20  (Medel för försöken runt 12°C) 

 

5 Försöksplanering 

5.1 Pilotdrift 

Planeringen av försöken skedde under första halvåret 2017. En viktig del i planeringen var 
också den rullande uppföljningen med värdering av resultat och med beslut om korrigeringar 
av driften. Exempel på viktiga händelser som under försökens gång kom att modifiera och 
komplettera planeringen är bland annat följande: 

1. Driftstarten i slutet av juni/början av juli innebar en intrimningsperiod fram till början 
av augusti 2017. 

2. En större störning under hösten som förorsakades av ett bortfall av elförsörjningen till 
anläggningen innebar att provtagning och analys kompletterades med extra 
provtagning omedelbart efter återstarten av pilotdriften. 

3. En komplettering av en avskiljande mellanvägg genomfördes då bakflöde, en 
okontrollerad återcirkulation mellan aeroba facket och Zeelungenheten noterades. 

Dessa exempel är alla relevanta händelser som kunde identifieras som ”oväntade” 
driftsförhållanden. Dessa händelser gav samtidigt möjligheter att avläsa pilotanläggningens 
stabilitet eller känslighet.  

Uppstartsfasen med sådd och igångsättning sträcker sig ungefär 4-6 veckor. Den första veckan 
är den initiala fästfasen och de följande två veckorna anses vara en biofilmbildningsfas. De 
följande veckorna behövs som mognadsfas för biofilmen.  

Slam som används för seeding bör vara ett nitrifierande slam från en aktiv slamprocess. När 
slammet har introducerats lämnas det att återcirkulera. Under recirkulationsperioden tillförs 
inget avloppsvatten utan piloten lämnas i standby med alla luftnings- och 
blandningsförhållanden initierade. Nästa dag (efter 12-24 timmars recirkulation), kan 
pilotdriften startas. 
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Efter uppstartsfasen övergår driften i demonstrationsfas. Baserat på resultaten i 
kväveavlägsning eller förändringar i biologin görs under demonstrationsfasen förändringar i 
syfte att förbättra prestanda. 

a) Endera när det gäller att maximera utsläppskvaliteten eller 

b) För att maximera genomströmningen (t ex öka övre och undre gränser, minska SRT 
etc.). 

Förutom biologisk optimering kan tillsats av kemikalier för att förbättra slamutveckling eller 
förbättrad fosforavlägsnande beaktas. Efter varje optimering genomförs en demonstrationsfas 
för att ge tillräckligt med tid för att utvärdera de senaste ändringarna och dra slutsatser. 

5.2 Datainsamling 

Ett flertal väsentliga driftdata insamlades löpnade under driften av MABR-piloten. Ett flertal 
olika parametrar behövs i stort sett kontinuerligt såsom pH, temperatur, inkommande och 
utgående ammoniumkvävehalt, in- och utgående tryck samt flöden för processluften, löst 
syrehalt i de olika zonerna, nivåer i tankarna och vatten- och returslamflöden.  

I Tabell 5- återfinns en sammanställning över de parametrar för vilka on-linemätare finns, 
samt med vilken frekvens övriga parametrar som saknar on-linemätning bör övervakas. 
Insamlade data sammanställs för uppföljning av processen. 

Tabell 5-1. Datainsamling för MABR-piloten. 
Parameter Frekvens 

Inkommande flöde (till utjämningstanken – PÅ/AV) On-line 

Flöde till Zeelungenheten On-line 

Returslamflöde (inklusive överskottslam) On-line 

Temperatur processvatten On-line 

Inkommande ammoniumhalt  On-line 

Utgående ammoniumhalt On-line 

Inkommande nitrathalt On-line 

Utgående nitrathalt On-line 

Löst syre i Zeelungenheten  On-line 

Löst syre i luftade volymen On-line 

Processluftflöde in till Zeelung-modulen On-line 

Processluftflöde ut från Zeelung-modulen On-line 

pH luftade volymen On-line 

Syrekoncentration i utgående luft från Zeelung-modulen
 

3 per dag  

Tryck, in – inloppssilar 1 per dag 

Tryck, ut – inloppssilar 1 per dag 

Total daglig produktionsvolym 1 per dag 
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5.3 Provtagning 

I provtagningsplanen ingår dels analyser utförda vid Ekeby, Tabell 5-2, analyser utförda av 
ESEMs laboratorium, se Tabell 5-3 och Tabell 5-4, samt analyser utförda av 
ALcontrol/SYNLAB, se Tabell 5-5.  

Tabell 5-2. Analyser utförda på Ekeby ARV. 

Parameter Enhet 
In till 

piloten 

I MABR-

volymen 

Luftade 

volymen 
Returslam 

Utgående från 

sedimenteringen 

pH/temperatur/konduktivitet  3/vecka 3/vecka - - 3/vecka 

EO, Utgående syrehalt processluft mg/L - 5x3/vecka - - - 

DO, Löst syre mg/L - - 2/vecka - - 

SVI, Slamvolym  - - 2/vecka - - 

En bärbar multifunktionell mätare (HACH Lange, Sension TM + MM 156) användes för 
mätning av DO, pH, temperatur och konduktivitet. För mätning av EO, utgående syrehalt i 
processluft, användes en MaxO2+AE Industrial™ bärbar DO-mätare, som var ansluten till 
utgående luft från Zeelungenheten. EO-värdet registrerades manuellt 3 gånger per dag innan 
en online-kamera installerades för att spela in den 24 timmar per dag från dag 84. SVI, 
slamvolymen som är volymen slam efter 30 minuter sedimentering, mäts på prover tagna från 
den luftade enheten när den luftningen är på. 

Tabell 5-3. Analyser utförda på Ekeby ARV, med kyvetter från HACH 

Parameter Enhet 
In till 

piloten 

I MABR-

volymen 

Luftade 

volymen 
Returslam 

Utgående från 

sedimenteringen 

COD  mg/L 2/vecka - - - 2/vecka 

COD 0.45 µm filtrerat mg/L 2/vecka 2/vecka - - 2/vecka 

NH4-N mg/L 2/vecka 2/vecka - 2/vecka 2/vecka 

NO3-N mg/L 2/vecka 2/vecka - 2/vecka 2/vecka 

NO2-N mg/L 2/vecka 2/vecka - 2/vecka 2/vecka 

N-tot mg/L 2/vecka - - - 2/vecka 

P-tot mg/L 2/vecka - - - 2/vecka 

PO4-P mg/L 2/vecka 2/vecka - 2/vecka 2/vecka 
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Tabell 5-4. Analyser utförda av ESEMs laboratorium 

Parameter Enhet 
In till 

piloten 

I MABR-

volymen 

Luftade 

volymen 
Returslam 

Utgående från 

sedimenteringen 

TSS mg/L 2/vecka - - - 2/vecka 

VSS mg/L 2/vecka 
 

- - 2/vecka 

MLSS mg/L - - 2/vecka 2/vecka - 

MLVSS mg/L - - 2/vecka 2/vecka - 

BOD7 0.45 µm filtrerat mg/L 1/vecka 1/vecka - - 1/vecka 

BOD7 mg/L 1/vecka - - - 1/vecka 

Alkalinitet, mg/L CaCO3 mg/L  1/vecka - - - 1/vecka 

Tabell 5-5. Analyser utförda av ALcontrol/SYNLAB 

Parameter Enhet 
In till 

piloten 

I MABR-

volymen 

Luftade 

volymen 
Returslam 

Utgående från 

sedimenteringen 

Fe (total) mg/L 1/vecka - 1/vecka - 1/vecka 

Alkalinitet, mg/L HCO₃ mg/L 1/vecka - - - 1/vecka 

COD  mg/L 1/vecka - - - 1/vecka 

COD 0.45 µm filtrerat mg/L 1/vecka 1/vecka - - 1/vecka 

NH4-N mg/L 1/vecka 1/vecka - 1/vecka 1/vecka 

NO3-N/ NO2-N mg/L 1/vecka 1/vecka - 1/vecka 1/vecka 

N-tot mg/L 1/vecka - - - 1/vecka 

P-tot mg/L 1/vecka - - - 1/vecka 

PO4-P mg/L 1/vecka 1/vecka 
 

1/vecka 1/vecka 

SS mg/L 1/vecka - - - 1/vecka 

BOD  0.45 µm filtrerat mg/L 1/vecka 1/vecka - - 1/vecka 

BOD7 mg/L 1/vecka - - - 1/vecka 

TOC mg/L 1/vecka 1/vecka - - 1/vecka 

Proverna togs ut som 24-timmars dygnsprov, i syfte att få så representativa resultat som 
möjligt, vid följande provtagningspunkter: 

• Inflödet till MABR-reaktorn 

• Zeelungenheten, volymen med membranmodulerna 

• Luftade aeroba volymen 

• Utgående från sedimenteringstanken 

På grund av begränsat antal provtagare och provtagningskylskåp togs endast stickprover på 
returslammet. 

Provtagarna startades på morgonen och ställdes in på att ta ca 10-30 ml var 5-10 min under 24 
timmar. Proverna hämtades dagen efter och blandades om ordentligt innan prov togs ut för 
analys. 
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6 Resultat 

6.1 Händelser och åtgärder 

Händelser och åtgärder för pilotprojektet under uppstart och första försöksfasen från dag 1 till 
dag 143 förtecknas i Tabell 6-1 (Li, 2018). För de operativa inställningarna var det flera 
förändringar avseende kontrollen av DO i det aeroba facket, luftflöde till Zeelung-membranen 
och inflödet till piloten som dock hölls konstant efter att två olika flödesbelastningar infördes, 
vilket beräknades baserat på olika befolkningsscenario. Returflödet från sedimenteringen hölls 
konstant på 70 % av inflödet.  
 
Tabell 6-1. Händelser och åtgärder från dag 1 (12 juli 2017) till dag 143 (1 december 2017), 
baserat på Li (2018). 

Dag  Datum Händelse  Driftinställning 

1 12 juli Start Membranluft1 720 cm3/min 

10 22 juli  Börvärde DO aeroba facket2 satt till 2 mg/L** 

14 26 juli Slamkaka bildats  Membranluft1 375 cm3/min 

17 29 juli  Uttag överskottsslam satt till 95L/h 

20  31 juli Återinympning av slam  

21 1 aug  Börvärde slamuppehållstid SRT satt till 12 dagar 

25  5 aug  Börvärde DO i aeroba facket2 satt till 1,5 mg/L 

35 15 aug 
 

Börvärde slamuppehållstid SRT satt till 9,5 dagar 
Flöde satt till 140 L/h (HRT 3,6h) 

41 21 aug  Flöde satt till 176 L/h (HRT 2,8h) 

45  25 aug Piloten stannade, flytslam i sedimenteringen 

49  29 aug Piloten återstartad  

55 4 sep  Flöde satt till 209 L/h (HRT 2,4h) 

64  13 sep  Tillfälligt stopp 

65  14 sep Bakflödestest  

69 18 sep  Flöde satt till 200 L/h: (HRT 2,4h) 

73 22 sep  Börvärde slamuppehållstid SRT satt till 12 dagar 

77  26 sep Membraninspektion Installation av packning för att motverka bakflöde 

84  3 okt Bakflödestest   

85  4 okt  Flöde satt till 175 L/h: (HRT 2,8h) 

94  13 okt  Membranluft1 525 cm3/min; 

96  15 okt  Börvärde DO aeroba facket2 satt till 1,0 mg/L 

98  17 okt  Luftomrörning3 ändrat från110 sek av/5 sek på till 2 sek på 

101 20 okt  Luftomrörning3 ändrat till 220 sek av/2 sek på 

113  1 nov  Membranluft1 720 cm3/min 

121  9 nov Acetatdosering startas 40 mg acetat/L 

123  11 nov Piloten stannade, 2 dagar slamflykt  

132 20 nov  Börvärde slamuppehållstid SRT satt till 14 dagar 

126  14 nov  Börvärde DO aeroba facket2 satt till 2mg/L 

133  21 nov Slamflykt  

141 29 nov Ökande biofilmavlägsning  
1 Inställning av processluft till Zeelung-membranmoduler. 
2 Utlösningsinställning för finbubblingsluftning i aeroba facket är vanligen 0,2 mg/L lägre än börvärdet.  

Genomsnittligt DO varierar ± 0,15 mg/L jämfört med börvärdet. 
3 I första facket med Zeelung-membranmoduler. 
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Figur 6-1 visar inkommande avloppflöde till pilotanläggningen. Vid försöksstart var flödet 50 
L/h för att succesivt ökas, till att efter dag 80 sättas till 175 L/h. Figur 6-2 visar HRT 
(Hydraulic Retention Time), som beräknas genom att pilotens volym på 500 L divideras med 
det inkommande avloppsflödet i L/h.  
 

 
Figur 6-1. Inkommande flöde till piloten från 12 juli till 28 februari. 
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Figur 6-2. HRT, (Hydraulic Retention Time) (500 L/inkommande flöde) från 12 juli till 28 
februari. 

6.1 Reduktion av organiskt material 

Figur 6-3 visar organiskt material, uttryckt som BOD7, i inkommande och utgående 
avloppsvatten, samt reduktionsgrad i procent. Reduktionsgraden minskade under 
försöksperioden med 0,14 % per dag från 90 % vid försökets start till 60 % vid försökets slut. 
Minskningen sammanhänger med en (oönskad) slamflykt, som ger höga halter av BOD7 i 
utgående avloppsvatten, kan BOD7 till och med vara högre än i inkommande avloppsvatten. 
Detta ger då en negativ reduktionsgrad. Reduktionsgraden påverkas även av DO i det luftade 
facket först var 2 mg/L, för att från dag 25 minskas till 1,5 mg/L, till 1,0 mg/L från dag 96 
och höjdes till 2 mg/L från dag 126. 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 40 80 120 160 200 240

Ti
m

m
ar

 

Dag 

HRT 



Pilotförsök med MABR på Ekeby avloppsreningsverk 2018-10-30 
 

32 (49) 

 
Figur 6-3. Organiskt material, BOD7 (Biological Oxygen Demand), i inflöde och utflöde samt 
BOD7-reduktion, från 2 augusti 2017 till 28 februari 2018. 

6.2 Kväve i inflödet 

Figur 6-4 visar kvävefraktioner i inkommande och utgående vatten. Ammoniumkvävehalten i 
inkommande flöde var i medeltal 27 mg/L vid försökets start för att sjunka till att variera 
kring 16 mg/L efter dag 60. Kvävet i utflödet som mestadels var i form av nitratkväve var i 
medeltal 18 mg/L vid försökets start för att sjunka till ca 10 mg/L efter dag 140. 
Ammoniumkvävehalten i utflödet var under det största delen av försöksperioden låg men 
efter dag 175 ökade den kraftigt för att gå upp till maximalt 14 mg/L vid dag 195. Detta 
förorsakades i huvudsak av två omständigheter: 

1. En okontrollerad slamflykt ut från försöksanläggningen, samtidigt som uttaget av 
biologiskt överskottsslam inte justerades; 

2. Detta innebar i sin tur att den nödvändiga aeroba slamåldern för nitrifikationen av 
ammonium-kvävet inte kunde upprätthållas. 
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Figur 6-4. Kvävefraktioner i inkommande och utgående flöde från 12 juli till 28 februari. 
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6.3 Nitrifikation 

Figur 6-5 visar nitrifikation totalt över hela försöksanläggningen, som är minskning av 
ammoniumkväve-koncentration mellan inkommande och utgående avloppsvatten. Dessutom 
visas skillnaden mellan beräknad ammoniumkvävekoncentration i Zeelungenheten p.g.a. 
utspädning med returflödet och faktisk ammoniumkväve-koncentration i Zeelungenheten. 
Nitrifikationen i Zeelungenheten ökade under försöksperioden med 0,08 % per dag från 27 % 
vid försökets start till 45 % vid försökets slut. I genomsnitt var nitrifikationen 86 %. Den 
totala nitrifikationen är under stora delar av försöksperioden från dag 21 till dag 175 nästan 
total men minskar periodvis, speciellt mot slutet av försöket efter 3 januari, dag 175. Denna 
temporära minskning beror på en kombination av belastning och en slamflykt från 
sedimenteringssteget, se även kommentarer nedan om slamålder. 
 

 
Figur 6-5. Nitrifikation totalt och i Zeelungenheten från 12 juli till 28 februari. 
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försökets start till 58 % vid försökets slut. Figur 6-7 visar totalkväve i inkommande 
avloppsvatten, totalkväve i utgående, behandlat avloppsvatten och den resulterande 
kvävavlägsningen. Genomsnittlig kvävehalt i inflödet minskade med 0,021 mg/L per dag från 
26 mg/L vid försökets början till 21 mg/L vid försökets slut. Genomsnittlig kvävehalt i 
utflödet minskade med 0,034 mg/L per dag från 18 mg/L vid försökets början till 10 mg/L 
vid försökets slut. Kväveavskiljningen över anläggningen ökade under försöksperioden med 
0,09 % per dag från 32 % vid försökets start till 53 % vid försökets slut. Denitrifikationen 
förbättrades av att kolkälla 40 mg acetat per L doserades från dag 121. I genomsnitt var 
denitrifikationen 42 % före dag 121, för att efter dag 121 till 57 %, för hela försöksperioden 
var den 47 %. Kväveavlägsningen var i genomsnitt 36 % före dag 121, för att efter dag 121 
öka till 49 %, för hela försöksperioden var den 41 %. Nitrifikationen var dock i genomsnitt 89 
% före dag 121, för att efter dag 121 sjunka till 81 %, vilket medförde att kvävavlägsningen 
inte förbättrades lik mycket som denitrifikationen. 

 
Figur 6-6. Tillgängligt kväve för denitrifikation, avlägsnat kväve samt denitrifikationsgrad, 
avlägsnat kväve som del av andelen tillgängligt från 12 juli till 28 februari. 
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Figur 6-7. Kväve i inflöde, kväve i utflöde och kväveavskiljningsgrad från 12 juli till 28 
februari. 

6.5 Inbyggd P-reduktion 

Figur 6-8 visar fosforhalter i inflöde och i utflöde från pilotanläggningen, samt 
fosforavskiljningen över pilot-anläggningen. Fosforavskiljningen ökade successivt under 
försöksperioden med 0,14 % per dag. I 12 juli var den marginella reduktionen ca 36 %, och 
vid försökets slut ca 68 % av inkommande fosforhalt till försöksreaktorn. Det bör observeras, 
att inkommande fosforhalt till pilotanläggningen har varit lägre än i inkommande 
avloppsvatten till Ekeby ARV, då en fällningskemikalie (järnsalt) tillsätts uppströms 
försedimenteringen. Denna förfällning har varit en nödvändig del av den nuvarande 
reningsprocessen vid avloppsreningsverket. I Figur 6-7 redovisas fosforavskiljningen över 
anläggningen över hela försöksperioden. 
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Figur 6-8. Fosfor i inflöde, fosfor i utflöde och fosforavskiljningsgrad från 12 juli till 28 
februari. 

6.6 Driftsförhållanden 

6.6.1 SRT, Slamålder 

En central driftsförutsättning för alla biologiska reningsmodeller är att en tillräcklig mängd 
aktivt slam finns i reaktorsystemet. Detta gäller oberoende av om det aktiva slammet återfinns 
som ”fritt” slam i reaktorn eller som fastväxta mikroorganismer, exempelvis i en biologisk 
bädd eller i en så kallad MBBR-anläggning. För bedömningen av den aktuella försöksdriften är 
den klassiska modellen för slamåldersbestämning mest relevant. Av kapitel 2-5 sid 19 framgår 
hur slamåldern kan bestämmas för ett aktivt slamsystem. Inställning av börvärde för slamålder, 
SRT, som kan beräknas ur slamhalt och uttag av överskottsslam, visas i Figur 6-9. Slamåldern 
var dock i realiteten lägre beroende på förlust av organiskt material med utflödet.  
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Figur 6-9. Börvärde för Slamåldern SRT (Sludge Retention Time), från 2 augusti till 28 
februari. 

En mycket viktig omständighet kunde identifieras under försöksdriften var följande: I 
december 2017 beslutades om att testa anläggningens högsta möjliga kapacitet. Flödet ökades 
in till pilotanläggningen i början av januari 2018. Samtidigt ökade utgående slammängd från 
pilotanläggningens sedimentering. Denna omständighet påverkade slamåldern, se figuren 
ovan. Dessvärre korrigerade inte det reguljära uttaget av överskottsslam. Den samlade effekten 
blev därför att systemets slamåder sänktes. Detta blev en starkt bidragande orsak till att 
anläggningen under en period uppvisade en försämrad total reningseffekt. En annan ytterst 
viktig observation var dock att nitrifikationen i membranreaktordelen inte påverkades menligt 
av denna situation. Detta kan ses som en positiv inbyggd säkerhetseffekt i systemet.   

6.6.2 Temperatur 

Figur 6-10 visar temperatur i inflödet som under försökets gång har sjunkit från 20 °C den 12 
juli till 10 °C den 14 november, dag 124, för att därefter stabiliseras på 12 °C. 
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Figur 6-10. Temperatur i inflöde från 12 juli till 28 februari. 

6.6.3 Tillgång till organiskt kol 

Då tillgången på organiskt kol för denitrifikation bedömdes som otillräckligt för att klara 
funktionen vid låga vattentemperaturer under den kommande vintern, och i kombination med 
den låga löst COD i inkommande avlopp, tillsattes från 9 november, dag 121, acetatet. 
Tillsatsen motsvarade en koncentration av i genomsnitt 40 mg/L löst COD som extra kolkälla 
för denitrifikationsprocessen. Vidare stördes pilotförsöken av olika problem, inklusive 
plötsligt, oavsiktligt driftsstopp och av att alltför stora fasta partiklar som kom från 
reningsverkets försedimentering. Före tillsatsen av kolkälla låg denitrifikationsgraden på i 
genomsnitt 40 %. Strax efter att kolkälla tillsattes låg den på 50 % för att mot försökets slut 
ligga på 60 %. 

6.6.4 Belastningsnivåer 

Figur 6-11 visar överföringshastigheten av syre i membranen OTR i g/m2/dag från 2 augusti 
till 28 februari. Figur 6-12 visar OTR/NR, med NR i g/m2/dag, vilket ger gram syre som 
överförs per gram kväve som oxideras. Medelvärdet för OTR/NR är 3,9 gram syre per gram 
oxiderat kväve. För att oxidera ammonia till nitrat krävs 3,43 (3*16/14) gram syre per gram 
kväve och för att oxidera ammonia till nitrit krävs 2,29 (2*16/14) gram syre per gram kväve. 
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Figur 6-11. OTR (Oxygen Transfer Rate) i g/m2/dag från 2 augusti till 28 februari. 

 

  
Figur 6-12. OTR/NR (Nitrogen Removal)från 2 augusti till 28 februari. 

6.7 Systemets slamseparation 

En klart störande faktor under hela försökets gång har varit den begränsade 
separationsförmågan i försöksanläggningens sedimentering. Stundtals har mycket höga halter 
av suspenderade ämnen (SS i nivån 30 till 50 mg/L) kunnat påvisas. Detta har i sin tur stört 
hela processen. Samtidigt har det varit möjligt att dra nyttiga slutsatser om processens 
möjligheter, tack vare en omfattande provtagning och analys.  
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7 Diskussion och slutsatser 

7.1 Stabiliteten av nitrifikation 

Nitrifikationen i Zeelungenheten har visat en konstant ökning under försökets gång. Den 
totala nitrifikationen var ofta nästan total, men visa perioder speciellt i januari till februari 
minskade den drastiskt. Delprocesserna i Zeelungenheten (framförallt nitrifikationen, men 
även denitrifikationen) uppvisade bättre driftsstabilitet än i den efterföljande aeroba 
reaktordelen i pilotanläggningen. Nitrifikationsgraden i Zeelungenheten har ökat succesivt 
under försökets gång från 27 % vid försökets start till 45 % vid försökets slut. I detta 
sammanhang är det viktigt att ånyo betona Zeelungenhetens stabilitet vad avser 
nitrifikationen. Olika driftsstörningar har endast mycket temporärt återspeglats i en 
begränsning av nitrifikationen i Zeelungenheten. Också denitrifikationen ökade under 
försöksperioden 39 % vid försökets start till 58 % vid försökets slut. Däremot fungerade inte 
processerna i det aeroba facket lika bra. Reduktionen av organiskt material som BOD7 

minskade från 90 % vid försökets start till 60 % vid försökets slut. Denna omständighet kan 
helt hänföras till en bristfällig slamseparation i slutsedimenteringen, se kommentarerna ovan. 
Nitrifikationen, oxidationen av ammoniumkväve var nästan 100 % fram till dag 175, början av 
januari, varefter den minskade betydligt. Denna minskning i hela systemet hänförs till 
kombinationen av en hög slamflykt från reaktorn (otillräcklig sedimentation av det aktiva 
slammet) och en samtidig felaktig drift med ett för stort uttag av överskottsslam. Detta 
sammantaget resulterade i en förkortad och otillräcklig slamålder.  

Det är av helt grundläggande funktionskrav för en effektiv kväveoxidation (nitrifikation) att 
några driftsvillkor är tillfredsställda: 

  Tillgång till syre; 

 Tillräckligt hög slamålder för att nitrifikationsbakterierna (autotrofer) kan växa till och 
vidmakthållas i systemet. 

En nästan unik funktion med Zeelungenheten är att den lokala miljön för nitrifikation är 
gynnsam för effektiviteten. Tillväxten av nitrifierande bakterier sker på membranets utsida, där 
samspelet med de heterotrofa bakterierna är begränsat tack vare syretillförseln. Som framgår 
av figur 2-7 är också nitrifikationshastigheten relaterad till förhållandet COD/Tot-N. Den 
lokala miljön utanpå membranen har ett liknande lokalt miljöförhållande med en mycket 
gynnsam situation för nitrifierarna. 

7.2 Behov av förbättrad denitrifikation 

Frågan kan ställas vad som begränsar kväveavskiljningen och i vilken grad denitrifikation i det 
första anoxiska steget som erhålls med Zeelungenheten bidrar till förbättrad kväveavskiljning. 
Figur 7-1 visar kvoten Mix (ammoniumkväve i inflödet, utspädd genom blandning med 
returslam) och dividerat med Ut (totalkväve i utflöde) som kan användas som indikator på hur 
processen fungerar (se kapitel 2-1 sid 13). 
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Figur 7-1. Kvoten Mix (NH4-N i inflöde utspädd genom blandning med RAS)/Ut (total-N i 
utflöde) från 12 juli till 28 februari. 

Om vi har en fördenitrifikationsprocess (ingen Zeelungenhet) och antar total nitrifikation 
respektive denitrifikation bör kvoten mixed/ut vara ett. Om nitrifikation eller denitrifikation 
inte fungerar maximalt kommer ut att vara högre än blandat och kvoten lägre än ett. Det 
kommer alltid att finnas nitrat i utflödet så ammoniak i utflödet visar om det är nitrifikation 
eller denitrifikation som inte fungerar ordentligt. Nitrifikation erhållen med Zeelungenhet i det 
första anoxiska steget kan få kvoten att bli högre än ett. Om kvoten ligger strax under ett visar 
det att denitrifikationen och därmed kolkällan är tillräcklig för att erhålla maximal 
kväveavskiljning med enbart fördenitrifikation. För att Zeelungenheten skall bida till ökad 
kväveavskiljning krävs att denitrifikationsgraden ökas. Att kvoten minskar efter dag 175; 
början av januari, beror på att nitrifikationen i det aeroba facket minskat, varvid allt 
ammoniumkväve inte har oxiderats. Figur 7-2 visar en genomsnittlig kvävebalans för 
pilotförsöket. 
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Figur 7-2. Genomsnittlig kvävebalans över försöksperioden 

7.3 Konkurrens om kolkälla 

Såsom diskuterats ovan är frågan om tillgången av organiskt kol, också i form av en 
lättillgänglig sammansättning väsentlig för flera funktioner i en långtgående kväve- och 
fosforrening. Inriktningen i försöken har hela tiden varit i första hand tillförsäkra en god och 
tillräcklig denitrifikation. En biologisk fosforavskiljning är att se i detta specifika fall som en 
möjlig positiv sidoeffekt, se också nedan.  

Inom de olika studierna som bedrivits för anläggningens framtida utformning har också 
genomförts hydrolysförsök av separerat primärslam. Dessa försök ligger utanför denna 
specifika studie, men det finns ändå goda skäl att i korthet kommentera dessa försök som 
utförts av LTH (Lunds Tekniska Högskola). 

Försöken visade, att en hydrolys av primärslam är en mycket intressant möjlighet att 
tillhandahålla organiskt kol som en intern tillsats. De genomförda försöken pekar på, att någon 
extern kolkälla med stor sannolikhet inte blir nödvändig i framtiden vid Ekeby ARV. 

7.4 Processtekniska positiva sidoeffekter 

Inom studiens analysomfattning har också ingått en kontroll av inkommande och utgående 
fosfor till försöksreaktorn. Såsom redan understrukits har det inkommande vattnet till 
reaktorn haft en låg totalfosforhalt, liksom förhållandevis låga halter av fosfatfosfor, se kapitel 
6.5 ovan. Den uppvisade reduktionen av fosfor bedöms bero på två simultana funktioner i 
reaktorn: 

I. Det nödvändiga assimilativa upptaget av fosfor till slammet för 
mikroorganismernas behov av närsalter; 

II. En begränsad kemisk fällning av fosfor, tack vare resterande oxiderade järnjoner 
(Fe3+). 
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Ett närmare studium av utgående halt PO4-P styrker dessa slutsatser. Dessutom kan 
utsläppsnivån av fosfor också relateras till den höga utgående halten suspenderade ämnen från 
pilotanläggningens sedimentering. 

Resultaten pekar i sin tur på framtida möjligheter: En fullskaledrift av denna processmodell 
kan väl kombineras med en simultanfällning av fosforn med ett järnsalt.  

Det finns dock anledning att framdeles också undersöka om systemet kan drivas med tillgång 
till högre halter organiskt kol, och därmed möjliggöra en integrerad biologisk fosforavskiljning.  

8 Fortsatta studier och utvecklingsbehov 

8.1 Strategier för att undvika praktiska driftstörningar i pilotanläggning 

En central fråga som identifierats under försökens gång kan uttryckas enligt följande: Vilken 
storlek bör en pilot-anläggning ha för att undvika onödiga störningar av försöksdriften? Det 
genomförda pilotförsöket har pekat på några centrala villkor. I detta sammanhang måste man 
noga skilja mellan processmässiga begränsningar, bristande förståelse för processen och 
tekniskt/praktiska omständigheter som förorsakat driftsstörningar. Utifrån försöken kan alla 
dessa frågor identifieras: 

 En noggrann första studie av vilka begränsningar som en pilotdrift kan förväntas ha. 
Med detta avses både begränsningar i belastande flöde men också i 
föroreningsbelastningar, samt kompositionen av inkommande de olika 
driftsvariablernas förhållande till varandra. Exempel härpå är bland annat följande: 

# Vattentemperaturen; 

En kontinuerlig kontroll av vattentemperaturen är nödvändig, eftersom såväl 
biologiska, kemiska som fysikaliska faktorer är temperaturberoende. Av särskilt 
vikt är att såväl nitrifikation och denitrifikation är påverkade av 
vattentemperaturen; 

# vattnets pH-värde 

Både nitrifikation och denitrifikation påverkas av vattnets pH-värde. I detta 
sammanhang är det särskilt viktigt att påpeka, att vid pH < 5,5 kommer 
nitrifikationen att begränsas eller elimineras, även om andra processvariabler är 
tillgodosedda. 

# Väsentliga föroreningsvariabler för god process (C, N, P) 

Halter avseende organiska föroreningar, såsom BOD, COD, samt TOC och 
kvävefraktioner, samt totalkvävehalt samt totalfosfor och fosfatfosfor. 

On-linemätning av inkommande och utgående fosfatfosfor är en indirekt, men 
god en indikator på att den biologiska processen fungerar. 

# Inkommande och i reaktorn Halt suspenderande ämnen (SS), samt organisk halt 
(VSS); 
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En kontinuerlig mätning av slamhalten i reaktorn är av central betydelse för en 
processtabilitet. Försöken har på en (i och för sig icke önskad) demonstration 
visat effekten av att slamhalten i reaktorn sjönk och därmed den 
sammanhängande nitrifikationen. 

# Vattnets alkalinitet och konduktivitet; 

Vattnets alkalinitet förbrukas då nitrifikation sker. Denna delprocess riskerar att 
hämma eller i värsta fall eliminera nitrifikationen, om alkaliniteten går förlorad.  

En mätning av konduktivitet kan vara av intresse som ett möjligt alternativ till en 
on-linemätning av ammoniumkväve, eftersom det finns en stor samstämmighet 
mellan konduktivitet och ammoniumhalt 

 En kritisk analys av det obehandlade vattnets sammansättning vad avser de viktiga 
föroreningsvariablerna. I detta specifika fall visade det sig att balansen organiskt 
kol/kväve var otillräcklig för att säker-ställa en säker denitrifikation. 

 En praktisk/processteknisk begränsning som måste undvikas är att slamseparationen 
är otillräcklig. En närmast kontinuerlig störning av processen vid försöken vid Ekeby 
ARV har varit en oönskad slamflykt från sedimenteringssteget. Orsaken var in alltför 
liten sedimentering, Denna felkonstruktion förorsakade en slamflykt som i sin tur 
förryckte resultaten. Utgående slamhalter var under den senare delen av försöken 
regelmässigt mellan 30 och 60 mg SS/L. 

 En annan brist i pilotanläggningen var en otillräcklig fysisk separation mellan olika del-
reaktorer i anläggningen, som förorsakade ”bakläckage”. Denna brist kunde 
identifieras och korrigeras. 

 Av centralt behov vid varje pilotdrift är en noggrann driftskontroll som också baseras 
på en process-förståelse. Under försöksdriften inträffade som ovan beskrivits en 
oavsiktlig störning av processen på grund ett överuttag av överskottsslam. Detta 
påverkade systemeffektiviteten under en period. Problemet hade kunnat undvikas med 
en noggrannare processuppföljning och förståelse av processen.  

 Ett snarast klassiskt problem vid all processkontroll är frågan om mätnoggrannhet och 
hur mätkontrollen har utformats. Denna fråga kan delas upp i några punkter, varav de 
viktigaste driftsvariablerna i detta sammanhang är följande, se följande underkapitel.  

8.2 Energieffektivitet och Driftstabilitet 

Driftsmodellen med så kallad MABR-teknik skall jämföras med en ”konventionell” 
kvävereduktionsanläggning, baserad antingen på aktivtslamprocessen eller med en så kallad 
MBBR-process (Moving Bed BioReactor). Enkelt uttryckt kan energibehovet relateras till den 
nödvändiga reaktorvolymen å ena sidan, och å den andra sidan behovet av insatt energi för 
syreöverföring och behovet av omrörning.  

Låga halter organiskt kol kan negativt påverka driftsstabiliteten. 
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8.3 Olika applikationsmöjligheter 

Några intressanta applikationer med MABR-tekniken kan vara för specifika avloppsvatten 
inom industriell och kommunal avloppsrening. Några exempel är vid separat behandling av 
rejektvatten från avvattning av rötat slam. Detta flöde innehåller ofta höga ammoniumhalter – 
typiska nivåer är mellan 600 och upp till 1 000 mg NH4-N/L. 

Intressant kan också vara en tillämpning för rening av kväverikt lakvatten. 

En ytterligare anpassning av tekniken kan vara att utveckla den intermittenta reningstekniken 
inom biologisk avloppsrening, exempelvis SBR-teknik, olika modeller av interncirkulerande 
system med olika delreaktorer i serie. 
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