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Sammanfattning 
Att lufta biologiska bassänger vid ett avloppsreningsverk är en mycket energikrävande process. Genom 
att reglera lufttillförseln kan processen optimeras så att den blir så energisnål som möjligt men 
samtidigt bidrar till en god kvalitet på utgående vatten. Regleringen bör då ske vid flera punkter 
längsmed en bassäng. I detta projekt har regleringen av syrehalten i aktivslamanläggningen vid 
Himmerfjärdsverket utvärderats och ett försök till förbättring av processen har genomförts. Verket har 
efterdenitrifikation varför aktivslamanläggningen enbart består av en luftad del där nitrifikation och 
oxidation av organiskt material sker. Styrsättet i verket är sådant att syrehalten regleras i början av 
varje luftningsbassäng. En syrehaltsgivare sitter ca 20 meter in i varje linje och en luftflödesgivare satt 
på vardera linjes huvudledning med luft. Kaskadreglering reglerar luftflödet. Den överordnade 
syrehaltsregulatorn beräknar börvärdet till luftflödesregulatorn. Börvärdet på syrehalten är normalt 
satt till 2 mg/L. Detta reglersystem har lett till att då belastningen är låg ökade syrehalten kraftigt i 
slutet av varje linje medan höga belastningar gör att syrehalten sjunker för mycket mot slutet av 
bassängen så att reningsresultaten för ammonium blir sämre än önskvärt. Syre- och 
ammoniumprofiler, det vill säga syre- och ammoniumhalterna i vardera av linjernas sex zoner plottade 
mot zonerna, studerades på två av verkets linjer. Dessa gjordes under perioder med relativt låg 
belastning av ammonium. Då framkom att oavsett flöde skedde den mesta av reduktionen i linjernas 
två mittersta zoner. Målet blev då att försöka förskjuta reningen så att hela bassängen utnyttjades. 
Detta måste dock ske utan att reningen under perioder med högre belastning försämras. Det som 
också framkom var att det förekommer både belastningsvariationer och flödesvariationer till de olika 
linjerna. För att förbättra regleringen installerades en syrehaltsgivare, en luftflödesgivare och en 
reglerventil till varje zon i en av verkets linjer. Ett kaskadreglersystem installerades och trimmades in i 
varje zon. En börvärdesundersökning gjordes för att hitta den kombination av börvärden i de olika 
zonerna som gav ett gott reningsresultat och samtidigt minimerade energikonsumtionen. De 
kombinationer som testades var 1,5/1,5/2/2/1,5/1,5 och 1,5/2,5/2,5/2,5/2,5/2,5. Dessa 
kombinationer förväntades förskjuta reningen så att hela bassängen utnyttjades och pressa ner de 
syrehaltstoppar som stundtals uppstod i slutet av bassängen. Syrehaltstopparna försvann men en 
acceptabel reningsgrad erhölls ej med avseende på utgående ammoniumhalt från försökslinjen. 
Reningen i försökslinjen var försämrad jämfört med innan byte av syrehaltsreglering. Här skall dock 
noteras att vattentemperaturen hade sjunkit i förhållande till perioden med ursprunglig reglering 
vilket kan ha påverkat nitrifikationshastigheten negativt. Temperaturen var lägst under den 
sistnämnda kombinationen. Under den sistnämnda börvärdeskombinationen hade försökslinjen 
stundtals bättre rening än övriga linjer så denna börvärdeskombination ger en förhållandevis god 
reningskvalitet. 

För att jämföra energikonsumtionen togs ett samband fram mellan luftflöde och blåsmaskinernas 
effekt. Sambandet användes för att beräkna skillnaden i effektförbrukningen mellan de bägge 
reglersystemen. Denna räknades om till motsvarande årsenergiförbrukning för samtliga linjer. 
Resultatet blev att energikonsumtionen skulle kunna sänkas med 10 % för luftningssteget.  
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Abstract 
To aerate the biological basins at a wastewater treatment plant is a very energy intensive process. To 
make the process as energy efficient as possible the air supply should be controlled. This may also 
contribute to a better purification quality. To fulfill this, the control of air supply should occur at 
several points along a basin. In this project, control of the dissolved oxygen in the activated sludge 
basins at Himmerfjärden wastewater treatment plant is evaluated and improved. The plant has post-
denitrification, why the activated sludge plant solely consists of an aerated part where nitrification 
and oxidation of organic matter occurs. The oxygen level in the aeration basins is controlled at the 
beginning of each aeration basin. An oxygen sensor is placed 20 meters from the inlet and an air flow 
meter is placed on the main inlet tube for air at each line. Cascade control is used to control the air 
flow rate. The primary dissolved oxygen controller calculates the set-point to the secondary air flow 
controller. The set-point of the oxygen level is normally set at 2 mg/L. During periods with low loads of 
ammonia, this control leads to an increased oxygen level at the end of each basin while the high loads 
causes the oxygen level to drop towards the end of the basin so that the treatment results for 
ammonium were less than desirable. Oxygen and ammonium profiles, i.e. oxygen and ammonia 
concentrations in each of the lines’ six zones were measured and plotted against the zones, were 
studied at two of the plant lines. These were made during periods of relatively low load of ammonium. 
It was found that regardless of flow, most of the reduction occurred in the two middle zones in each 
line. The goal then became to try to shift the treatment so that the entire basin was used. This must 
be done without lowering the treatment quality during periods of higher loadings. What also emerged 
was that there are variations between the lines both in load and in flow. To improve the control 
system, an oxygen sensor, an airflow meter and a control valve were installed in each zone in one of 
the plant lines. A cascade control system with two PI-controllers was installed and tuned in each zone. 
Different combinations of set points were analyzed to find the one that gave a good cleaning 
performance while minimizing energy consumption. The combinations tested were 1.5/ 1.5/2 /2 /1.5 
/1.5 and 1.5 / 2.5 / 2.5 / 2.5 / 2.5 / 2.5. These combinations were expected to push the treatment 
forward so that the entire basin was used. It should also and lower the oxygen peaks that sometimes 
occurred at the end of the basin. The oxygen peaks disappeared but an acceptable degree of 
purification of ammonium was not obtained. The purification in the experimental line was lower than 
before the change of aeration control. It should be noted that water temperature had decreased 
compared to before the change of control system which may have affected the rate of nitrification 
negatively. This may be a reason for the higher ammonium concentrations. The lowest temperature 
was measured during the last set- point combination. During that period the experimental line had a 
better purification compared to the other lines in the plant.  

To compare the energy consumption for the two control systems a relationship was calculated 
between the air flow rate and the power consumption of the blowers. This relationship was used to 
calculate the difference in power consumption between the two control strategies. This consumption 
was translated to the corresponding annual energy usage of all the lines. The result was that the 
energy consumption could be reduced by 10% for the aeration step. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
I ett avloppsreningsverk används biologiska processer för att rena bort vissa näringsämnen och 
organiska föreningar. En del av dessa processer kräver att vattnet syresätts. Detta utförs genom att 
komprimerad luft blåses in i vattenbassängerna. Luftningen står i många fall för den andra största 
driftskostnaden för avloppsreningsverk näst efter slambehandling. Detta då luftningen kräver mycket 
energi (Olsson et al., 2005). Luftningen utgör mellan 45 och 75 % av ett avloppsreningsverks 
energikostnader (Rosso et al, 2008). För det enskilda verket utgör energikostnaderna i medeltal ca 
12 % av de totala kostnaderna. Den totala förbrukningen av el för avloppsreningsverk i Sverige är ca 
630 GWh. Det innebär att i snitt förbrukas ca 2,5-3 kWh elenergi per kg renad BOD (lättnedbrytbart 
organiskt material). Det motsvarar 90-100 kWh per ansluten person och år (Olsson G., 2008). Stora 
besparingar kan således uppnås genom att kontrollera luftningsprocessen det vill säga optimera 
luftningssystemet i energihänsyn (Sahlmann et al., 2004; Olsson et al., 2005). Dock måste detta göras 
med bibehållen reningseffektiviteten. För att styra luftningen krävs reglering av syrehalten vid flera 
punkter längsmed varje luftad bassäng. För detta ändamål krävs även flera motordrivna ventiler samt 
mätning av syrehalten längsmed bassängen (Olsson, G., 2008). Att mäta halten löst syre on line i 
vatten blev möjligt under 1970-talet. Sedan dess har styrning av luftningsprocesser för biologisk 
rening varit ett forskningsområde. Direkt mätning av näringsämnen blev pålitlig under 2000- talets 
början. Sedan dess är reglering av syrehalten med avseende på halten näringsämnen i vattnet 
forskningsfokus (Olsson et al,. 2005).  
 
Reglerteknik är således en viktig del av processerna vid ett avloppsreningsverk idag. Övervakning och 
automatisk reglering av processen kan dock även ha en positiv effekt ur reningssynpunkt. Det har 
påvisats att rätt styrning kan öka kapaciteten av de biologiska processerna i ett reningsverk med 10- 
30 %. Den stora kunskap som finns idag kring de biologiska processer som sker i bassängerna har lett 
till en förståelse kring processen och därför en möjlighet till att styra den på rätt sätt. Det finns en 
relation mellan processens parametrar och den mikrobiella populationen och således de biokemiska 
reaktioner som sker och därmed processens reningskvalitet (Olsson, G., 2006). 
  
Detta projekt har utförts på Himmerfjärdsverket, ett avloppsreningsverk vid Himmerfjärden i 
Grödinge i Botkyrka kommun som drivs av företaget Syvab. På detta verk finns en stor potential att 
förbättra syreregleringen i de luftade bassängerna med avseende på energiförbrukning då syrehalten 
mot slutet av en del luftningsbassänger under vissa tider på dygnet är väldigt hög. Dock går detta 
delvis att reglera med hjälp av handstyrda ventiler men fler åtgärder behövs. På Himmerfjärdsverket 
utgör energikostnaden 19 % av Syvabs budget (Syvab, 2009) och av denna utgör luftningen ca 20 % 
(EnerGia, 2008; Andersson, Holmberg, 2005). I detta projekt kommer syreförsörjningen till de luftade 
biologiska reningsbassängerna vid Himmerfjärdsverket att behandlas.  

1.2 Bakgrund 
Detta examensarbete är en del i ett forskningsprojekt inom Mälarklustret som syftar till att förbättra 
regleringen av luftningen av de biologiska bassängblocken på tre stycken reningsverken i Stockholm 
(Henriksdals reningsverk, Käppalaverket samt Himmerfjärdsverket). Målet är att bibehålla kvaliteten 
på reningen och samtidigt minska energiförbrukningen.  
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1.3 Syfte 
Ett av syftena med detta examensarbete är att utvärdera den befintliga syreregleringen vid verket 
med avseende på energiförbrukning och reningsresultat. Det andra syftet är att förbättra regleringen 
av syretillförseln i Himmerfjärdsverkets luftade bassänger genom att utföra en försök i en 
försökslinje. Med förbättring avses att energiförbrukningen skall minskas med bibehållen 
reningskvaliteten.  

1.4 Mål 
Målet med detta projektarbete är att finna en styrstrategi för luftning av de biologiska bassängerna 
som innebär att energiförbrukningen för detta ändamål sänks men att reningen bibehåller eller 
förbättrar sin kvalitet. För att göra detta krävs: 

• En analys av den nuvarande luftade anläggningen för att dra slutsatser om lämpliga åtgärder: 
o  syre och ammoniumprofiler 
o energianalys av systemet 

• Val av lämplig ny reglermetod.  
• Installation av ny reglermetod 
• Utvärdering av vald metod enligt utvärdering av dagens system ovan.  

 

1.5 Metoder 
Arbetet är uppdelat i fyra delar: 

1.  Litteraturstudie 
• introduktion till det biologiska reningssteget, aktivslamprocessen  
• introduktion till reglerteknik och hur det kan användas i luftningssammanhang 

2. Beskrivning av Himmerfjärdsverket.  
• Kort beskrivning av verket. 
• Den biologiska reningen och reglering av syretillförsel beskrivs lite närmare. 

3. En experimentell och undersökande del där verkets nuvarande styrstrategi för luftningen 
analyseras ur energi- och reningssynpunkt.  

• Elenergi förbrukningen för luftningssteget kartlades genom att söka efter samband 
mellan luftflöde och förbrukad effekt.  

• Tre av verkets totalt åtta parallella reningsbassänger studerats med syre- och 
ammoniumprofiler. Variation över året och dygnet diskuteras.  

4. En ny reglermetod installerades i försökslinjen. Detta innebar: 
• Fysisk installation av luftflödesgivare, syrehaltsgivare och reglerventil till 

försökslinjens alla zoner (6 st). 
• Intrimning av nya regulatorer. 
• Jämförelse mellan nya och ursprungliga reglersystemet i försökslinjen ur energi- och 

reningssynpunkt.  
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2. Aktivslamprocessen 
En aktivslamanläggning är ett aerobt (syrerikt) biologiskt reningssteg i ett avloppsreningsverk. I detta 
steg bryts organiskt material och i viss mån även näringsämnen ned biologiskt (med hjälp av 
mikroorganismer). Det är viktigt att rena bort organiskt material och näringsämnen ur avloppsvattnet 
för att förhindra syrebrist och eutrofiering i recipienten (Carlsson och Hallin, 2010). En 
aktivslamanläggning består av en luftad bassäng där nedbrytningen sker, samt av en 
sedimenteringsbassäng där slammet, som främst består av mikroorganismer, sedimenteras bort. En 
del av det bortsedimenterade slammet recirkuleras sedan tillbaka till aktivslamanläggningen. 
Recirkulationen sker för att öka slamåldern, det vill säga medelvärdet av den uppehållstid som 
mikroorganismerna har i systemet. I aktivslamanläggningen hålls mikroorganismernas uppehållstid 
hög i jämförelse med vattnets tack vare att mikroorganismerna passerar genom systemet i flera varv. 
Detta bidrar till att mängden organismer som effektivt oxiderar det organiska materialet och 
näringsämnena (då främst ammonium) kan hållas hög. Speciellt viktigt är det med hög slamålder för 
att kunna bibehålla mikroorganismer med relativt långsam tillväxthastighet. Mängden recirkulerat 
slam varierar. Det som avgör mängden är att kvoten mellan föda för och halten av mikroorganismer 
bör hållas på en konstant nivå. Som en uppskattning på halten mikroorganismer i vattnet används 
ofta den totalt uppmätta halten suspenderat material. Denna halt går att mäta med on-line givare. 
Normal halt suspenderat material i en aktivslamanläggning är 1500- 2500 mg/L. Det finns flera 
alternativ till hur en aktivslamanläggning kan se ut. Här kommer dock enbart den konventionella 
anläggningen att behandlas. Denna anläggning har ett pluggflöde, luftas med mekaniska luftare 
(omrörning vid ytan) eller genom luftinblås på botten och renar normalt bort 85 – 95 % av 
inkommande BOD. Det finns två huvudsakliga mål med denna typ av anläggning. Det första är att 
oxidera det biologiskt nedbrytbara organiska materialet i inkommande avloppsvatten. Det andra är 
att få en flockulering så att bioslammet kan avskiljas från det behandlade vattnet (Bitton, 2005).  

Luftningen har två syften, att tillföra syre till de aeroba organismerna samt att hålla flockarna i 
rörelse så att de kommer i kontakt med vattnet. En tillräcklig mängd löst syre i vattnet är också 
nödvändig för att hålla heterotrofa organismer, som konsumerar det organiska materialet, och 
autotrofa organismer, som bland annat konsumerar kväve i form av ammonium, aktiva. 
Koncentrationen av löst syre i vattnet bör vara minst 0,5- 0,7 mg/L. Nitrifikationen upphör om 
syrehalten understiger 0,2 mg/L vatten (Bitton, 2005).  

Vid luftning genom inblåsning av luft används dysor på botten som fördelar luften som små bubblor.  
Effektiva dysor som ger finblåsig luftning är allmänt utbredda då de ger hög syreöverföring per 
förbrukad energienhet. Dessa dysor består av membran med små håligheter eller av porösa material. 
Komprimerad luft trycks genom dessa dysor vilket leder till att små bubblor uppkommer i vattnet. 
Dessa dysor har dock två nackdelar. Dels finns igensättningsproblem om de ej hålls rena, dels förlorar 
de syreöverföringseffektiviteten då bubblorna lättare påverkas av ytaktiva ämnen. Alternativet är att 
ha storblåsiga system eller ytluftare. Detta är ej att föredra då de drar för mycket energi. Den 
sistnämnda har en större hastighetsgradient mellan gas och vätskeytan än vad de finblåsiga 
membranen har (Rosso et al., 2008). Alla finblåsiga membran bör rengöras med jämna mellanrum för 
att de skall bibehålla sin kapacitet både vad gäller syreöverföringsförmåga och minimering av 
tryckfall. Det optimala tidsintervallet är ofta ca 9 månader men aldrig mer än 24 månader. Det 
enklaste sättet att rengöra membranen är att tömma bassängen och tvätta membranen för att få 
bort slembildningar från mikroorganismer. I de fall då utfällningar av t.ex. kalk eller kiselföreningar 
uppkommit är det ibland nödvändigt att använda syra.  



4 
 

2.1Mikroorganismerna i en aktivslamanläggning 
Mikrofloran i en aktivslamanläggning består av både prokaryota och eukaryota organismer. Dessa 
organismer bildar flockar som består av såväl aktiva organismer som döda och skadade. Flockarna 
varierar i storlek och aktivitet. Eftersom syrehalten inuti flocken är diffusionsbegränsad ökar antalet 
aerobt aktiva bakterier med minskande flockstorlek. Anaeroba zoner kan således förekomma i 
flockarna. Här kan t.ex. metanbildande och sulfatreducerande och andra strikt anaeroba bakterier 
finnas (Bitton, 2004). Flockarna utgörs av bakterier av hundratals olika stammar dock i huvudsak av 
gramnegativa, heterotrofa organismer (organismer vars främsta energi- och kolkälla är organiskt 
material). Dessa står för oxidation av det organiska materialet samt omvandlingen av näringsämnen. 
De producerar även polysackarider och andra polymerer som bidrar till flockuleringen. Majoriteten 
av mikroorganismerna funna i aktivslamprocesser har visat sig vara Comamonas-Pseudomonas spp. 
Vidare återfanns även Pseudomonas spp, Flavobactreium-Cytophaga spp i stor utsträckning. 
Resultaten skiljer dock mellan olika undersökningsmetoder och naturligtvis mellan olika anläggningar 
beroende av vattnets sammansättning. Flockarna innehåller alltid även autotrofa bakteriearter 
(organismer som livnär sig på oorganiskt material) såsom nitrifierande bakterier (se 2.1.2 biologisk 
rening av avloppsvatten). Exempel på sådana är Nitrosomonas och nitrobacter. Dessa existerar ofta i 
kluster med nära kontakt till flockarna.  

Protozoer förekommer också i aktivslamanläggningar där de fungerar som predatorer genom att de 
betar bakterier. De är dock känsliga för toxiner så som t.ex. tungmetaller. I reningssammanhang är de 
viktiga för sin förmåga att reducera BOD- halten, mängden suspenderat material samt antalet 
bakterier, då även patogener. Mängden protozoer påverkar således relationen mellan föda och 
suspenderat material, nitrifikationseffektivitet, slamålder och mängden löst syre i vattnet. Den 
vanligaste protozofamiljen i aktivslamprocesser är ciliater. De har fått sitt namn av att de har cilier 
(små korta spröt) som används för att ”putta” in födan i munnen och för rörelse. Ciliterna kan delas 
in i frisimmande som lever av frisimmande bakterier, krypande som betar på det yttersta lagret av 
bakterieflockar samt klockdjur som fäster en stjälk i flocken och sedan förekommer i den 
klockliknande kapseln. Amöbor förekommer också i avloppsvatten såväl med som utan skal. Utan 
skal rör de sig genom att ändra form på cellen. Amöbor med skal är orörliga. Även flagellater 
förekommer som rör sig och intar föda med hjälp av flageller (en sorts cilie, ofta av kraftigare typ). 
Rotifera djur kan även förekomma. De är metozoer, dvs. flercelliga. Kroppen förankras till 
flockpartiklar och kan sträckas ut för att inta föda. Dess roll i aktivslamprocessen är att beta 
frisimmande bakterier och således bidra till ett renare vatten. Dessutom är de viktiga för 
flockbildandet av bakterierna. Detta på grund av dess produktion av fekala pellets som omges av 
slem.  

Det är viktigt att kontrollera mikrofloran i aktivslambassängerna regelbundet. Förändringar av 
flockarnas storlek och densitet samt av mängden filamentösa organismer och protozoer är en 
indikation på att vattnets sammansättning har förändrats eller på att det finns driftproblem. Vid för 
låga syrehalter är det vanligt att mängden protozoer minskar och antalet filamentösa organismer 
ökar (Bitton, 2005).  

2.1.1 Oxidation av organiskt material 
Organiskt material i avloppsvatten består av lösligt, kolloidalt och partikulärt material. Det lösliga 
organiska materialet utgör föda för de heterotrofa organismerna i aktivslamanläggningen. Detta 
material försvinner fort genom adsorption till flockarna eller oxidation eller absorption av 
mikroorganismerna. Efter endast några timmar omvandlas löst organiskt material till biomassa 
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(Bitton, 2005). Reaktion 2.1 nedan visar vad som sker med det organiska materialet med hjälp av 
mikroorganismer. Observera att den ej är stökiometriskt balanserad. 

 	 + + + → 	 + +   (2.1) 

(Metcalf, Eddy, 2004, s. 548) 

2.1.2 Biologisk rening av näringsämnen 
De näringsämnen som främst renas bort ur avloppsvatten är fosfor och kväve. I en konventionell 
aktivslamanläggning är det främst kväve som reduceras. En liten mängd fosfor reduceras också i 
aktivslamanläggningen genom att mikroorganismerna konsumerar det för celluppbyggnad.  
Dessutom används fosfor för uppbyggnad av det extracellulära material som bidrar till flockbildning. 
Detta material är uppbyggt av polymerer och kallas därför extracellular polymeric substance, vilket 
förkortas EPS. EPS består upp till 30 % av fosfor. Det går att rena bort fosfor i större utsträckning 
biologiskt. Då måste flera olika zoner växelvis aeroba, anoxiska och anaeroba finnas i anläggningen. 
Detta kommer ej att behandlas vidare i detta examensarbete.  

Kväve förekommer främst i formen ammonium (NH4
+) i avloppsvatten. Målet med reningen är att 

merparten av ammonium skall omvandlas till kvävgas. I en konventionell aktivslamanläggning sker de 
första två delreaktionerna i denna process. Här omsätts ammonium till nitrat. Ett samlingsnamn för 
dessa två reaktioner är nitrifikation. Den första delprocessen innebär att ammonium oxideras till 
nitrit. Bakterierna som utför detta kallas Ammonium Oxiderande Bakterie (AOB). Nitrosomonas är ett 
exempel på en autotrof AOB. Totalreaktionen för nitrifikationens första del anges i reaktion 2.2.  + → + 2 +   (2.2) 

Nitrifikationens andra del, omvandling av nitrit till nitrat, sker med hjälp av nitritoxiderande bakterie 
(NOB), t.ex. Nitrospira. Även dessa bakterier är till stor del autotrofa men vissa arter kan växa 
heterotroft. Den heterotrofa oxidationen av ammonium går dock mycket långsammare än den 
autotrofa. Reaktionen för nitritomvandlingen anges i reaktion 2.3. Totalreaktionen för ammonium till 
nitrat anges i reaktion 2.4.  + →   (2.3) + 4	 → 	 + 2 +   (2.4) 

Nitrifikation gynnas av närhet till syre samt en tillräcklig alkalinitet för att neutralisera de vätejoner 
som bildats. För att erhålla en god nitrifikation bör halten löst syre i vattnet ej understiga 2 mg/L 
vatten och det måste vara väl utspritt i vattnet. Optimalt pH är 7,2- 7,8. Optimal temperatur för 
nitrifierare är ca 25-30 oC. Dock växer bakterierna från ca 8oC men med påverkad tillväxthastighet 
(Bitton, 2005). Organismerna kräver generellt en hög slamålder jämfört med de heterotrofa 
organismerna. Den bör ej understiga 4 dagar (Bitton, 2005) 

För att omsätta bildat nitrat till kvävgas krävs ytterligare ett behandlingssteg. Detta kallas 
denitrifikation, vilket är en anoxisk process som kan utföras antingen före eller efter den 
konventionella aktivslamanläggningen. Detta benämns för- respektive efterdenitrifikation. Vid 
fördenitrifikation passerar vattnet först den anoxiska zonen och den största delen av det organiska 
materialet renas bort av de högkonsumerande organismerna. Sedan går vattnet vidare till den 
luftade delen då ammonium omvandlas till nitrat. En recirkulation sker sedan så att vattnet åter når 
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den anoxiska delen och nitratet blir till kvävgas. Vid efterdenitrifikation förbrukas det mesta av kolet 
och ammoniumet i den aeroba delen. Sedan måste en kolkälla tillsättas för att de anoxiska 
organismerna som konsumerar mycket organiskt material skall trivas (Bitton, 2005, s. 246.)  

2.1.3. Slammets sedimenteringsegenskaper 
Att syrehalten påverkar sammansättningen hos slammet, vilken i sin tur påverkar 
sedimenteringsegenskaper och andra egenskaper är välkänt. Dock krävs mer studier på hur, men 
troligtvis bidrar en låg syrehalt till en försämrad sedimentering. Som nämnts ovan avskiljs slammet 
från organismerna i den efterföljande sedimenteringsbassängen varifrån det sedan recirkuleras. Det 
är därför viktigt att slammet har goda sedimenteringsegenskaper. Flockar har oftast densitet nog att 
sjunka i sedimenteringsbassängen. Det är framför allt begränsningar av föda som får organismerna 
att flocka sig. De kan då utnyttja födan mer effektivt i flockarna på grund av närheten till andra celler. 
Där kan produkter som bildats under metabolismen i en sorts organism släppas ut och sedan 
utnyttjas av en annan. Slammets sedimenteringsegenskaper beror således av tillgången på energi 
och näringsämnen samt av slamåldern. Om halten suspenderat material höjs så att förhållandet 
mellan föda och organismer sänks förbättras slammets sedimenteringsegenskaper. Dålig 
sedimentering kan också bero på plötsliga förändringar i vattnets fysikaliska sammansättning såsom 
pH, temperatur etc., eller avsaknad av något näringsämne, eller att toxiner såsom tungmetaller är 
närvarande i vattnet.  

Det finns två sätt för bakterieflockar att bildas. Det ena är att filamentösa organismer bildar ett 
nätverk som frisimmande organismer fäster vid. Alternativt är det främst produktionen av 
extracellulära polysackarider (EPS) (se kap 2.1.2 biologisk rening av näringsämnen) som bidrar till att 
bakterierna kan fästa vid varandra. Det fibrösa materialet fyller tomrummen mellan organismerna. 
Den sistnämnda är förmodligen den främsta faktorn för flockbildning. Eftersom EPS har både 
hydrofoba och hydrofila delar har det visat sig att flockbildning också beror av hydrofoba 
interaktioner. Effektiviteten hos flockbildningen beror av slamåldern. Den negativa laddningen på 
organismernas yta minskar med slamåldern. Det innebär att organismerna blir mer hydrofoba vid 
högre slamålder och därmed mer benägna att bilda flockar. Tvåvärda katjoner kan spela en stor roll 
vid flockbildning då de kan bilda en brygga mellan olika EPS- molekyler. På motsatt sätt kan anjoner, 
t.ex. ammonium, påverka flockbildningen negativt.  

Det vanligaste sättet att påvisa slammets sedimenteringsförmåga är att beräkna slamvolymindex. 
Detta görs genom att vatten tas upp från aktivslamprocessen och tillåts sedimentera i ett 1L mätglas 
under 30 minuter. Volymen slam noteras sedan. Slamvolymindex, som är den volym som 1 mg slam 
upptar, beräknas sedan enligt ekvation 2.5 nedan. Där SVI står för slamvolymindex, SV för den 
uppmätta slamvolymen och SS för halten suspenderat material (Bitton, 2005).  	 = [ / ]∙[ / ]   (2.5) 

Slamvolymen får ej överstiga 250 ml. Gör den det måste provet spädas. Detta för att kunna jämföra 
processer mer rättvist. Då undviks att två processer med helt olika både slamhalt och slamvolym får 
samma SVI (Metcalf, Eddy, 2004).  
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2.1.4. Kinetikens beroende av syrehalten i aktivslamprocessen 
Tillväxthastigheten hos alla typer av mikroorganismer beror av den omgivande koncentrationen 
substrat. Beroendet mellan tillväxthastigheten och substratkoncentrationen kan beskrivas med 
Monodmodellen vilket är en olinjär funktion. I aktivslamprocessen används den bland annat för att 
beskriva hur tillväxthastigheten hos organismerna beror av halten löst syre i vattnet eftersom det 
ofta är den begränsande faktorn. Denna ekvation anges nedan (ekvation 2.6) där µ anger 
tillväxthastigheten, DO halten löst syre i vattnet och KS är den syrekoncentration som ger hälften av 
den maximala tillväxthastigheten (Metcalf, Eddy, 2004, s. 581-582). = [ ][ ]  (2.6) 

Ett exempel på hur tillväxthastigheten beror av syrehalten i ett reningsverk finns i figur 2.1. Där 
framkommer att förändringen av tillväxthastigheten är kraftigare vid lägre syrehalter. I exemplet sker 
ingen större förändring av tillväxthastigheten då syrehalten når 4 mg per liter vatten. När 
tillväxthastigheten är nära sitt maximum ger en höjning av syrehalten inte så stor förändring av 
tillväxthastigheten som vid lägre nivåer. Detta innebär att det inte alltid är försvarbart ur 
energisynpunkt att ha en syrehalt som ger maximal tillväxthastighet. Vinsterna i reningsresultat är 
inte alltid försvarbart relativt den extra energikostnad som uppstår vid ökat luftinblås. 
Tillväxthastigheten är dock ett resultat av kombinationen mellan syrehalt, tillgången på föda, pH 
samt temperaturen på vattnet. Är mängden kol och kväve hög i vattnet är det viktigt att mängden 
tillsatt syre är anpassad till detta och också är relativt hög (Carlsson, Hallin, 2010).  
 

  
Figur 2.1: Ett exempel på tillväxthastighetens beroende av syrehalten i vattnet i en aktivslamanläggning. 
Funktionen är olinjär vilket medför att förändringar av högre syrehalter inte bidrar till någon större förändring 
av tillväxthastighet. Källa: Carlsson och Hallin, 2010. 
 
Konsumtionshastigheten för substrat av mikroorganismer beskrivs med Michaleis-Menten 
ekvationen. I ekvation 2.7 beskrivs den för nitrifikationsprocessens syreberoende då det är den mest 
syretärande processen i en aktivslamanläggning.  Nitrifikationsprocessen kräver ca 4,5 mg syre per 
mg oxiderad ammonium (Guisasola et al., 2005).	= [ ][ ]	 (2.7) 
Generellt kan antas att den maximala nitrifikationshastigheten i en aktivslamanläggning kan 
upprätthållas vid syrehaltskoncentrationer på 2-3 mg per liter vatten (Olsson et al, 2005; Svardal et 
al., 2003). Nitrifikationen ökar också med uppehållstid i bassäng dvs. med volym eller längd på 
bassängen samt av bakterieflockarnas storlek och kompakthet då det avgör hur mycket syre som når 
nitrifierande bakterier inne i flockarna. Nitrifikationen hämmas vid syrehalter under 0,5 g/L. Det 
skiljer dock mellan olika nitrifierande arter hur mycket de påverkas av låga syrehalter i vattnet 
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(Metcalf, Eddy, 2004). En syrehalt som bidrar till full nitrifikation är oftast tillräcklig även för oxidation 
av COD (Olsson et al., 2005). 

2.1.5. Syreprofil 
En syreprofil kan göras för att se hur syrekoncentrationen förändras över bassängen. En syreprofil 
innebär mätningar av syrehalten längs flera punkter i bassängen. Denna kan sedan användas för att 
se organismernas behov av syre längs med bassängen om man vänder kurvan upp och ner (Olsson, 
G., 2008). Detta ger en bild av utnyttjandet av syre i bassängen för nedbrytning av kol och kväve. 
Tidsspannet för nedbrytningen av de två ämnena är dock olika. Då kvävenedbrytningen är det som 
tar längst tid och kräver mest syre är det främst den som syreprofilen ger en bild av. Med hjälp av 
simuleringsprogrammet för aktivslamanläggningar, ASM1, har en optimal syreprofil för en 
pluggflödesreaktor tagits fram. Detta är dock framtaget för en reaktor med konstant inflöde av COD 
och ammonium. Enligt denna simulering är det optimalt att inte variera mängden inblåst luft under 
de första 95 procenten av bassängen. Detta medförde en stor variation av syreprofilen på grund av 
varierande hastighet av syreupptag (kLa) längsmed bassängen. Syreprofilen får då två ställen med en 
märkbar uppgång av syrehalt. Den första då COD är förbrukat och den andra då ammonium är 
förbrukat. I slutet av bassängen kan en låg syrehalt hållas för att gynna efterföljande denitrifikation. 
Villkoren för optimeringen var att minimera energikostnaderna men att samtidigt bibehålla en bra 
nitrifikation. Det fanns fler parametrar, t.ex. slamstabiliseringsförmåga, som inte inkluderades i 
studien (Olsson et al., 2005).  
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3. Reglerteknik för syretillförseln i en aktivslamanläggning 

3.1 Reglersystemet för reglering av syrehalt i en aktivslamanläggning 
Det är ur reningssynpunkt viktigt att se till att syrebehovet är tillgodosett i aktivslamprocessen. 
Organismerna är aeroba till obligat aeroba vilket innebär att syrebrist leder till minskad 
reningseffektivitet. Det är viktigt att reglera syrehalten även ur kostnadssynpunkt eftersom 
luftningen är mycket energikrävande (Carlsson, Hallin, 2010). Reglering av en process innebär att 
processen styrs automatiskt av en regulator (ett program i en dator) mot ett bestämt mål trots att 
det förekommer störningar i processen. Det är störningen som gör att processen är i behov av 
reglering. Det krävs att något är variabelt. I reningsverk förekommer störningar i processen i form av 
bland annat variationer i storleken på inflödet samt belastningen av föroreningar, såsom COD, fosfor 
och kväve. Reglering av anläggningen används för att kompensera för dessa störningar så att det 
utgående vattnet får önskad sammansättning (Olsson, G., 2008). Kravet för att en process skall kunna 
regleras automatiskt är att den går att påverka. Det som går att påverka i processen från 
omgivningen kallas för styrsignal eller insignal. En annan egenskap som processen bör ha är att det 
som regleras går att mäta. Detta blir systemets utsignal vilken beskriver systemets beteende, vilket i 
en aktivslamanläggning där syrehalten ska reglera utgörs av ärvärdet på syrehalten. Målet med 
regleringen är att hålla utvärdet vid ett önskat värde. Detta värde förbestäms och anges till 
regulatorn. Det kallas processens börvärde, vilket motsvarar aktivslamprocessens önskade syrehalt. 
Regulatorns uppgift blir alltså att hålla processens utsignal så nära det angivna börvärdet som 
möjligt. Till datorn skickas en signal från givaren genom en elektrisk signal, ofta en 4-20 mA 
strömsignal. Datorn har en analog ingång för detta som omvandlar den analoga mätsignalen till en 
digital signal. Regulatorn beräknar då reglerfelet, dvs. skillnaden mellan utsignal och börvärde. Detta 
används sedan för att beräkna en lämplig styrsignal. Styrsignalen skickas till ett analogt utkort, där 
regulatorns digitala signal omvandlas till en elektrisk signal. Det finns sedan en elektrisk förbindelse 
till ställdonet, ofta en 4-20mA strömsignal även här. Ställdonet som är den komponent i processen 
som bidrar till förändringen i processen. Det vill säga att ett visst värde på styrsignalen ger en 
bestämd förändring hos ställdonet. I luftningsprocessen i en aktivslamanläggning motsvarar 
ställdonet ventilen och styrsignalen ventilens öppningsgrad. Styrsystemet inväntar sedan nästa 
tidpunkt då en styrsignal skall beräknas och börjar om igen. Tiden mellan två beräkningar kallas för 
samplingstid. Det krävs att denna tid är kort i jämförelse med processens svarstid för att få en bra 
reglering. Problemet med detta är att de allra flesta processer är dynamiska vilket innebär att det 
uppstår en tidsskillnad mellan regleringen, dvs. förändringen av styrsignalen, och att det syns i 
utsignalen. Detta kallas för dödtid (Carlsson, Hallin, 2010).  
 

3.2 Reglerstrategier 
I detta projekt kommer endast reglering genom återkoppling att behandlas. Återkoppling innebär att 
de variabler man önskar reglera mäts och används sedan till att modifiera styråtgärdena så att 
börvärde och utsignal stämmer överens. Alternativet till återkoppling är framkoppling vilket innebär i 
motsatts till återkoppling att regulatorn reagerar på en störning innan den gett effekt i utsignalen. 
Framkoppling innebär att det krävs att man vet hur störningen påverkar processen. 

 
Kaskadreglering är en strategi som kan användas då två eller flera delprocesser existerar i en process. 
Kravet är då att mellanliggande parametrar kan mätas. Då används två eller flera regulatorer i 
seriekoppling. Det finns en överordnande regulator vars utsignal används som börvärde till nästa 
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regulator, den underordnade regulatorn. Fördelen med att använda kaskadreglering är att en 
störning direkt återkopplas till slavregulatorn vilket innebär att reaktionen blir snabbare och inverkan 
på utsignalen minskar. Dessutom påverkas reglersystemet inte lika mycket av olinjäriteter i ställdonet 
vid kaskadreglering jämfört med reglering med endast en regulator. Detta ger en stabilare reglering 
(Carlsson, Hallin, 2010). I en aktivslamanläggning innebär det att systemet ej påverkas om sambandet 
mellan ventilens öppningsgrad och flödet genom ventilen är olinjärt. Detta beror på att om luftflödet 
mäts, utför ventilen önskad förändring av öppningsgraden för att få rätt luftflöde. I annat fall kan 
olinjäriteten innebära att regleringen endast fungerar bra vid vissa flöden (Olsson, G., 2008). Detta 
innebär att man kan ha en lite snabbare reglering då man inte behöver ta hänsyn till dessa 
olinjäriteter. Nackdelen med kaskadreglering är att det behövs minst två fungerande givare. 
Dessutom ökas komplexiteten i processen (Carlsson, Hallin, 2010).  

I en aktivslamanläggning kan olika typer av kaskadreglersystem utnyttjas, en luftflödesgivare är dock 
ett krav. Luftflödesregulatorn blir då alltid den underordnade regulatorn och en syrehaltsregulator 
blir överordnad denna. Det är också möjligt att ha ytterligare en regulator överordnad 
syrehaltsregulatorn. Denna kan styras på flera olika sätt (Carlsson, Hallin, 2010). De sista årens 
utveckling av givare för närningsämnen har lett till en utveckling av styrsystem som baserar sitt 
syrebörvärde på utgående ammoniumhalt, vilket är ett indirekt mått på att nitrifierande bakterier ej 
är hämmade av syrebrist. Syrehaltsregulatorn ger i sin tur ett börvärde på luftflödet (Olsson, G., 
2006). Börvärdet på syrehalten beräknas i detta fall utifrån reglerfelet i ammoniumregulatorn dvs. 
mellan det satta värdet för utgående ammoniumhalt och den uppmätta ammoniumhalten. En PI-
regulator (beskrivs närmare nedan) är oftast tillräcklig för detta ändamål (Olsson et al., 2005). 
 
Om en ammoniumsensor ej är tillgänglig är tidsbaserad kontroll ett alternativ. Då justeras börvärdet 
på löst syrehalt i vattnet efter vilken tidpunkt på dagen eller i veckan det är. Här måste felmarginaler 
på börvärdet finnas.  
 
Överordnad reglering sänker ofta energikostnaderna eftersom luftinblåset kan hållas lågt under 
perioder med låg belastning. Dock får inte syrehalterna hållas för låga då det kan bidra till bildning av 
lustgas, samt att slamegenskaperna försämras (Carlsson, Hallin, 2010).  
 
Då syrebehovet i en pluggflödesreaktor varierar i bassängens olika zoner är det lämpligt att reglera 
var zon för sig (Carlsson, Hallin, 2010). Det måste dock ske på ett koordinerat sätt. Att mäta 
ammoniumhalt på ett eller flera ställen är också bra. Det är viktigt att givarna placeras rätt i 
bassängen. Återkopplingen kan bli olika snabb och framkopplingen kan bli av olika grad beroende på 
var i bassängen givarna placeras. Ett tidigt mätvärde är oftast bättre, då störningen upptäcks tidigt 
och fortfarande går att åtgärda. Däremot kräver det att resten av processen kan förutspås. En 
mätning längre nedströms ger en bättre uppfattning om hur processen mår för tillfället men den ger 
mindre möjligheter till kontroll. Används en ammoniumgivare i slutet av bassängen ger det en bild av 
hur väl processen fungerar. Däremot är det för sent att påverka processen i det läget. Den kan då 
användas i ett kaskadreglersystem, där den ger ett syrebörvärde för processen för att hålla ett 
konstant värde på utgående ammoniumhalt. Då är problemet att det finns en fördröjning. 
Ammoniumhalten kan ju ha hunnit förändras innan styrningen sker. (Olsson et al., 2005).   
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3.3. PID regulatorn 
PID-regulatorn är en av de vanligaste regulatortyperna. Över 90 % av alla regulatorer i industrin är 
PID-regulatorer. PID-regulatorn består av en proportionell del, en integrerande del och en 
deriverande del. Dessa delar kan användas separat eller i olika kombinationer med varandra.  

P-regulatorn beräknar en styrsignal enligt ekvation 3.1. där u är styrsignalen, K är regulatorns 
förstärkning och e är reglerfelet.  

u = Ke (3.1) 

Detta kan även skrivas enligt ekvation (3.2) där r är angett börvärde och y är mätvärdet från givaren, 
det vill säga utsignalen.   

u=K(r-y) (3.2) 

Proportionell reglering innebär att styrsignalens förstärkning ökar med ökande reglerfel. Den största 
nackdelen med P-regulatorn är att reglerfelet inte kan bli noll. Detta beror på att om börvärde och 
utsignal stämmer överens blir ekvationen lika med noll. Det innebär att styrsignalen för det angivna 
börvärdet skall vara lika med noll. Detta stämmer naturligtvis inte för så många börvärden. Ett 
exempel från aktivslamanläggningen här skulle innebära att syrehalten aldrig skulle nå upp till satt 
börvärde för då skulle luften stängas av. Reglerfelet blir kvarstående. Detta reglerfel minskar med 
ökande K men ju högre K desto slängigare blir regleringen. Detta beror på att det blir ett kraftigare 
regulatorsvar på reglerfelet och alltså uppstår större svängningar. 

En I-regulator innehåller alltså en integrerande funktion. Denna utför en integrering av reglerfelet 
med avseende på tiden dvs. ( ) . Vid integrerande reglering kan reglerfelet bli noll. Är 
reglerfelet noll blir förändringen av styrsignalen noll, inte styrsignalen själv till skillnad från den 
proportionella regleringen. Nackdelen med en integrerande reglering är att den normalt måste göras 
ganska långsam för att inte bli alltför svängig. På grund av detta används ofta en kombination av P- 
och I-reglering, en PI-regulator. Formel för beräkning av styrsignalen anges i ekvation 3.3. = ( + ( ) ) (3.3) 

Ti kallas för regulatorns integraltid. Denna parameter samt konstanten K måste ställas in specifikt för 
varje regulator. Ti avgör hur mycket av integralen som påverkar styrsignalen (stort Ti ger liten 
påverkan). Ti anger den tid det tar för styrsignalen att fördubblas då reglerfelet är konstant. Om 
reglerfelet ändras ett steg från e=0 till e=e1 blir höjden på steget e1. När steget kommer, kommer 
därför styrsignalen att ändras enligt u=Ke1. Därefter ändras styrsignalen linjärt på grund av 
integreringen. Ti svarar då mot den tid det tar för styrsignalen att öka lika mycket som då felet 
inträffade, det vill säga fördubblas. Om Ti väljs för liten tenderar regleringen att bli svängig. Om det 
inte finns höga krav för en snabb reglering för processen kan en PI regulator räcka till för de allra 
flesta processer. Det gör att det är den absolut vanligaste reglermetoden.  

Om det inte går att uppnå önskad snabbhet med en PI- regulator utan att processen blir alltför 
svängig kan i stället en PID- regulator vara ett bra alternativ då hänsyn till hur snabbt reglerfelet 
förändras. Detta görs av den deriverande delen i PID- regulatorn. Denna del beräknar derivatan av 
reglerfelet, alltså förändringshastigheten, genom att beräkna differensen av de två senaste 
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reglerfelen och sedan dividera med tidsskillnaden. Denna derivata betecknas de/dt. Styrsignalen 
beräknas således enligt ekvation 3.4.  = ( + ( ) + ) (3.4) 

Här motsvarar Td (kallad deriveringstiden) hur stor påverkan den deriverande delen skall ha på 
styrsignalen. D delen ökar alltså styrsignalen i proportion till hur snabbt reglerfelet förändras. Det går 
därför att få en snabbare reglering utan att styrsignalen blir svängig. Den är dock känslig för mätbrus 
och kan därför inte användas i alla processer. Förekommer mycket mätbrus är en PI- regulator 
lämpligare. En process med lång dötid, dvs. tiden mellan det att styrsignalen förändras och det sker 
en respons i processen, regleras också bäst med en PI- regulator. Dessa processer är dock svåra att 
reglera i allmänhet (Carlsson, Hallin, 2010). Om kaskadregering används i aktivslamprocessen är 
flödes regulatorn normalt sett endast en P-regulator medan syrehaltsregulatorn är en PI- regulator. 
En kombination av en P- och en PI- regulator är oftast stabilare än en kombination av två PI- 
regulatorer (Olsson et al., 2005).  
 

I regulatorn bör även anges vilka begränsningar som finns för styrsignalen. Regulatorn behöver veta 
när en ökning eller minskning av signalen inte längre ger någon effekt. Om styrsignalen är mättad 
fortsätter ändå integraldelen att öka styrsignalen. Detta ger en försämrad reglering (Carlsson, Hallin, 
2010).  

3.4 Syreöverföring i vatten och börvärden på syrehalt 
Att syreöverföringen i vattnet fungerar väl är av yttersta vikt för att få en bra biologisk rening. När 
vattnet syresätts med hjälp av att bubblor trycks in genom ett membran har luften två barriärer att 
passera. Det bildas två hinnor på ytan av bubblan, en gashinna och en vätskehinna. Dessa hinnor 
utgör motståndet för syre att komma ut i vattnet (Metcalf, Eddy, 2004). Syresättningen i en bassäng 
gynnas av hög koncentration biomassa och hög slamålder. Detta då mikroorganismerna snabbt 
konsumerar lättnedbrytbart material som annars skulle fästa vid bubblorna vilket minskar 
syreöverföringseffektiviteten. Dessa ämnen är amfifila vilket innebär att de har både en hydrofil och 
en lipofil del. Detta gör att de ansamlas på ytan mellan luft och vattenfasen. Det medför att 
bubblornas yta förstärks och syreöverföringshastigheten minskar. Amfifila ämnen utgörs främst av 
oljor, tvålrester etc. Processer med högre slamålder bidrar till att de ämnen som är ytaktiva på 
luftbubblorna konsumeras snabbare än då slamåldern är lägre. Den ökning av syrebehov som ofta en 
förhöjd slamålder innebär kompenseras av den förhöjda syreöverföringseffektiviteten. 
Syreöverföringseffektiviteten är direkt proportionell mot slamåldern, omvänt proportionell mot 
luftflödeshastigheten per dysa och direkt proportionell mot djupet för membranen och antalet dysor 
per ytenhet. Luftens flödeshastighet påverkar bubblornas storlek.  Ju högre flöde, desto större blir 
bubblorna vilket ger en lägre kvot mellan ytan på bubblorna och volymen vatten och en högre 
hastighet med vilken bubblorna stiger till ytan. Detta minskar syreöverföringen (Rosso et al, 2008). 
Det är alltså bra om luftbubblorna är så små som möjligt. Detta beror på att övergången av syre 
mellan luften och vattnet sker i kontaktytan mellan dessa medier på grund av en 
koncentrationsgradient. Det innebär att ur ett energiekonomiskt perspektiv är det bättre ju större 
kontaktytan är och desto mindre bubblorna är (Olsson, G., 2008). System med stora bubblor har en 
högre syreöverföringshastighet än finbubbliga system. Däremot är finbubbliga system mer 
energieffektiva och har en högre överföringseffektivitet (Rosso et al., 2008). 
Syreöverföringseffektiviteten ökar dessutom med djupet på bassängen (Metcalf, Eddy, 2004). 
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Luftningsenergin stiger med satt börvärde på halten löst syre i vattnet i ett förhållande som är 
mycket snabbare än linjärt. Detta beror på att koefficienten för syreöverföringshastighet (kLa) i 
vatten ökar snabbare än linjärt med satt börvärde för syrehalten i vattnet och energikonsumtionen 
ökar snabbare än linjärt med kLa (Olsson et al. 2005). Syreöverföringshastigheten påverkar hur 
snabbt man kan ändra syrehalten i en bassäng. Det tar mellan 10 och 30 minuter beroende på 
luftarsystem (Olsson, G., 2008). Eftersom nitrifikationen normalt inte förbättras då syrehalten stiger 
till mer än 2-3 mg löst syre per liter vatten (i en aktivslamanläggning) kan en övre gräns sättas för 
syrebörvärdet. Vid steady state gäller ekvation 3.4 för syreöverföringshastigheten i vatten där OUR 
(oxygen uptake rate) står för respirationshastigheten i vattnet (Olsson et al. 2005). = 	( ä 	 	 ö ä ) (3.4) 

Det kLa värde som krävs är alltså omvänt proportionellt mot skillnaden mellan mättnadsgraden för 
löst syre och halten uppmätt i vattnet (Olsson et al., 2005). Detta innebär att då börvärdet ökas, det 
vill säga, mängden luft tillfört vattnet så ökar även syreöverföringshastigheten av syret till vattnet.  
 
Om reaktorn är en pluggflödesreaktor varierar respirationshastigheten längsmed reaktorn. Ofta finns 
ett dygnsmönster för detta i alla sektioner men de stora variationerna är mellan de olika sektionerna. 
Lagfaser finns också i variationerna. Här kan olika börvärden på syrehalt ställas in i olika zoner av 
bassängen förutsatt att luftningen kan regleras i var och en av dessa zoner.   
 
Stora besparingar skulle kunna göras genom att justera syrebörvärdet över dygnet. Under de timmar 
med lägst belastning är ofta nedbrytningsprocesserna klara i luftningsbassängens början. Då kan 
besparingar göras med hjälp av sänkta börvärden. Detta bidrar till att nitrifikationshastigheten sänks 
så att en större del av bassängen utnyttjas till nitrifikation och inte slamstabilisering. Dessutom bidrar 
en sänkt syrekoncentration till att drivkrafterna för syreöverföringen till vattnet blir starkare. Vid en 
sänkning från 2 till 1 mg syre per liter vatten minskas mängden luft som krävs för att överföra samma 
mängd syre till vattnet med 12 %.  
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4 Himmerfjärdsverket 

4.1 Allmänt om reningsverket  
På Himmerfjärdsverket i Grödinge utanför Stockholm renas vatten från ca 278 000 personer och 
50 000 personekvivalenter från industrin (år 2009). Det innebär att ca 37,5 miljoner kubikmeter 
vatten nådde reningsverket under 2009 (Syvab, 2010). Vattnet kommer från Botkyrka, Nykvarn, 
Salem, Södertälje och Sydvästra Stockholm som visas i figur 4.1. Vattnet når verket ca 8 timmar efter 
att det lämnat konsumenterna (Syvab, 2009).  

 

Figur 4.1 Karta över vattnets väg till Himmerfjärdsverket. Källa: www.syvab.com 

Det tar sedan ca 20 timmar för vattnet att passera reningsverket och då reduceras ca 97 % av allt 
lättnedbrytbart organiskt material (BOD), 90 % av kvävet och 95 % av fosforn (Syvab, Vi värnar vårt 
vatten). I tabell 4.1 nedan anges ytterligare data om verket.  

Tabell 4.1; Data för Himmerfjärdsverket 

  
Antal anslutna p.e. 330 000 
Vattenflöde (medelvärde) [m3/dygn] 110 000 
Kvävereduktion 90 % 
Fosforreduktion 95 % 
BOD-reduktion 97 % 
 

Syvab (Sydvästra stockholmsregionens VA- verks Aktiebolag) som driver Himmerfjärdsverket är ett 
kommunalägt aktiebolag. Det ägs av Stockholm Vatten AB, Telge i Södertälje AB, Botkyrka kommun, 
Nykvarns kommun, Salem kommun samt Ekerö kommun (Syvab, Vi värnar vårt vatten). Bolaget 
bildades år 1964 efter åratal av diskussioner om en regional lösning för Stockholms avloppsvatten. 
Namnet grundar sig i att företaget från början också skulle sköta dricksvattenförsörjningen till 
anslutna kommuner. Så blev dock aldrig fallet. Himmerfjärdsverket stod klart år 1973. Då hade 
400 000 kubikmeter berg sprängts bort för att föra vattnet genom ett tunnelsystem till verket som är 
beläget på Nynäslandets sydspets och har Himmerfjärden som recipient. Efter omfattande tester av 
tunnelsystemet kunde verket tas i drift i maj 1974. Reningsteknikerna som fanns då bestod i 
försedimentering, ett biologiskt reningssteg och kemisk rening för fosfor. Även slambehandling i form 
av bland annat rötning förekom. Detta var avancerat för sin tid men har utvecklats en hel del sedan 
dess. Nedan följer en beskrivning av verket idag (Winnfors, 2009).  
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4.2 Beskrivning av reningen vid Himmerfjärdsverket 
Detta är en sammanfattning av processbeskrivningen som återfinns i boken ”… och vid 
Himmerfjärden ligger Syvab” skriven av Winnfors 2009 och broschyren ”Vi värnar vårt vatten” 
skriven av personal på Syvab 2009.  
Vattnet börjar sin färd mot Himmerfjärdsverket genom att ta sig ner i ett stort tunnelsystem byggt 
för avloppsvatten. Ett fem och en halv mil långt tunnelsystem ansluter alla kommuner som skickar 
sitt avloppsvatten till Himmerfjärdsverket. Dessa är Stockholm, Södertälje, Salem, Botkyrka, Nykvarn 
och Ekerö. Tunnelsystemet ligger på mellan 20 och 100 meters djup svagt sluttande så att vattnet på 
de allra flesta håll kan rinna av självfall. Det sluttar 1 meter per kilometer tunnel. Tunnlarnas 
tvärsnittsarea är ca 3,3 m2 i början och 10,8 m2 i slutet av tunneln. Tunnelsystemet byggdes med en 
mycket större volym än nödvändigt för verkets kapacitet dels för att slippa eventuella utbyggnader i 
tunnelsystemet om verket skulle komma att byggas ut då det var betydligt lättare att bygga stort på 
en gång men också för att ha en reservoar vid häftiga regnväder eller liknande.  
 
Figur 4.2 visar reningsstegen vid Himmerfjärdsverket. Först passerar vattnet ett grovgaller med 20 
mm spaltvidd. Renset mals ner och återförs till avloppsvattnet. Järnsulfat tillsätts för att kemiskt fälla 
ut fosforn ur vattnet men även för utfällning av organiskt material. Den utfällda fosforn kan sedan 
avskiljas i försedimenteringssteget. Efter grovgallret och förfällningen pumpas vattnet upp till 
markytan. Det är fem torruppställda pumpar och en sänkbar pump som kan pumpa en del av flödet 
om anläggningen skulle vattenfyllas. Vattnet pumpas de 54 meter som återstår innan vattnet når 
markytan. De största pumparna klarar att pumpa 2000 liter i sekunden.  

 
Figur 4.2; översikt över reningen av avloppsvattnet vid Himmerfjärdsverket. Här ses tunneln i vilken 
inkommande vattnet rinner, den mekaniska reningen i form av grovgaller, sandfång, fingaller och 
försedimentering, en luftad aktivslamanläggning följt av två sedimenteringsbassänger. Efter detta sker 
denitrifikation i en fluidiserad bädd där mikroorganismer växer på fluidiserade sandkorn, vilket följs av två 
filtersteg i form av skivdiskfilter och sandfilter.  
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Efter att vattnet pumpats upp till markytan når det ett sandfång. Här blåses luft in i vattnet för att 
oxidera det tillsatta tvåvärda järnet till trevärt så att fosforn fälls ut. Dessutom bidrar luften till att 
endast tyngre partiklar sjunker till botten såsom t.ex. sand och kaffesump. Detta bidrar också till en 
viss omblandning av vattnet. Sanden rengörs från organiskt material (som återförs till 
avloppsvattnet) och används inom reningsverket. Papper, textilier och större partiklar renas bort i 
fingallret efter sandfånget med en spaltvidd på 3 mm.  Därefter delas vattnet upp i 14 stycken 
parallella försedimenteringsbassänger där ungefär hälften av den utfällda fosforn, nästan allt det 
söndermalda renset från gallren och ungefär hälften av det organiska material som når reningsverket 
sedimenteras bort. Bassängernas 50 meter långa bottnar skrapas rena med en bottenlinskrapa. 
Vattnet rinner sedan in i åtta parallella luftningsbassänger där den största delen av det resterande 
organiska materialet renas bort samt nitrifikation sker. Anläggningen är en aktivslamanläggning, en 
utförligare beskrivning av de biologiska luftningsbassängerna följer nedan. Returslammet pumpas 
ifrån mellansedimenteringsbassängen vilket är nästföljande bassäng i processen. 
Mellansedimenteringen är den bassäng där den största andelen av bioslammet tas bort. Efter 
mellansedimenteringen finns en eftersedimenteringsbassäng. Här sjunker resterande partiklar till 
botten och pumpas till flotationsanläggningen. Efter detta är det dags för nästa del av kvävereningen, 
denitrifikationen. Anläggningen är alltså en efterdenitrifikationsanläggning och en extra kolkälla i 
form av metanol krävs i detta steg. Den består av metanol. För att kunna bibehålla bassängstorlek för 
denitrifikationen men ändå öka kvävereningen har Syvab valt att använda en fluidiserad bädd. 
Organismerna växer på små sandkorn som hålls flytande genom att vattnet strömmar uppåt i 
bassängen. Detta ökar ytan bakterierna har att växa på och tillåter fler organismer i en mindre 
vattenvolym än för suspenderade bakterier. Bassängerna tar upp en yta av 154 kvadratmeter medan 
bakterierna har en yta att växa på som motsvarar 140 hektar. Uppehållstiden i bassängerna är ca 10 
minuter och på den tiden avgår 95 % av kvävet i gasform varav 80 % är kvävgas. För att skydda 
fördelningsdysorna i fluidbädden mot partiklar finns en trumsil innan. För att avskilja slammet som 
bildas i fluidbädden, det vill säga överskottet på mikroorganismer som lämnar bassängen, låter man 
vattnet passera ett skivdiskfilter. Det består av roterande diskar med ett finmaskigt nät (0,018 mm). 
Ca 50 % av det suspenderade materialet från fluidbädden avskiljs här. Filtren spolas rena 
automatiskt. Spolvattnet förs till en flotationsanläggning. Vattnet förs efter skivdiskfiltret till ett 
sandfilter. Det är 30 cm högt tunnskiktsfilter som består av tre olika skikt. Fin sand överst och grövre 
material längre ner. Vattnet sprinklas över sanden och sipprar ner varvid partiklarna fastnar i sanden. 
Totalt har sandfiltret en filteryta om 1930 kvadratmeter. Med jämna mellanrum backspolas filtret. 
Spolvattnet förs till flotationsanläggningen.  
 
Det renade vattnet leds slutligen ut i två utloppstuber. De är 1,5 km långa och mynnar ut i höjd med 
Käringholmen utanför Frinsö på 25 meters djup.  
 

4.2.1 Beskrivning av Himmerfjärdsverkets aktivslamanläggning 

4.2.1.1Bassängblocket 
Aktivslamanläggningen vid Himmerfjärdsverket består av 8 stycken u- formade, parallella, luftade 
bassänger. Totala längden på varje bassäng är 96 m. De innehåller totalt ca 21 680 kubikmeter vatten 
(syvab.com, 100916). Nivån i bassängerna är konstant. Flödet varierar således under dagen beroende 
på belastning och vilka pumpar som körs för uppumpning från tunneln (Stark-Fujii, 100917, muntligt).  
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Figur 4.3. De biologiska reningsbassängerna vid Himmerfjärdsverket. Det finns åtta parallella bassänger 
uppdelade i två block med separat returslampumpning. Det finns fyra eldrivna blåsmaskiner samt en driven på 
biogas. De regleras efter att ett konstant lufttrycka skall hållas i systemet. Sedan regleras syrehalten med hjälp 
av en syrehaltsgivare ca 20 meter in i varje bassäng. Det finns även en luftflödesgivare och reglerventil in till 
varje linje.  
 
Linjerna är uppdelade i två block (A och B) där linje 1-4 ingår i block A och linje 5-8 ingår i block B. 
Från försedimenteringen rinner vattnet i en kanal längs med luftningsbassängen för att sedan rinna 
in i bassängen vid den bortre ändan. Det rinner sedan igenom inloppsdelen av bassängen vilket 
inkluderar zon 1-3. För att sedan komma till utloppsdelen (zon 4-6) går det igenom ett schakt. Detta 
förhindrar vattnet från att rinna tillbaka till bassängens inloppsdel. En liten förträngning sker här 
vilket kan öka vattnets hastighet något. Efter luftningsbassängen förs vattnet som nämnts ovan till 
mellansedimenteringsbassängen. Slammet från sedimenteringen förs till returslamgropen som är en 
pumpgrop varifrån en viss mängd slam skall pumpas till respektive linje. Det finns två 
returslamgropar, en för respektive block. Mängden returslam som går till blocket justeras genom en 
manuellt reglerbar ventil i mellansedimenteringsbassängen. En del av slammet behandlas innan 
returpumpningen med ozon för att minska andelen filamentbildande bakterier. Överskottsslammet 
pumpas till flotationsanläggningen. 
 
Siffror på processparametrar såsom slamhalt, slamålder och belastning återfinns i tabell 4.2.  
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Tabell 4.2; Data över aktivslamanläggningen 

Data över aktivslamanläggningen  
Belastning NH4, [kg/h] 92 
Utgående ammoniumhalt [kg/h] 9,2 
Slamhalt [mg/L]; Sommar  
                              Vinter 

2000 
3500 

Uppehållstid [h];  Dagtid 
                                 Nattetid 

2,7 
2,25 

Slamålder [dygn] 10-15 
Energiförbrukning GWh/år 3,5 
 

 
Figur 4.4; Luftningsbassängen vid Himmerfjärdsverket. 

4.2.1.2Mikroorganismerna 
Det finns en skillnad mellan blocken vad gäller slamkvalitet. Slammet analyseras en gång per vecka. 
Då kontrolleras slamindex och mikroskopering utförs. Slamkvalitetsindex är mestadels lägre i block B 
än i block A vilket innebär att slammet i block B har bättre sedimenteringsegenskaper. Det 
förekommer även andra skillnader mellan blocken. Vid mikroskopering undersöks en linje från 
vartdera block (linje 2 och linje 7). I linje 7 är kvaliteten ofta bättre såtillvida att flockarna är lite 
mindre men mer kompakta. Detta gör organismerna lite mer tåliga då de är skyddade i flocken vilket 
bidrar till den bättre sedimenteringsförmågan. Även mängden filamentösa organismer skiljer sig 
mellan linjerna. Block A har större problem med filamentösa bakterier än block B. Detta har lett till 
besvär med flytslam. Förekomsten av filamentösa organismer kan ha flera olika orsaker, bland annat 
att slamåldern är för hög, näringsbrist , då främst fosfor, att syrehalten varit för låg eller för hög etc. 
Det förekommer även en viss bildning av skum även om den inte är problematisk. Skumbildningen är 
kraftigare i block A än i block B. Filamentösa bakterier förekommer frekvent i bassängerna. De bildar 
nätverk och fäster även i bakterieflockarna vilket innebär att bakterieflockarna har utstickande 
filament. Se bilder på exempel från hur det kan se ut i linje 2 och 7 i figur 4.5 A och B. Bilderna är från 
oktober 2010.  
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Utöver bakterieflockarna och filamenten förekommer även mikrodjur. Här är skillnaden mellan 
linjerna mer otydlig. Det varierar var flest djur hittas. Det är främst klockdjur och ciliater som 
påträffas men även en del amöbor och rotatorier. Det bör noteras att endast ett stickprov tas en 
gång per vecka. Då skillnader i mikrofloran förekommer inom varje bassäng ger detta enbart en 
uppskattning om hur bakteriefloran mår.  
 

 
Figur 4.5A; Bild av mikrofloran i block A, linje 2, 10-10-05 

 

Figur 4.5B; Bild av mikrofloran block B, linje 7, 10-10-05 

4.2.1. Luftningssystemet  
Lufttillförseln till de biologiska reningsbassängerna sker med hjälp av fyra stycken eldrivna 
blåsmaskiner med en maximal effekt på 250 kW vardera. Dessutom finns en gasmotor med 
tillhörande blåsmaskin. Alla blåsmaskiner blåser in luft i systemet så att ett visst förutbestämt tryck 
upprätthålles. I normaltillståndet är detta tryck 58 kPa. Blåsmaskinen fungerar som en turbin det vill 
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säga om bladen får en skarpare vinkel blåses mer luft in i systemet och maskinen kräver större effekt. 
Om tryckfall i systemet observeras vilket kan bero på att t.ex. en ventil i syrereglersystemet öppnats 
ytterligare vinklas alltså bladen annorlunda på de blåsmaskiner som är igång. Alla fyra blåsmaskiner 
är sällan igång samtidigt. Om de maskiner som är igång inte räcker till startas ytterligare en maskin 
automatiskt. Då sänks först effekten på de blåsmaskiner som är igång så att ett tryckfall skapas för 
den maskinen som skall komma igång. Annars ökar trycket så mycket på en gång att den får signalen 
att slå av igen. De olika blåsmaskinerna kan dra olika mycket energi. Max- och mininställningarna på 
bladens vinklar kan variera något, varför energikonsumtionen kan variera mellan maskinerna. Detta 
kan även bero på hur smutsiga maskinerna är invändigt. De loggade data som anges för 
effektförbrukningen för varje maskin kommer från en givare, som naturligtvis också kan bidra med 
mätfel. 

Vardera linje är försedd med en huvudledning för luftinblås som alla har en reglerbar ventil. Denna 
ventil är motordriven och kopplad till regulatorn för luftningssystemet. Regleringen sköts med 
kaskadreglering där båda regulatorerna är av PI- typ. Systemet består av en överordnad 
syrehaltsregulator och en underordnad luftflödesregulator (se figur 4.8). I normaltillståndet är 
börvärdet på syrehalten i bassängen satt till 2 mg/L. Regulatorn får en insignal från processen från en 
syrehaltsgivare som sitter ca 20 meter från bassängens inlopp.  

Luftningsbassängerna är indelade i sex zoner som är ca 16 meter långa. I varje zon finns en 
luftledning ner i bassängen. Från dessa fördelas luften på ett stort antal tallriksluftare (1329 per 
linje). De har gummimembran som finfördelar luften i små bubblor vilket ger en effektiv 
syreöverföring. Luftarna är av typen Flygt Sanitaire tallriksluftare med gummimembran (Stark-Fujii, 
100917, muntligt). Enligt tillverkaren själv är denna typ av luftare lämplig för finblåsig luftning i 
processer med periodisk drift. Den består av en kupad stödplatta med ett membran av syntetiskt 
gummi som är perforerat av små hål. Detta skall ge en bra syreöverföringseffekt och uppfylla 
funktionen av en backventil så att vattnet ej tränger in luftledningarna om luftningen stängs av (Flygt, 
1992). Detta beror på att luften pressar membranytan uppåt så att den blir böjd i en båge. Detta 
bidrar till att hålen öppnas och luft kan strömma in i bassängen. Om luftningen stängs av sjunker 
membranet ihop och hålen täpps igen (Hellborg, 100922, Muntligt).  

Gummimembranen får försämrad funktionalitet med tiden, vilket göra att de måste bytas ut med 
jämna mellanrum. Membranen beräknas hålla en god kapacitet i ca 5-6 år. Att membranen behöver 
bytas med jämna mellanrum beror dels på att membranen åldras och blir styvare men framför allt 
påverkas de av det järn som kommer ifrån utfällningen av fosfor med järnsulfat. Järnet bildar en 
rostbeläggning på membranet som då blir hårt. Membranet kan därför inte öppna sig ordentligt vid 
luftinblås och ett kraftigt mottryck bildas i rören. Detta påverkar möjligheten att tillföra luften till 
vattnet vilket kan resultera i låga syrehalter och försämrade reningsresultat. Dessutom gror 
membranen snabbt igen av mikroorganismer när de inte längre blåses rena av luften. Detta gör att 
mer energi kan krävas för att släppa igenom rätt mängd luft. Det gör också att reglerbarheten för 
syrehalten i bassängen försämras. Efter beräkningen av membranens livslängd har mängden tillsatt 
järnsulfat dock minskat vilket kan ha förlängt livslängden (Hellborg, 110120, muntligt). Nu har det 
gått sju år sedan membranen på linje två och tre byttes, sex år sedan membranen på linje fyra, fem, 
sju och åtta byttes. Membranen i linje ett byttes ut år 2008 och linje sex år 2001 (Bosander, 2008). De 
flesta membranen bör allstå vara ganska slitna i nuläget, vilket bör tas i beaktning vid analys av 
energiåtgången för luftningen. Motionering av luftarna görs regelbundet för att kontrollera dess 
möjlighet att öppna sig. Då öppnas samtliga ventiler så mycket som möjligt så att luftflödet ökas till 
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maximalt. Sedan mäts det maximala luftflödet vilket är 6000 kubikmeter per timme då membranen 
är i nyskick. Vid tidpunkten för mätningar i den här studien låg luftflödet på 5500 kubikmeter per 
timme i linje tre vilket kan tolkas som att membranen är i relativt gott skick (Bosander, 100922, 
muntligt).  

På luftledningarna in till varje zon finns ventiler som regleras manuellt. Dessa ventiler är ofta helt 
öppna. I perioder har dock ventilerna i zon 4 till 6 stängts till 75 % för att minska syreökningen som 
annars varit vanligt förekommande i de sista zonerna. 

4.3 Luftarsystemets energiförbrukning 
Himmerfjärdsverkets energiförbrukning utvärderas i en rapport gjord av EnerGia Konsulterande 
ingenjörer AB år 2008. Här framkom att blåsmaskinerna som används för att lufta de biologiska 
bassängerna förbrukat ca 3,5 GWh under 2008. Detta är dock en uppskattning och enbart den 
elektriska energin är medräknad (det finns även en blåsmaskin driven med egenproducerad biogas). 
Uppskattningen grundar sig på vetskapen att de transformatorer som förser blåsmaskinerna med 
elenergi angavs en effekt av 4,3 GWh under 2008. Dessa transformatorer förser dock även 
returslampumpar och andra mindre energiförbrukare med energi. Vidare har antagits att ca 15 % av 
den tillförda energin förloras i motorerna. Denna energi har använts för att värma luften till ca 50oC 
(ett uppskattat årsmedelvärde). Utöver denna energi har gasmotoranläggningen bidragit med ca 1,85 
GWh. Gasmotorn sänkte effektförbrukningen i de eldrivna blåsmaskinerna med ca 400 kW (Fors, 
2008). Verkets totala elenergiförbrukning under 2008 var ca 21,2 GWh. Detta innebär att 
blåsmaskinernas förbrukning av 3,5 GWh motsvarar ungefär 17 % av verkets totala 
energiförbrukning. Detta är beräknat utifrån de data som angivits i Fors rapport (2008).  

  



23 
 

5 Utvärdering av det ursprungliga luftningssystemet vid 
Himmerfjärdsverket 
 
I försökslinjen, linje 3, installerades som ovan nämnts ett nytt reglersystem. För att kunna redovisa 
förändringen vad gäller reningsresultat samt energiförbrukning i linje 3 efter uppstartande av det nya 
reglersystemet analyserades den gamla regleringen. Detta gjordes delvis också i syfte att bättre 
kunna anpassa det nya reglersystemet till linjen.  

5.1 Syreprofil och ammoniumprofil för luftningsbassängerna  
Vid Himmerfjärdsverket har det länge varit problem med att utgående syrehalt varit mycket hög 
under dagtid men mycket låg under nattetid i slutet utav varje bassäng. Flödet in till verket och 
ammoniumbelastningen är som högst nattetid. Eftersom styrning av syrehalt endast sker i början av 
bassängen leder flödes och belastningsvariationerna till variationer i syrehalt i bassängernas sista 
zoner. Studeras en plott över ammoniumhalter och syrehalter över tid utgående från linje tre (figur 
5.1) syns en tydlig variation över dygnet när ammoniumhalten under natten kan nå upp till 10 mg/l. 
Syrehalten varierar också kraftigt över dygnet. Det är inte ovanligt att den understiger 1 mg/l under 
natten medan den kan vara närmare 8 mg/L under dagtid. Dessa data är loggade under en period då 
ventilerna i samtliga zoner var fullt öppna. Fullt öppna ventiler räcker inte till för att syresätta linjen 
tillräckligt då belastningen är som högst. 

 

Figur 5.1; Syrehalt och ammoniumhalt utgående från linje tre plottade mot tid. En period av 19 dygn.  

En syreprofil gjordes på tre av Himmerfjärdsverkets linjer, vilket innebar att syrehalten mättes vid 
flera punkter längs med respektive linje. Att inte alla linjer analyserades beror på att de skilde sig så 
mycket åt sinsemellan och endast en av dem skulle användas som försökslinje och en annan som 
referenslinje. Därför ansågs det överflödigt att undersöka fler. Detta i syfte att kartlägga 
syreförbrukningen längs linjerna, var i bassängerna nitrifikationen till största sannolikhet sker etc. 
Detta kommer att användas för att bestämma börvärden för syrehalter i de olika zonerna i det nya 
reglersystemet. Flera linjer studerades i jämförelsesyfte. En av linjerna valdes för att användas som 
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referenslinje. Efter detta studerades en kombinerad ammonium- och syreprofil i försökslinjen och i 
referenslinjen. Detta för att skapa en ännu tydligare bild av när nitrifikationen sker och vilka 
börvärdeskombinationer som är lämpliga att välja när det nya reglersystemet installerats.  
 

5.1.1. Utförande 

5.1.1.1. Enkel syreprofil av tre linjer 
Till att börja med kartlades syrehalterna i tre utvalda linjer i verkets luftningsdel (linje 3-5). Här 
mättes syrehalter i vardera av de sex zonerna. En syreprofil ritades över de undersökta linjerna 
genom att plotta zonerna mot syrehalten.  
 
Syrehalterna mättes med en portabel syrehaltsmätare i slutet av varje zon klockan 8:00 tre dagar i 
rad. Då var vattenflöde och övriga förhållanden såsom temperatur och belastning av ammonium 
likartade vid varje provtagningstillfälle. Flödet var ca 3700 m3 per timme. Undersökning av linje tre 
utfördes i två omgångar. De handstyrda ventilerna i utloppsdelen av bassängerna, det vill säga, zon 4-
6, var under den första undersökningen stängda till 75 %. Under den andra var de helt öppna. 
Strypning har skett i verket i perioder för att försöka minska de syretoppar som ofta uppstått i slutet 
av linjerna. Syreprofilen för alla tre undersökta linjer gjordes då ventilerna var stängda till 75 %. 
Sedan studerades ytterligare en syreprofil på linje tre då alla ventiler var 100 % öppna.  
 

5.1.1.2. Syre- och ammoniumprofil som följer vattenflödet 
I ett senare skede av projektet då en ammoniumgivare installerats i linje tre utfördes även mätning 
av en annan typ av syreprofil kombinerad med ammoniumprofil. Vid denna studie togs prover i varje 
zon med ett visst tidsintervall så att det innebar att mätningarna följde flödet, det vill säga proverna 
togs på samma vatten under hela studien. Två olika flöden var önskvärt att undersöka. För att 
besluta om vilka kartlades vilka flöden det normalt är under olika tider på dygnet. Flödet in till hela 
bassängblocket studerades två veckor bakåt i tiden.  
 
Uppehållstiden beräknades för varje zon och tiden mellan två provtagningar motsvarade denna 
uppehållstid. För att beräkna uppehållstiden i varje zon krävdes att flödet in till respektive linje 
beräknades. Det visade sig vara extremt komplicerat att exakt beräkna det separata flödet in till 
respektive linje varför uppskattningar fick göras. Genom att mäta vattennivån i kanalen in till varje 
linje kunde en procentuell beräkning av fördelningen av det totala vattenflödet mellan de olika 
linjerna göras utifrån dessa (förutsatt att vattnet har samma hastighet i alla kanaler). Flödet hölls 
konstant under mätperioden genom att pumparna från gallersalen upp till sandfånget styrdes 
manuellt. Uppehållstiden i varje zon beräknades för respektive linje enligt ekvation 5.1 och 5.2 där 
Q= vattenflödet in till linjen, x= andelen av det totala vattenflödet som når linjen, V = den utnyttjade 
volymen i bassängen, QRAS= Flödet av returslam in till bassängen och z = antalet zoner i bassängen.   
 = ∙    (5.1) / =   (5.2) 

 
I linje tre mättes syrehalten med de fasta syrehaltsgivarna som installerats i varje zon medan de i 
linje fyra mättes med en portabel syrehaltsmätare. Ammoniumhalten mättes med den givare som 
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installerats i zon sex i linje tre. Hinkar med provtagningsvatten bars dit och givaren sattes ned och 
tilläts stabilisera sig i ca 6 min. Dessa undersökningar gjordes med fullt öppna ventiler i alla zoner då 
det konstaterats vara normaltillståndet.  
 
För att kontrollera dygnsvariationer i utgående ammoniumhalt och hur syrehalten varierade med 
denna gjordes även en graf över ammoniumhalter och syrehalter utgående från zon sex i linje tre.  
 

5.1.2. Resultat och diskussion 

5.1.2.1. Enkel syreprofil av tre linjer 
I figur 5.2. A -C redovisas resultaten av syreprofilerna för linje tre, fyra och fem då ventilerna i 
utloppet var stängda till 75 %.  

 

A.

B.

C. 

Figur 5.2; syreprofiler över linje tre (A), fyra (B) och fem (C) med 100 % öppna ventiler i zon 1-3 och ventiler 
strypta till 75 % i zon 4-6.  
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En liknande trend kan tydas för linje tre och fyra dvs. linjerna inom block A. För linje fem finns en helt 
annan trend. Då varje linje verkar vara unik bör syreprofil göras på varje linje separat vid fortsatta 
undersökningar. Den stora skillnaden mellan blockens linjer är att i block A (linje tre och fyra) finns en 
dipp i kurvan i zon fyra och sedan håller sig syrehalten på ungefär samma nivå. I vissa fall går den till 
och med ned något. Om ammonium, som är det mest syretärande ämnet, finns kvar i zon 4 förklarar 
det dippen i syrehalt som uppstår där. Dessutom kan det vara så att vattnet får ett ökat flöde genom 
schaktet som utgör svängen i den U- formade bassängen (se avsnitt 4.2.1, Beskrivning av 
aktivslamanläggningen) då det blir trängre där. Därmed hinner vattnet inte syresättas lika mycket. 
Dock utfördes syremätningen i slutet av varje zon vilket innebär att detta förmodligen skulle hunnit 
kompenseras för innan mätningen. Att linje fem inte har samma dipp kan bero på att den har ett 
något lägre inflöde än de två andra linjerna, det vill säga, uppehållstiden blir något längre. Detta kan 
innebära att nitrifikationen hunnit längre när vattnet når zon fyra och syrehalten därför kan 
bibehållas. Dessutom skall tas i beaktning att det kan förekomma skillnader mellan ventilernas 
faktiska öppningsgrad jämfört med inställningen av ventilen. Det faktum att de regleras för hand är 
också en felkälla. Då regleringen görs med en spak är det ögonmåttet som avgör vilken öppningsgrad 
som ventilen ställs in på.  

Då ventilerna öppnades i linje tre försvann dippen i kurvan i zon fyra, se figur 5.3. 

 

Figur 5.3; Syreprofil för linje tre då ventilerna är 100 % öppna i alla zoner.  

I denna undersökning var trenden mer lik den i linje fem med undantag av att syrehalten inte steg 
lika mycket mellan zon fem och sex. Detta kan återigen bero på det något lägre flödet i linje fem 
vilket innebär att nitrifikationen kommit längre då vattnet når zon 5. Det skall dock understrykas att 
flödesskillnaderna inte är så stora. Samtidigt kan det även finnas andra skillnader mellan blocken, 
såsom lägre halt suspenderat material i block B etc. En annan skillnad mellan blocken är trenden för 
de tre zonerna i bassängens utloppsdel. I linje tre och fyra, det vill säga block A ökar halten till en 
början för att sjunka mot slutet. I linje fem däremot stiger syrehalten kraftigt från zon fyra och 
framåt. Det är alltså tydligt att det finns en skillnad mellan de olika blocken. Det finns även en 
skillnad i biomassan mellan blocken vilket också kan påverka konsumtionen av syre, se avsnitt 4.2.1.2 
mikroorganismerna. Varför dessa blockskillnader uppstår är oklart och bör undersökas närmare i 
framtida studier.  
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Den liknande trenden mellan linje tre och fyra gör dock att linje fyra kan anses som en lämplig 
referenslinje då försök utförs på linje tre. Detta då de verkar påverkas relativt lika av yttre 
omständigheter.  
 
I samtliga undersökningar av linje tre och fyra kan uppmärksammas att syrehalten går ner eller att 
ökningen av syrehalten avstannar i zon 6 i förhållande till zon fem. Detta kan bero på att 
syreförbrukningen i själva verket är konstant och antalet dysor minskar längs med bassängen. Detta 
kan ske om den största andelen ammonium är förbrukad och syret endast används för att 
livsuppehålla bakterierna.  
 
I undersökningen med helt öppna ventiler kan uppmärksammas att syrehalten beror av vattnets 
flöde. Vid den provtagning då flödet var lägre steg syrehalterna mycket mer i slutet av bassängen. 
Detta är realistiskt då ett lägre flöde innebär en längre uppehållstid och därmed längre tid för 
organismerna att förbruka ammoniumet. Då syrehalterna normalt sett stiger mycket i slutet av 
bassängerna innebär det att det mesta ammoniumet är förbrukat, vilket innebär att ju längre 
uppehållstiden är desto mer stiger syrehalten mot slutet av bassängen. Under dag tre var flödet 
närmare 6000 m3/h ca 20 minuter innan provtagning, vilket är högt jämfört med vid de övriga 
provtagningarna. Detta kan vara en förklaring till att syrehalten är lägre mot slutet av bassängen 
jämfört med de andra provtagningarna. Detta visar på behovet av en reglering av syrehalt till varje 
zon eftersom det skulle möjliggöra att mer eller mindre luft kan tillsättas så att syrehalten bibehålles.  
 
Att syrehalterna skiljer sig åt mellan linjerna kan bero på att luften har en lättare väg att gå för att nå 
vissa linjer. Eftersom regleringen av blåsmaskinerna enbart styrs på trycket i rörsystemet finns ingen 
kontroll på att den linje som egentligen behöver mest luft är den som nås av den extra luft som förs 
in i systemet. Detsamma gäller för de olika zonerna i respektive linje. Läckage och olika mottryck 
beroende på t.ex. rörlängder kan göra det lättare för luften att ta en viss väg oberoende av vilka 
ventiler som är mest öppna och som bör påverka luftens väg. Syreprofilerna visar att linje fyra har en 
konstant lägre syrehalt i samtliga zoner. Detta kan allstå innebära att linje fyra nås av lite mindre luft 
än linje tre generellt. Det kan även bero på belastningsskillnader mellan linjerna och i tidpunkten då 
proverna togs. Det kan också bero på skillnader i slammets egenskaper samt i uppehållstid m.m.  
 
I samtliga provtagningar i alla linjer ökar syrehalten i zon två vilket kan bero på att det organiska 
materialet här är förbrukat samt att inblandningen av syre i vattnet kommit längre. 
  

5.1.2.2. Syre- och ammoniumprofil som följer vattenflödet 
Det finns stora variationer över dygnet vad gäller inkommande vattenflöde och ammoniumhalt då de 
beror av nederbördsmängder, veckodagar etc. Ett övergripande mönster för flödet kunde upptäckas 
vilket redovisas i tabell 5.1. Det är en uppskattning, avvikelser förekommer t.ex. under helgerna, då 
belastningen förskjuts några timmar framåt. För inkommande ammoniumhalt till 
luftningsbassängerna loggas inga data. Enbart dygnsprover tas. Dygnsvariationen ut från linje tre kan 
ses i figur 5.1. Nattetid är denna halt mycket högre än dagtid.  
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Tabell 5.1; vanligt förekommande dygnsfördelning av inkommande vattenflöde. 

Klockslag Vattenflöde [m3/h] 
22.00- 02.00 6000 
02.00- 10.00 4000 
08.00- 12.00 2000 
12.00- 22.00 4000 
 

Ett typexempel på en flödesfördelning kan ses i figur 5.4. Då mätningarna skulle genomföras under 
dagtid togs besluten att flödena 2300 m3/h och 4200 m3/h skulle följas. Då nivåberäkningarna visade 
att linje tre får ca 14 % av det totala flödet och linje fyra 13 % (se beräkningar bilaga 1). Då 
beräkningarna endast grundar sig på en nivåmätning och dessutom ha en viss osäkerhet kan detta 
resultat ses som att linjerna får ett flöde som är lika stort.  

 

Figur 5.4; Ett exempel på ett representativt dygn för inkommande vattenflöde. 

Resultatet av mätningarna av ammonium och syrehalt visas i figur 5.5. A- D. Provtagningen påvisade 
en stor variation av ammoniumhalterna under de tre studerade dagarna. Dag två fanns högst halter 
vilket kan bero på att vattenflödet in till verket var lägre och därmed mindre utspätt. Det syns tydligt 
i samtliga syrehaltsgrafer att då ammoniumhalten är högre så ökar inte syrehalten i samma 
utsträckning mot slutet av bassängen.  

Gemensamt för samtliga syreprofiler är dess S- form, det vill säga, en lägre syrehalt i början (ca 2 mg 
enligt regleringen) som sedan höjs kraftigt i samband med att ammonium förbrukas. Mot slutet 
planas sedan kurvan ut igen. För ammoniumprofilerna finns en skillnad mellan respektive flöde men 
variationerna i trend mellan linjerna är inte så stor. För det lägre flödet minskar ammoniumhalten 
nästan linjärt ner till en miniminivå där halten planas ut. För det högre flödet hålls däremot en 
konstant nivå i bassängens början innan en minskning sker till en miniminivå där halten återigen 
planas ut. Detta tyder på att det dröjer en viss tid innan den huvudsakliga nitrifikationen kommer 
igång, vilket kunde förväntas. Om i stället halterna studeras snarare än trenderna kan konstateras att 
linje fyra verkar ha en något lägre belastning när det gäller ammonium. Varför detta uppstår är 
oklart. Den lägre belastningen medför också att syrehalten stiger något tidigare i linje fyra än i linje 
tre. Framför allt kan konstateras att syrehalten ökar snabbare för linje fyra än linje tre, det vill säga, 
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syrehalten stiger till en högre nivå tidigare i bassängen. Vid det lägre flödet kan även konstateras att 
samma syrehalter uppnås i linje tre som i linje fyra trots att belastningen av ammonium är högre i 
linje tre, med undantag av dagen med allra högst belastning. Dessutom sjunker ammoniumhalterna 
till samma låga nivåer i båda linjerna. Under denna dag stiger inte syrehalten lika högt i zon sex som 
under de två andra dagarna till skillnad från linje fyra där syrehalten kommer upp till samma nivå 
med enda skillnaden att det tar längre tid. Detta kan ha att göra med den lägre belastningen i linje 
fyra. 

 

Förändringen av syreprofilen då flödet ökar är liten. Förväntan var att punkten då syrehalten ökar 
skulle förskjutas på grund av att mängden ammonium som hann konsumeras innan denna punkt var 
mindre. Syrehalten ökade i nästan samma punkt under alla mätningar vid det högre flödet. För detta 
flöde var det alltså inte lika stor skillnad mellan linjerna avseende var i bassängen som syrehalten 
började stiga. Skillnaden mellan linjerna låg i stället i hur kraftig ökningen blev. I samtliga linjer är det 
mycket tydligt att syrehalten stiger kraftigt efter zon tre. Innan detta ser linjernas syreprofil liknande 
ut men efter det så ökar linje fyra mycket kraftigare än linje tre. Punkten då syrehalten börjar stiga är 
alltså ej kopplad till ammoniumkoncentrationen i vattnet. Det finns förmodligen flera faktorer som 
spelar in, däribland med största sannolikhet konsumtionen av organiskt material. Även utformningen 
av bassängerna kan bidra till utseendet på syreprofilen. Schaktet mellan bassängens in- och 
utloppsdel bidrar till att omblandning sker i zon 1-3 och zon 4-6 separat. Ingen omblandning 
förekommer mellan zon 3 och 4. Detta gör att två olika nivåer på syrehalten uppkommer. Samma 
fenomen upptäcktes under den enkla syreprofilen men då sjönk syrehalten i stället på grund av de 
strypta ventilerna.  
 

I linje fyra finns jämfört med linje tre en mer vanligt förekommande trend att syrehalten sjunker 
något mellan zon fem och sex. Varför den gör det kan bara spekuleras i, kanske kan det vara någon 
mer svårnedbrytbar organisk förening som här bryts ner. I linje tre är halten konstant i denna del av 
bassängen. Detta kan tolkas som ett resultat av att förbrukningen av syre går ner men eftersom 
antalet dysor är färre i zon 6 blir halten löst syre i vattnet konstant. Alternativt kan det vara så att 
mättnadshalten av löst syre i vatten är nådd. Mättnadshalten för löst syre i vatten är 10, 22 mg/L vid 
13oC (Sagitta Pedagog AB, 2001). Detta kan tolkas annorlunda för linje fyra. Det kan vara så att 
koncentrationen ligger nära mättnadshalten i zon fem och syre fortfarande förbrukas för cellandning 
av mikroorganismerna och dessutom syretillsatsen minskar kan det innebära att syrehalten sjunker 
något. Vid det höga flödet i linje fyra ökar i stället syrehalten mellan zon fem och sex då 
ammoniumhalten kommit ner till en så pass låg nivå att det inte konsumeras lika mycket syre längre. 
Dessutom har ju syrehalten inte kommit upp i mättnadsnivå ännu. Frågan är varför syrehalten inte 
stiger på samma sätt i linje tre vid denna belastning. Där ses en liten uppgång mellan zon tre och fyra 
men sedan planas kurvan återigen ut. Det kan bero på att nitrifikationen i denna linje ej hunnit lika 
långt, ammoniumhalterna är i slutet av bassängen ca 1 mg/ l högre i denna linje än i linje fyra.   
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A.

B.

C.

D. 

Figur 5.5; Syre och ammoniumprofiler över linje tre och fyra d.v.s. försöks- respektive referenslinje under två 
olika flöden. Figur 5.4.A. visar profilen för linje tre vid flödet 2300 m3/h. Figur 5.4.B. visar profilen för linje fyra 
vid flödet 2300 m3/h. Figur 5.4.C. visar profilen för linje tre vid flödet 4200 m3/h. Figur 5.4.D. visar profilen för 
linje fyra vid flödet 4200 m3/h.  
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Till skillnad från den enkla syreprofilen presenterad ovan där det framkom att syrehalten generellt 
var lägre i linje fyra än i linje tre är syrehalten i den kombinerade ammonium- och syreprofilen 
snarare högre i linje fyra än i linje tre. Detta är förväntat eftersom linje tre har en något högre 
ammoniumbelastning under mätningarna, vilket bidrar till att mer syre konsumeras. Båda linjerna 
håller sitt börvärde på 2 mg syre per liter vatten i början av zon två. Linje tre kan av någon anledning 
få tillgång till mindre luft och därmed inte konsumera lika mycket ammonium som linje fyra.  I den 
enkla syreprofilen såg det ut att vara tvärtom. Skillnaden mellan denna studie och den tidigare 
syreprofilen var att rören för det nya reglersystemet stod klara. Dessa kan ha lett till ett ökat 
mottryck in till linje tre varför luften tar andra vägar. Vilka skillnader som egentligen förekommer i 
luftflödets fördelning mellan linjerna är svårt att säga under dessa korta studier.  
 
Då ammoniumreduktionen mestadels sker i zon tre och fyra enligt dessa profiler kan det vara av 
intresse att förskjuta reningen något så att hela bassängen utnyttjas. Börvärdet i linjens första zoner 
bör kunna sänkas under två så att nitrifikationen förskjuts. Eventuellt är detta möjligt även i slutet av 
linjen då det mesta ammonium förbrukats. Dock skall kommas ihåg att profilen förmodligen ser helt 
annorlunda ut nattetid, så en fara med att sänka börvärden på syrehalten är att dygnsmedel för 
utgående ammoniumhalt kan påverkas. Börvärden på syrehalt måste kompromissas så att en 
acceptabel rening förekommer såväl under dagtid som nattetid.  
 

5.1.3. Slutsatser 
Reningen skiljer sig åt mellan natt och dag. Under nätterna förekommer ammoniumtoppar och 
syrehalten är låg. Under dagtid förekommer syrehaltstoppar och ammoniumhalten är låg. Det 
förekommer skillnader i ammonium och syreprofilerna inom linjerna vid olika flöden samt mellan 
linjerna och kanske framför allt mellan blocken. För att kunna dra slutsatser om en viss linje bör 
syreprofil göras utifrån den linje som önskas studeras. Vilken linje som nås av mest luft under 
motsvarade förhållanden står oklart då motstridiga fakta finns. Den främsta reduktionen av 
ammonium sker mellan zon tre och fyra. Efter detta sker inte så mycket mer (i alla fall inte då flödet 
är lågt) vilket innebär att en förskjutning av oxidationen är önskvärd. Dock kanske detta ej är möjligt 
nattetid då både flöde och belastning är högre än under denna studie. Detta kan dock lösa sig själv 
då regleringen sker in till varje zon i stället för till linjerna i sig.  
 

5.2 Energianalys av luftningen vid Himmerfjärdsverket  
En energianalys utfördes på Himmerfjärdsverkets luftningsdel. Ett samband mellan luftflöde och 
energiförbrukning söktes. Detta för att lätt kunna beräkna förbrukad energi genom att mäta 
luftflödet. Det funna sambandet kan då användas för att beräkna energiförbrukningen för en enskild 
linje då luftflödet mäts. Detta kan användas när förändringar genomförs i syreregleringen för att 
undersöka om energiförbrukningen påverkas.  

5.2.1. Utförande 
För att hitta sambandet mellan luftflöde och energiförbrukning plottades effekten som 
blåsmaskinerna förbrukar i [kW] mot luftflödet i [m3/h]. En anpassning till den typ av kurva som 
framkom gjordes. På så sätt erhölls en ekvation som beskriver förhållandet mellan förbrukad effekt 
och luftflöde.  Data över effektförbrukning hos blåsmaskinerna och luftflöde sparas i en databas i 
verkets egna system NXW. Det finns kanaler i NXW som sparar totalt angiven effekt till respektive 
blåsmaskin i enheten kW. Det finns både en som anger mätvärden som ett genomsnitt av varje dygn 
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och en som anger ett mätvärde per minut (1d, 206-209 resp. b2, 1-4). Dessutom finns kanaler som 
lagrar värden för totalt luftflöde i enheten, kubikmeter per dygn, och en i kubikmeter per timme. Ur 
denna går att få mätvärden för varje minut eller medelvärde för varje dygn. Dessa kanaler i NXW är 
b2, 101-108 för minutmedelvärden och 1d, 206-209 för dygnsmedelvärden. Dygnsmedelvärdet finns 
också för den totala förbrukningen av samtliga blåsmaskiner i databasen 1d, 210. Till att börja med 
plottades luftflödet som m3/dygn mot den effekt blåsmaskinerna förbrukat i genomsnitt per dygn. 
Detta för att börja arbetet med en begränsad datamängd och en första kontroll av sambandet. Sedan 
plottades minutvärden i enheten m3/h för luftflödet och kW för effekten för att få fram ett samband 
som känns mer pålitligt på grund av den större datamängden.  

5.2.2. Resultat och diskussion 
Först användes värden från en- dygns databasen. Fyra månaders värden (från den 17/5-10 till den 
16/9- 10) hämtades och plottades. Då framkom tydligt två olika linjära samband (se figur 5.6). 
 
Det uppdagades att de lägre effekterna uppkom då även gasmotorn var igång dvs. det krävdes 
nödvändigtvis inte mindre energi men effekten förbrukad av elmotorn var lägre. På grund av detta 
valdes att gå vidare med minutvärden under tidsperioder då gasmotorn ej varit igång. Detta gjordes 
för fyra olika perioder (2/9-15/9 2010, 26/7- 10/8- 2010, 2/1 -15/1 2010, 24/10-3/11 2009) så bra 
som möjligt spridda över året så att eventuella årstidsvariationer skulle kunna uppdagas. Ur den 
första grafen som ritades, figur 5.6, valdes även de värden ut som motsvarar tidsperioder då 
gasmotorn ej var igång efter att enheterna räknats om till kW och m3/h. Detta motsvarade 
perioderna; slutet på maj 2010, slutet av juli till mitten på augusti 2010, slutet av augusti samt första 
halvan av september. Detta innebär att denna graf täckte ett par av de andra perioderna en gång till.  
 
Samtliga grafer blev tydligt linjära, se en sammanställning av dem i figur 5.7. I figur B.2.1.A-E i bilaga 2 
kan graferna över vardera period ses separat. Där kan ses att graferna är linjära med undantag av en 
utbuktning kring 20 000–25 000 m3/h och ca 700 kW samt en avtagande trend vid ca 1000 kW. Den 
förstnämnda avvikelsen visade sig bero på att någon av blåsmaskinerna stängts av eller satts på. Vid 
uppstartande av en maskin krävs lite mer energi under några minuter. Detta leder till att kurvan får 
en ”utbuktning” där. Att kurvan avtar vid 1000 kW beror på att den maximala effekten för 
blåsmaskinerna är 1000kW. De fyra blåsmaskinerna har som ovan nämnts en maximal effekt på 250 
kW vardera.   
 
Då alla kurvor var linjära gjordes på samtliga en linjäranpassning enligt P= kQ+m, där P motsvarar 
energiförbrukningen och Q luftflödet. Ekvationerna anges nedan i ekvation (5.1-5.2) där ekvation 5.1 
motsvarar tidsperioden i november och december 2009, ekvation 5.2 motsvarar perioden i januari 
2010, ekvation 5.3 motsvarar tidsperioden juli till augusti 2010 och ekvation 5.4 perioden september 
2010. 
 = 0,02 + 233 (5.1) = 0,02 + 182 (5.2) = 0,02 +	168 (5.3) = 0,02 + 143 (5.4) 
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Figur 5.6; Sambandet mellan angiven effekt till blåsmaskinerna och det sammanlagda luftflödet till verkets åtta 
luftade bassänger. Det förekommer två olika samband beroende på att en gasmotor med tillhörande 
blåsmaskin tidvis också är igång och förser bassängerna med luft. Fortsättningsvis kommer perioder då 
gasmotorn är igång att räknas bort då det är elenergin som är av intresse i detta projekt.  
 
Kurvorna hade alla en lutning mycket nära 0,02 vilket gör att detta värde kan antas. Interceptet 
däremot varierade. De är plottade tillsammans i figur 5.7. 
 
Interceptet kan ses som en energiförlust, dvs. den energi som inte går åt till att blåsa in luften. Detta 
då interceptet motsvarar energiförbrukningen då luftflödet är noll. Denna grundeffekt varierar 
således med olika perioder på året. Den period med högst grundeffekt visade sig vara okt- nov, sedan 
kom januari, därefter juli- aug och sist september. Skillnaden i den effekt som krävs för att 
blåsmaskinerna skal vara igång varierar över årets perioder med ca 90 kW. Tydligt är att 
grundeffekten ej är årstidsberoende. Eventuellt kan skillnaden i grundeffekt bero av blåsmaskinernas 
skick för tillfället. Det finns filter i maskinerna som byts vid behov. Ett igensatt filter kan innebära en 
högre effektförbrukning för samma luftflöde. Grundeffekten kan variera mellan de olika 
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blåsmaskinerna. Eftersom det inte är samma maskiner som är igång under de olika perioderna kan 
detta bidra till att grundenergiförbrukningen, interceptet, varierar för de olika tidsperioderna. 
Dessutom förekommer olika rörlängder till maskinerna vilket kan bidra till tryckfall och därmed olika 
effektförbrukning för samma arbete. Dessutom kan det vara så att givaren för effekt varierar mellan 
de olika blåsmaskinerna vilket gör att det ser ut som en effektskillnad beroende av vilken blåsmaskin 
som är igång fast det egentligen bara är skillnader i mätutrustningen. Hur många maskiner som är 
igång under en viss tidsperiod kan också påverka. Vilken ekvation som är mest tillämpbar för årets 
olika perioder är därför inte självklart. Ekvationerna bör därför användas för beräkning av ett intervall 
emellan vilket effektförbrukningen varierar. Alternativt får motsvarande nya ekvationer tas fram för 
den period som är intressant att studera effektförbrukningen över. 
 

 
Figur 5.7; Framtagna sambanden mellan avgiven effekt till blåsmaskinerna och luftflödet som totalt nådde de 
åtta luftningsbassängerna. Fyra parallella linjära samband erhölls. Skillnaderna antas bero på en skillnad i den 
grundeffekt som blåsmaskinerna behövde under de fyra tidsperioderna då olika blåsmaskiner har olika 
grundeffekt. Antalet blåsmaskiner som är igång påverkar också krävd grundeffekt.  
 
De ekvationer som fåtts fram kan antas gälla för samtliga luftflöden, det vill säga både för totala 
luftflödet till alla bassänger som till respektive linje då sambandet verkar gälla även vid lägre flöden 
och effekter. Om ekvationen används för ett flöde som ger en högre effekt än 1000 kW måste 
däremot antas att maxeffekt utnyttjas och att effekten är ca 1000 kW. Ekvationerna får anses 
tillämpbara även om gasmotorn är igång, då det intressanta i detta arbete är vilken energi som skulle 
förbrukats om endast elmotorerna är igång eftersom målet är att minska denna energiförbrukning.  
 
Genom de ekvationer som beräknats kan alltså den effekt som krävs för att uppnå ett visst luftflöde 
till bassängen beräknas. För att sedan beräkna energiförbrukningen under perioden kan följande 
samband användas: = ∙ 	 , där t står för tid och P för effekt.  
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5.2.3. Slutsats 
Det finns linjära samband mellan förbrukad effekt av blåsmaskinerna och det luftflöde som anges 
luftningsbassängerna. Detta linjära samband varierar under olika tidsperioder, sannolikt beroende på 
vilka och/ eller hur många blåsmaskiner som är igång samt dess skick för tillfället.  
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6. Det nya reglersystemet 

6.1 Nyinstallation i Linje tre 
Vid Himmerfjärdsverket finns som ovan nämnts 8 parallella luftningsbassänger som är indelade i sex 
zoner vardera. En av dessa, linje 3, som är den försökslinje som använts i projektet, har byggts om för 
att möjliggöra installation av ett nytt reglersystem för luftningen. Målet var att regleringen skall 
kunna ske i vardera zon i stället för att luftflödet skall regleras in till hela linjen. Detta kommer att ge 
en möjlighet till att mer luft når linjen totalt sett. Detta är en fördel då linjen är högbelastad och 
mycket syre krävs. Det kommer dock att leda till en högre energiförbrukning vilket inte är önskvärt. 
Förhoppningen är att detta kommer kompenseras av minskningen i luftflöde under lågbelastade 
perioder. Dessutom är en förbättring av kväveringen under högbelastade perioder också önskvärd. 
Den reglerventil som sitter på inloppsledningen för luft hålls under den nya regleringen 100 % öppen 
vilket leder till att kan mer luft nå utloppsdelen även om börvärdet uppnås i början av bassängen. 
Regleringen i vardera zon kan också leda till att de syrehaltstoppar som förekommit under det 
ursprungliga reglersystemet och som var en av anledningarna till detta projekt kan komma att kapas. 
Nyinstallationen har inneburit sex stycken nya motorventiler, en till vardera zon i linjen samt 4 
stycken nya syrehaltsgivare så att även syrehalten mäts i varje zon (två syrehaltsgivare fanns från 
början). Dessutom har luftflödesgivare installerats i varje zon. Nu ser linjen ut enligt figur 6.1. Denna 
kan jämföras med figur 4.3 över samtliga bassänger.  

 

Figur 6.1; Linje tre har försetts med syrehaltsgivare, luftflödesgivare och reglerventil i vardera zon för att 
möjliggöra reglering i var zon för sig i stället för att luftflödet in till hela linjen regleras.  

För att möjliggöra att både luftflödesgivare och motorventil skulle få plats var rören tvungna att 
förlängas. Rör byggdes således på i en båge till det gamla röret efter den handreglerade ventilen i 
varje zon. Förändringen syns i figur 6.2. I zon 6 installerades även en ammoniumgivare för kontroll. 
Data för syrehalt i samtliga zoner samt ammoniumhalt och halten suspenderat material utgående 
från linjen har loggats. För att kunna mäta upp variationen i BOD och inkommande ammoniumhalt 
till linjen övervägdes att installera en provtagare. Detta omöjliggjordes dock av den kalla årstiden 
som skulle bidragit till att rören till provtagaren skulle frusit.  
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Figur 6.2; Skillnaden mellan den ursprungliga och den nya regleringen. T.v. är den ursprungliga regelringen med 
enbart en manuellt reglerbar ventil. T. h. syns rörsystemet för den nya regleringen. Vid bassängkanten sitter 
handreglerbara ventilen kvar. Ovanför denna sitter luftflödesgivare och reglerventil. Det orangea i bakgrunden 
är syrehaltsgivaren i slutet på zonen innan.  
 

Reglersystemet ser ut som i figur 6.3 i vardera av bassängens sex zoner. Samtliga regulatorer är av PI- 
typ.  

 

Figur 6.3; Det kaskadreglersystem som används i varje zon vid den nya regleringen vid Himmerfjärdsverket. 
Samtliga regulatorer är PI- regulatorer.  

Börvärdet på syrehalten sätts manuellt och syrehaltsregulatorn beräknar en differens mellan detta 
börvärde och ärvärdet på syrehalten. PI regulatorn beräknar sedan börvärdet på luftflödet. 
Luftflödesregulatorn beräknar i sin tur öppningsvinkeln på reglerventilen på motsvarande sätt. För 
att motverka wind up (att regulatorn ej blir funktionell då signalen mättar) samt att göra 
syrehaltsregulatorn långsam satte installatören in en paustid och en drifttid för syrehaltsregulatorn. 
Det innebär att den integrerande funktionen ej kan växa om signalen mättas då den börjar om med 
ett okänt reglerfel varje gång paustiden slår till. Luftflödesregulatorn är däremot igång hela tiden.  
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6.2 Intrimning av regulatorerna  
Intrimning av regulatorerna skedde på flera sätt. Dels undersöktes vilken effekt paustiden har på 
regleringen och dels ställdes parametrarna K och Ti in på regulatorerna. Drifttiden har ej undersökts 
under detta projekt men dess påverkan på regleringen av processen bör undersökas. De värden som 
ställdes in av installatören finns i tabell 6.1 nedan. 

Tabell 6.1; Parametrar inställda av installatören, d.v.s. inställda parametrar innan intrimningen. 

Paustid Drifttid  Samplingstid K luftflöde Ti (luftflöde) K syrehalt T i (syrehalt)

5 min 15 sek 3 sek 1 40 1 10 

6.2.1. Utförande 
Till att börja med experimenterades med paustiden. Tre olika värden på paustiden fördelades över 
de sex zonerna, det vill säga varje paustid testades i två zoner. Inställning bevarades under två dygn 
innan skillnader i stabiliteten hos regulatorerna utvärderades. För värden se tabell 6.2 nedan.  

Tabell 6.2; undersökta paustider för syrehaltsregulatorerna i den nya regleringen. 

Zon 3 och 4 Zon 2 och 6  Zon 1 och 5 
5 min 1 min 3 sek 
 

För att få regleringen att fungera så bra som möjligt krävs att regulatorn ställs in på bästa sätt. Den 
ska anpassas för den process den ska reglera. I PI- regulatorn skall värden på Ti och K sättas i ekvation 
3.3 med hjälp av undersökningar av processen. En avvägning mellan snabbhet, bruskänslighet och 
stabilitet på regleringen måste göras. En ökning av K gör att alla dessa egenskaper ökar hos 
regulatorn medan en ökning av Ti gör att de minskar, utom bruskänsligheten som inte påverkas så 
mycket av Ti. Ofta är det så att snabbare reglering tenderar att bli mer slängig än en långsammare. 
För att beräkna parametrarna K och Ti användes lambdametoden (se nedan). Intrimningsförsöken 
utfördes i zon två och fem. Dessa zoner valdes för att de var i mitten av in- respektive utlopp och 
därav skulle kunna ge en bra bild av linjen. För att möjliggöra för intrimningen loggades därför data 
varje sekund sedan, i stället för varje minut som är normalfallet. Detta gjorde det möjligt att beräkna 
tiden det tog för ventilen att öppna sig och för luftflödet att ändra sig. Försöken upprepades tre 
gånger på vardera regulatorn i de båda zonerna. Ett medelvärde av de sex beräknade värdena för 
parametrarna beräknades sedan och avgjorde vilket värde som parametern fick.  

Då lambdametoden används skall regulatorn vara i manuellt läge och styrsignalen snabbt ändras till 
ett nytt värde. Storleken på steget noteras och betecknas Δu. I detta projekt sattes styrsignalen för 
syrehaltsregulatorn (börvärdet på luftflödet) till 30 % och ökades sedan till 90 % genom att sätta min- 
och maxvärden för luftflödet till samma värde. För att trimma in luftflödesregulatorn sattes 
reglerventilen i manuellt läge. Ventilens öppningsgrad ställdes först in på 50 % och ökades sedan till 
70 %. Utsignalresponsen mäts och det beräknas hur mycket utsignalen ökat. För syrehaltsregulatorn 
är detta Ökningen noteras och betecknas Δy. Även dötiden noteras och betecknas L. Dötiden är den 
tid det tar för utsignalen att börja förändras från det att styrsignalen ändras (Carlsson, Hallin, 2010). 
Denna tid skall minimeras och kompenseras med att K minskas. Tiden det tar för utsignalen att nå 63 
% av förändringen beräknas och betecknas T. Ju längre T är desto längre bör även Ti sättas till. Olika T 
kan uppmätas beroende på om stegsvaret är en höjning eller sänkning. I detta fall bör Ti ställas in 
efter den långsammaste svarstiden (Intab, 2010-12-03).  
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Processens förstärkning kan nu beräknas enligt ekvation 6.1 (Carlsson, Hallin, 2010). = ∆∆  (6.1) 

Processförstärkningen bör ligga mellan 0,5 och 2. Är den högre än så kan reglerproblem uppstå. 
Styrdonets hysteres (vilket innebär att systemets tillstånd inte enbart beror av de momentana 
värdena på de tillsatta krafterna) är alltid närvarande men förvärras i denna situation. Hysteresen 
kommer sig av påverkan på hur regleringen sett ut innan samt på glapp och friktion i styrdonet. Det 
innebär att minsta möjliga rörelse på styrdonet leder till en för stor förändring av ärvärdet. Är 
processförstärkningen däremot för låg påverkas inte regleringen men däremot kan upplevas att den 
ej kommer upp i den övre delen av mätområdet (Intab, 2010-12-03).  

 Ett värde λ beräknas enligt ekvation 6.2, där p väljs utifrån hur snabb regleringen skall vara.  = ∙   (6.2) 

Ett värde mindre än 1 ger en mycket snabb reglering, mellan 1 och 2 ger en snabb reglering, mellan 2 
och 3 en medelsnabb reglering och värden över tre ger en långsam reglering. Lambda definieras som 
den slutna processens tidskonstant. Det innebär den tid det tar för processens ärvärde att uppnå 63 
% av en börvärdesförändring. Ju långsammare regleringen är desto säkrare blir den. PI parametrarna 
kan sedan beräknas enligt ekvation 6.3 och 6.4.  = ( ) (6.3)  =  (6.4) 

 

6.2.2. Resultat och diskussion 
Graferna över den aktuella tidsperioden då paustiderna undersöktes finns i figur 6.4. A-C. Ändringen 
av paustider genomfördes den 13/12 kl. 12:30. Plottarna avser ett dygn innan detta och ett dygn 
efter. Ingen större skillnad i stabiliteten av regleringen av syrehalt kunde upptäckas för någon av de 
undersökta paustiderna. Paustiden ställdes in på 3 sekunder för samtliga syrehaltsregulatorer 
eftersom antagandet att regleringen bör bli stabilare med en mer aktiv regulator. Den kan sedan i 
stället göras långsammare genom att ändra parametrarna i Pi-regulatorn om det skulle behövas. En 
paustid på 3 sekunder motsvarar en samplingstid, vilket innebär att en sampling blir överhoppad 
samt att integreringen börjar om med ett nytt reglerfel efter varje paustid.  



41 
 

A. 

B. 

C.  

Figur 6.4; Undersökning av hur olika paustider påverkar regleringen. Paustiderna som testats är 5 minuter (A), 
60 sekunder (B) och 3 sekunder (C).  
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De beräknade parametrarna K och Ti blev på samtliga undersökta regulatorer relativt lika under de 
tre försöken. Resultaten anges som medelvärden i tabell 6.3. Beräkningar återfinns i bilaga 3. Det 
förekom vissa variationer mellan de olika beräkningarna för de olika parametrarna. Dock är de i 
samma storleksordning och medelvärden kan antas.  

Tabell 6.3; Resultat av intrimningsförsök. Tre försök gjordes för vardera regulator (luftflödes- respektive 
syrehaltsregulator) i vardera av de två zonerna som undersökts. Medelvärdet av de sex resultaten på vardera 
parameter var underlag för vilket värde som parametern sattes till.  

Regulator Parameter Försök nr Zon 2 Zon 5 Medelvärde 
Av samtliga 
försök 

Inställda 
värden i 
samtliga 
zoner 

Luftflöde K 1 0,3 0,2 0,23 1 
2 0,7 0,3 
3 0,3 0,2 

Ti 1 5 5 5 5 
2 7 5 
3 2 7 

Syrehalt K 1 2,0 0,8 1,5 1 
2 1,2 1,5 
3 2,1 1,4 

Ti 1 103 228 150 150 
2 178 112 
3 101 163 

 

Tyvärr är det inte möjligt att ställa in annat än heltal på K vilket har lett till att förstärkningen kan vara 
kraftigare än önskat för dessa regulatorer.  

6.2.3. Slutsats 
Intrimning av regulatorerna var viktig. För luftflödesregulatorerna förekom små variationer i de 
beräknade parametrarna medan syrehaltsregulatorn var svårare att trimma in rätt. För 
luftflödesregulatorn skulle det vara bra att kunna ställa in tiondelar för parametern K då samtliga 
beräkningar med lambdametoden hamnar runt 0,2.  

6.3 Börvärdesundersökning 
Undersökningar av vilken kombination av syrebörvärden som är mest optimal för det nya 
reglersystemet utfördes. Målet för styrningen var att ammoniumhalten skulle understiga 4 mg per 
liter, att en större del av bassängen skulle utnyttjas jämfört med under de syreprofilerna som 
utfördes på den ursprungliga regleringen. Att förskjuta nitrifikationen så att en större del av 
bassängen utnyttjas kan utföras genom att sänka syrehalterna i början av bassängen. Eftersom det 
inte skett särskilt mycket nitrifikation i de sista zonerna kan det dessutom vara möjligt att sänka 
syrehalterna i dessa. Det beror dock naturligtvis av hur mycket nitrifikationen förskjuts. Detta är även 
viktigt för att kapa de toppar som syrehalten nådde i slutet av bassängen under den ursprungliga 
regleringen. Det huvudsakliga målet är att sänka luftflödet in till linjen så mycket som möjligt då det 
finns ett linjärt förhållande mellan luftflöde och energiförbrukning. Dock måste reningsgraden 
bibehållas. Här kontrolleras därför ammoniumhalten ut från linje tre för de olika 
börvärdeskombinationerna.  
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6.3.1. Korttidsundersökning 

6.3.1.1. Utförande 
Olika börvärdeskombinationer ställdes in under två dygn vardera för att ta beslut om vilken 
kombination som i första hand skulle undersökas med långtidsstudier. De undersökta börvärdena 
återfinns i tabell 6.4. Först testades ett konstant börvärde på 2 mg/l genom hela bassängen. Sedan 
sänktes halterna enligt resultatet av syreprofilerna på det ursprungliga systemet i början och i slutet 
av linjen. Detta gjordes i olika kombinationer enligt tabell 6.4.  

Tabell 6.4; Olika börvärdeskombinationer som undersöktes under olika dygn för att avgöra vilka kombinationer 
som var bäst lämpade för en långtidsstudie.  

 

För att kontrollera hur bra reningen fungerade i linje tre under de olika börvärdesinställningarna 
kontrollerades ammoniumhalter ut från linjen med hjälp av grafer och loggade data. Dessa värden 
jämfördes sedan med ammoniumhalten utgående från eftersedimenteringsbassängen. Detta för att 
skapa en uppfattning om hur väl linjen fungerade jämfört med andra linjer. Dessutom kontrollerades 
ammoniumhalterna emot motsvarande halter i försedimenteringsbassängen för att kontrollera den 
totala reduktionen av ammonium.  

Denna undersökning utfördes innan regulatorerna trimmades in vilket gör att ingen större vikt har 
lagts vid regulatorns förmåga att styra syrehalten rätt. Däremot noteras vilka värden som faktiskt 
förekommit i systemet så att de kan tas hänsyn till när ammoniumhalten kontrolleras. Anledningen 
till att regulatorn ej trimmades in tidigare var att de sekundloggade data som nämnts ovan inte var 
klara ännu, vilket omöjliggjorde intrimning.  

6.3.1.2. Resultat 
I tabell 6.5 anges återigen satta börvärden för de olika zonerna och perioderna tillsammans med vilka 
syrehalter som erhölls av reglersystemet. Dessutom anges ammoniumhalt utgående ur luftning och 
eftersedimentering samt ammoniumhalten i försedimenteringsbassängen. Jämförelse med 
eftersedimenteringen ger en uppfattning om hur linjen fungerar i förhållande till de andra linjerna. 
Ammoniumhalterna skiljer sig dock alltid mellan luftningsbassänger och eftersedimenteringen. Dessa 
värden mäts med olika ammoniummätare vilket kanske kan påverka. Dessutom kan det bli något 
lägre värden i vattnet då slammet sedimenterats bort. Möjligen sker en viss nitrifikation även i 
mellansedimenteringen. Halterna i försedimenteringsbassängen kan ge en uppskattning om hur bra 
reduktionen är i allmänhet. Dessutom anges medelvärden av de syrehalter som förekommit i de olika 
zonerna under de studerade dygnen.  

Ur tabell 6.5 kan utläsas att alla perioder klarade målet att ammoniumhalten skulle understiga 4 mg 
per liter utom den sista. Under denna period var dessutom halten i eftersedimenteringen låg vilket 
innebär att reningskvaliteten i linje tre under denna period var förhållandevis dålig.  

Datum BV Zon 1 BV Zon 2 BV Zon 3 BV Zon 4 BV Zon 5 BV Zon 6 
12-14/12 2 2 2 2 2 2 
15-16/12 1,5 2 2 2 1,5 1,5 
17-20/12 1,5 1,5 2 2 1,5 1,5 
20-22/12 1,5 2 2 1,5 1,5 1,5 
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Tabell 6.5; Resultat för korttidsundersökning av börvärdeskombinationer. Då regulatorerna ej var intrimmade 
måste hänsyn tas till reningsgraden relativt uppnådda syrehalter. Den börvärdeskombination som valdes för 
fortsatta långtidsstudier var den som studerades under perioden 17-20/12. Detta eftersom den klarade målen 
för börvärden samt att den stämmer bäst överens med teorin som skapades under syreprofilerna om hur 
syrehaltsbörvärdet bör spridas över linjen. 

  Zon 
1  

Zon 
2  

Zon 
3  

Zon 
4  

Zon 
5  

Zon 
6  

NH4 ut 
linje 3 
[mg/l]  

NH4 ut esed 
block A 
[mg/L]  

NH4 F-sed 
[mg/L]  

12-14/12  Börvärde 
syrehalt [mg/L]  

2 2 2 2 2 2 2,8 1,3 23  

Uppnådd 
syrehalt [mg/L]  

1,5  2,1  2,0  1,8  2,2  2,1  

14-16/12  Börvärde 
syrehalt [mg/L]  

1,5 2 2 2 1,5 1,5 3,9 2,3 23  

Uppnådd 
syrehalt [mg/L] 

1,3  2,0  2,0  1,6  1,6  1,6  

17-20/12  Börvärde 
syrehalt [mg/L] 

1,5 1,5 2 2 1,5 1,5 3,7 1,5 20  

Uppnådd 
syrehalt [mg/L] 

0,9  1,4  1,5  1,6  1,7  1,7  

20-22/12  Börvärde 
syrehalt [mg/L] 

1,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 4,0  1,3 20  

Uppnådd 
syrehalt [mg/L] 

0,8  1,3  1,3  1,2  1,5  1,5  

 

Perioden med ett börvärde på 2 mg/L gav klart bäst reningsresultat jämfört med ammoniumhalten i 
eftersedimenteringen. Denna kombination valdes dock inte att gå vidare med då målet var att 
förskjuta reningen längre in i bassängen. Kombinationen under den 14-16/12 gav bäst resultat näst 
efter den första perioden. Perioden 17-20/ 12 klarade också kravet på 4 mg ammonium per liter, 
trots att de uppnådda syrehalterna under denna period var något sämre. Eftersom 
börvärdeskombinationen för denna period innehöll något lägre halter och energibesparingen därför 
bör kunna vara större, valdes att i första hand gå vidare med börvärdeskombinationen för denna 
period under en långtidsstudie.  

Grafer över utgående ammoniumhalt från linje tre återfinns i figur B.4.1.A-D i bilaga 4. Dessa 
användes för att studera fördelningen av reningsresultatet över dygnet. Här kan tydas att de alla har 
samma trend. De har samtliga värden under 1 mg/L under dagtid medan topparna under natten 
varierar något i storlek och utbredning i tiden, därav variationen i dygnsmedelvärden.  

6.3.1.3. Slutsats 
Den börvärdeskombination som i första hand skall testas är 1,5/1,5/2/2/1,5/1,5. Luftflödet räcker 
ofta inte till för att uppnå önskat syrebörvärde, särskilt i zon 1-4.  

6.3.2. Långtidsstudie av börvärdeskombinationer 
Att studera en börvärdeskombination i endast två dygn säger egentligen inte så mycket om vilken 
kvalitet på reningen den ger. Därför utfördes även en långtidsstudie på den kombination av 
börvärden som valts ut från korttidsprövningen.  



45 
 

6.3.2.1. Utförande 
Börvärdeskombinationen 1,5/1,5/2/2/1,5/1,5 som valts ut under korttidsprövningen av börvärden 
ställdes in i styrsystemet. Denna kombination utvärderades genom att studera grafer och loggade 
data. Först och främst studerades utgående ammoniumhalt från linje tre. Detta värde jämfördes med 
halter i försedimentering och eftersedimentering för samma period. Procentuella reduktionen 
beräknades för linje tre och för ammoniumreningen totalt. Återigen skall poängteras att det normalt 
sett förekommer en skillnad i ammoniumhalt mellan eftersedimentering och utgående halt från 
luftningsbassängerna. Storleken på denna skillnad är okänd så resultaten får ses som relativa 
gentemot varandra. Ammoniumhalterna för den nya regleringen i linje tre, försedimenteringen och 
eftersedimenteringen jämfördes med motsvarande värden för en period då den ursprungliga 
regleringen var i drift. Samtliga värden hämtades i Citect databas b2. Samtliga halter beräknades till 
medelvärden för hela perioden.  

För att ammoniumhalterna skall bli mer jämförbara bör här tas hänsyn till temperaturskillnaden 
mellan de olika perioderna. För detta ändamål användes sambandet i ekvation 6.5 där r(T) avser 
nitrifikationshastigheten vid en viss temperatur och T avser temperaturen.  (15) = ( ) ∙ ( , ( ))  (6.5) 

Med hjälp av ekvation 6.1 kan alltså beräknas vad en viss nitrifikationshastighet vid temperaturen T 
skulle motsvara om temperaturen varit 15oC. Beräkningarna för kompensation av 
temperaturskillnaderna mellan perioderna återfinns i bilaga 5.  

En graf ritades även över utgående ammoniumhalt och utgående syrehalt från linje tre på 
motsvarande sätt som under den kombinerade syre- och ammoniumprofilen för den ursprungliga 
regleringen.  

För att kunna göra en rättvis bedömning av hur väl en viss syrebörvärdeskombination fungerar ur 
reningskvalitetssynpunkt måste även kontrolleras hur väl syrehalterna hålls. Under de dygn som 
långtidsstudien av börvärdeskombinationen undersöktes kontrollerades därför detta. Det 
beräknades därför hur många procent av de 17 dygnsmedelvärden på syrehalt som över- eller 
underskred det satta börvärdet med 10 % eller mer. Det beräknades även hur stor andel av de 
avvikande halterna som låg över respektive under intervallet. För att sedan kontrollera huruvida det 
var regleringen som bidrog till att syrebörvärden inte hölls eller inte, kontrollerades om ventilens 
öppnigsvinkel ofta låg nära dess min- eller maxvärden. Ventilernas maxvärde var i samtliga zoner 100 
% medan minvärdet i zon 1-3 var 25 % och i zon 4-6 var 30 %. Minutmedelvärden för ventilens 
öppningsvinkel hämtades och det kontrollerades hur många procent av mätdata som var 5 % eller 
mer över minvärdet respektive under maxvärdet. Tyvärr var det ej möjligt att kontrollera till vilken 
frekvens som börvärdet avvek och om ventilens öppningsvinkel var nära fullt öppen eller stängd. 
Detta beror på att syrehalten studerades som ett medelvärde över dygn och ventilen som 
medelvärde över timmar. Det var ej av intresse att studera dygnsmedelvärde av ventilens 
öppningsvinkel då variationen över dygnet slätade ut toppar och dalar och inga värden nära max- och 
min öppningsvinkeln skulle upptäckas.  

6.3.2.2. Resultat och diskussion 
Resultaten för börvärdesundersökningen återfinns i tabell 6.6 nedan. Här presenteras medelvärdet 
för ammoniumhalterna under tidsperioden samt den procentuella reduktionen i linje tre samt totalt.  
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Tabell 6.6; Reningsresultat för börvärdeskombinationen 1,5/1,5/2/2/1,5/1,5. Ammoniumhalter anges som 
medelvärden för hela perioden. Procentuell reduktion är beräknad utifrån dessa. 

Ammoniumhalter [mg/L]   

 Ursprunglig 
reglering  

 

F-sed  20,4   

Utg. Linje 3  4,1   

E-sed  1,3   

 Ursprunglig 
reglering 

Ny reglering 

% reduktion i L3  80  75  
Tot % reduktion  94  92  
% över 4 mg/L 
NH4 i L3 

47 88 

% över 4mg/L 
NH4 i E-sed 

0 0 

 

Ur tabell 6.6 kan utläsas att perioden för den ursprungliga regleringen hade en bättre rening i linje 
tre än under den nya regleringen. Dock var den totala kvävereduktionen också sämre under den 
period då den nya regleringen undersöktes. Denna hade försämrats med 2 % medan reduktionen i 
linje tre hade försämrats med 5 %. Om det däremot studeras hur stor andel av dygnsmedelvärdena 
för ammoniumhalten som översteg 4 mg/L utifrån linje tre kan en stor försämring konstateras. Då 
skall påpekas att under perioden för den nya regleringen var det ett flertal värden som låg på 
gränsen, strax över 4 mg/L. Försämringen är ändå så pass stor att denna börvärdeskombination inte 
kan anses uppnå kraven som ställs på reningen. Hänsyn bör dock tas till temperaturen. Enligt bilaga 
5, tabell B.5.1. Skulle perioden för den ursprungliga regleringen ha en 7 % högre 
nitrifikationshastighet om temperaturen varit 15OC. För långtidsstudien skulle skillnaden i 
nitrifikationshastighet varit 30 %. Detta innebär att det är 22 % skillnad i nitrifikationshastighet 
mellan den ursprungliga regleringen och långtidsstudie 1. Eftersom slamhalt och då även antalet 
gram VSS (organiskt suspenderat material) kan antas vara likvärdiga under alla tre perioderna är 
förhållandet mellan mängden ammonium som reducerats per timme densamma som förhållandet 
mellan nitrifikationshastigheterna. Det innebär att den procentuella skillnaden av mängden 
ammonium som reduceras per timme mellan den ursprungliga regleringen och de båda 
långtidsstudierna av den nya regleringen är 22 %. Använder man detta resonemang innebär det att 
reduktionen under den nya regleringen var bättre än under den ursprungliga.  

Studeras grafen där utgående syrehalt och ammoniumhalt plottas för perioden under den nya 
regleringen kan konstateras att syrehalten ser bra ut. Den ligger på en relativt konstant nivå runt 
börvärdet 1,5 medan ammoniumhalten varierar lika kraftigt som under motsvarande graf för den 
ursprungliga regleringen, se figurerna 6.5 och 5.1. Under den nya regleringen kommer inte 
ammoniumhalterna ner till samma låga nivåer under dagtid som under den ursprungliga regleringen. 
Topparna är dessutom något högre under vissa dygn.  
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Figur 6.5; Ammonium och syrehalter utgående från linje tre under den nya regleringen.  

Det beslutades att gå vidare med ytterligare en långtidsstudie där börvärdena höjdes något. För att 
förbättra reningen beslutades att börvärdet 2 mg syre per liter vatten skulle antas under en längre 
sträcka av bassängen. Därför valdes börvärdeskombinationen 1,5/2/2/2/2/1,5 för fortsatta studier.  

6.3.2.3. Slutsats 
Börvärdeskombinationen 1,5/1,5/2/2/1,5/1,5 gav inte tillfredsställande resultat avseende 
ammoniumrening. Halterna bör ökas i början och i slutet av linjen till 1,5/2/2/2/2/1,5 för att 
förbättra detta.  

6.3.3. Långtidsstudie 2 
Som ovan nämnts valdes en ny börvärdeskombination ut för en ny långtidsstudie. Tyvärr uppstod en 
period av kraftig snösmältning i början av denna studie. Denna period går därför inte att utvärdera. 
Smältvattnet bidrog till att nitrifikationen försämrades kraftigt. För att påskynda återhämtningen hos 
de nitrifierande bakterierna höjdes börvärdena i linjen till 1,5 mg/L i zon 1 (då den visat sig ha svårt 
att hålla högre börvärden) och sedan 2,5 mg/L i resterande zoner. Detta bidrog till en snabbare 
återhämtning i linje tre än i verkets övriga linjer. Denna börvärdeskombination kvarstod 
sedan under två veckor efter det att nitrifikationen kommit igång igen. Därav kunde denna 
börvärdeskombination studeras på motsvarande sätt som under den första långtidsstudien 
ovan. Resultatet presenteras i tabell 6.7. Här framgår att reduktionen var klart bättre än 
under den första långtidsstudien men fortfarande försämrad jämfört med perioden för den 
ursprungliga regleringen. Reningen var dock försämrad i samtliga linjer jämfört med den 
första långtidsstudien. Detta bör alltså betyda att reningen i linje tre har förbättrats medan 
den försämrats i övriga linjer. Skillnaden i procentuell reduktion mellan linje tre och totalt 
har minskat jämfört med den ursprungliga perioden. Andelen dygnsmedelvärden för 
ammoniumhalten som översteg 4 mg/L var dock fortfarande för hög men då skall noteras att 
det även fanns dygn då halten översteg 4 mg/L även i eftersedimenteringen. Reningen under 
denna period var god relativt i de övriga bassängerna. Även för denna långtidsstudie, likt 
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långtidsstudie 1, gjordes en undersökning av temperaturens inverkan på 
nitrifikationshastigheten. För denna studie skulle nitrifikationshastigheten vara 40 % högre 
om vattnets temperatur varit 15OC, se tabell B.5.1, bilaga 5. Det innebär att det var 31 % 
högre nitrifikationshastighet under långtidsstudie 2 än under perioden för den ursprungliga 
regleringen. Det här var således den perioden med bäst ammoniumreduktion av samtliga 
undersökta.  

Tabell 6.7; Jämförelse mellan resultaten för de båda långtidsstudierna relativt den ursprungliga regleringen.  

Ammoniumhalter [mg/L] 

 Ursprunglig
reglering  

Ny reglering
BV komb 1  

Ny reglering BV 
komb 2  

F-sed  20,4  21,5 21,6 
Utg. Linje 3  4,1  5,6 4,9 

E-sed  1,3  1,7 2,7 

Procentuell 
reduktion  

 

 Ursprunglig
reglering 

Ny reglering
BV komb 1 

Ny reglering
BV komb 2 

% reduktion i 
L3  

80  75 77 

Tot % 
reduktion  

94  92 88 

% över 4 mg/L 
NH4 i L3  

47  88 56 

% över 4mg/L 
NH4 i E-sed  

0  0 20 

 

För att visualisera skillnaderna i reningsresultat mellan linje tre och eftersedimenteringen 
ritades grafer över ammoniumhalterna över tid för de tre undersökta perioderna, se figur 
6.6A-C. Här finns ingen temperaturkompensation men då skillnaden avser den emellan 
eftersedimenteringen och linje tre innebär en skillnad att reningen i linje tre är sämre än i 
övriga linjer. Dock skall kommas ihåg att en skillnad i ammoniumhalt alltid förekommer 
mellan luftningsbassängerna och eftersedimenteringen. Dessa figurer visar att under den 
nya regleringen, speciellt under den första långtidsstudien följer de båda 
ammoniumhalterna varandra men linje tre ligger ständigt en bra bit över. Under 
långtidsstudie två (efter snösmältningen) kan konstateras att halterna kryper närmare 
varandra i perioder. Under den ursprungliga regleringen var skillnaderna väldigt varierande.  
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Figur 6.6; Visualisering över skillnaden i ammoniumhalt mellan utgående halt ur linje tre och 
eftersedimenteringen. Skillnaden är mer jämn men i medeltal högre mellan den ursprungliga regleringen och 
långtidsstudie 1. Under långtidsstudie 2 är halterna närmare varandra.  

 

I tabell 6.8 visas hur väl angivna syrebörvärden hölls under perioden. Detta bör tas i 
beaktning för att verifiera ovanstående diskussion. Om syrehalterna varit lägre än satta 
börvärden kan ej reningskvaliteten utvärderas rättvist.   
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Tabell 6.8; Procentuell andel av syrehalterna som hållit sig inom ett intervall av satt börvärde ± 10 % för den 
ursprungliga respektive den nya regleringen. För att kontrollera om det var regleringen som ej fungerade 
nöjesenligt kontrollerades även öppningsvinkeln på reglerventilen. Värden nära dess min och max 
öppningsvinkel innebär att regleringen inte kunnat komma närmare börvärdet. 

% inom ± 10 % av syrehalts BV  

Ursprunglig reglering   54  

Andel (%) av uppmätta värden som 
översteg börvärdet 

87 

Andel (%) av uppmätta värden som 
understeg börvärdet 

13 

Ny reglering  zon 1 zon 2 zon 3 zon 4 zon 5  zon 6  

 12  88  82  65  53  65  

Andel (%) av uppmätta värden som 
översteg börvärdet 

0 0 0 0 100 83 

Andel (%) av uppmätta värden som 
understeg börvärdet 

100 100 100 100 0 17 

% av minutmedelvärden av ventilläget som 
översteg 95 % 

76 9 32 30 3 0 

% av minutmedelvärden av ventilläget som 
understeg 25 % (zon 4-6) respektive 30 % 
(zon 1-3) 

0 0 0 0 0 3 

 

I tabell 6.8 kan utläsas att samtliga zoner utom zon ett och fem höll syrehalten bättre än under den 
ursprungliga regleringen. Som väntat avvek de första zonerna enbart nedanför intervallet medan zon 
fem och sex avvek uppåt. Detta följer slutsatserna från syre- och ammoniumprofilen som är utförda 
på linjen där nitrifikationen och därmed den största delen av syrekonsumtionen pågår fram till zon 4. 
Zon ett var den zon som avvek mest. Mer än hälften av alla kontrollerade dygnsmedelvärden låg 
under satt intervall på syrehalten. Detta beror med största sannolikhet inte på regleringen i sig 
eftersom reglerventilen var öppen till mer än 95 % under 76 % av de undersökta 
minutmedelvärdena. Detta innebär alltså att ventilen var nära sin maximala öppningsvinkel under 
majoriteten av tiden och ändå hölls inte börvärdet. Regleringen fungerar därför troligtvis bra men 
någonting påverkar den mängd syre som kan nå vattnet i denna del av linjen. Det kan också vara så 
att syrehaltsgivaren sitter för nära inloppet vilket kan bidra till att vattnet i mätpunkten är dåligt 
omblandat och därför ofta visar låga värden. Detta är konstigt då denna syrehaltsgivare sitter på 
samma plats som den gjort under den ursprungliga regleringen. Det bör alltså ha med 
ombyggnationen av rören att göra. De längre rören med luftflödesgivaren kan leda till ett ökat 
tryckfall vilket skulle kunna leda till att mindre luft når vattnet. Då den ursprungliga regleringen i 87 
% av fallen då syrehalten avvek mer än 10 % från börvärdet var över intervallet tyder detta på att 
mindre luft faktiskt når bassängen med den nya regleringen. Det nya reglersystemet bör inte påverka 
detta. En större mängd luft bör kunna nå linjen än tidigare eftersom ingen reglering sker längs 
huvudledningen med luft in till linje tre. Regleringen upplevdes dock även fladdrigare i denna zon 
jämfört med de övriga zonerna. Varför skillnaden mellan denna zon och övriga zoner förkommer är 
dock oklart.  
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6.4 Energianalys 
En energianalys utfördes med syftet att beräkna den eventuella energibesparing som det nya 
reglersystemet bidragit med. Till hjälp används de effektekvationer som tagits fram, se avsnitt 5.2 
Energianalys av luftningen vid Himmerfjärdsverket.  

6.4.1. Kontroll av förhållandet mellan effekt och luftflöde 
För att kontrollera att de effektekvationer som tagits fram fortfarande stämmer utfördes en ny 
undersökning om förhållandet mellan luftflöde och den effekt som blåsmaskinerna kräver för att 
uppnå detta luftflöde. Förhållandet bör ej ha påverkats då det enbart är regleringen av halten syre 
som skall nå linje tre. Detta kan möjligen påverka storleken på luftflödet men ej vilken effekt 
blåsmaskinerna kräver för att producera den.  

6.4.1.1. Utförande 
För att plotta luftflödet för samtliga linjer mot den totalt förbrukade effekten av blåsmaskinerna 
hämtades data från databaser i NXW (b2, 1-4 samt b2, 101-108) för respektive blåsmaskins 
effektförbrukning och luftflöde in till respektive linje. Blåsmaskinernas totala energiförbrukning samt 
det totala luftflödet har därefter beräknats. Dessa data plottades. 

6.4.1.2. Resultat och diskussion 
Plotten mellan luftflöde och av blåsmaskinerna förbrukad effekt ses i figur 6.7. Denna visar ett 
liknande samband som de tidigare kurvorna gjorda vid energianalysen av det ursprungliga systemet, 
se figurerna B.2.1.A-D i bilaga 2. Som väntat krävs det lika mycket effekt för att blåsa in ett visst 
luftflöde trots det nya reglersystemet. Ytterligare ett linjärt samband mellan energiförbrukning och 
luftflöde påvisades alltså. Även detta samband hade lutningen 0,02 och ekvationen ser ut enligt 
ekvation 6.6. Interceptet är väldigt likt det som beräknats för juli och augusti 2010. Linjen för denna 
ekvation hamnar mitt emellan de tidigare beräknade ekvationernas.  = 0,02 + 169  (6.6) 

 

Figur 6.7; Det linjära samband som beräknades mellan av blåsmaskinerna förbrukad effekt och det luftflöde 
som totalt nådde luftningsbassängerna under den undersökta perioden för den nya regleringen.  
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6.4.2. Beräkning av energivinst med den nya regleringen  

6.4.2.1 Utförande 
För att beräkna skillnaden i energiförbrukning mellan de två reglersystemen används det framtagna 
sambandet mellan luftflöde till blåsmaskinerna och den effekt som krävs för att uppnå detta flöde 
som kan sammanfattas enligt ekvation 6.7 nedan, där m varierar mellan olika undersökta 
tidsperioder.  = 0,02 +   (6.7) 

Då sambandet är linjärt går det att göra följande beräkning: 

= ∆∆ = 0,02 

∆ = 0,02 ∙ ∆  

Differensen i tillfört luftflöde mellan linje tre och fyra beräknades således för att få fram skillnader i 
förbrukad effekt för de båda luftningsstrategierna. Dessa multiplicerades sedan med 0,02 och ett 
medelvärde och ett medianvärde beräknades för skillnaden i effekt. Denna effekt beräknades om till 
motsvarande årsförbrukning i energi. För att se vad detta skulle betyda för verkets energiförbrukning 
om den nya typen av reglering skulle implementeras på hela verket multiplicerades det beräknade 
värdet med antalet linjer dvs. 8. Den procentuella energibesparingen för luftningssteget beräknades 
sedan. Värden på luftflöden för respektive linje är hämtade från NXW databas b2, kanal 103-104.  

Luftflödena för respektive linje plottades också mot tiden för att visualisera skillnaden mellan dem. 
Ytan mellan graferna motsvarar då skillnaden i förbrukad effekt för att uppnå de bägge flödena. För 
att kunna jämföra förhållandet mellan linje tre och fyra på ett mer trovärdigt sätt studerades även 
dygnsmedelvärden på luftflödesskillnader mellan linje tre och fyra under den ursprungliga 
regleringen. Data för respektive linje hämtades och jämfördes för perioden 1/3- 31/10-10.  

6.4.2.2. Resultat 
Luftflöden för linje tre och fyra samt beräkning av differensen dem emellan återfinns i tabell B.6.1 i 
bilaga 6. Här anges även den beräknade skillnaden i effekt mellan de bägge linjerna. Medelvärde och 
medianvärde för detta finns i tabell 6.9.  

Luftflödet följer en liknande trend för de bägge linjerna men linje fyra har under alla dagar utom två 
ett högre luftflöde än linje tre. Det går alltså åt mer luft till linje fyra och därmed till den ursprungliga 
regleringen. Medelvärdet av differensen mellan linje tre och fyra är 266 Nm3 per timme. Skillnaden i 
förbrukad effekt mellan de två linjerna är enligt både medelvärde och medianvärde ca 5 kW. 
Skillnaden mellan det luftflöde som de bägge linjerna får varierar dock över tid. Som störst är 
skillnaden i luftflöde 582 Nm3 per timme. Vid några tillfällen får dessutom linje tre något mer än linje 
fyra. Detta gör att skillnaden i angiven effekt till blåsmaskinerna varierar mellan -1 och 12 kW. Då 
medelvärde och medianvärde överensstämmer kan 5 kW ses som en ganska god uppskattning i 
besparingen i effekt till blåsmaskinerna. Luftflöden för respektive linje är plottade mot tid i figur 6.8 
nedan. Här framkommer tydligt att det förekommer en skillnad i luftflödet till de bägge linjerna. Linje 
fyra ligger i princip konstant över linje tre.  
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Tabell 6.9; Varianser i skillnaden mellan luftflöde och effekt mellan den ursprungliga och den nya regleringen.  

Skillnader i luftflöde mellan L3 och 
L4 
max ΔQ  580 m3/h  
minΔQ  – 30 m3/h  
medelΔQ  265 m3/h  

Median ΔQ  260m3/h  

Skillnader i effekt mellan L3 och L4 

max ΔP  12 kW  
minΔP  – 1 kW  
medelΔP  5 kW  
medianΔP  5kW  
 

 

Figur 6.8; Skillnader i luftflöde mellan ursprunglig och ny reglering. 

De värden som angetts ovan och grafen i figur 6.8 visar dock enbart skillnaderna mellan de bägge 
linjerna under en begränsad tidsperiod. Beräkningen av besparingen av effekt grundar sig på att 
luftflödet till de bägge linjerna var lika innan den nya regleringen installerades. Den tar alltså inte 
hänsyn till de variationer som förekom mellan linjerna då de hade samma reglering. En studie av 
förhållandet mellan luftflödet till linjerna under den ursprungliga regleringen har därför utförts. Den 
visade att linje fyra under 60 % av de 245 undersökta dygnen hade ett lägre luftflöde än linje tre. 
Medelvärdet på skillnaden i effektförbrukningen mellan linjerna var i denna studie ca 2 kW. Vinsten i 
effektförbrukning bör därför vara minst 5 kW.  

Skillnaderna i luftflöde behöver dock ej enbart bero på skillnader i behovet av syrehalt i bassängerna. 
Variationer mellan linjernas syrehalt uppstår även i de reglerade zonerna av bassängen. För att 
kontrollera om de skillnader som framkommit under syreprofilerna är konstanta bör undersökas hur 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2010-12-24 01:122010-12-29 01:122011-01-03 01:122011-01-08 01:122011-01-13 01:12

Lu
ft

flö
de

tid

L3

L4



54 
 

väl syrehalten överrensstämmer med regleringen under en längre period. Det kan vara så att en viss 
linje får mer luft än en annan på grund av att luften tar den lättaste vägen. Även om ett konstant 
tryck hålles i systemet och luften bör gå till den linje där ventilerna är mest öppna kan läckor i 
rörsystemet eller rörlängden mellan en viss linje och blåsmaskinen påverka vilken linje som får mest 
luft. En skillnad i luftflöde är därför inte likställt med en skillnad i energiförbrukning.  

En minskad effekt med 5kW skulle motsvara en energibesparing på 120 kWh per dygn och således ca 
44 MWh på ett år. Om sedan samma reglersystem som nu installerats i linje tre skulle implementeras 
på samtliga åtta linjer skulle en energibesparing på 350 MWh kunna uppnås. Om den 
energiförbrukning på 3,5 GWh per år för blåsmaskinerna som EnerGia kom fram till 2008 fortfarande 
stämmer innebär det att en energiminskning med 10 % är möjlig. Det finns dessutom en möjlighet att 
energibesparingen är ännu högre om det högre luftflödet i linje tre under den ursprungliga 
regleringen inte enbart berodde på att luften hade lättare att nå till denna linje jämfört med linje 
fyra. En jämförelse mellan olika perioder i linje tre för att se den absoluta skillnaden i 
energiförbrukning är inte heller relevant då det luftflöde som krävs är beroende av många variabler 
såsom belastning, vattenflöde, temperatur på luft och vatten etc.  

För att ytterligare bekräfta att en energivinst kan göras utfördes en beräkning av effektförbrukningen 
under den period då börvärdet ställdes relativt högt efter snösmältningen (se långtidsstudie 2 av 
börvärdeskombinationer ovan). Därför kontrollerades skillnaden i effektförbrukningen mellan linje 
tre och fyra även för denna period. Då kunde konstateras att skillnaden var hela 17 kW. Detta 
bekräftar att energibesparingen kan vara ännu större än de 3,5 GWh per år som beräknats ovan.  
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7. Slutsatser 

7.1 Ursprunglig reglering 
• Varje linje har en unik syreprofil. Mest markant är skillnaderna mellan linjerna i de olika 

blocken.  
• Biosteget har en stor variation i belastning över dygnet vilket leder till stora variationer i 

reningsresultat. 
o Vid hög belastning nattetid är ammoniumkoncentrationen upp till 10 mg/L 
o Vid låg belastning är nitrifikationen fullständig redan i zon 4 och syrehalterna stiger 

från zon 3 och framåt, ibland upp till mättnadsnivåer. 
• Det finns ett linjärt samband mellan luftflöde och effektförbrukning. Grundeffekten som 

krävs varierar antagligen beroende på vilken blåsmaskin som är igång. 

7.2 Ny reglering 
• Den nya regleringen gjorde det möjligt att anpassa luftningen i de senare zonerna efter 

belastning och därmed minska syretopparna i bassängen under låg belastning dagtid. 
• Trots att samtliga ventiler var 100 % öppna kunde försökslinjen inte oxidera allt ammonium 

utan halter om 5-10 mg/l lämnade zon 6 under hög belastning nattetid. 
• De höga ammoniumhalterna ut från försökslinjen kan bero på att luftflödesgivarna ger 

upphov till ett tryckfall.  
• Med det nya reglersystemet kan en energibesparing av minst 10 % erhållas. 
• En exakt jämförelse mellan försöks- och referenslinjen med avseende på belastning och 

reningsresultat var på grund av praktiska skäl inte möjlig under försöksperioden. För att få en 
tydligare bild av detta bör fler försök genomföras. 
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8. Framtida studier 
Denna studie bör ses som starten på en möjlighet att förbättra syreregleringen vid 
Himmerfjärdsverket. Det finns flera områden som bör undersökas närmare samt frågeställningar som 
framkommer efter resultaten i detta projekt. Skillnaderna mellan de olika linjerna och blocken vad 
gäller syre- och ammoniumprofiler kan undersökas närmare för att eventuellt kunna jämna ut 
skillnaderna. Detta kan också underlätta vid en eventuell utökning av det nya reglersystemet till 
samtliga linjer. 

En undersökning bör göras om vad som påverkar den grundeffekt som blåsmaskinerna kräver. Vilka 
blåsmaskiner som drar mest energi och hur stor påverkan det blir när flera blåsmaskiner år igång 
samtidigt. Kanske kan styrningen av blåsmaskinerna förbättras.  

En kontroll om luftflödesgivarna orsakar ett tryckfall i linje tre och om det finns något alternativ till 
dessa.  

Det nya reglersystemet bör undersökas ytterligare. Vilken effekt drifttiden har på kvaliteten på 
styrningen bör studeras. Sedan bör även fler börvärdeskombinationer på syrehalten utvärderas för 
att hitta något optimalt där energiförbrukningen är minimerad samtidigt som reningsresultaten är 
goda. Här kan det vara av stort intresse att jämna ut belastningen och vattenflödet över dygnet om 
det är möjligt.  

För att ytterligare förbättra regleringen kan det vara av intresse att prova att installera ytterligare en 
regulator, överordnad ammoniumregulator. Denna kan styras av till exempel utgående 
ammoniumhalt, vilket sätter börvärdet på syrehalten. Ett annat sätt att förbättra reningsresultatet 
för linje tre kan vara att anpassa börvärdet mer efter belastningsvariationerna. Då kan det till 
exempel vara användbart att olika syrehaltsbörvärden antas under nattetid respektive dagtid.  

Vidare kan det vara intressant att studera hur regleringen skulle fungera med färre syrehaltsgivare. 
Till exempel skulle två zoner kunna regleras med hjälp av samma syrehaltsregulator. Detta skulle 
väsentligt minska underhållet av regleringen av luftningsbassängerna.  
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Bilaga 1; Beräkning av flödesfördelningen mellan linjerna och vattnets uppehållstid i varje linje 

Flödesfördelningen mellan linjerna beräknades genom att använda de nivåer som mäts i 
inloppskanalerna till vardera linje. Beräkningarna utfördes både med data från en slumpmässigt 
utvald tidpunkt samt utifrån medelvärden för en vecka. Nivåerna redovisas i tabell B.1.1.  

Tabell B.1.1 Nivåer i inloppskanalen till verkets åtta luftningsbassänger.  

Nivå i 
inloppskanal 
[mm] 

Linje 1 Linje 2 Linje 3 Linje 4 Linje 5 Linje 6 Linje 
7 

Linje 
8 

Summa 
Linje 1-
8 

Slumpmässig 
tidpunkt 
26/10 

272 291 283 272 257 248 224 210 2057 

Medelvärde 
19-26/10 

378 393 391 378 357 341 308 283 2830 

 

Antag att vattnet har samma hastighet i samtliga kanaler. Då kan vidare antas att vardera linje får en 
andel av det totala flödet som motsvarar andelen linjen utgör av den sammanlagda vattennivån i 
inloppskanalen till verkets samtliga linjer. Detta innebär att ekvation AA gäller för linje tre och BB för 
linje fyra.   = = = = 0,14 => 14	%, där Q avser vattenflöde och H nivån i mätkanalen. = = = = 0,13 => 13	% 

Flödet till respektive linje beräknas då enligt ekvation XX och YY.  = ∙ 0,14 = ∙ 0,13 

Vattnets uppehållstid (HRT) i respektive linje kan då beräknas enligt ekvation B.1.1 och B.1.2. 

 = =   (B.1.1) 

 VL3 avser den utnyttjade volymen i bassängen i m3 och QRS avser returslamflödet i m3/h. = =  (B.1.2) 

För att sedan beräkna uppehållstiden i respektive zon dividerades uppehållstiden i respektive linje 
med 6.  
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Bilaga 2; Grafer över de linjära sambanden funna mellan effekt angiven blåsmaskinerna och luftflöde 
som nått linjerna ses i figur B.2.1. A-D. 
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Figur B.2.1; de funna linjära sambanden mellan effekten använd av blåsmaskinerna och luftflödet till 
luftningsbassängerna. A. sammanställning av de perioder data som ingick i det övre sambandet i figur 5.2. B. 
Perioden okt-nov 2009, C. perioden jan 2010, D. Perioden juli-aug 2010, perioden september 2010.  
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Bilaga 3; beräkning av parametrar K och Ti till PI-regulatorerna 

Luftflödesregulator: ∆ = 20	% ∆ = − , där Q0 avser luftflödet då förändringen av ventilläge genomfördes och Q1 avser 
luftflödet som uppnåddes efter förändringen av ventilläge. Δying motsvarar således förändringen i 
luftflöde ∆ % = ∆ ∙ 100, där Qmin till Qmax utgör luftflödesgivarens mätområde = 	 ö 	 +  :	∆ ∆ ∙ 0,63, där ΔyT motsvarar 63 % av den totala förändringen i luftflöde = + ∆ , QT är luftflödet då 63 % av det slutliga luftflödet är uppnått. = ( ) − ( ), T avser tidpunkt. 

= ∆∆  = ∙ , = 3, 	 	  =  

= ( + ) 
Syrehaltsregulator: ∆ = 20	% ∆ = − , där DO0 avser syrehalten då förändringen av ventilläge genomfördes och DO1 
avser luftflödet som uppnåddes efter förändringen av luftflöde. Δying motsvarar således förändringen 
i luftflöde ∆ % = ∆ ∙ 100, där DOmin till DOmax utgör syrehaltsgivarens mätområde = 	 ö 	 +  :	∆ ∆ ∙ 0,63, där ΔyT motsvarar 63 % av den totala förändringen i syrehalt = + ∆  = ( ) − ( ), T avser tidpunkt. 

= ∆∆  = ∙ , = 3, 	 	  

= 																																			 = ( + ) 
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Givarnas mätområde: 

Syrehaltsgivare 
(samtliga zoner) 

Luftflödesgivare 
Zon 1-3 

Luftflödesgivare 
Zon 4-6 

Ammoniumgivare 

0-10 mg/L 0-1500 Nm3/h 0-1000 Nm3/h 0-50 mg/L 
Tabell B.3.1; Givarnas mätområden 

 

Zon Försök nr Q0 [m3/h] Q1 [m3/h] L [sek] T [sek] 
2 1 676 924 5 5 

2 944 1036 5 3 
3 831 967 7 2 

5 1 311 562 5 5 
2 456 606 5 5 
3 405 611 8 7 

Tabell B.3.2; Parametrar som använts i beräkningar för parametrarna Ti och K för luftflödesregulatorerna.  

Zon Försök nr DO0 [mg/L] DO1 [mg/L] L [sek] T [sek] 
2 1 1,3 2,1 60 103 

2 1,4 2,2 62 101 
3 1,5 2,6 200 178 

5 1 1,7 2,9 41 112 
2 1,8 3,1 91 163 
3 0,8 2,0 83 228 

Tabell B.3.3; Parametrar som använts i beräkningar för parametrarna Ti och K för Syrehaltsregulatorerna. 
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Bilaga 4; Dygnsvariation av ammoniumhalter under korttidsstudien av börvärdeskombinationer 

A. 

B. 

C. 

D. 

Figur B.4.1; Dygnsvariationer av ammoniumhalten under korttidsstudien av börvärdeskombinationer.  
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Bilaga 5; Beräkning av nitrifikationens temperaturberoende under långtidsstudien av olika 
börvärden.  

Temperatur för de tre perioderna under vilka ammonuimreduktionen är beräknad anges i tabell 
B.5.1. Vid samtliga perioder har antagits att nitrifikationshastigheten var 3 mgN/VSS,h. Motsvarande 
nitrifikationshastighet vid 15oC har sedan beräknats med hjälp av ekvation 6.2.  

Period Temperatur 
[oC] 

Antagen 
nitrifikationshastighet 

Motsvarande 
nitrifikationshastighet 
vid 15oC [mgN/gVSS,h] 

%- skillnad i 
nitrifikationshastighet 
mellan verklig temp 
och 15oC [mgN/VSS,h] 

ursprunglig 
reglering 
(28/10-
24/11) 

14,3 3 3,2 7 

långtidsstudi
e 1 (22/12-
10/1)  

12,4 3 3,9 30 

långtidsstudi
e 2 (29/1-
14/2) 

11,7 3 4,2 40 

Tabell B.5.1; Nitrifikationshastighetens temperaturberoende.  
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Bilaga 6; Differenser mellan krävt luftflöde för den ursprungliga och den nya regleringen.  

Ql3 [m3/h] Ql4 [m3/h] ΔQ=l4-l3 [m3/h] PL3=Q*0,02 [kW] PL4=Q*0,02 [kW] ΔP [kW] 
3572,95 4155,42 582,47 71,459 83,1084 11,6494 
3632,58 3895,97 263,39 72,6516 77,9194 5,2678 
3035,56 3105,07 69,51 60,7112 62,1014 1,3902 
2828,97 2800,64 – 28,33 56,5794 56,0128 – 

0,5666 
2917,84 2883,58 – 34,26 58,3568 57,6716 – 

0,6852 
3319,75 3395,33 75,58 66,395 67,9066 1,5116 
3680,83 4078,78 397,95 73,6166 81,5756 7,959 
3736,33 4291,48 555,15 74,7266 85,8296 11,103 
3693,44 4134,64 441,2 73,8688 82,6928 8,824 
3610,06 3957,49 347,43 72,2012 79,1498 6,9486 
3256,78 3344,53 87,75 65,1356 66,8906 1,755 
3032,53 3110,21 77,68 60,6506 62,2042 1,5536 

3255,9 3515,06 259,16 65,118 70,3012 5,1832 
3748,81 4114,53 365,72 74,9762 82,2906 7,3144 
3572,88 4002,69 429,81 71,4576 80,0538 8,5962 
3406,39 3622,69 216,3 68,1278 72,4538 4,326 
3573,56 3947,63 374,07 71,4712 78,9526 7,4814 
3188,31 3328,94 140,63 63,7662 66,5788 2,8126 
3066,81 3197,65 130,84 61,3362 63,953 2,6168 
3293,43 3367,4 73,97 65,8686 67,348 1,4794 
3638,07 3881,56 243,49 72,7614 77,6312 4,8698 
3549,15 3881,82 332,67 70,983 77,6364 6,6534 
3415,05 3821 405,95 68,301 76,42 8,119 
3474,31 3871,28 396,97 69,4862 77,4256 7,9394 
3220,19 3659,15 438,96 64,4038 73,183 8,7792 

Tabell B.6.1; Skillnader i tillfört luftflöde mellan linje tre och fyra samt beräkning av skillnaden i effekt 
som krävts av blåsmaskinerna för att förse linjerna med luft.  
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