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Sammanfattning 
Ett av riksdagens miljömål är att minska övergödande faktorer. En källa till övergödning är 

kväveutsläpp från avloppsreningsverk. Arvidstorps avloppsreningsverk i Trollhättan väntar en 

ökad inkommande belastning på grund av befolkningsökning i området samt skarpare krav på 

utgående halt utsläppt kväve. Detta innebär att planer på att bygga en ny anläggning har satts i 

verket för att kunna hantera den ökande belastningen. Eventuellt kommer den nya anläggningen 

inte bli klar innan de nya kraven kommer. Detta gör att reningsverket utreder andra alternativ 

för att reducera kväve ur avloppsvattnet som kan tas i drift innan den nya anläggningen är klar. 

Ett alternativ till kväverening är att använda rejektvattenrening eftersom denna avloppsström 

innehåller höga koncentrationer kväve.  

Ett annat problem som reningsverket står inför är att kostnaderna för att hantera det avvattnade 

slammet förväntas öka. Reningsverket utreder därför alternativ för att minska slamvolymen. En 

biokolsanläggning där biokol tillverkas av det avvattnade slammet skulle kunna vara ett 

alternativ. Fördelen är att slamvolymen minskar samt att biokol kan användas som vattenrening 

då det har förmågan att adsorbera ämnen.  

I detta arbete har två olika tekniker för att rena kväve ur rejektströmmen på Arvidstorps 

reningsverk studerats. Dessa är dels en beprövad teknik som kallas deammonifikation där kväve 

renas med bakterier, och dels biokolsadsorption som kvävereningsmetod vilket inte är en lika 

etablerad reningsteknik på kommunala reningsverk. Deammonifikationsprocessen finns som 

flera olika tekniker där den som valts för detta arbete är ANITA Mox. ANITA Mox finns som 

två tillämpningar där den ena är MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) och den andra är IFAS 

(Integrated Fixed Film Activate Sludge).  

Målet med detta arbete var att göra en investeingskalkylering för att bedöma hur ekonomiskt 

försvarbart det är att installera ANITA Mox MBBR eller ANITA Mox IFAS samt uppskatta 

kvävereningskapaciteten för alternativet med biokolsadsorption. Inga ekonomiska aspekter togs 

hänsyn till för det senare alternativet.   

För beräkningarna byggdes modeller i Excel och två olika experiment utfördes. Pyrolysering 

av rötrest till biokol och adsorption, samt ett luftningsförsök för att bestämma faktorer som 

krävs vid beräkning av luftbehov för deammonifikationsprocessen. 

ANITA Mox MBBR ha de lägsta årskostnaderna, trots att IFAS kan reducera mer kväve och 

därmed har lägre driftkostnader. IFAS kräver dessutom en mindre volym total sett med reaktor 

och sedimenteringsbassäng inräknat, men anledningen till den högre kostnaden är de extra 

instrument och komponenter som krävs till sedimenteringsbassängen med slamretur och den 

kortare livslängden på dessa komponenter som ger den högre årskostnaden. Biokol som 

reningsmetod är inte en lämplig metod då det krävs 66 gånger mer rötrest för att producera den 

mängd biokol som krävs för att rena rejektvattnet. Den rötrest som kommer produceras i en 

framtida anläggning kan endast reducera 1,5 % av kvävemängden.  

  



 
 

  



 
 

Abstract 
One of the environmental goals for the Swedish parliament is to reduce eutrophic factors. A 

source of eutrophication is nitrogen emissions from waste water treatment plants. Arvidstorp's 

waste water treatment plant in Trollhättan expects a population increase and sharper 

requirements for outgoing nitrogen emissions. This means that plans to build a new plant have 

been put into operation in order to handle the increasing load. The new facility may not be ready 

before the new requirements come. The waste water treatment plant is therefore investigating 

other options for reducing nitrogen from the wastewater. An alternative to nitrogen removal is 

to use reject water purification since this sewage stream contains high concentrations of 

nitrogen. 

Another problem facing the waste water treatment plant is that the costs of handling the 

dewatered sludge is expected to increase. The treatment plant is therefore looking for 

alternatives to reduce the sludge volume. A biomass pyrolysis plant where biochar is produced 

by the dewatered sludge could be an alternative since the advantage is that the sludge volume 

is reduced and that biochar can be used as water purification as it has the ability to adsorb 

substances. 

In this work, two different techniques to remove nitrogen from the reject stream at Arvidstorp's 

treatment plant has been studied. One is a proven technique called deammonification where 

nitrogen is purified with bacteria, the other one is biochar adsorption as a nitrogen removal 

process, however not an equally established purification technique on municipal waste water 

treatment plants. Several different techniques exists as deammonification processes. The one 

chosen for this work is ANITA Mox. ANITA Mox is available as two implementations where 

one is MBBR and the other is IFAS. 

The goals of this work was to make an investment calculation to assess how economically 

justifiable it is to install either ANITA Mox MBBR or ANITA Mox IFAS and to estimate the 

nitrogen removal capacity of the alternative with biochar adsorption. No economic aspects were 

taken into account for the latter option. 

For the calculations, models were built in Excel and two different experiments were performed. 

Pyrolysis of digestion residue for biochar production and adsorption, as well as an aeration test 

to determine the factors required when calculating the air demand for the deammonification 

process. 

ANITA Mox MBBR has the lowest annual costs, even though IFAS can reduce more nitrogen 

and thus have a greater impact on operating costs. IFAS also requires a smaller reactor volume. 

The reasons for the higher cost are the extra instruments required for the sedimentation basin 

and the shorter life span of these components which gives the higher annual cost. Biochar as a 

purification method is not a suitable method as it requires 66 times more sludge to produce the 

amount of biochar required to purify the reject water. The sludge that will be produced in a 

future plant can only reduce 1.5% of the nitrogen load. 

 

  



 
 

  



 
 

Förord 
Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har därefter 

diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har vid seminariet deltagit 

aktivt som opponent till ett annat examensarbete. 

Ett stort tack till min handledare Maria Sandberg som alltid bidragit med stöd och hjälp. Jag 

vill även tacka Per Rundahl vid Arvidstorps reningsverk som svarat på alla mina frågor och 

bistått mig med data och information om anläggningen. 

Karlstad, juni 2019 

Sara Nordebring 
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1 Introduktion 
Kommunala avloppsreningsverk har som uppgift att rena avloppsvatten från föroreningar 

såsom kväve. Kväve är ett näringsämne som finns naturligt i miljön men när extra 

näringsämnen tillförs i vattnet på grund av mänskliga aktiviteter kan miljöproblem som 

övergödning uppstå (Havs- och vattenmyndigheten 2019). 

Många kommunala reningsverk rötar sitt slam vilket är ett sätt att ta till vara på avfallsprodukter 

och omvandla dem till energi i form av metan. Under rötningsprocessen frisätts den kväve som 

finns assimilerad i slammet, vilket ger höga ammoniumkoncentrationer i den rejektström som 

leds till reningsverkets inlopp efter att rötresten avvattnats. Denna rejektström kan bestå av upp 

till 20-30 % av total kvävemängd som behandlas i reningsverket (Christensson m.fl. 2013). Det 

högkoncentrerade rejektvattnet utgör dock ingen stor del av flödet, endast 0,5-1,5 % av 

inkommande flöde till ett avloppsreningsverk (Stenström m.fl. 2017).  

För att rena avloppsvattnet från kväve krävs energi i form av syre och etanol. Syre tillsätts med 

blåsmaskiner vilket är en mycket energikrävande process (Tchobanoglous m.fl. 2014).  

I detta arbete utvärderas två olika tekniker för att rena kväve ur avloppsvattnet vid Trollhättans 

reningsverk. Den ena är en etablerad teknik som finns på flera avloppsreningsverk, en 

deammonifikationsprocess där bakterier används för att reducera kväve ur rejektvatten. Den 

andra tekniken som studeras är biokolsadsorption, vilket är en relativt ny teknik. 

1.1 Beskrivning av reningsverket 

1.1.1 Nuvarande utformning 

Arvidstorps reningsverk i Trollhättan uppfördes 1968 och är till största delen förlagt till 

bergrum, dock är personalbyggnad, substratlager och rötkamrarna placerade ovan mark. 

Belastningen till reningsverket är för närvarande ca 44 000 personekvivalenter med avseende 

på BOD7 från de ca 59 000 invånarna. Avloppsvattnet renas mekaniskt, kemiskt och biologiskt. 

Nuvarande krav på utgående kvävehalt samt BOD7-halt är 15 mg/l respektive 10 mg/l. 

Den nuvarande utformningen av reningsverket kan ses i figur 1. Avloppsvattnet inkommer till 

reningsverket genom två intagsluckor. Den mekaniska reningen består av först ett grovgaller 

och därefter samlas sand och tyngre partiklar upp i ett sandfång. Efter den mekaniska reningen 

kommer vattnet till försedimenteringen där järnklorid tillsätts som fällningskemikalie och även 

polymer. Det organiska materialet sedimenterar och pumpas upp till rötkamrarna tillsammans 

med det bildade flytslammet från både sandfånget och försedimenteringen. 

Den biologiska reningen sker i två linjer, Biolinje 1 och Biolinje 2. Kvävereduktionen sker till 

största del i Biolinje 1, som utgörs av en returslamluftningsbassäng och tre aktivslambassänger. 

Rejektvatten från slamavvattningen leds till returslamluftningsbassängen där det blandas med 

returslam. En tredjedel av det mekaniskt renade vattnet leds till Biolinje 1 där det blandas med 

returslammet och rejektvattnet. De tre aktivslamstegen är indelade i anoxiska och luftade zoner 

med möjlighet till dosering av extern kolkälla i form av etanol i samtliga anoxzoner. I de luftade 

zonerna sker nitrifikationen där ammonium oxideras till nitrat och i de anoxa zonerna sker 

denitrifikationen där kvävgas bildas. Bioslammet avskiljs i efterföljande 

sedimenteringsbassänger och huvuddelen återförs till returslamluftningsbassängen enligt ovan. 

 



2 
 

 

Figur 1. Processchema över Arvidstorps avloppsreningsverk1. 

 

I Biolinje 2, där två tredjedelar av flödet från mekaniska reningen leds reduceras framförallt 

BOD7, innan bioslammet avskiljs i biosedimenteringsbassängerna. Vattnet från 

biosedimenteringsbassängerna blandas med det biobehandlade vattnet från Biolinje 1 och 

pumpas till skivfilter där efterfällning och slutpolering sker, innan vattnet avleds till recipienten 

Göta Älv. Överskottsslammet från de båda biolinjerna pumpas normalt till flotationsanläggning 

där det förtjockas och sedan förs vidare till rötkamrarna. 

Producerat slam samrötas tillsammans med externt organiskt substrat. Detta består av fett från 

fettavskiljare installerade hos storkök, restauranger och personalmatsalar. Även stärkelse och 

drank som är restprodukter från livsmedel- och etanolindustri samrötas. Rötningen sker 

mesofilt med en uppehållstid på 25 dygn i två seriekopplade rötkammare med volymerna 3000 

m3 och 1200 m3, innan det avvattnas genom centrifugering och tillsats av polymer. Efter rötning 

kyls flödet till ca 15 ℃ för att stanna av rötningen2. Rejektvattnet från centrifugerna samlas upp 

i en rejektvattentank och återförs därefter till kvävereningen i Biolinje 1. Producerad biogas 

från rötningen konverteras till fordonsgas medan det avvattnade slammet blir 

jordförbättringsmedel eller deponitäckning. 

1.1.2 Framtida utformning 

Belastningen och invånarantalet i kommunen förväntas öka till 70 000 invånare år 2030, vilket 

motsvarar en ökning med ca 1,7 % per år. Krav på utgående totalkväve samt BOD7 antas i 

framtiden sänkas till 12 mg/l respektive 8 mg/l. Den ökade belastningen och de skarpare kraven 

innebär att reningsverket nu söker nya tillstånd för att bygga en ny anläggning som förväntas 

vara klar och i drift år 2025. 

                                                           
1 Per Rundahl processingenjör Arvidstorps reningsverk, mailkontakt den 25 januari 2019. 
2 Per Rundahl processingenjör Arvidstorps reningsverk, mailkontakt den 6 februari 2019. 
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Framtida utformning av reningsverket är uppbyggd på samma sätt som idag, det vill säga med 

mekanisk, biologisk och kemisk rening, och även den framtida anläggningen ska inrymmas i 

bergrummet. Den stora förändringen mot nuvarande behandling är utformningen av biosteget, 

där det för närvarande utvärderas olika alternativ. Dessa är att bygga en MBBR (rörligt 

bärarmaterial), aktiv slam (nuvarande utformning), MBR (membranteknik) och MBBR med 

efterdenitrifikation. Det är ännu inte bestämt hur biosteget ska utformas och det har antagits i 

denna studie att den framtida anläggningen kommer att se ut som den nuvarande med aktiv 

slam. Det kommer också att läggas till en förtjockare innan rötkamrarna för att hantera de ökade 

flödena. Rötkamrarna kommer inte byggas om till den nya anläggningen. 

Eventuellt kommer den nya anläggningen inte hinna bli klar innan de nya kraven kommer eller 

så kan belastningen öka snabbare än vad verket prognostiserar. Därför behöver det utredas 

andra alternativ till kväverening, som kan tas i bruk innan hela nya anläggningen är klar för att 

tas i drift. En lösning som reningsverket överväger är att installera kväverening av rejektvattnet 

i form av en deammonifikationsprocess. Denna rejektvattenrening kommer om den installeras 

även att användas när den nya anläggningen är byggd.  

Ytterligare ett problem som verket står inför är en förväntad kostnadsökning för slamhantering. 

I nuläget kostar det 420 kr/ton plus en transportkostnad på 380 kr/transport (med 5 ton) att 

frakta bort den avvattnade rötresten och göra jordförbättringsmedel av den. Den här kostnaden 

förväntas öka till minst 1000 kr/ton plus transportkostnad. Reningsverket utvärderar därför 

olika alternativ för att minska volymen slam. Ett alternativ kan vara att bygga en 

biokolanläggning. Man tänker sig då att tillverka biokol av slammet och använda biokolen som 

ett bränsle för att utvinna energi. Andra fördelar med biokol är att det kan användas som ett 

jordförbättringsmedel samt har en förmåga att adsorbera föroreningar och andra ämnen som 

exempelvis kväve, vilket gör det möjligt att använda det vid vattenrening (Persson 2005). Detta 

öppnar för möjligheten att använda biokol som ett alternativ till rejektvattenrening.  

Närliggande reningsverk kan komma att få samma problem med höjda kostnader för 

omhändertagande av slam. Detta gör att det kan finnas möjlighet till samarbete gällande 

biokolsproduktionen. Arvidstorp har dock problem med höga halter krom i slammet vilket kan 

vara ett hinder för samarbete. 

1.2 Miljöpåverkan från kväve 

Kväve är en övergödande faktor som bidrar till förstörelse av naturen och ekosystem. 

Övergödning drabbar marker såväl som sjöar, vattendrag och hav och förekommer i hela landet 

men framförallt i södra Sverige. I både hav och sjöar orsakar övergödningen bland annat 

igenväxning och algblomning och i värsta fall uppstår syrebrist på bottnarna vilket bidrar till 

att växter och djur dör. Övergödning orsakas av för höga halter näringsämnen i mark eller vatten 

(Naturvårdsverket 2019). Med näringsämnen menas grundämnen som organismer med 

fotosyntes behöver för att utvecklas normalt. Kväve, fosfor, kalium och magnesium är viktiga 

sådana ämnen. I praktiken är det kväve och fosfor som spelar den viktigaste rollen, och 

föroreningar som innehåller dessa ämnen i biologiskt tillgänglig form räknas som potentiellt 

bidragande till övergödning. Näringsämnena tas oftast upp av organismer i jonform. Fosfor tas 

upp som fosfat (PO4
3-) och kväve tas upp som nitrat (NO3

-), nitrit (NO2
-) eller ammonium 

(NH4
+). Luftens kvävgas, N2, räknas inte till gruppen näringsämnen eftersom den vanligtvis 

inte är biologiskt tillgänglig (Granström 2016). 
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Jordbruket står för den största delen av tillförseln av kväve och fosfor till sjöar och hav. 

Reningsverk, enskilda avlopp, industrier och dagvatten är också vanliga källor till ämnen som 

orsakar övergödning (Granström 2016). 

1.3 Konventionell kväverening 

Biologisk kväverening av avloppsvatten sker dels genom assimilation och dels genom 

nitrifikation och denitrifikation. Assimilation innebär att olika organismer binder in kväve i sina 

celler vid tillväxt (Persson 2005).  

Konventionellt sett sker kvävereduktionen av det kväve som blir över med hjälp av 

nitrifikationsbakterier som i två steg oxiderar ammonium först till nitrit och sedan vidare till 

nitrat med syre som elektronacceptor (Persson 2005). Dessa reaktioner kan ses i reaktion 1 och 

reaktion 2. 

2NH4
+ + 3O2 → 2NO2

- + 4H+ + 2H2O     reaktion 1. 

2NO2
- + O2 → 2NO3

-     reaktion 2. 

I nästa steg behöver nitratet omvandlas till kvävgas som kan lämna reningsanläggningen till 

luften med hjälp av denitrifikationsbakterier. Denitrifikationsprocessen sker i flera steg i en 

separat anoxisk miljö. Om inte denitrifikationen går hela vägen finns risk för bildning av lustgas 

(N2O) som är en mycket stark växthusgas (Tchobanoglous m.fl. 2014).  

NO3
- → NO2

- → NO → N2O → N2     reaktion 3. 

Denitrifierare använder NOx
- som elektronacceptor och organiskt material som 

elektrondonator. Eftersom de oftast är placerade efter nitrifikationen i ett reningsverk är de 

lättnedbrytbara ämnena slut. För en effektiv kväverening kan det därför vara nödvändigt att 

tillsätta en kolkälla i form av etanol eller liknande (Tchobanoglous m.fl. 2014). Detta kan ses i 

reaktion 4. 

5CH3OH + 6NO3
- → 3N2 + 5CO2 + 6OH- + 7H2O    reaktion 4. 

1.4 Deammonifikation 

En annan metod för att rena vatten från kväve är att använda sig av en 

deammonifikationsprocess. Reaktionen som ligger bakom processen upptäcktes på nittiotalet 

och fick namnet anammox (ANaerob AMMoniumOXidation), även om reaktionen sker under 

anoxiska förhållanden (Mulder m.fl. 1995).  

Deammonifikation består av två delsteg. Först ett aerobt steg där ca 50 % av 

ammoniuminnehållet omvandlas till nitrit av ammoniumoxiderande bakterier (AOB), detta steg 

kallas partiell nitritation, och ett anoxiskt steg där anaeroba ammoniumoxiderande bakterier 

(AnAOB) använder ammonium och nitrit för att producera kvävgas, vilket är 

anammoxreaktionen. De förenklade delreaktionerna kan ses i reaktion 5 och reaktion 6.  

2NH4
+ + 3O2 → 2NO2

- + 4H+ + 2H2O     reaktion 5. 

NH4
+ + NO2

- → N2 + 2H2O     reaktion 6. 

Anammoxprocessen lämpar sig väl för behandling av avloppsvatten med hög 

ammoniumkoncentration och låg halt organiskt material, och är därför fördelaktig som 

rejektvattenrening (Tomaszewski m.fl. 2017).  
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För optimalt fungerande anammoxbakterier krävs stabila och specifika förhållanden. De 

faktorer som har störst och viktigast påverkan är temperatur, pH och löst syre (Tomaszewski 

m.fl. 2017). 

1.4.1 Temperatur 

Temperaturen har stor betydelse eftersom den påverkar bakteriernas celltillväxt. Generellt sett 

så sker anammoxreaktionen mellan temperaturer på 6 ℃ och 43 ℃, men tillväxten har visat sig 

sjunka drastiskt vid temperaturer under 15 ℃ och över 40 ℃. Normalt växer cellen fortare i 

högre temperatur, därför har anammoxprocesser begränsats till att behandla avloppsvatten med 

hög temperatur (Ma m.fl. 2016). Den optimala temperaturen för de flesta AnAOB använda i 

avloppsreningsverk är 30-40 ℃ (Tomaszewski m.fl. 2017).  

1.4.2 pH  

Anammoxbakterier är känsliga för pH-förändringar och pH-kontroll är viktigt när processen är 

igång. Det optimala pH-värdet för tillväxt och aktivitet för anammoxbakterier i 

avloppsreningsverk är mellan 6,7-8,3 (Tomaszewski m.fl. 2017). 

1.4.3 Syretillförsel 

AnAOB växer långsamt och är känsliga mot höga koncentrationer syre (Christensson m.fl. 

2013). Högre löst syrgaskoncentration kommer att inhibera anammoxbakteriernas aktivitet och 

gynna tillväxten av oönskade nitritoxiderande bakterier (NOB) som konkurrerar med AnAOB 

om deras substrat nitrit. Vid lägre löst syrekoncentration tillgodoses inte AOB:s behov av syre 

för att kunna oxidera ammonium till nitrit3. Deammonifikation innebär också ett lägre 

syrebehov jämfört med konventionell nitrifikation eftersom endast 50 % av ammoniumet 

oxideras (Stenström m.fl. 2017). 

1.4.4 Minskad energianvändning 

En fördel med att använda sig av deammonifikation istället för nitrifikation/denitrifikation som 

kvävereningsmetod är de minskade behoven av energi och kolkälla. Energianvändningen i ett 

reningsverk kommer främst från lufttillförseln då syre tillsätts och denna kan minskas med 60 

% då en deammonifikationsprocess används. Då anammox är kemoautotrofer med koldioxid 

som kolkälla finns heller inget behov av att tillsätta någon kolkälla (Ma m.fl. 2016). Detta 

tillsammans med behovet av mindre reaktortankar har bidragit till att processer med 

deammonifikation blivit populära och ses som långvariga lösningar, speciellt sett till energi- 

och kostnadseffektivitet (Christensson m.fl. 2013). 

1.4.5 Olika tekniker 

Fler än hundra fullskaleanläggningar existerar idag, de flesta för att rena rejektvatten 

(Tomaszewski m.fl. 2017), och den första togs i bruk i Rotterdam 2002 (Van Der Star m.fl. 

2007). AnAOB förekommer som fria celler, som flockar i aktiv slam, som granuler eller som 

biofilm. Detta gör att det har utvecklats många olika tekniker för anammoxprocessen, antingen 

som en- eller tvåstegsreaktor. I en tvåstegsreaktor sker den partiella nitritationen och 

anammoxreaktionen i separata reaktorer. De flesta anammoxprocesser växer på biofilm eller 

använder sig av granuler. I denna studie har tekniken ANITA Mox valts för att studeras 

närmare.  

                                                           
3 Anneli Andersson Chan processingenjör Sundets reningsverk i Växjö, mailkontakt den 24 april 2019 
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1.5 ANITA Mox 

ANITA Mox utvecklades av Sverigebaserade AnoxKaldnes och har funnits som 

rejektvattenrening sedan 2010. Den första fullskaleanläggningen byggdes på Sjölunda 

reningsverk i Malmö och den andra startades upp 2011 på Sundets reningsverk i Växjö 

(Christensson m.fl. 2013). 

1.5.1 Processen 

ANITA Mox är en MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) och sker i en enstegsprocess, det vill 

säga både den partiella nitritationen och anammoxreaktionen sker i samma reaktor. 

Deammonifikationsprocessen sker på biofilm som växer på rörligt bärarmaterial. Den partiella 

nitritationen sker i den yttre delen av biofilmen där AOB är aktiva och producerar nitrit till 

AnAOB, som är aktiva i det inre lagret. På det sättet är AnAOB skyddade från kontakt med 

syre, vilket konsumeras i de yttre lagren (Christensson m.fl. 2013). Detta kan ses i figur 2.  

     

Figur 2.  Deammonifikationsprocessen på bärare med biofilm. 

Dessa reaktioner sker simultant i de aeroba och anoxiska zonerna i biofilmen på grund av 

begränsningar i masstransporten av syre. Genom att strikt begränsa den lösta 

syrekoncentrationen i vattenfasen begränsas masstransporten och därmed penetrationsdjupet av 

syre genom biofilmen. Detta skapar en biofilm med en yttre aerob zon som tillgodoser behovet 

hos de aeroba ammoniumoxiderarna och en djupare anoxisk zon där kravet på syrefria 

förhållanden från AnAOB kan tillgodoses. ANITA Mox-processen styrs med kontinuerlig 

luftning där den lösta syrehalten varierar mellan 0,5-1,5 mg/l. Detta görs för att maximera 

nitritproduktionen utan att nitrat bildas. Kvoten NO3
-/NH4

+ mäts kontinuerligt i in- och utloppet 

till reaktorn. Om NO3
-/NH4

+-kvoten är högre än 11 % indikerar det att det finns syre i överflöd, 

vilket gynnar NOB, och syrehalten behöver minskas. Om NO3
-/NH4

+-kvoten är lägre än 11 % 

behöver syrehalten ökas för att öka nitritproduktionen (Christensson m.fl. 2013), då nitrit 

vanligtvis är det begränsande för anammoxreaktionen (Ma m.fl. 2016). 

Processens pH-värde bör befinna sig i intervallet 6,7–7,5. Tillsats av syra eller alkalinitet ska 

inte behövas under normala driftförhållanden av ANITA Mox-processen3. Som tidigare nämnts 

fungerar anammox bäst inom temperaturintevallet 30-40 ℃. Christensson m.fl. (2013) har dock 

kopplat samman högre ammoniumreduktion med temperaturer strax under 30 ℃ för ANITA 

Mox-reaktorn på Sundets reningsverk. Det har därför i detta arbete antagits att en gynnsam 

temperatur för ANITA Mox är 28 ℃. 
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För att uppnå så hög kvävereduktion som möjligt är det viktigt att försöka belasta ANITA Mox- 

processen med ett så jämnt inkommande flöde som möjligt. Processen bör därför styras på ett 

fast inkommande flöde som tillåts variera något med nivån i tanken. Det antas att bassängdjupet 

i reaktorn behöver vara 1 meter över vattendjupet för att kunna hantera variationer i 

rejektflödet3.  

För att korta ner uppstartstiden för nya ANITA Mox-anläggningar används bärare med 

anammoxbakterier från Sjölunda som ymp. Den här strategin har visat sig korta ner 

uppstartsperioden från upp till ett år ner till 2-3 månader. Nya reaktorer startas upp med 3-15 

% ympade bärare från Sjölunda med redan existerande anammox-biofilm, resten av bärarna är 

nya (Christensson m.fl. 2013). 

Bärarmaterialet är små cylindrar tillverkade av polyetylen eller polypropylen och har en densitet 

något lägre än vatten. Omblandning av processen sker genom luftning eller genom mekanisk 

omrörning. Fyllnadsgraden av bärarmaterial kan variera mellan 10-65 % beroende på 

processlösning3. 

Bara några få år efter att den första anläggningen togs i drift skedde en vidareutveckling som 

innefattade slamretention. Den nyare utformningen benämns IFAS (Integrated Fixed Film 

Activated Sludge) och innefattar en sedimenteringsbassäng och slamåterföring. I IFAS ANITA 

Mox befinner sig nästan alla AOB i bioflockar istället för på biofilmen. Detta innebär att 

transporten av ammonium och syre till AOB underlättas och en högre nitrithalt bildas i reaktorn. 

Det medför högre reaktionshastigheter för AnAOB och totalt sett en högre 

kväveomvandlingshastighet och en större kvävereduktion. Då AOB i huvudsak befinner sig i 

bioflockar i stället för på biofilmen möjliggör detta att det går att driva anläggningen med en 

lägre syrehalt. Tillämpad syrehalt är typiskt 0,2-0,5 mg/l vid IFAS ANITA Mox (Stenström 

m.fl. 2017). 

1.5.2 Instrument och utrustning 

1.5.2.1 Luftning och omrörning 

För att processen ska fungera optimalt krävs ett heltäckande finblåsigt membranluftarsystem 

som fördelar luften jämnt över reaktorns bottenyta. Lufttillförseln till reaktorn håller även 

reaktorn totalomblandad. För att tillgodose omrörningsbehovet vid de tillfällen då luft inte 

tillförs reaktorn eller under perioder då tillförd luft inte är tillräcklig för att hålla bärarmaterialet 

i omrörning behövs en omrörare3. 

En blåsmaskin behövs och denna antogs placeras på samma plats som övriga blåsmaskiner på 

Arvidstorps reningsverk. Mellan detta rum och den plats där reaktorn kan placeras krävs det 

300 meter luftningsledning4. Även en pump till rejektflödet antas behövas. 

1.5.2.2 Bärarmaterial 

Bärarmaterialet hålls kvar i reaktorn med hjälp av två utloppssilar. Det antas att en fyllnadsgrad 

på 43 % behövs under uppstartstiden, denna kan senare ökas om det finns behov för att reducera 

en större mängd kväve3. Detta antagande baseras på hur reaktorn på Sundets reningsverk är 

utformad. Christensson m.fl. (2013) har visat att bärartypen Anox K5 lämpar sig väl för 

deammonifikationsprocessen eftersom de skapar en kompakt biofilm med hög 

anammoxaktivitet som tillåter en mindre reaktorvolym.  

                                                           
4 Per Rundahl processingenjör Arvidstorps reningsverk, intervju den 25 april 2019. 
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1.5.2.3 Onlinemätning 

För att den biologiska deammonifikationen ska fungera i ANITA Mox-processen krävs det att 

vissa fysikaliska betingelser upprätthålls med styrning utifrån online-mätningar. De parametrar 

som bör övervakas av online-instrument på inkommande vatten är: flöde, pH, temperatur samt 

ammoniumkoncentration. I reaktorn behövs online instrument för löst syrgaskoncentration, pH, 

temperatur samt utgående kvävekoncentrationer av ammonium och nitrat3. 

1.5.2.4 Sedimenteringsbassäng 

Till sedimenteringsbassängen i IFAS-tillämpningen behövs skrapspel, överskottsslampump, 

automatventil, manuell ventil, flödesmätare samt TS-mätare. Det antas också att det behövs 20 

meter ledning för att transportera överskottsslam5. Volymen för sedimenteringsbassängen utgör 

typiskt 15 % av reaktorvolymen (Stenström m.fl. 2017). 

1.5.3 Resultat från Sundet och Sjölunda reningsverk 

Både Sundets reningsverk i Växjö och Sjölundas reningsverk i Malmö har uppnått en 

ammoniumreduktionsgrad på 90 % i rejektvattnet för tekniken med MBBR, vilket motsvarar 

1,2 kgN-NH4/m
3

reaktor och dag. Denna reduktion uppnåddes efter några månaders drift. 

Reaktorerna hade också typiskt låg energianvändning på 1,5 kW/NH4-Nreducerad (Christensson 

m.fl. 2013).  

Med IFAS kunde på Sjölundas reningsverk en reduktionsgrad på 95 % uppnås och den 

volymetriska kväveomvandlingshastigheten ökade till 2,2 kgN-NH4/m
3

reaktor och dag 

(Christensson m.fl. 2013). 

1.6 Biokol 

1.6.1 Tillverkning 

Biokol är ett kol framställt av biologiskt material genom pyrolys. Pyrolys sker genom 

förbränning vid temperaturer mellan 300-800 ℃ under syrefria förhållanden. Biokolet är ett 

poröst kol med stor specifik yta (Persson 2005). Biokol kan tillverkas från en mängd olika 

organiska material och avfall (Takaya m.fl. 2016). De är därför attraktiva som ett alternativ till 

att hantera avfall som exempelvis avloppsslam eller rötrest (Zhang & Wang 2016; Tang m.fl. 

2019). 

1.6.2 Biokol som kolsänka 

Biokol kan användas som en kolsänka och på så sätt minska koldioxidhalten i atmosfären. Vid 

förbränning med låg syretillförsel, det vill säga pyrolys, bildas koldioxid av endast hälften av 

det kol som finns i materialet. Den andra hälften lagras i biokolen och binds till marken, vilket 

fungerar som en kolsänka. Biokolet har en lång nedbrytningstid och har därför stor potential att 

användas som en åtgärdsstrategi för att minska klimatförändringar, genom att binda kol i 

marken (Schimmelpfennig m.fl. 2014).  

1.6.3 Jordförbättrande egenskaper 

Ytterligare en fördel med biokol är att det har jordförbättrande egenskaper på magra jordar då 

det har en hög vattenhållande förmåga och positiv effekt på växttillväxt på grund av 

kväveretention (Schimmelpfennig m.fl. 2014). En stor andel av kvävet i gödningsmedel tillfört 

jordbruksmark går förlorad på grund av urlakning. Det är inte bara ett ekonomiskt problem utan 

också ett problem då mark och grundvatten förorenas vilket kan ha negativa övergödande 

                                                           
5 Per Rundahl processingenjör Arvidstorps reningsverk, mailkontakt den 15 maj 2019. 
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effekter. Att hålla kvar kvävet i jorden kan då hjälpa till att öka effektiviteten för tillförda 

gödselprodukter (Wang m.fl. 2015). Biokol i jord har visat sig kunna öka förmågan att hålla 

kvar kväve och minska kväveurlakning (Steiner m.fl. 2008).  

1.6.4 Ammoniumadsorption 

Biokols förmåga att adsorbera ammonium i vattenlösning har undersökts i många studier och 

visat en ammoniumreduktionsgrad på upp till 80 % (Kizito m.fl. 2015; Zhang & Wang 2016). 

Det som har en avgörande roll för hur mycket ammonium som kan adsorberas är 

pyrolystemperaturen. Zhang & Wang (2016) och Takaya m.fl. (2016) menar att en hög 

pyrolystemperatur på 600 ℃ gynnar CEC (cation exchange capacity) vilket ger ett biokol med 

störst adsorptionskapacitet.  Tang m.fl. (2019) har å andra sidan visat att den mest fördelaktiga 

temperaturen vid pyrolys av rötrest från avloppsreningsverk är 450 ℃, när syftet är att reducera 

ammonium. Detta ansågs bero på den större specifika ytarean som fåtts. Resultaten som 

uppnåtts i olika studier visar stor variation, mellan 1,95-5,86 mgNH4+/gbiokol 

ammoniumadsorption, vilket beror på vilket material som används vid biokolframställningen 

(Zhang & Wang 2016; Zheng m.fl. 2018). Biokol framställt av rötat avloppsslam som användes 

som kväverening i huvudströmmen nådde upp till en ammoniumreduktion på 1,4 mgNH4+/gbiokol 

(Tang m.fl. 2019). Ammoniumkoncentrationen på vätskan som ska renas påverkar 

adsorptionsförmågan. Vid lägre koncentrationer (250-1000 mg/l) adsorberas 70-80 % 

ammonium och vid högre koncentrationer adsorberas upp till 50 % (Kizito m.fl. 2015). 

1.7 Syfte 

Syftet var att utreda två olika kvävereningsalternativ av rejektvatten för att möta strängare krav 

på utsläppt kväve. Dessa alternativ är att använda en deammonifikationsprocess eller adsorption 

med biokol. Arbetet ska även ge underlag till att ta beslut om hur ekonomiskt försvarbart det är 

att installera rejektvattenrening med ANITA Mox för att reducera kväve. 

1.8 Mål 

 Utreda volym- och ytbehov samt driftdata för MBBR ANITA Mox och IFAS ANITA 

Mox. 

 Uppskatta drift- och investeringskostnader samt jämföra årskostnader för att installera 

MBBR ANITA Mox eller IFAS ANITA Mox.  

 Mäta ammoniumadsorption för ett biokol tillverkat av avvattnad rötrest genom pyrolys 

vid två olika temperaturer, 450 ℃ och 600 ℃, samt bedöma biokolets potential som 

kvävereningsalternativ. 

 Beräkna minskat syre- och etanolbehov i biosteget till följd av kvävereduktion i 

rejektflödet. 
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2 Metod 
För att kunna beräkna effekten av att installera en anammoxprocess eller använda sig av biokol 

för att rena rejektvatten byggdes beräkningsmodeller i Excel. För att bestämma variabler som 

slamutbyte och andel kväve assimilerat i överskottslam, byggdes en massflödes-modell över 

reningsverket. Modellen verifierades mot driftdata från nuvarande reningsverk. Därefter 

byggdes en beräkningsmodell över reningsverket i framtiden som ett referenssystem, och 

utifrån denna utformades beräkningsmodeller med ANITA Mox MBBR, ANITA Mox IFAS 

och biokolsadsorption. De effekter som kväverening av rejektvatten ger och som beräknades i 

modellerna var minskade behov av syre och etanol till Biolinje 1 samt ökad metanproduktion.  

α och β beskriver vattnets egenskaper och används för att beräkna luft- och energibehov till 

blåsmaskiner. Eftersom det saknas tabellvärden för dessa faktorer genomfördes ett 

luftningsexperiment för att ta fram α- och β-faktorer för Arvidstorps rejektvatten. 

Även ett experiment för att bestämma adsorptionskapaciteten hos ett biokol tillverkat av 

reningsverkets rötrest utfördes.  

2.1 Beräkningsmodell 

2.1.1 Referenssystem nuvarande utformning 

För att uppskatta effekten av ökad belastning samt förbättrad kväverening av rejektvatten vid 

Trollhättans reningsverk, byggdes en massflödesmodell i Excel. Modellen verifierades mot 

dagens kapacitet för att kunna beräkna slamutbyte och assimilerad mängd kväve i slammet. 

Värden för slamutbyte och assimilerad mängd kväve kunde senare användas i 

beräkningsmodellen med framtida belastning samt lägre halt utsläppt kväve. De indata som 

användes kan ses i tabell 1. Det antogs att två tredjedelar av inkommande flöde går till Biolinje 

2 och resterande tredjedel till Biolinje 1. Flöden och halter är ett medelvärde på uppmätta data 

mellan 1 januari 2018 – 31 december 2018. 

Det räknades också ut ett förhållande mellan COD/BOD7 som senare användes till 

framtidsmodellen där värden på in- och utgående COD saknades och endast uppskattade data 

på BOD7 fanns tillgängligt. 
 

Tabell 1. Nuvarande belastning till biosteget
1
 

  

Flöde (m3/d)  30 186 

BOD7 in (g/m3) 54 

BOD7 ut (g/m3) 10 

COD in (g/m3) 122 

COD ut (g/m3) 38 

Ntot in (g/m3) 23 
 

2.1.1.1 Slamproduktion 

Slamproduktionen från de båda biolinjerna i biosteget beräknades med ekvation 1 för Biolinje 

2 och ekvation 2 för Biolinje 1.  

 

𝑃𝑋,𝐵𝑖𝑜 2 =
𝑄𝑌(𝑆0−𝑆)

1+(𝑘𝑑)𝑆𝑅𝑇
+

𝑓𝑑(𝑘𝑑)𝑄𝑌(𝑆0−𝑆)𝑆𝑅𝑇

1+(𝑘𝑑)𝑆𝑅𝑇
    ekvation 1. 

 

𝑃𝑋,𝐵𝑖𝑜 1 =
𝑄𝑌(𝑆0−𝑆)

1+(𝑘𝑑)𝑆𝑅𝑇
+

𝑓𝑑(𝑘𝑑)𝑄𝑌(𝑆0−𝑆)𝑆𝑅𝑇

1+(𝑘𝑑)𝑆𝑅𝑇
+

𝑌𝑛(𝑁𝑂𝑥)

1+(𝑘𝑑)𝑆𝑅𝑇
    ekvation 2. 
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PX = slamproduktion (g/d) 

Q = flöde (m3/d) 

SRT = slamålder (d) 

kd = nedbrytningskoefficient (g/g) 

fd = fraktion av biomassa som blir kvar när cellen bryts ner (g/g) 

S = substrat COD (g/m3) 

Y = slamutbyte (gbiomassa/gkonsumerat substrat) 

Yn = slamutbyte för nitrifikationsbakterier (gbiomassa/gkonsumerat substrat) 

NOx = mängd NH4-N som oxideras till NO3
- (g/d) 

 

Kd beräknades med ekvation 3 där θ = 1,12 (Tchobanoglous m.fl. 2014) och T = 13 ℃6 

 

𝑘𝑑 = 0,12 × 𝜃𝑇−20      ekvation 3. 

 

SRT antogs vara 8 dagar för Biolinje 2 och 14 dagar för Biolinje 1 och medeltemperaturen i 

bassängen under året 13 ℃6. Övriga antagna indata redovisas i tabell 2. Den totala 

slammängden kunde sen beräknas genom att addera ekvation 1 och ekvation 2 och Y-värdet 

(slamutbytet) itererades fram för att få en total mängd bioslam på 700 kg/dag vilket är det 

beräknade medelvärdet för uppmätt överskottslamproduktion i dagsläget6.  
 

Tabell 2. Antagna indata till beräkningar på producerad mängd överskottslam (Tchobanoglous m.fl. 2014). 

 Biolinje 1 Biolinje 2 

Y  0,1 0,4 

Kd (12 ℃) 0,03 0,12 

fd - 0,15 
 

2.1.1.2 In- och utgående flöden till rötkammare och centrifug  

Den totala mängden råslam (försedimenterat primärslam och överskottslam) räknat som 

torrsubstans är 5,6 ton/d6, vilket är ett medelvärde för uppmätt slammängd under 2018. 

Mängden primärslam kunde då beräknas genom att subtrahera beräknat överskottslam från 

denna mängd totalt råslam.  TS-halten på försedimenterat slam angavs vara 2,5 % för 

överskottslam och 4 % för primärslam1. Och med dessa värden kunde totalflöden samt 

vattenflöde för respektive slamtyp beräknas. Denna kontrollerades med uppmätta flöden.  

Därefter kunde mängden VS (volatile solids) och aska (oorganiskt material) beräknas genom 

att anta 95 % VS (Tchobanoglous m.fl. 2014) för bioslam (från Biolinje 1 och 2) och iterera 

fram VS-halt för primärslammet så att total VS-halt på råslam blev 80 %, vilket var uppmätt 

värde6.  

Det tillförda substratets innehåll beräknades med indata från tabell 3. Den totala mängden 

substrat som tillsätts per dag är 3 ton TS och det antas att en sjättedel av denna mängd är 

stärkelse och resten drank7. Med indata från tabell 3 kunde mängden VS, TS, kväve samt 

totalflöde och vattenflöde beräknas för respektive substrat. Även fettavskiljarslam rötas som 

substrat men det är så liten andel av substratet som är fett att denna mängd ansågs försumbar6.  

                                                           
6 Per Rundahl processingenjör Arvidstorps reningsverk, intervju den 9 april 2019. 
7 Per Rundahl processingenjör Arvidstorps reningsverk, intervju den 15 mars 2019. 
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Figur 3. Förenklad bild över massflöden i biosteg, rötkammare och centrifug. 

 
Tabell 3. Kväve-, TS- och VS-innehåll för tillfört substrat8 

Substrat N-tot (gkväve/kgTS) TS (%) VS (%) 

Drank 49 8 95 

Stärkelse 29 13 96 

 

Mängder för VS, TS, aska samt flöden kunde därefter läggas ihop för de olika slammen och de 

olika substraten för en totalt ingående mängd till rötkammaren. In- och utgående flöden till 

rötkammare och centrifug kan ses i figur 3. 

En sammanlagd utrötningsgrad beräknades där indata hämtades från tabell 4. 

Tabell 4. Indata för att beräkna total utrötningsgrad
6
 

 TS (%) VS (%) 

Substrat 9 95 

Råslam 4 80 

Rötrest 25 60 

 

Metanpotential för substratet kunde beräknas med antagandet om en metanpotential för råslam 

på 280 Nm3/tonVS samt producerad mängd metan under 20186.  

Med utrötningsgraden kunde utgående mängd VS från rötkamrarna beräknas och därmed även 

utgående mängd TS med antagandet att allt oorganiskt inte har bildat biogas.  

Med antagandet om att torrhalten ökade till 25 % TS2 efter centrifugering kunde rejektflödet 

beräknas med ingående totalflöde till centrifug. 

                                                           
8 Per Rundahl processingenjör Arvidstorps reningsverk, intervju den 22 februari 2019. 
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2.1.1.3 Kvävebalans 

Kväveflöden kunde bestämmas enligt figur 4 och följande kvävebalanser kunde sättas upp: 

ekvation 4 med systemgräns runt hela reningsverket, ekvation 5 med systemgräns runt biolinje 

1 och ekvation 6 med systemgräns runt rötkammare och centrifug.  

Nin + Nsubstrat = Nut + Nrötrest + N2     ekvation 4. 

Nin bio1 + Nrejekt = Nut bio1 + Nass. bio1 + NOx    ekvation 5. 

Nförsed. + Nass. bio1 + Nass. bio2 + Nsubstrat = Nrötrest + Nrejekt    ekvation 6. 

 

Där NOx är mängden nitrat i Biolinje 1 och det antas att all nitratkväve avgår som kvävgas. Nin 

är summan av Nin bio1, Nin bio2 och Nförsed.. Nin bio1 antogs vara en tredjedel av ingående 

kvävemängd efter försedimentering, Nin bio2 antogs vara två tredjedelar och Nförsed. 10 % av 

ingående mängd kväve till verket1. Nin och Nsubstrat kunde beräknas med indata från tabell 1 

respektive tabell 3, Nut beräknades med antagandet om en utgående kvävehalt på 12 mg/l och 

Nrötrest beräknades genom att anta ett kväveinnehåll på 48 gkväve/kgTS
7, baserat på 

analysrapporter. Nrejekt beräknades genom att multiplicera beräknat flöde med uppmätt 

totalkvävehalt. Nut bio1 beräknades med ekvation 7 och och Nut bio2 beräknades med ekvation 8.  

 
Figur 4. Kväveflöden. Nass. bio1 och Nass. bio2 är den kväve som assimileras i det bildade slammet till följd av 

bakterietillväxt.  

 

Nut bio1 = Nut - Nut bio2      ekvation 7. 

Nut bio2 = Nin bio2 - Nass. bio2      ekvation 8. 

 

Nass. bio = andelen kväve × Px     ekvation 9. 

 

För att få kvävebalanserna att gå ihop itererades den assimilerade mängden kväve fram med 

problemlösaren i Excel genom att variera på andelen kväve i ekvation 9, Px är mängd bioslam 

som beräknades med ekvation 1 och ekvation 2. 
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Därefter verifierades de beräknade resultaten från beräkningsmodellen med uppmätta värden 

och analysrapporter från reningsverket.  

2.1.2 Framtida utformning 

Därefter skapades en beräkningsmodell med framtida belastning, samt skärpt krav på utsläppt 

kväve. Beräkningarna gjordes på samma sätt och framräknade värden på slamutbyte (Y) och 

andel assimilerad kväve från referenssystemet användes. Denna framtida belastning till 

biosteget redovisas i tabell 5. 

Tabell 5. Framtida belastning till biosteget
1
.  

  

Medelflöde in (m3/d) 35 000 

BOD7 in (g/m3) 70 

BOD7 ut (g/m3) 8 

Ntot in (g/m3) 25 

 

In- och utgående COD-halt kunde tas fram med hjälp av kvoten mellan COD/BOD7 som 

beräknades tidigare.  

Samma värden för SRT, temperatur, kd, och fd användes för beräkning av bioslam. I framtiden 

antas TS-halten på överskottslammet vara 2 %1. I övrigt antogs samma metanpotentialer, VS- 

och TS-halter samt utrötningsgrad i framtiden som i nuläget. Kvävebalanserna gjordes på 

samma sätt. 

Dimensionerande framtida flöde till rötkammaren antogs vara 12 tonTS/d, och denna mängd har 

antagits för att beräkna ingående mängd substrat. Mängden försedimenterat slam har antagits 

av reningsverket vara 4,9 tonTS/d i framtiden1. 

Rötkamrarna har idag en kapacitet på 168 m3/d. Detta maxflöde beräknades med ekvation 10. 

För att kunna ta emot mer slam vid ökad belastning, behöver slammet först förtjockas. Genom 

installation av en förtjockare antogs slammet kunna förtjockas till 8 % (Tchobanoglous m.fl. 

2014). Allt råslam (överskottsslam samt primärslam) antogs förtjockas innan det blandas med 

tillfört substrat i rötkammaren.  

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑅𝐾1+𝑉𝑅𝐾2

𝐻𝑅𝑇
      ekvation 10. 

 

Q = flöde (m3/d) 

V = volym rötkammare (m3) 

HRT = uppehållstid (d) 

 

Den producerade mängden metan från rötat substrat och slam beräknades genom att 

multiplicera metanpotentialen för respektive substrat eller slam i Nm3/tonVS med mängd 

ingående VS till rötkammaren. För att räkna om volymen metangas till aktuell mesofil 

temperatur användes allmänna gaslagen. Mängden metan beräknades sedan med en densitet på 

0,634 kg/m3 och energimängden i metangasen beräknades med antagandet om ett 

energiinnehåll på 50 MJ/kg (Tchobanoglous m.fl. 2014). 
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2.1.2.1 Etanol- och syrebehov 

Ett teoretiskt el- och etanolbehov för reningsverket beräknades. Det teoretiska syrebehovet för 

aktivslambassängen i Biolinje 2 och de luftade zonerna i Biolinje 1 beräknades var för sig med 

ekvation 11 där Px och NOx beräknades ovan och Q och COD togs från tabell 5. För beräkning 

av syrebehovet i Biolinje 2 användes ej den sista termen i ekvationen eftersom denna tar hänsyn 

till det syre som behövs till nitrifikationen, vilket inte sker i Biolinje 2. Luftbehovet beräknades 

sedan med ekvation 12 för Biolinje 1 respektive Biolinje 2. I Biolinje 2 är CL=2 mg/l och i 

Biolinje 1 växlar syrekoncentrationen mellan 2 mg/l och 3,5 mg/l4. I det senare fallet beräknades 

SOTR med båda koncentrationerna och därefter togs ett medelvärde. α och β antogs vara 0,8 

respektive 0,95 vilka är normala värden för kommunala avloppsvatten (Tchobanoglous m.fl. 

2014). SOTR för Biolinje 1 och Biolinje 2 summerades och elbehovet för blåsmaskinerna kunde 

beräknas genom att dividera SOTR med 2,4 kg O2/kWh, vilket är energianvändning för 

bottentäckande luftare (Tchobanoglous m.fl. 2014). I framtida anläggningen antas 

bassängdjupet vara 10 m 4. 

𝐴𝑂𝑇𝑅 = 𝑄(𝑆0 − 𝑆) − 1,42𝑃𝑋 + 3,42𝑁𝑂𝑋    ekvation 11. 

 

Q = flöde (m3/d) 

S = substrat COD (g/m3) 

PX = överskottsslam (g/d) 

NOX = nitrat (g/d) 
 

𝑆𝑂𝑇𝑅 =
𝐴𝑂𝑇𝑅

𝛽𝐶−𝑠𝑇𝐻−𝐶𝐿
𝐶𝑠,20

×1,024𝑇−20𝛼𝐹
     ekvation 12. 

 

SOTR = luftbehov i rent vatten vid 20 ℃ och 0 mg/l löst syre (g/d)  

AOTR = syrebehov (g/d) 

CSTH = mättnadskoncentration av syre i rent vatten vid temperatur T och atmosfärstryck 

(mg/l) 

C-sTH = medelmättnadskoncentration av syre i rent vatten vid tryck som motsvarar halva 

bassängen (mg/l) 

CL = koncentration av löst syre under drift (mg/l) 

Cs,20 = mättnadskoncentration av löst syre i rent vatten vid 20 ℃ 

α = korrektionsfaktor för syresättningen m. a p. vattnets karaktär 

β = korrektionsfaktor för vattnets karaktär m. a. p. löslighetsegenskaper 

F = Faulingfaktor (0,775) 

 

𝐶−𝑠𝑇𝐻 = 𝐶𝑆𝑇𝐻 ×
𝑃𝑎𝑡𝑚+𝜌𝑔ℎ

𝑃𝑎𝑡𝑚
      ekvation 13. 

 

Patm = lufttryck vid ytan (Pa) 

ρ = vattnets densitet (kg/m3) 

g = tyngdacceleration (m/s2) 

h = bassänghöjd vid halva djupet (m) 

 

Det teoretiska etanolbehovet beräknades med reaktionsformeln för denitrifikation där 

förhållandet mellan syre och etanol först togs fram för att bestämma substansmängden etanol 

och därefter användes ekvation 14 för att beräkna massan etanol.  

 

𝑚 = 𝑛 × 𝑀      ekvation 14.  
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n = substansmängd (mol) 

m = massa (g) 

M = molmassa (g/mol) 
 

2.1.2.2 ANITA Mox 

Värmebehovet för att värma rejektvattnet till gynnsam temperatur för anammoxbakterierna 

beräknades med ekvation 15. Tgynnsam antogs vara 28 ℃ och Tin=15 ℃, ρ=1000 kg/m3 och cp 

antogs vara 4190 J/kg℃. Uppvärmning antogs inte bli någon extra kostnad i framtiden då verket 

antas ha överskottsvärme. 

𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 = 𝑄𝜌𝑐𝑝(𝑇𝑔𝑦𝑛𝑛𝑠𝑎𝑚 − 𝑇𝑖𝑛)     ekvation 15. 

 

Q = flöde rejektvatten (m3/d) 

ρ =densitet vatten (kg/m3) 

cp = specifik värmekapacitet (J/kg℃) 

Tgynnsam = gynnsam temperatur för tillväxt av anammox-bakterier (℃) 

Tin = temperatur på rejektflöde från rötkammare (℃) 

 

Det antogs att ammoniumet i rejektvattnet reduceras med 90 % för MBBR och 95 % för IFAS 

(Christensson m.fl. 2013) och med detta antagande kunde utgående halt ammonium i 

rejektvattnet från ANITA Mox-reaktorn beräknas. Med antagandet om en kvävereduktion på 

1,2 kgred.NH4+/m3
reaktor för MBBR och 2,2 kgred.NH4+/m3

reaktor för IFAS (Christensson m.fl. 2013) 

beräknades reaktorvolymen i ekvation 16. Den reducerade mängden kväve antogs avgå som 

kvävgas. Antagande gjordes också att all ingående kväve till reaktorn är ammonium. 

 

𝑉 =
𝑁𝐻4

+
𝑖𝑛 × 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑁𝐻4

+

𝑁𝐻4
+

𝑟𝑒𝑑.

     ekvation 16. 

 

V = reaktorvolym (m3) 

NH4
+

in = ingående massa ammonium (kg) 

NH4
+

red. = volymetrisk kväveomvandling (kgred.NH4+/m3
reaktor) 

 

Det teoretiska syrebehovet beräknades baserat på reaktionsformeln för anammoxreaktionen där 

50 % av ammoniumet oxideras till nitrit. Det behövs alltså bara syre för att oxidera hälften av 

ammonium-mängden jämfört med nitrifikation. Substansmängden syre kunde därefter beräknas 

baserat på substansmängdförhållandet mellan ammonium och syre och massan syre beräknades 

med ekvation 14.  

Luftbehovet beräknades sedan med ekvation 12 där experimentellt framtagna α- och β-faktorer 

för Arvidstorps rejektvatten användes. Det antogs att CL varierar mellan 0,5 mg/l och 1,5 mg/l 

för MBBR beroende på kvoten utgående nitrat och ammonium. För IFAS varierar den lösta 

syrehalten mellan 0,2 mg/l och 0,5 mg/l. SOTR beräknades med CL=0,2, CL=0,5 och CL=1,5, 

därefter togs ett medelvärde som användes för att beräkna energibehovet till blåsmaskinen för 

respektive ANITA Mox-teknik. Detta beräknades på samma sätt som i referensfallet eftersom 

det även här antogs att bottentäckande luftare används. 

Slamproduktionen från ANITA Mox-reaktorn antogs vara en sjundedel av det slam som bildas 

vid konventionell kväverening (Stenström m.fl. 2017) och kunde beräknas med den sista termen 
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i ekvation 2 eftersom det är denna som tar hänsyn till slamproduktion från nitrifikation-

denitrifikation.  

Kvävebalanser kunde göras på nytt med större mängd kväve avdriven som kvävgas i ANITA 

Mox-reaktorn med i ekvationerna. Nitratmängden kunde sedan beräknas som i referensfallet 

och därefter beräknades det nya syre- och etanolbehovet i Biolinje 1 med den nya 

nitratmängden. Det kunde därefter tas fram en minskning i el- och etanolbehov.  

Fyllnadsgraden för bärarmaterialet i ANITA Mox-reaktorn antogs till 43 %3 och med detta 

värde kunde antal kubikmeter bärare beräknas. 

 

2.2 Luftningsexperiment 

För att ta fram α- och β-faktorer för Arvidstorps rejektvatten genomfördes ett 

luftningsexperiment. Utrustningen bestod av ett 2 meter långt plaströr med en diameter på 5 

cm. I botten av röret tillfördes luft genom en diffusör som skapade bubblor och i toppen var en 

syremätare fäst. Röret fylldes med 1350 ml rent vatten (kranvatten) med en temperatur på 

28,7±1,6 ˚C och syret drevs av med kvävgas genom att koppla en kvävgastub till diffusören. 

När syrehalten hade nått 0,5 mg/l tillfördes luft i diffusören med ett flöde på 0,27 l/min. 

Syrehalten mättes var 10:e sekund tills vattnet nått sin mättnadskoncentration. Sedan värmdes 

vattnet och kvävet drevs av på nytt. Försöket upprepades totalt 6 gånger. 

Därefter värmdes samma volym rejektvatten till 26,9±1,1 ˚C, kvävet drevs av och experimentet 

upprepades med samma luftflöde totalt 6 gånger. 

De uppmätta syrehalterna plottades i en kurva i Excel. Syrehalterna beräknades sedan med 

ekvation 17 och kLa, Cs och C0 kunde itereras fram med problemlösaren i Excel. De beräknade 

värdena plottades i samma diagram som de uppmätta värdena och när de överensstämde ansågs 

kLa, Cs och C0 vara tillförlitliga. 

𝐶𝑡 = 𝐶𝑠 − (𝐶𝑠 − 𝐶0) × 𝑒(−𝑘𝐿𝑎×𝑡)     ekvation 17. 

Ct = koncentration löst syre uppmätt vid tiden t (mg/l) 

Cs = mättnadskoncentration löst syre (mg/l) 

C0 = startkoncentration löst syre (mg/l) 

kLa = masstransportkoefficient för syre 

t = tid (s) 

 

Därefter togs medelvärden på Cs och kLa och α och β beräknades med ekvation 18 och 19. 

𝛼 =
𝑘𝐿𝑎𝑟𝑒𝑗𝑒𝑘𝑡

𝑘𝐿𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛
      ekvation 18. 

𝛽 =
𝐶𝑠𝑟𝑒𝑗𝑒𝑘𝑡

𝐶𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛

      ekvation 19. 

 

2.3 Volym- och ytbehov för ANITA Mox-reaktor 

Då avloppsreningsverket ligger i ett bergrum behövde det utredas om det behöver sprängas i 

berget för att göra plats till rejektvattenreningen eller om befintliga utrymmen kan användas. 

Den yta som är tänkt att användas till en eventuell ANITA Mox-reaktor mättes upp med 

lasermätare och kan ses i figur 5. Tunnelbredden på 4,5 meter sätter begränsning på hur stor yta 
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som finns tillgänglig. Denna yta mättes upp till en maxlängd på 36,5 m och maxbredd på 10,5 

m. Det måste också finnas minst 2 meters fri höjd upp till taket ovanför reaktor och 

sedimenteringsbassäng. Takhöjden uppmättes till 6,5 meter på den plats där det var lägst till 

tak. Då bassängdjupet antogs vara 4,5 m (baserat på dimensioner för Sundets ANITA Mox-

reaktor) bedömdes takhöjden vara tillräcklig och ingen bergsprängning antogs behövas.  

Ytbehov till sedimenteringsbassängen till ANITA Mox IFAS bestämdes genom att först 

beräkna sjunkhastigheten för bioflockarna med ekvation 20, där g=9,82 m/s2, ρp=1030 kg/m3, 

ρf=995,7 kg/m3, d=0,1 mm och ɳ= 801×10-6 kg/ms (Tchobanoglous m.fl. 2014). Sedan 

beräknades sedimenteringsytan genom att dividera tidigare beräknat rejektflöde med 

sjunkhastigheten. Därefter kunde diameter på bassängen beräknas och med antagandet om att 

sedimenteringsvolymen typiskt utgör 15 % av reaktorvolymen kunde djupet beräknas.  

 
Figur 5. Ritning över reningsverket sett ovanifrån. Rödmarkerat område visar yta till en eventuell 

rejektvattenrening. 

 

𝑣 =
𝑔

18
(𝜌𝑝 − 𝜌𝑓)

𝑑2

ɳ
      ekvation 20. 

 

v=sjunkhastighet för en partikel (m/s) 

ρp=partikelns densitet (kg/m3) 

ρf=fluiden (vattnets) densitet (kg/m3) 

d=partikelns diameter (m) 

ɳ=dynamisk viskositet för vatten (kg/ms) 

 

För att beräkna material för att gjuta reaktor respektive sedimenteringsbassäng antogs tjocklek 

på bassängväggar vara 250 mm och tjocklek på botten/golv 300 mm 4. Det antogs att 

vattendjupet kommer vara 3,5 m i reaktorn och bassängdjupet 4,5 m. Bredden på reaktortanken 

bestämdes till 6 m och längden kunde då beräknas med tidigare beräknad ytarea. Dessa 

antaganden baseras på hur ANITA Mox-reaktorn på Sundets reningsverk är utformad. 
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2.4 Biokol 

2.4.1 Pyrolysering 

 Avvattnad rötrest och rejektvatten hämtades på reningsverket och rötresten torkades i 55 ℃ i 

torkskåp i fem dagar. Den torkade rötresten förvarades därefter i en plastbehållare tills det var 

dags för biokolstillverkning, den hade då en massa på 206 g.  

Den avvattnade och torkade rötresten fördelades därefter i fyra keramikkoppar med 51-52 g i 

vardera. Hälften av rötresten pyrolyserades därefter i ugn med ett kväveflöde på 3 l/min upp till 

400 ℃. Därefter höjdes flödet till 4,5 l/min upp till sluttemperaturen på 600 ℃, som hölls i 45 

minuter. Därefter svalnade ugnen till 80 ℃ med ett kvävgasflöde på 3 l/min. 

Resterande rötrest pyrolyserades med en kvävetillförsel på 3,5 l/min upp till 450 ℃. Flödet 

höjdes sedan till 4 l/min och temperaturen 450 ℃ hölls i 45 minuter. Ugnen svalnade till 80 ℃ 

då kolet plockades ut med ett kväveflöde på 3 l/min.  

Ugnen värmdes 10 ℃ per minut. Materialet vägdes innan och efter pyrolyseringen. 

2.4.2 Ammoniumadsorption 

För att verifiera rätt betingelser för ammonium att adsorberas till biokol gjordes först tester på 

biokol tillverkat av skogsindustriellt slam. Ammoniumhalten i rejektvattnet mättes med Hach 

Lange LCK 305. Fem 50 ml-behållare fylldes vardera med 30 ml rejektvatten. Rejektvattnet 

blandades därefter med 0,3 g, 1,5 g, 4 g, 7 g respektive 10 g biokol i de olika behållarna. Rejektet 

filtrerades efter ett dygn med ett filterpapper med 1,6 μm och ammoniumhalten mättes i 

respektive behållare.  

För att bestämma minsta uppehållstid för att mätta kolet med ammonium blandades 300 ml 

rejekt med 40 g biokol i en 500 ml-behållare. 3 ml prover togs ut en gång i timmen under ett 

dygn och ammoniumhalten mättes med Hach Lange LCK 305 på proverna. Sedan kunde minsta 

uppehållstid för biokolet i rejektet bestämmas genom att se när kolet mättats med ammonium.  

Biokolet tillverkat av reningsverkets rötrest mortlades till ett pulver. De två biokolen (450 ℃ 

respektive 600 ℃) blandades med 300 ml rejekt i 500 ml-flaskor. Därefter blandades 40 g av 

vardera biokol med rejektvattnet i respektive behållare. 3,5 ml togs ut varje halvtimme och 

filtrerades med ett filterpapper med 1,6 μm. Dessa sparades i 50 ml behållare i frysen till dess 

att ammoniumhalten kunde mätas med Hach Lange LCK 302. Detta skedde under 6 timmar, 

vilket var den uppehållstid som bestämdes i det tidigare experimentet.  

Rejektvattnet och biokolet hade rumstemperatur när de blandades.  

Med ekvation 21 beräknades det hur mycket ammonium som biokolet kan laddas med och hur 

mycket ammonium som kan reduceras från Arvidstorps rejektvatten beräknades med ekvation 

22. 

𝑀ä𝑡𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑚𝑁𝐻4 𝑟𝑒𝑑.

𝑚𝑏𝑖𝑜𝑘𝑜𝑙
     ekvation 21. 

mNH4 red. = reducerad mängd ammonium (mg) 

mbiokol = mängd biokol (g) 

 

𝑚𝑁𝐻4 = 𝑚ä𝑡𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 × 𝑚𝑏𝑖𝑜𝑘𝑜𝑙    ekvation 22. 

mbiokol = mängd biokol som kan produceras av rötrest från reningsverket (g) 
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2.4.3 Beräkningsmodell 

Den beräknade reduktionsgraden av ammonium med biokol från rötrest sattes in i ovan 

beskrivna beräkningsmodell och ett minskat syre- och etanolbehov kunde beräknas även för 

alternativet med biokol som kväverening. 

2.5 Investerings- och driftkostnader 

Driftkostnader för biosteget antogs endast vara etanol och el till blåsmaskiner och minskningen 

av dessa kostnader samt driftkostnader för ANITA Mox-reaktorn beräknades med värden på 

6000 kr/ton för etanol och 1500 kr/MWh för el1. Det antogs även en underhållskostnad på 2 % 

av maskininvesteringen1. Då slamproduktionen från Biolinje 1 minskar till följd av att 

rejektvattenrening används kan mer substrat rötas. De ökade intäkterna från metangasen 

beräknades med ett försäljningspris på 0,55 kr/kWh5.  

Investeringskostnader för ANITA Mox beräknades med indata från tabell 6.  

För investeringskostnad på bärarmaterialet antogs kostnaden vara 5000 kr/m3. Priset på 

luftningsledning mellan blåsmaskin och luftningssystem antogs vara 6000 kr/m och det antogs 

behövas 300 m ledning4. 

Det har inte tagits hänsyn till några installationskostnader eller driftkostnader i form av el till 

pumpar och styrutrustning eller andra instrument.  

Tabell 6. Investeringskostnad4 samt behov av utrustning och instrument. 

 Pris (kr/st) Antal  

Syregivare 45000 1 

Onlinemätare 

ammonium/nitrat 

300000 2 

pH-mätare 20000 2 

Flödesmätare 100000 1 

Temperaturmätare 10000 2 

Tryckgivare 10000 1 

Omrörare 125000 2 

Utloppssil 80000 2 

Reglerventiler 60000 1 

Pump 100000 1 

Blåsmaskin 350000 1 

Skrapspel 150000 1 

Överskottsslampump 150000 1 

Automatventiler ö-slam 35000 2 

Manuella ventiler ö-slam 15000 2 

Flödesmätare ö-slam 80000 2 

TS-mätare ö-slam 35000 2 

 

Kostnad för luftningssystemet till ANITA Mox-reaktorerna beräknades med indata på att ett 

luftningssystem till en bassäng med ytbehovet 1580 m2 kostar 4 000 000 kr. Utifrån detta 

beräknades ett pris per kvadratmeter bassängyta.  Denna siffra kommer från den utvärdering 

som görs för framtida utformningar av biosteget där även där ett finblåsigt luftningssystem 

används6.  
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En kostnad på 3000 kr/m3 antogs för betonggjutning till reaktorn. I denna summa ingår betong 

samt armering4. 

En årskostnad beräknades med annuitetsmetoden med ekvation 23 där livslängden för själva 

reaktorn (betonggjutningen) antogs till 50 år och övriga instrument och utrustning såsom 

mätare, pumpar mm antogs ha en livslängd på 10 år8. Räntan antogs till 8 %8. En årskostnad 

kunde därefter beräknas genom att summera årskostnaden för investeringen med de årliga 

driftkostnaderna. 

Å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 =
𝐼

(
1−(1+𝑟)−𝑥

𝑟
)
      ekvation 23. 

I = Investeringskostnad (kr) 

x = Livslängd (år) 

r = Ränta (%) 
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3 Resultat 

3.1 ANITA Mox 

Tabell 7 visar dimensioner och driftdata för de två olika teknikerna med ANITA Mox. IFAS 

har ett större teoretiskt syrebehov vilket beror på att det är en större mängd ammonium som 

behöver oxideras i den processen eftersom IFAS har en högre kvävereduktionsgrad. Elbehovet 

å andra sidan är lägre i IFAS än MBBR trots att syrebehovet är större. Då elbehovet beror av 

luftbehovet som i sin tur påverkas av den lösta syrehalten är detta anledningen till att elbehovet 

är mindre i IFAS.  

Den högre reduktionsgraden av ammonium gör att reaktorvolymen kan komprimeras och det 

är anledningen till att volymen är mindre för IFAS. 

Tabell 7. Dimensioner och driftdata för ANITA Mox-reaktor. 

Dimensioner MBBR IFAS 

Volym (m3) 245 140 

Yta (m2) 54 31 

Vattendjup (m) 3,5 3,5 

Bassängdjup (m) 4,5 4,5 

Sedimenteringsvolym (m3) - 21 

Sedimenteringsyta (m2) - 6 

Drift   

Syrebehov (kg/d) 390 410 

Elbehov (kWh/d) 350 334 

Reducerad mängd NH4
+ (kg/d) 290 310 

Värmebehov (kWh/d) 1750 1750 

 

3.2 Biokol 

Utbyte på biokolet beräknades till 53±0,38 % för biokolet som pyrolyserades i 450 ℃ och 

45±3,7 % för det som pyrolyserades i 600 ℃. 

Tabell 8 visar resultaten för experimentet med olika förhållanden mellan biokol och 

rejektvatten. När en större mängd biokol blandades med rejektvatten kunde en högre 

reduktionsgrad uppnås, vilket beror på att det finns mer biokol i samma mängd rejekt som kan 

adsorbera ammonium. 

Tabell 8. Ammoniumadsorption för biokol från skogsindustriellt slam. Olika förhållanden mellan 

ammonium/biokol. 

Biokol (g) Rejekt (ml) NH4
+ (mg/l) NH4

+-red. (%) 

0,3 30 874 15 

1,5 30 617 40 

4 30 655 27 

7 30 567 37 

10 30 487 45 
 

Det visade sig att biokolet som pyrolyserades i 450 ℃ hade störst kapacitet att adsorbera 

ammonium. Med en uppehållstid på 6 timmar kunde kolet adsorbera 38 % av 

ammoniummängden. Det motsvarar att kolet mättas med 2,2 mg/g. Kolet som pyrolyserades i 
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600 ℃ hade en lägre reduktionsgrad på 31 % och kunde laddas med 1,7 mg/g. Detta kan ses i 

figur 6. 

 

Figur 6. Ammoniumadsorption för biokolen pyrolyserade i två temperaturer. 

Kolet med den högre reduktionsgraden kan med ovan nämnda mättnadsgrad på 2,2 mg/g 

adsorbera 4,9 kg av ammoniummängden i Arvidstorps rejektvatten, vilket motsvarar en 

reduktion av kväve på 1,5 %. För att nå upp till en reduktionsgrad på 38 % som gjorts i 

experimentet hade det behövts 150 ton biokol, vilket är 66 gånger mer än vad som kommer 

bildas i framtiden. 

3.3 Biosteg 

De minskade el-, syre- och etanolbehoven som sker i Biolinje 1 på grund av att ingående 

kvävemängd minskas när rejektvattenrening används kan ses i tabell 9. Tabellen visar även 

energiinnehållet i den ökade metanproduktionen som är följden av att mer substrat med högre 

metanpotential kan rötas när överskottsslammet från nitrifikation/denitrifikation minskar. 

Tabell 9. Driftminskning eller ökning för biosteg och rötkammare när något av alternativen för  

rejektvattenrening används. 

Driftminskning/ökning MBBR IFAS Biokol 

Syre (kg/d) -960 -1013 -16 

El (kWh/d) -125 -132 -2 

Etanol (kg/d) -574 -605 -10 

Metangas (kWh/d) +61 +65 +1 

 

3.4 Investeringsbedömning 

De minskade driftkostnader som blir följden av att el- och etanolbehov minskar i Biolinje 1 kan 

ses i tabell 10. Av de tre alternativen ANITA Mox MBBR, ANITA Mox IFAS och biokol är 

det IFAS som ger den största driftminskningen, vilket beror på att den tekniken har den största 

kvävereduktionen. I tabell 10 redovisas även driftkostnader för ANITA Mox-reaktor. 
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Tabell 10. Minskade driftkostnader för biosteget med deammonifikation eller biokol som kväverening, 

samt driftkostnader för ANITA Mox-reaktor. 

Driftkostnader MBBR IFAS Biokol 

Etanol Biolinje 1 

(kr/d) 

-751 -792 -13 

El Biolinje 1 (kr/d) -861 -908 -15 

El ANITA Mox-

reaktor (kr/d) 

+517 +514 - 

Ökade intäkter    

Metangas (kr/d) +34 +36 +0,57 

 

Underhållskostnaden för alternativet med MBBR och IFAS beräknades till 83 000 kr/år 

respektive 91 000 kr/år. Anledningen till att IFAS har större underhållskostnader är att den 

tekniken har högre maskinkostnader vilket beror på att det behövs fler maskindelar. Det kan ses 

i tabell 11. Investeringskostnaden för betonggjutning av reaktor innefattar även 

sedimenteringsbassängen för alternativet med IFAS. Trots att IFAS har två bassänger så blir 

investeringskostnaden för betonggjutningen lägre, det beror på att reaktorvolymen är mindre 

för IFAS än för MBBR vilket kan förklaras med att den högre kväveomvandlingshastigheten 

som ger en mindre volym. IFAS har dock högre investeringskostnader totalt sett vilket beror på 

den extra utrustning som behövs till sedimenteringsbassängen med slamretur. 

Tabell 11. Investeringskostnader för att bygga en ANITA Mox-reaktor 

Investering Kostnad MBBR (kr) Kostnad IFAS (kr) 

Betonggjutning 160 000 149 000 

Blåsmaskin 350 000 350 000 

Luftningsledning 1 800 000 1 800 000 

Luftningssystem 137 000 79 000 

Onlinemätare 

ammonium/nitrat 

600 000 600 000 

Syregivare 45 000 45 000 

Tryckgivare 10 000 10 000 

Temperaturmätare 20 000 20 000 

Flödesmätare 100 000 100 000 

pH-mätare 40 000 40 000 

Omrörare 250 000 250 000 

Utloppssil 160 000 160 000 

Pump 100 000 100 000 

Bärarmaterial 522 000 301 000 

Skrapspel - 150 000 

Överskottsslampump - 150 000 

Automatventiler ö-slam - 70 000 

Manuella ventiler ö-slam - 30 000 

Ledningar ö-slam - 40 000 

Flödesmätare ö-slam - 160 000 

TS-mätare ö-slam - 70 000 

TOTALT 4 294 000 4 672 000 
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En årskostnad för att installera kväverening med ANITA Mox MBBR beräknades till 300 000 

kr och ANITA Mox IFAS beräknades till 327 000 kr. Det visade sig att trots lägre driftkostnader 

och större driftminskning för IFAS så är det de högre investeringskostnaderna som påverkar 

mest och ger den högre årskostnaden. 
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4  Diskussion 

4.1 Framtiden 

Utsläppen av kväve måste minska för att förhindra övergödning av sjöar och hav. Då 

avloppsreningsverk är en bidragande orsak till kväveutsläpp kan både deammonifikation och 

biokolsadsorption vara lämpliga tekniker för kväverening. Deammonifikation är en beprövad 

och etablerad teknik som har visat sig effektiv med en hög kvävereduktion. Att använda sig av 

biokol för att reducera kväve ur avloppsvatten är en inte lika beprövad teknik, men är lovande 

då biokol även har andra fördelar som att kunna återföra kväve till jordbruket och därmed 

kretsloppet. Att biokol kan användas som en kolsänka och på det sättet minska 

klimatförändringarna är även det en stor fördel.  

Dock visar resultaten från den här studien att biokolsadsorption inte är den bästa lösningen för 

att rena rejektvatten med hög kvävekoncentration. Det biokol som kan produceras från 

Arvidstorps reningsverk kan adsorbera 1,5 % av kvävet i rejektströmmen, vilket är betydligt 

mindre än vad en anammoxprocess kan reducera. Alternativet med biokol som kväverening 

medför även andra problem för Arvidstorps reningsverk, som de höga halterna krom och 

tungmetaller som finns i slammet. Detta gör att biokolen inte kan användas som gödningsmedel 

i jordbruket. En lösning skulle kunna vara att samarbeta med andra reningsverk vid 

framställningen av biokolet och på så sätt späda kromhalten, men för en sådan lösning krävs att 

närliggande reningsverk vill samarbeta. En annan faktor som är en nackdel med biokol är den 

energi som krävs vid pyrolysen. Biokol pyrolyseras i en hög temperatur vilket kräver stora 

mängder energi. ANITA Mox är därför ett lämpligare alternativ för rejektvattenrening eftersom 

det minskar energianvändningen totalt sett och har en hög kvävereducering.  

4.2 Biokol 

De pyrolystemperaturer som testades i denna studie var 450 ℃ och 600 ℃. Zhang & Wang 

(2016) och Takaya m.fl. (2016) har tidigare visat att en högre pyrolystemperatur ger större 

kapacitet att adsorbera ammonium, men att även materialet som pyrolyseras har betydelse för 

adsorptionsförmågan. Tang m.fl. (2019) har visat att en lägre temperatur på 450 ℃ är mest 

fördelaktig när syftet är att reducera ammonium från avloppsvatten med ett biokol tillverkat av 

rötrest från reningsverk. Detta resultat kan bekräftas i detta arbete där biokolet som 

pyrolyserades i 450 ℃ kunde reducera 38 % av ammoniumet medan biokolet pyrolyserat i 600 

℃ kunde reducera 31 %. Det tros bero på att kolet med den högre temperaturen har en högre 

askhalt, det vill säga att det bildas mer aska, vilket innebär att det finns en mindre mängd biokol 

som kan adsorbera ammonium. I denna studie har dock endast två pyrolystemperaturer 

undersökts, det kan därför vara så att de temperaturer som användes vid försöken i denna studie 

inte var de optimala för ändamålet att rena kväve ur vatten. Detta hade kunnat undersökas 

ytterligare för att avgöra vilken pyrolyseringstemperatur som ger de bästa egenskaperna hos 

just detta biokol för att reducera ammonium. 

Eftersom endast en liten mängd rötrest hämtades från reningsverket kunde bara två tester för 

att avgöra utbytet göras. Det utbyte som räknats fram kan därför variera då det inte gjorts fler 

analyser för att bekräfta resultatet. Det har i andra studier tagits fram värden på utbyte på 38 % 

för biokol pyrolyserat i 400 ℃ och 30 % för biokol pyrolyserat i 600 ℃ (Zhang & Wang 2016),  

vilket är lägre än det utbyte på 53 % respektive 45 % som beräknats i denna studie. Om det 

beräknade utbytet är för högt innebär det att en mindre mängd biokol hade bildats vilket i sin 

tur innebär att förmågan att reducera kväve hade försämrats ytterligare. 
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Tabell 8 visar att mer kväve kan adsorberas ju mindre förhållandet är mellan ammoniummängd 

och biokol. Detta innebär att högre reduktionsgrader än vad som redovisats i denna studie går 

att få. Detta kräver dock att mer biokol tillsätts och den maximala adsorptionskapaciteten som 

kan uppnås för denna typ at biokol är något som kan undersökas i fortsatta studier. 

4.3 ANITA Mox 

Den beräknade energianvändningen för ANITA Mox-reaktorerna var 1,18 kWh/NH4
+

red. för 

MBBR och 1,15 kWh/NH4
+

red för IFAS. Det kan jämföras med den energianvändning som 

uppmätts på Sjölunda reningsverk på 1,45-1,75 kWh/NH4
+

red för ANITA Mox MBBR. 

Anledningen till variationen kan vara att α- och β-faktorerna, det vill säga avloppsvattnets 

egenskaper och löslighet, skiljer sig mellan reningsverken. Det visar dock att 

beräkningsmodellen är någorlunda tillförlitlig då de beräknade resultaten bekräftar vad som 

uppnåtts på andra reningsverk.  

Den driftminskning i form av etanol och syre som beräknats är baserad på det teoretiska behovet 

för reningsverket med och utan ANITA Mox. I dagsläget överdoserar reningsverket både luft 

och etanol, och det har antagits att samma överdosering kommer ske även i framtiden. För att 

resultaten för driftminskningen som presenteras i denna studie ska ge en rättvis bild så är en 

förutsättning att det överdoseras lika mycket i en framtida anläggning med och utan ANITA 

Mox-reaktor.  

Den ökade mängden metangas som beräknats i Excel-modellen är väldigt liten. Denna ökade 

mängd metangas beror på att mer substrat kan rötas när mängden slam från nitrifierare och 

denitriftierare minskar vilket är en följd av att deras substrat, ammonium till nitrifierare och 

nitrat till denitrifierare, minskar. Att mer metangas kan fås av substrat beror på den högre 

metanpotentialen. Anledningen till att metangasproduktionen ökar så lite är att 

slamproduktionen från Biolinje 1 ger marginellt mindre slam med införandet av ANITA Mox. 

Det beror på att nitrifierare har generellt mycket lägre slamutbyte än annat slam och detta ger 

en liten effekt på biogasproduktionen och därmed energiproduktionen. 

4.4 Ekonomi 

Det har antagits att det behövs en meters marginal mellan vattenvolym och bassängvolym i 

reaktorn, detta antagande baseras på hur reaktorn på Sundets reningsverk är uppbyggd. 

Anledningen till denna buffertvolym är att kunna hantera variationer i rejektflödet då ANITA 

Mox-processen kräver jämn, kontinuerlig tillförsel. Denna extra volym behöver dock inte 

stämma med vad som behövs till Arvidstorp.  Det har inte gjorts någon närmare studie över hur 

rejektflödet på Sundets reningsverk varierar eller hur reaktorn har dimensionerats och detta kan 

medföra en felberäkning som påverkar dimensioneringen av betonggjutningen vilket kan 

medföra högre eller lägre investeringskostnader.  

Övriga investeringskostnader som antagits kan också vara en källa till felberäkningar. Dessa 

investeringskostnader är uppskattningar som är baserade på dels hur andra ANITA Mox-

reaktorer är utformade och dels på vad Arvidstorps reningsverk har betalat för instrument och 

utrustning vid tidigare tillfällen. För mer exakta resultat borde driftkostnader för pumpar och 

annan elutrustning tagits med samt installationskostnader. Den skillnad i årskostnad som 

beräknats för respektive ANITA Mox-teknik kan dock anses som ganska riktig då resultaten 

har samma felmarginal.  

För en rättvisare jämförelse av de båda kvävereningsteknikerna deammonifikation och 

biokolsadsorption borde detta arbete även inkluderat investeringkostnader för alternativet med 
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biokol. Detta gjordes inte på grund av svårigheter med att uppskatta investerings- och 

driftkostnader för en biokolsanläggning med pyrolysering och adsorption, då detta inte är en så 

etablerad teknik.   
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5 Slutsats 
Av de två alternativen biokol eller deammonifikation kan mest kväve reduceras med en 

deammonifikationsprocess. Tidigare studier visar att över 90 % kvävereduktion kan uppnås 

med ANITA Mox-teknik. Den tillämpning av ANITA Mox som är mest ekonomisk är MBBR 

med en årskostnad på 300 000 kr, vilket är 27 000 kr lägre än IFAS. Biokol som 

kvävereningsmetod är inte en lämplig metod då det krävs större mängder biokol än vad som 

kan produceras från Arvidstorps rötrest. För att nå upp till en reduktionsgrad på 38 % som gjorts 

i experimentet i denna studie hade det behövts 150 ton biokol, vilket är 66 gånger mer än vad 

som kan bildas i framtiden. 
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