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Sammanfattning 

Skogsindustriellt avloppsvatten behöver genomgå flertalet reningsprocesser innan det kan 
återföras till recipient. Vid Stora Ensos bruk i Skoghall används en luftad damm med 
slamåterföring som biologisk rening. Extraktivämnen i avloppsvatten försvårar luftning i 
dammen och problem med reningen kan uppstå då kommande skärpta utsläppskrav ska 
efterföljas från och med 2018. För att möjliggöra en kommande produktionsökning 
samtidigt som skärpta utsläppskrav följs driver nu Stora Enso ett investeringsprojekt för att 
effektivisera avloppsvattenreningen. En utredning ska genomföras med syfte att redovisa 
om ett försteg till den luftade dammen i form av en MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) 
skulle kunna underlätta rening i den luftade dammen. Om så är fallet kan en ökad 
produktion vara möjlig utan att ändra på dagens luftade damm samtidigt som 
utsläppsvillkor uppfylls. Detta är en fortsatt utredning av Karin Arvsells arbete som 
undersökte MBBR och luftad damm i labbskala. Stora skillnader mellan dessa arbeten är att 
vatten direkt från produktionen kontinuerligt går till försteget och att temperaturen i 
reaktorn inte regleras utan beror av vilka vattenflöden som skickas till luftad damm. 
 
En pilotanläggning byggdes upp på Stora Enso Skoghalls bruk där en Cipax-tank användes 
som reaktor och en bottenluftare byggdes på plats av en membranslang från luftad damm. 
Ett delflöde av det totala avloppsflödet till luftad damm leddes till reaktorn. Slang för 
inflöde gick in i botten av tanken för att bidra till omblandningen, resterande omblandning 
stod luftarsystemet för. Tanken var fylld med 800 liter vatten som reagerade med 
mikroorganismer växande som en biofilm på bärare. Uppehållstiden varierades med hjälp 
av en manuell ventil. 
 
För att utreda hur robust försteget är i förhållande till produktionsvariationer har TOC- 
och kloratreduktion analyserats samtidigt som tester har genomförts på ytaktiva ämnen, 
närsalter, SÄ, temperatur, VFA, SVI, EDTA, HRT och syrehalt. Luftningsförsök för att 
utreda hur effektiviteten på syresättningen påverkas av ett försteg samt kartläggning av 
mikroorganismer genomfördes. 
 
Pilotförsöken delades upp i tre olika försöksperioder. Under de 19 första dagarna 
genomfördes testperiod 1 där vattnet luftades i reaktorn utan bärare. Försöksperiod 2 var 
45 dagar lång där avloppsvattnet reagerade med mikroorganismer växande som en biofilm 
på bärare. Försöksperiod 3 som var 16 dagar lång inleddes med att reaktorn isolerades. 
Utformningen av försöksperiod 3 är ett resultat av provsvar från försöksperiod 2 där det 
framkom att temperaturen sjönk nämnvärt under de timmar vattnet befann sig i reaktorn. 
 
Testperiod 2 visade reduktion av samtliga parametrar med en medelreduktion av TOC på 
40 % och 86 % reduktion av klorat. Vid ytspänningsanalys visades en högre ytspänning på 
utgående vatten vilket tyder på att ytaktiva ämnen brutits ner. Detta underlättar luftningen 
vilket sågs tydligare efter luftningsförsök på ingående och utgående vatten där hastigheten 
för syretransporten dubblerades. Både frisimmande organismer och protozoer i form av 
klockdjur och toffeldjur hittades i vattnet. 
 
I samband med uppstart av testperiod 3 var CTMP-produktion och blekeri stoppat vilket 

ledde till att kvarvarande avloppsflöde hade en ingående temperatur på 51°C. Den höga 
temperaturen och det förändrade innehållet i avloppet samtidigt som reaktorn isolerades 
bidrog till att mikroorganismerna slogs ut. Klorat reducerades med 93 % och TOC 



 

 

reducerades med 19 %. Reduktionsgrader av övriga parametrar var lägre än tidigare och vid 
luftningsförsök visades ingen förbättring av syretransporten.  
 
Reduktionsgrader har varierat från dag till dag men då rimliga orsaker är kända kan 
resultaten anses trovärdiga, vilket innebär att ett biologiskt försteg i form av en MBBR som 
hanterar inkommande avloppsvatten med dess varierande temperatur kan underlätta rening 
för luftad damm. Ytaktiva ämnen bryts ner under den korta reaktionstiden i försteget och 
syretransporten dubbleras. Vid produktionsstörningar kan termofila förhållanden råda 
istället för mesofila som är fallet vid normalproduktion. Detta kan slå ut 
mikroorganismerna vilket påverkar avloppsvattenreningen negativt. För att lösa problemet 
kan eventuellt varma flöden ledas direkt till luftad damm eller att genom kylning hålla 

ingående temperatur under 45°C. 
 
 
 
 

 
  



 

 

Abstract 
Paper mill wastewater passes through several different purification steps before being 
reintroduced to the recipient. Stora Enso paper mill in Skoghall uses an aerated lagoon with 
sludge recirculation as biological treatment. Extractives in wastewater aggravates the 
aeration in the pond and problems with the purification can occur when stricter emission 
requirements needs to be followed from 2018. Stora Enso is now running an investment 
project to improve the efficiency of the wastewater treatment to enable future production 
growth while stricter emission standards are followed. A pre-treatment step before the 
aerated lagoon designed as a MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) will be analyzed to 
present whether it can ease the wastewater treatment in the aerated lagoon or not. If so, 
production growth could be possible without change the present aerated lagoon while 
emissions conditions are met. This is a further investigation from Karin Arvsells work that 
studied a MBBR and aerated lagoon in lab scale. Large differences between these studies 
are that the wastewater goes to the pre-treatment continuously and the temperature is not 
regulated.  
 
A pilot plant was built at Stora Enso Skoghall mill where a Cipax-tank was used as a reactor 
and an aerator was built with membrane from the aerated lagoon. A partial flow of the total 
wastewater flow to the aerated lagoon was passed to the reactor at the bottom of the tank. 
The incoming wastewater and the aerator mixed 800 liters of water with the 
microorganisms growing as a biofilm on the carriers. The hydraulic retention time was 
controlled with a manual valve. 
 
TOC- and chlorate reduction, extractives, nitrogen, phosphorus, suspended solids, 
temperature, VFA, SVI, EDTA, HRT and oxygen content are analyzed to find out how 
robust the pre-treatment is. Tests were made to analyze how effective the oxygen dissolves 
after a pre-treatment and to identify the microorganisms in the wastewater.  
 
The experiments were divided into three different periods. Under the first 19 days was trial 
1 performed where the water reacted in the MBBR without carriers. Trial 2 was 45 days 
long and the wastewater was pre-treated with microorganisms growing on carriers. Trial 3 
lasted for 16 days and then the wastewater was treated in an isolated tank with carriers. The 
design of trial 3 was a result of the test results from trial 2 where the temperature dropped 
significantly during the hours the wastewater was treated in the reactor. 
 
Trial 2 showed reduction of all parameters with an average reduction of 40 % of TOC and 
86 % reduction of chlorate. Surface tension analysis demonstrated a higher surface tension 
after the pre-treatment step which indicates that extractives were decomposed. The higher 
surface tension will ease the aeration in the aerated lagoon which was shown in the aeration 
tests were the rate of oxygen transport was doubled. Both free-swimming organisms and 
protozoa were found in the water. 
 
At the start of trial 3 the production of CTMP and the bleaching process were stopped. As 

a result, the remaining wastewater had a temperature of 51°C. The high temperature and 
the changed content of the wastewater at the same time as the reactor was isolated resulted 
in an elimination of the microorganisms. Chlorate was reduced by 93 % and TOC by 19 %. 
The reductions of the other parameters were lower than before and the aeration trials 
showed no improvement in oxygen transport. 
 



 

 

The reduction varied from day to day but since reasonable causes are known, the results are 
considered reliable. This means that a biological pre-treatment step in form of a MBBR can 
ease the purification in the aerated lagoon. Extractives are decomposed during the short 
reaction time and the oxygen transport is duplicated. If the production is disrupted, 
thermophilic conditions may occur instead of mesophilic conditions which are the normal 
setting. This may eliminate the microorganisms which affect the wastewater treatment 
negatively. To solve the problem, the hot water could be led directly to the aerated lagoon 

or by cooling the water keep the incoming temperature under 45°C. 
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Ordlista 
 
BAT Best Available Techniques 
 
COD Chemical Oxygen Demand (mg/l), syremängd som behövs för att kemiskt 

oxidera organiskt material till CO2 
 
CTMP Chemi thermo mechanical pulp (kemitermomekanisk massa) 
 
DO Dissolved Oxygen 
 
EDTA Etylendiamintetraättiksyra, komplexbildare som används för att avlägsna 

metalljoner 
 
HRT Hydraulic Retention Time (h), vattnets uppehållstid 
 
OUR Oxygen Uptake Rate (mg/l*h) 
 
SOTR Standard Oxygen Transfer Rate (g/d) 
 
SÄ Suspenderade ämnen (mg/l) 
 
TOC Total Organic Carbon (mg/l), halten organiskt kol 
 
VFA Volatile Fatty Acids (mg/l), lättflyktiga fettsyror 
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1. Inledning 
Av allt vatten som finns att tillgå på Jorden är bara 2,5 % sötvatten, resterande mängd är 
saltvatten. För Sveriges befolkning kan tillgången på rent vatten tyckas vara oändlig där 
drickbart vatten finns i varje kran. Ur ett globalt perspektiv är dessvärre vattenbristen ett 
faktum, då endast 13 % av planetens sötvatten är tillgängligt, resterande mängd är bundet i 
glaciärer och landisar som gör det oåtkomligt för människan. Det är inte ovanligt att vattnet 
ur kranen duger till disk och tvätt och att dricksvatten finns att köpa på flaska i affärer, men 
på många håll i världen består vardagen även av att vandra många kilometer varje dag för 
att få tillgång till vatten över huvud taget. Av världens tillgängliga sötvatten används 70 % 
inom jordbruket och 22 % utnyttjas inom industrin. Resterande mängd används av 
hushållen (Världsnaturfonden [WWF] 2004).   
 
Samtidigt som 1,1 miljarder av världens befolkning lider av akut vattenbrist förbrukar 
medelsvensson 6000 liter vatten per dag om så kallat dolt vatten inkluderas, vilket är vatten 
dolt i till exempel mat och kläder. Då vår ökande konsumtion av mat och kläder tillverkas i 
utvecklingsländer i en allt större utsträckning där vattnet lyser med sin frånvaro blir 
svenskens vattenfotavtryck högre än världens genomsnittliga avtryck (WWF 2015). Vårt 
behov av varor producerade i länder med vattenbrist innebär alltså att det råder vattenbrist 
även i Sverige, trots våra till synes överflödiga tillgångar. För att möjliggöra en fortsatt 
användning av tillgängliga vattenresurser är därför rening av vatten innan det släpps ut till 
recipient en grundförutsättning.  
 
I Sverige har industrisektorn ett stort behov av rent vatten, speciellt pappers- och 
massaindustrin där även ingående vatten renas för att kunna utnyttjas i produktion. Att 
industrier klarar av bestämda utsläppskrav till vatten har stor påverkan på våra till synes 
obegränsade tillgångar på rent vatten. 
 

1.1 Skogsindustrin 
Skogsindustrin i Sverige använde år 2009 850 Mm3 råvatten för tillverkning av bland annat 
papper och massa, där 840 Mm3 gick tillbaka till vattendragen efter rening (Eriksson et al. 
2011). Förutom ett stort vattenbehov kräver skogindustrin stora mängder energi, år 2014 
stod skogsindustrin för 14 % av Sveriges totala energiförbrukning (Skogsindustrierna 
2015).  
 
I Sverige finns det 51 pappers- och massabruk (SkogsSverige 2013). För en bibehållen eller 
ökad produktion strävar industrierna hela tiden mot att minska det totala 
vattenanvändandet och att sänka energibehovet. Det vatten som används renas både i 
interna och externa reningsverk för att säkerställa att en fortsatt användning av recipienten 
är möjlig. Idag kan vattenrening tyckas vara en självklarhet, men det var inte förrän på 
1960-talet som problemen med att släppa ut förorenat vatten uppdagades i form av 
övergödning av vattendrag (Naturvårdsverket u.å.). 

 
Stora industrier har vanligtvis egna reningsverk för att ta hand om sitt avloppsvatten. 
Reningen består ofta av både mekanisk, biologisk och kemisk rening. Reningsverket ska 
rena bort organiskt material som annars kommer brytas ner i recipienten vilket kräver stora 
mängder syre. Är åtgången på syre högre än tillförseln kommer det tillslut resultera i döda 
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bottnar. I skogsindustriellt avloppsvatten är allt som kommer från ett träd organiskt 
material; lättnedbrytbara sockerarter, lättnedbrytbara toxiska harts och fettsyror, steroler 
samt svårnedbrytbara ligninrester (Eddy & Metcalf 2003).  

 

1.2 Biologisk vattenrening 
Vid biologisk vattenrening används de bakterier och mikroorganismer som finns naturligt i 
vår miljö. Organismer bryter ner det organiska materialet i vattnet genom att använda det 
som kolkälla för uppbyggnad av celler. Förutom kol behövs även näringsämnen som kväve 
och fosfor för celluppbyggnad. Skogsindustriellt avloppsvatten är ofta näringsfattigt vilket 
gör det vanligt att näringsämnen tillsätts vid vattenreningen för att erhålla tillräcklig 
reduktionsgrad. I aeroba system behövs även syre för nedbrytning av organiskt material. 
Syret fungerar som elektronacceptor vilket innebär att det tar emot elektroner så att det 
organiska materialet kan oxidera. Det är vid oxidation som energi frigörs så att 
organismerna kan tillgodose sig kolet. Den del kol som går till celluppbyggnad bidrar till 
produktion av slam, resterande kol blir koldioxid och vatten vid en aerob biologisk process. 
I en anaerob process, det vill säga i en process utan tillförsel av syre, används andra ämnen 
som finns tillgängliga som elektronacceptor. Kolet som inte bildar slam i en anaerob 
process blir metangas (Eddy & Metcalf 2003).  
 
Det slam som bildas i ett biologiskt reningssteg är mikroorganismerna som växer till sig 
och ökar i antal. Beroende på hur mycket organiskt material som finns tillgängligt och hur 
länge bakterierna får reagera med vattnet så varierar slamproduktionen. En del av 
organismerna kommer dö ut för att bli tillgängligt material för andra organismer. En högre 
slamålder leder därför till minskad slamproduktion. Nedbrytningshastigheten av celler är 
beroende av temperaturen, där varmare temperatur resulterar i en snabbare nedbrytning 
(Sandberg 2016).  
 
Organismerna använder det mest lättnedbrytbara organiska materialet först, för att sedan 
bryta ner mer svårnedbrytbart material som till exempel extraktivämnen som finns i träd. 
Beroende på vattnets förhållande som typ av kolkälla och temperatur överlever olika 
sorters mikroorganismer.  
 
Uppehållstiden för slam och vatten är en avgörande parameter för reduktion då en större 
mängd svårnedbrytbart material kan brytas ned om organismerna får reagera med vattnet 
under en längre tid. Beroende på mängd och typ av mikroorganismer i processen kan 
slammets egenskaper variera (Eddy & Metcalf 2003).  
 
Biologiska vattenreningsprocesser kan utformas på många olika sätt, där 
aktivslamprocessen är den vanligaste. Varianter på denna process är långtidsluftad 
aktivslam och luftad damm. Dessa tekniker har slammet suspenderat i vattnet som ska 
renas men det finns även tekniker där biomassan växer fast på ett bärarmaterial. Då denna 
rapport undersöker en teknik där biomassan växer fast på bärare kommer tekniker med 
suspenderat slam inte att redovisas mer ingående. Rapporten utvärderar vad ett biologiskt 
försteg till en luftad damm på Stora Enso Skoghalls bruk i form av en Moving Bed Biofilm 
Reactor skulle kunna bidra med till brukets avloppsvattenrening.  
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1.2.1 MBBR – Moving Bed Biofilm Reactor 
Under slutet av 80-talet utvecklades MBBR-tekniken i Trondheim, Norge. Reningstekniken 
bygger på att mikroorganismer växer och bildar en biofilm på plastbärare som blandas runt 
i en reaktor med hjälp av omrörare eller luftning eller en kombination av dessa. Jämförs 
tekniken med biobädden där bärarmaterialet är fast har MBBR-tekniken en stor fördel då 
den inte riskerar att växa igen på samma sätt som en biobädd (Ødegaard 1999).  
 
Andra fördelar med tekniken är bland annat att biofilmen är tålig. Vattenflöden med toxiskt 
innehåll kan slå ut det yttre lagret organismer på bärarna utan att utrota hela 
bakteriekulturen. Mikroorganismerna som växer längre in på bärarna överlever och kan 
fortsätta celluppbyggnaden, alltså bidra till reduktion av organiskt material vid kraftigt 
förorenat vatten. Används reaktorn som en reningsdel i en flerstegsprocess kan den även 
skydda efterkommande reningssteg genom att offra de yttersta mikroorganismerna.  
 
Bärarna är designade för att ge en stor aktiv yta för mikroorganismerna att växa på, så att 
ett stort yt-volym-förhållande uppnås. Det blir således ett stort antal mikroorganismer som 
kan reagera med vattnet på en relativt liten yta (Sandberg 2008).  
 
När mikroorganismer växer som en biofilm på bärare kan en mycket hög slamålder erhållas 
då bärarna inte följer med utgående vatten utan stannar kvar i reaktorn. Detta leder till att 
många protozoer hinner utvecklas som i sin tur äter andra mikroorganismer vilket minskar 
slammängden. En ytterligare fördel med att koncentrera mikroorganismerna till olika lager 
på bärare är att de innersta lagren som inte har tillgång till syre kan använda sig av andra 
elektronacceptorer, till exempel klorat, för nedbrytning. Det är alltså möjligt med både 
aerob och anaerob nedbrytning samtidigt (Sandberg 2008).  
 
Den stora nackdelen med tekniken är att bärarmaterialet som ofta är patenterat anses vara 
en kostsam investering. 
 

1.2.2 Mikroorganismer 
Mikroorganismer finns naturligt i vår miljö både i mark och i vatten. Får organismerna 
reagera med avloppsvatten under en lång tid kan de anpassa sig till mer svårnedbrytbara 
och toxiska substanser. En högre slamålder ökar antalet större organismer, protozoer, som 
kallas det biologiska systemets rovdjur. Rovdjuren äter de mindre organismerna vilket 
minskar slamåldern. Vattenrening med MBBR-teknik har ofta en stor mängd protozoer 
som minskar slambildningen. Vanliga protozoer är klockdjur och toffeldjur, där klockdjur 
ofta äter de mindre frisimmande bakterierna, se figur 1. Då frisimmande organismer inte 
avskiljs genom sedimentering bidrar klockdjuren till ett renare vatten. Toffeldjuren äter 
slamflockar och ger flockarna en högre densitet vilket leder till förbättrade 
sedimentationsegenskaper, se figur 2. En allt för hög slamålder kan dock ge negativa 
konsekvenser då för många protozoer tillslut gör slammet svårare att sedimentera. Om 
rotatorier, som är en annan typ av rovdjur, upptäcks i slammet tyder det på en hög 
slamålder (Sandberg 2016). 
 
Protozoer består av en enda cell och delas in i amöbor, ciliater och flagellater. Ciliater har 
kroppen täckt av små flimmerhår som de använder till att vifta till sig föda. Både toffeldjur 
och klockdjur är ciliater. Flagellater har en eller flera svansar som kallas flageller, även dessa 
används till att vifta till sig föda (Pommeresche 2011). 
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Rotatorier tillhör metazoer som är den största sortens djur som är vanligt förekommande 
vid vattenrening. De har långa maskliknande kroppar som ofta sträcker ut sig från 
slamflockar, se figur 3. Metazoer bryter ner suspenderat material och andra små partiklar 
som är svåra att avskilja genom sedimentation vilket bidrar till ett klarare vatten. Rätt antal 
metazoer bidrar till ett slam med bättre sedimenteringsegenskaper (Bitton 2005).  
 

 
Figur 1 visar klockdjur som äter frisimmande bakterier (Sandberg 2016) 

 

 
Figur 2 visar toffeldjur som äter på en slamflock (Sandberg 2016) 
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Figur 3 visar rotatorier som sträcker ut sig från en slamflock för att äta suspenderat material 

(Sandberg 2016) 

Vid en låg halt tillgängligt syre kan filamentbildande bakterier bildas. Ett stort antal 
filamentbildande trådformiga bakterier kan försämra sedimentationsegenskaperna då de 
bidrar till att luftbubblor tränger in i slammet och tvingar det till ytan. Slamflockarna kan i 
värsta fall följa med renat vatten ut till recipient (Jenkins et al. 2004). 
 
En hög halt organiskt material kan gynna både flockformiga bakterier och frisimmande 
bakterier. Då flockformiga bakterier förbättrar sedimenteringsegenskaper och frisimmande 
gör det motsatta kan önskade bakterier gynnas i en selektor, där avloppsvatten luftas i ett 
försteg med slam under en begränsad tid vilket gynnar flockformiga bakterier före 
filamentbildande bakterier. I efterkommande reningssteg med högre uppehållstid kan 
protozoer hålla ner mängden frisimmande bakterier som också växte till sig i selektorn 
(Sandberg 2016).  
 

1.3 Termofil och mesofil rening 
Vid termofil rening hålls temperaturen vanligtvis över 50°C. Den biologiska mångfalden är 
lägre vid varmare temperaturer då färre mikroorganismer trivs. Vid en allt högre temperatur 
blir protozoer och flockformiga bakterier sällsynta (Neoh et al. 2015). Termofila bakterier 
lever mellan 40 - 68°C men trivs bäst runt 55 - 60°C (Madigan et al. 2014). 
 
Mesofila bakterier lever mellan 10 - 45°C men trivs bäst runt 37°C. Vid temperaturer runt 
70°C lever enbart de hypotermofila bakterierna (Madigan et al. 2014).  
 

1.3 Syresätta vatten 
Beroende på vilka mikroorganismer som verkar i ett reningssteg krävs en viss 
koncentration löst syre i vattnet, där en halt mellan 0,5-2 mg löst syre/l vatten är vanligt. 
Beroende på typ av luftare skapas olika förutsättningar för syret i luften att transporteras till 
vattnet. I den MBBR som undersöks i detta arbete används en bottenluftare, där luft trycks 
ner till botten av reaktorn för att möjliggöra syretransport till vattnet samtidigt som luften 
stiger mot ytan. De kompressorer och blåsmaskiner som krävs för aeroba 
reningsanläggningar kräver stora mängder energi, luftningen är oftast den mest 
energikrävande delen på hela reningsverket (Eddy & Metcalf 2003).  
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Djupet på reaktorn är av betydelse för luftningen, ju djupare bassängen är desto längre väg 
för luftbubblorna till vattenytan, vilket möjliggör att en större mängd syre hinner lösa sig i 
vattnet. Tyvärr passerar idag stora mängder syre genom avloppsvattnet som ska renas utan 
att lösa sig i vattnet, därför kan effektivisering av luftning i ett reningsverk ha stor betydelse 
för energiförbrukningen och i sin tur ekonomin. Syretransporten kan effektiviseras avsevärt 
genom ett ökat yt-volym förhållande. Större yta kan transportera mer syre till vattnet, 
därför kan små bubblor där förhållandet mellan yta och bubblans volym är större vara 
effektivare i många fall. Avloppsvattnets innehåll påverkar syrets löslighet då ytaktiva 
ämnen som till exempel lignin och kemikalier påverkar bubblornas ytspänning och storlek 
negativt. Föroreningarna i vattnet kan även lägga sig som en extra hinna runt bubblorna 
vilket försvårar syrets diffusion genom gränsskiktet mellan ytan och vattnet. Flödet i 
gränsskiktet är laminärt eller helt stillastående vilket gör att det tar lång tid för syret att lösa 
sig i vattnet. Har bubblorna en högre hastighet kan det skava av de ytaktiva ämnena så av 
den anledningen kan istället större bubblor vara att föredra framför små bubblor (Eddy & 
Metcalf 2003, Sandberg & From-Aldaron 2011).  
 
Hastigheten för syre att lösa sig i vatten avtar i takt med att det närmar sig 
mättnadskoncentrationen. Syretransporten är snabbare i rent vatten jämfört med 
avloppsvatten och det löser sig även snabbare i kallt vatten jämfört med varmt. För att 
minska energiförbrukningen är det önskvärt att hålla så låg halt löst syre i tanken som 
möjligt utan att påverka mikroorganismernas aktivitet negativt. Blir halten löst syre för låg 
kan det resultera i att mikroorganismer som påverkar reningen negativt växer till sig. 
Filamentbildande organismer kan bildas som kan leda till flytslam (Eddy & Metcalf 2003).  
 
Syrets masstransportkoefficient kLa beskriver syretransportens hastighet vid användning av 
en specifik luftare och avloppsvatten. Hur luftaren och avloppsvattnet påverkar kLa 
beskrivs med en α-faktor som beskriver förhållandet mellan masstransporten för rent och 
smutsigt vatten. För att beräkna hur det kemiska innehållet i vattnet påverkar syrets 
löslighet används β-faktorn som beskriver förhållandet mellan rent och smutsigt vatten, där 
mättnadskoncentrationen är lägre för smutsigt vatten (Sandberg & From-Aldaron 2011). 
 

1.4 Skoghalls bruk 
Stora Ensos bruk i Skoghall är ett integrerat bruk vilket innebär att det produceras både 
massa och kartong. Kartongen används för tillverkning av livsmedelsförpackningar till både 
vätska och torra livsmedel. Av alla vätskeförpackningar i kartong som finns i världen, så är 
kartongen från var sjätte förpackning tillverkad vid Skoghalls bruk (Stora Enso 2016). Det 
tillverkas både sulfat/kemisk och CTMP/mekanisk massa. Massans bas är barrved. Massa 
baserad på lövved köps även in och används till kartongens ytskikt.  
 
Bruket har två kartongmaskiner, KM7 och den nyare KM8 som är en av världens största 
kartongmaskiner (Paper Province 2016). För varje ton kartong som produceras krävs det 
52,5 m3 vatten, varav 32 m3 blir avloppsvatten som måste renas innan det släpps ut till 
recipient, som i detta fall är Sveriges största sjö Vänern (Vieweg & Sandström 2014).  
 
Vattnet från Skoghalls bruk renas genom mekanisk, biologisk och kemisk rening, figur 4 
visar den externa vattenreningen på Skoghalls bruk. Utgående vatten från bruket leds först 
till bassäng 3 eller 4 som är försedimenteringsbassänger. Vatten från sulfatmassaproduktion 
och kartongmaskinerna leds till bassäng 3 och vatten från CTMP-massa och renseri leds till 
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bassäng 4. Vatten från bassäng 4 leds tillsammans med vatten från blekeri och kondensat 
från indunstning till biologisk rening i form av en luftad damm. Även lakvatten från 
deponier leds till den luftade dammen. Ett delflöde från bassäng 4 (cirka 25 %) leds till 
indunstning tillsammans med barkpressvatten. Efter den luftade dammen sedimenteras 
vattnet igen i en eftersedimenteringsbassäng för att sedan renas genom kemisk fällning. 
Vattnet från bassäng 3 leds direkt från försedimenteringsbassängen till kemisk fällning. 
Efter den kemiska fällningen leds det renade avloppsvattnet ut till Vänern igen. Slam som 
avskiljs från sedimentering och luftad damm används efter avvattning som bränsle i en 
biobränslepanna (Vieweg & Sandström 2014).  
 

 
Figur 4 visar den externa vattenreningsanläggningen på Skoghalls bruk där flödet som leds till 
försteget under pilotförsöken markerats med en större pil (Vieweg & Sandström 2014) 

 

1.4.1 Luftad damm 
I den luftade dammen renas 25 000 m3 avloppsvatten per dygn biologiskt, se figur 5. 
Dammen har en volym på 200 000 m3 och är cirka 5 meter djup. Kloratreduktion sker i en 
anox zon av dammen med 4 omrörare. Luftarsystemet består av 320 E-float moduler som 
2012 installerades samtidigt som 23 ytluftare byttes ut. Fortfarande finns 15 ytluftare på 55 
kW vardera installerade i slutet av dammen. Dammen luftas med hjälp av 7 blåsmaskiner på 
132 kW vardera.  
 
Slam återförs till dammen från eftersedimenteringsbassängen för att erhålla tillräcklig 
reduktion. Slamåldern är ca 161 dygn och syrehalten är 1-2 ppm. Under 2015 reducerades 
över 70 % TOC i den luftade dammen. Funktionen vintertid är sämre, främst på grund av 
den lägre temperaturen som bidrar till att mindre slam bryts ner. Den minskade 
slamnedbrytningen frigör mindre närsalter och organiskt material som varit bundet i 
slammet. Det har visat sig att kväve är särskilt begränsande för reduktion av organiskt 
material, därför behöver närsalter tillsättas vintertid (Bonde 2007).  

                                                 
1
 Anki Magnusson drifttekniker Stora Enso, mailkontakt 13 maj 2016 
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Figur 5 visar en översiktsbild på Stora Enso Skoghalls bruk där den luftade dammen är markerad 

(Magnusson 2016) 

1.4.2 Blekeriprocessen 
En del av både CTMP- och sulfatmassan bleks, främst med hjälp av väteperoxid men även 
av syrgas och klordioxid. Klorat från blekeriprocessen har visat sig ha negativa effekter på 
exempelvis blåstång, därför finns det utsläppskrav på klorat. Klorat bryts ner till ofarliga 
klorider som sedan kan släppas ut till recipient. Nedbrytningen sker i en anaerob miljö där 
mikroorganismerna använder klorat som elektronacceptor. Vid blekning med väteperoxid 
behövs en komplexbildare tillsättas för att binda metalljoner från träråvaran som annars 
förstör väteperoxiden. Skoghalls bruk använder komplexbildaren EDTA som är 
svårnedbrytbart och innehåller kväve vilket gör att kvävebelastningen ökar på 
reningsanläggningen. Då kväve bidrar till övergödning av sjöar och vattendrag är hög 
kvävereduktion viktig i avloppsvattnet innan det släpps ut till recipient. Då EDTA binder 
metalljoner finns det även risk för att det drar till sig metaller som finns bundna i sediment 
i vattendrag vilket kan göra metallerna mer tillgängliga för organismer, därför krävs även 
reduktion av EDTA innan vattnet släpps ut till recipient (Löfgren & Olsson 2006).  

Blekeriavloppet har en temperatur runt 70°C. 

1.4.3 CTMP 
Vatten från CTMP-produktion innehåller mest organiskt material av alla avlopp vilket ger 

en stor belastning på reningsanläggningen. Vattnet har en temperatur mellan 30 - 35°C och 
står för ungefär en tredjedel av det totala avloppsflödet.  

1.4.4 Bräddning av bakvatten 
Blekt bakvatten benämnt B014 samlas upp i en cistern och går vanligtvis tillbaka till 
produktionsprocessen. Ibland behöver tyvärr bakvattnet bräddas direkt till vattenreningen 
vilket har visat sig ha en negativ inverkan på den biologiska reningen.  

1.4.5 Kondensat A och B+strippat 
Kondensat från indunstning innehåller mindre organiskt material än vatten från CTMP-
produktion men är betydligt varmare. Ibland består kondensatet av orent lutkondensat som 
är svårnedbrytbart. Kondensatet är uppdelat i två delströmmar, A och B+strippat. A-
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kondensat innehåller 60 – 90 mg/l TOC och B-kondensat + strippat innehåller 80 – 120 

mg/l TOC. Temperaturen på kondensaten varierar mellan 77 - 90°C. En delström av B-
kondensat + strippat värmeväxlas innan det skickas till luftad damm vilket ger den delen av 
flödet en lägre temperatur. 
 

1.5 Utsläppsvillkor på Stora Enso Skoghalls bruk 
Stora Enso har villkor på hur stora utsläppen får vara till både vatten och luft. Dessa måste 
följas och en framtida produktionsökning kan leda till att den luftade dammen får problem 
med att rena vattnet till rätt utsläppsnivåer. För att kunna öka produktionsvolymen 
behöver utsläpp till omgivningen vara låga per ton producerad kartong. Utsläppsnivåer 
bestäms av Miljödomstolen2 och Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Produktionsförändring 
eller stora investeringar kan leda till att villkoren förändras.  
 
Skoghalls bruk hade som mål för 2015 att TOC-utsläpp till vatten inte får vara högre än 4 
kg/ton kartong. Utsläpp av TOC var under 2014 4,2 kg/ton kartong och under 2015 3,7 
kg/ton vilket innebär att uppsatt mål uppfylldes. Utsläpp av totalkväve och totalfosfor 
under 2014 var 0,11 kg/ton kartong respektive 0,01 kg/ton kartong (Vieweg & Sandström 
2014). Totalkväve innebär halten ammonium, nitrat och organiskt bundet kväve. De mäts 
tillsammans i ett prov som visar den totala kvävebelastningen (Berntsson 2013b). Vid 
analys av totalfosfor innehåller provet både fosfat som är lättillgängligt för organismer och 
organiskt bundet fosfor som växter inte kan ta till sig (Berntsson 2013a).  
 
I tabell 1 kan utsläppen under 2015 av TOC, totalkväve, totalfosfor och andra parametrar 
samt utsläppsvillkor utläsas. Alla villkor för utsläpp till vatten uppfylldes under 2015.  
 

Tabell 1 visar villkor och utsläpp till vatten (Vieweg 2016) 

 
                                                 
2 Lennart Vieweg miljöingenjör Stora Enso, mailkontakt 10 maj 2016 
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1.5.1 BAT 
Från och med 2015 ska verksamhetsutövare inom pappers- och massaindustrin redovisa 
huruvida BAT-slutsatser följs eller kommer att följas. EU tar fram så kallade BREF-
dokument för olika sektorer som visar möjlig miljöprestanda vid användning av bästa 
tillgängliga teknik. EU ställer olika krav på utsläpp beroende på bransch, 
Industriutsläppsdirektivet har infört begreppet BAT-slutsatser som redogör vad som är 
bästa möjliga teknik. BAT-slutsatser är olika kapitel i BREF (BAT reference document) 
(Naturvårdsverket 2016). Från och med 2018 måste Stora Enso Skoghalls bruk klara 
utsläppskrav från både Miljödomstolen och de som ställs i BAT-slutsatser. För att klara alla 
krav i framtiden samtidigt som produktionen ökar är en förbättrad avloppsvattenrening 
nödvändig. 
 

1.6 Tidigare arbeten  
Många tidigare arbeten som studerar MBBR-tekniken har främst fokuserat på kommunalt 
avloppsvatten. Det finns flertalet industrier i Sverige som använder sig av en MBBR som 
en del i vattenreningen, bland annat BillerudKorsnäs Gruvön som har en MultiBio-
anläggning med MBBR i flera delsteg.  
 
Det har tidigare visat sig att det bör vara ett pH över 4 för att mikroorganismer ska 
överleva och ett pH mellan 7-9 är optimalt för bakterier (Sandberg 2008). Då 
avloppsvattens sammansättning alltid skiljer sig mellan olika bruk och industrier beroende 
på produktion behöver en reningsteknik undersökas med det specifika vattnet för att kunna 
designa reningen optimalt. På Stora Enso Skoghalls bruk kommer avloppsvatten till luftad 
damm från renseri, CTMP-produktion, blekeri, indunstning och deponier vilket gör att 
vattnets innehåll kan variera kraftigt beroende på produktion.  
 
Tidigare arbeten gällande MBBR-teknik och Skoghalls bruks avloppsvatten genomfördes 
våren 2014 av Karin Arvsell för en högskoleingenjörsexamen i energi- och miljöteknik på 
Karlstads universitet. I arbetet undersöktes ett termofilt biologiskt försteg till Stora Enso 
Skoghalls bruks luftade damm i labbskala.  
 
Två olika försöksuppställningar användes med MBBR som försteg och en efterföljande 
luftad damm. Försöksuppställning 1 använde det totala avloppsvattenflödet som vanligtvis 
går till luftad damm. Vattnet gick till en referensdamm med syfte att likna den luftade 
dammen på Skoghalls bruk, ett MBBR-försteg som höll temperaturen 45°C med 
efterföljande luftad damm och ett annat MBBR-försteg med temperaturen 55°C och 
efterföljande luftad damm. I försöksuppställning 2 var det två MBBR-försteg med 
temperaturen 45°C med efterföljande luftad damm, skillnaden i detta försök var att ena 
försteget fick det totala avloppsflödet som undersökts innan och det andra försteget nu 
enbart fick CTMP-vatten. Vatten till labbförsöken hämtades från Stora Enso och användes 
sedan under 1-2 veckor, därav hade produktionen vid vattenuttagen stor betydelse för 
resultaten.  
 
Analyserna fokuserade på COD- och TOC-reduktion men tester genomfördes även på SÄ, 
SVI, ytspänning, extraktivämnen och mikroorganismer. Försök 1 redovisade en relativt 
jämn COD-reduktion på 70 % i de luftade dammarna. I MBBR-förstegen var det stora 
variationer på reduktionen, vid 55°C var variationen för stor för ett pålitligt resultat. Vid 
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MBBR med 45°C var COD-reduktionen 30 – 40 %. Försök 2 visade reduktionsgrader på 
högst 30 %, tyvärr stördes försöken då biofilmen dog ut vilket tar lång tid att återställa igen. 
Försöken visar att en lägre ingående halt COD och TOC ger lägre reduktion. Syrehalten i 
MBBR-förstegen varierade mellan 4 - 5 mg/l. CTMP-vattnet hade en högre reduktionsgrad 
och orsaken bakom detta tros vara att vattnet innehåller mer lättnedbrytbart material. Med 
ett biologiskt försteg för rening av CTMP-vatten påverkades den efterkommande luftade 
dammens slamegenskaper negativt då flytslam visades.  
 
Ett förslag på fortsatt studie var att undersöka MBBR-försteg i pilotskala på plats vid Stora 
Enso Skoghalls bruk.  
 

1.7 Syfte  
Skogsindustriellt avloppsvatten behöver genomgå flertalet reningsprocesser innan det kan 
återföras till recipient. Vid Stora Ensos bruk i Skoghall används en luftad damm med 
slamåterföring som biologisk rening. Extraktivämnen i avloppsvatten försvårar luftning i 
dammen och problem med reningen kan uppstå då kommande skärpta utsläppskrav från 
BAT-slutsatser ska efterföljas från och med 2018. För att möjliggöra en kommande 
produktionsökning samtidigt som skärpta utsläppskrav följs driver nu Stora Enso ett 
investeringsprojekt för att effektivisera avloppsvattenreningen. En utredning ska 
genomföras med syfte att redovisa om ett försteg till den luftade dammen i form av en 
MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) skulle kunna underlätta rening i den luftade 
dammen. Om så är fallet kan en ökad produktion vara möjlig utan att ändra på dagens 
luftade damm samtidigt som utsläppsvillkor uppfylls. Detta är en fortsatt utredning på 
Karin Arvsells arbete som undersökte MBBR och luftad damm i labbskala. Stora skillnader 
mellan dessa arbeten är att pilotanläggningen kontinuerligt får vatten direkt från 
produktionen och att temperaturen i reaktorn inte regleras utan beror på vilka vattenflöden 
som skickas till luftad damm. 
 

1.8 Mål 
Målet med försöken är att utreda hur robust och stabilt ett försteg med en suspenderad 
biofilmsprocess är och hur produktionsförändringar på bruket påverkar 
avloppsvattenreningen, främst med avseende på TOC-reduktion och kloratreduktion. 
Förutom TOC- och kloratreduktion ska även analys och tester på ytaktivämnen, närsalter, 
SÄ, temperatur, VFA, SVI, EDTA, HRT och syrehalt genomföras och redovisas. Det ska 
även kartläggas vilka mikroorganismer som trivs i reaktorn samt utreda hur effektiviteten 
på syresättningen påverkas av ett försteg i form av en MBBR. 
 
Försteget anses stabilt om liknande reduktionsgrader uppnås i pilotförsöken som i 
labbförsöken som genomfördes i Karin Arvsells arbete 2014. Sämsta scenario är att 
mikroorganismerna inte klarar alla variationer och dör ut. 
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1.9 Avgränsningar 
Pilotanläggningen innefattar enbart en MBBR, sedan skickas vattnet via avlopp till 
sedimentering. Direkta effekter på luftad damm beräknas därmed teoretiskt vilket skiljer sig 
mot undersökningen i labbskala.  
 
Utredningen undersöker enbart det totala avloppsvattenflödet som innefattar en blandning 
av vatten från CTMP, renseri, indunstning och blekeri.  
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2. Metod 
Alla TOC- och kloratanalyser genomfördes med hjälp av sulfatlaboratoriet på Stora Enso 
Skoghalls bruk. Ingående och utgående vatten lämnades in varje vardag för TOC-prov. 
Vatten för kloratanalyser lämnades in ca 2 dagar/vecka från och med att bärare tillsattes i 
reaktorn. Via sulfatlaboratoriet skickades även prover för analys av komplexbildaren 
EDTA till Eurofins i Lidköping. Resterande analyser genomfördes på Karlstads 
Universitets laboratorium.  

2.1 Pilotförsök 
För genomförande av utredningen byggdes en pilotanläggning på plats på Stora Enso 
Skoghalls bruk. Anläggningen stod i ett pumphus där inomhustemperaturen varierade 
mellan 18-19°C. En Cipax-tank med volymen 1 m3 användes som reaktor. Toppen av 
tanken skars av för att underlätta provtagning och underhåll, se figur 6. En schematisk bild 
över hur pilotanläggningen är uppbyggd ses i figur 7.  
 
Ett delflöde av sond 10 (totalavloppsflödet till den luftade dammen) leddes till reaktion. 
Slangen för inflödet hade en manuellt reglerbar ventil påkopplad för uttagning av ingående 
vatten för analyser. För justering av uppehållstid fanns även en ventil vid uttaget av vattnet 
för att erhålla ett visst flöde in i tanken. Slangen gick in i botten av tanken för att bidra till 
omblandningen. Resterande omblandning stod luftarsystemet för. Tanken var fylld med 
800 liter vatten som reagerade med mikroorganismerna och slangen för utflödet var 
placerad vid ytan när tanken var fylld med 800 liter. Utgående vatten leddes till ett avlopp 
som går till bassäng 3 för försedimentering, sedan leddes det vidare till kemisk fällning.  
 
Luftarsystemet i botten av tanken var byggd av en membranslang från luftarsystemet E-
Flex® Float typ 2000 som är levererat av INVENT Umwelt- und Verfahrenstechnik AG 
(INVENT 2011). Detta luftarsystem används i dagsläget i den luftade dammen. 
Membranet hölls kvar på botten med hjälp av tyngder, se figur 6.  
 

 
Figur 6 visar pilotanläggningen där den röda slangen leder ut vattnet till avloppet, samt 
luftarsystemet i botten på tanken 
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Figur 7 visar en schematisk bild över hur pilotanläggningen är uppbyggd 

 
Göran Mårtensson från VA-ingenjörerna rekommenderade en syrehalt på 2-4 mg/l för 
pilotförsöket vilket har varit riktlinjer under försöket. Det viktigaste var att säkerställa 
ordentlig omblandning i tanken för att minimera risken för uppkomst av svavelväte som 
kan bildas om bärare blir stillastående i vattnet och inte får tillräcklig mängd syre, därför har 
inte det primära målet varit att ha så låg energiförbrukning som möjligt. Skulle 
omblandningen i reaktorn bli otillräcklig kan mikroorganismerna dö vilket tar flera veckor 
att återställa igen. För att motverka uppkomst av svavelväte kontrollerades omblandningen 
visuellt genom att se efter bärare som låg stilla i tanken. 

2.1.1 Bärare 
300 liter bärare från AnoxKaldnes tillsattes i tanken. Enligt Mårtensson3 är bärarna speciellt 
framtagna för pappersindustrin och är av modellen BiofilmChip™ P som har en aktiv yta 
på 900 m2/m3, se figur 8. 
 

 
Figur 8 visar en plastbärare med biofilm från pilotanläggningen 

                                                 
3
 Göran Mårtensson Processpecialist VA-ingenjörerna, mailkontakt 25 februari 2016 
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2.2 Försöksperioder 
Under de 19 första dagarna genomfördes testperiod 1 där vattnet luftades i reaktorn utan 
bärare. Vattnet analyserades under denna tid för att se hur hög reduktion som kunde 
uppnås enbart genom en kort tids luftning. Kloratreduktion analyserades inte då det enbart 
kan uppnås i den anoxa zonen i bärarnas biofilm. 
 
Försöksperiod 2 var 45 dagar lång där avloppsvattnet reagerade med mikroorganismer 
växande som en biofilm på bärare. Vid tillsatsen av bärare hämtades även ympslam från 
den luftade dammen till reaktorn. Bärare som legat i den luftade dammen en period och 
bärare hämtade från BillerudKorsnäs Gruvöns första steg i deras Multibioanläggning 
tillsattes även till reaktorn för att gynna tillväxten av mikroorganismer på bärarna. Alla 
analyser genomfördes under denna period. 
 
Försöksperiod 3 var 16 dagar lång och där isolerades tanken med 50 mm mineralull på 
sidorna och 50 mm cellplast som lock. Utformning av försöksperiod 3 var ett resultat av 
provsvar från försöksperiod 2 där det framkom att temperturen sjönk nämnvärt under de 
timmar vattnet befann sig i reaktorn. Eftersom en MBBR i fullskala inte har lika stora 
temperaturvariationer då det är betydligt större vattenvolymer som hanteras, isolerades 
tanken för att efterlikna en MBBR vid normal drift.    

2.3 Analyser 
Temperatur och pH mättes på plats i ingående och utgående vatten med hjälp av pH-
mätaren WTW pH 3210. Syrehalten i tanken mättes vid botten, vid utloppet och precis 
under ytan för att upptäcka eventuella variationer. För syremätningen användes 
syremätaren WTW Multi 3410. 
 

2.3.1 HRT 
Vattnets uppehållstid mättes med hjälp av ett tidtagarur och ett 1-litersmått. Tiden för att 
fylla 1-litersmåttet med utgående vatten mättes och med den informationen kunde HRT 
beräknas enligt (1) (Eddy & Metcalf 2003).  
 

                                                               
 

 
  [h]                                                        (1) 

 
V = reaktorns volym [800 liter] 
Q = avloppsvattnets flöde genom reaktorn [l/h] 
 

2.3.2 VFA 
Halten VFA [mg/l] i ingående och utgående vatten analyserades med hjälp av Küvettest 
LCK 365 från Hach Lange.  
 

2.3.3 Extraktivämnen 
Genom mätning av ytspänning γ på ingående och utgående vatten kan mängden 
extraktivämnen uppskattas. Ett högre värde i utgående vatten jämfört med ingående vatten 
indikerar att extraktivämnen brutits ner i reningsprocessen vilket kan göra syresättning 
effektivare.  
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Två skålar diskades med aceton, saltsyra och destillerat vatten för att säkerställa att det inte 
var några ytaktiva ämnen kvar då en liten mängd kan ge stor påverkan på ytspänningen. 
Sedan torkades skålarna i ett värmeskåp med temperaturen 104°C. När skålarna svalnat 
tillsattes en lika stor mängd ingående som utgående vatten i vardera skål. Skålarna förslöts 
med lock för sedan vila under en timme. Innan varje mätning av ytspänning kalibrerades 
mätinstrumentet som bestod av ringvågen Tensiometer TD 1 Lauda. Ringen som fördes 
ner i vattnet brändes först i en låga för att destilleras. Ringen hanterades med pincett och 
hängdes på mätinstrumentet, se figur 9. Kraften för att dra upp ringen genom vattenytan på 
ingående och utgående vatten mättes fram tills att samma värde erhållits tre gånger i följd. 
För beräkning av ytspänning måste en korrekturfaktor f först beräknas enligt (2), för att 
sedan kunna beräkna ytspänning enligt (3).  
 

                                                     
               

 
                                             (2) 

 
OSRUK = den uppmätta kraften med hjälp av ringvågen [mN/m] 
D = vattnets densitet, antas till 1 [g/cm3] 
 

                                                              [mN/m]                                              (3) 
 

 
Figur 9 visar ringen som förs ner i avloppsvattnet för mätning av ytspänning 

2.3.4 SÄ 
Halten suspenderade ämnen i ingående och utgående vatten mättes vilket kan visa eventuell 
slambildning. En högre utgående halt indikerar slamproduktion.  
 
Två filterpapper i mikroglasfiber torkades i ett värmeskåp som var 104°C varmt. Sedan 
vägdes filtren var för sig på en analysvåg. 40 ml ingående och utgående vatten filtrerades 
med hjälp av en vakuumsug, sedan torkades filterpappren återigen i värmeskåpet. De 
torkade filtren vägdes igen och en halt suspenderade ämnen [mg/l] beräknades.   
 

2.3.5 Fosfor 
Halten totalfosfor [mg/l] i ingående och utgående vatten analyserades med hjälp av 
Küvettest LCK 349 och 350 från Hach Lange.  
 



 

17 

 

2.3.6 Kväve 
Halten totalkväve [mg/l] i ingående och utgående vatten analyserades med hjälp av 
Küvettest LCK 138 från Hach Lange.  
 

2.3.7 SVI 
Slamvolymindex (SVI) är ett mått på hur bra ett slam sedimenteras. Värden på SVI > 150 
kan indikera att slammet innehåller filamentbildande bakterier. Ett SVI < 100 betyder att 
slammet har goda sedimenteringsegenskaper (Eddy & Metcalf 2003). SVI beräknades enligt 
(4) där SV är volymen sedimenterat slam [ml/l] som avlästs när 500 ml utgående vatten 
sedimenterat i 30 minuter.  
 

                                                     
       

  
    [ml/g]                                                   (4) 

 
SÄ = suspenderade ämnen [mg/l] 

2.4 Mikroskopering 
Cirka två gånger per vecka har avloppsvattnet studerats i mikroskop med 100 gångers 
förstoring. En kamera anslöts till mikroskopet för fotografering av eventuella 
mikroorganismer.  
 

2.5 Luftningsförsök 
Genom luftningsförsök på plats på Stora Enso har syretransportkoefficienten kLa för 
ingående och utgående vatten beräknats. Luftningsförsök genomfördes under testperiod 2 
och 3. Figur 10 visar försöksuppställningen där två rör med luftare i botten fylls med 50 
liter ingående och utgående vatten. En kompressor kopplades till luftaren i botten och 
luftflödet hölls konstant 10 l/min. DO mättes var trettionde sekund med hjälp av en 
syremätare vid vattenytan. Syremätningen pågick tills mättnadskoncentrationen uppnåtts. 
När syreförbrukande mikroorganismer är närvarande beskrivs syretransporten enligt (5). 
 

 
Figur 10 visar luftningsförsök med ingående vatten i det högra röret 
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                                                           (5) 

 
Cs = mättnadskoncentration (mg/l)   
C = Dissolved Oxygen (mg/l) 
OUR = Oxygen Uptake Rate (mg/l*h), beräknas enligt (6) där Cm är 
mättnadskoncentrationen som uppnås när mikroorganismer konsumerar syre i samma 
hastighet som det löser sig i vattnet. 
 

                                                                                                                   (6) 
 
Ekvation (5) och (6) kombineras och skrivs om till (7). 
 

                                                     
  

  
                                                               (7) 

 
Ekvation (7) integreras till (8) som sedan kan skrivas om till (9). 
 

                                                     
     

    
                                                          (8) 

 
t = tiden (sek) vid aktuellt C 
t0 = starttiden (sek) 
 

                                                            
                                                    (9) 

 
Med hjälp av minsta kvadratmetoden i Microsoft Excel anpassas uppmätta C-värden med 
beräknade värden. kLa löses sedan ut ur (9). 
 
Då temperaturen har stor betydelse för syretransportkoefficienten räknas aktuellt kLa om 

till kLa vid 20°C med hjälp av (10) för att kunna jämföras med andra resultat. 
 

                                                                                                               (10) 
 

T = vattentemperaturen vid luftningsförsöket (°C) 
 

2.6 Syrebehov 
Beroende på hur mycket material som ska oxideras i vattnet varierar syrebehovet. Halten 
TOC i ingående och utgående vatten räknas teoretiskt om till COD-halt med hjälp av (6). 
Faktorn mellan TOC och COD för ingående avloppsvatten till luftad damm undersöks på 
Stora Enso en gång i kvartalet, där den i nuläget är 2,9. 
 

                                                                                                                      (6) 
 
Syrebehov för att det totala avloppsvattenflödet ska reagera i en MBBR före luftad damm 
beräknades sedan enligt (7). 
 

                                                                     [kg/d]              (7) 
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R0 = teoretiskt syrebehov [kg/d] 
Q = aktuellt totalflöde till luftad damm som först ska gå igenom MBBR [l/d] 
COD = COD-halt [kg/l] 
SÄ = skillnad i halt suspenderade ämnen (slamproduktionen) [kg/d] 

 

2.7 Parvis T-test 
Med hjälp av parvis T-test i Microsoft Excel beräknas sannolikheten att det faktiskt sker en 
reduktion av analyserade värden. Då reduktionsgraden kan ha många olika orsaker testas 
skillnaden mellan ingående och utgående halter med parvis T-test för att säkerställa att 
reduktionen inte är helt slumpmässig. Med hjälp av ett tvåsidigt test undersöks 
sannolikheten om någon tydlig minskning eller ökning sker. Vid svar under 3 % anses det 
vara en stor sannolikhet att reduktion sker och att analyserna stämmer. 
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3. Resultat 
Resultatet är uppdelat efter försöksperiod med en avslutande sammanfattning. En 
grundläggande orsak till varierande reduktionsgrader är förutom ständigt förändrade 
ingående halter till reaktorn även att avloppsvattnets uppehållstid var svår att hålla jämn. På 
grund av problem med igenslamning av slangen till ingående vatten var det nödvändigt att 
med jämna mellanrum öka inflödet kraftigt för rengöring av slangen. Därefter var det svårt 
att ställa in liknande flöde som tidigare då detta genomfördes med en manuellt reglerbar 
ventil. Uppehållstiden har varierat mellan två till 14 timmar, där den höga uppehållstiden 
blev resultatet av att slangen för inflödet hade slammat igen.  
 
SVI mättes vid flertalet gånger både under testperiod 2 och 3. Vid samtliga tillfällen var det 
inte möjligt att avläsa någon slamvolym, slammet hade alltså dåliga 
sedimenteringsegenskaper.  
 

3.1 Testperiod 1 
Under testperiod 1 utan bärare i reaktorn skedde TOC-reduktion under hela tidsperioden. 
Reduktionsgraden varierade kraftigt mellan 12 % till 51 %, se figur 11. Den höga 
reduktionen dag tre och sex är resultatet av att avloppsvattnet luftades i tanken under en 
mycket lång tid då slam i slangen sänkte inflödet, se vattnets uppehållstid i figur 12.  

 
Figur 11 visar TOC i ingående och utgående vatten under perioden utan bärare 
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Figur 12 visar avloppsvattnets uppehållstid de dagar som uppehållstiden mättes 

Kvävereduktionen under testperiod 1 var relativt jämn, med en medelreduktion på 49 %, se 
figur 13.  
 
VFA-reduktionen varierade mer än kväve, med en medelreduktion på 22 %, se figur 14. 
Den låga reduktionen vid sista provtillfället beror på att blekeriet var stoppat vid tidpunken, 
vilket även gjorde att utgående TOC var högre än ingående vid provtillfället den dagen.  
 
Syrehalten varierade mellan 2,4 - 9,2 mg/l med en medelhalt på 4,2 mg/l. Det högsta 
värdet mättes när slangen varit igenslammad och samma vatten hade luftats under en längre 
tid.  
 

 
Figur 13 visar kvävereduktion under testperiod 1 
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Figur 14 visar pilotanläggningens VFA-reduktion 

Temperaturen varierade enligt figur 15. Den högsta uppmätta temperaturen på ingående 
vatten var 49,2 °C. Den lägsta utgående temperaturen mättes när samma vatten hade luftats 
under en lång tid på grund av igenslammad slang. 
 
Mängden SÄ var under större delen av testperiod 1 högre i ingående vatten än utgående, på 
grund av bristen på mikroorganismer skedde ingen direkt slamproduktion under denna 
period. Att halten SÄ var högre i ingående vatten beror på variationer i avloppsvattnets 
innehåll som gjort att SÄ i ingående vatten några timmar tidigare var lägre än vid 
provtagningstillfället.  
 
Uppmätt pH redovisas i figur 16. De sista uppmätta värdena var vid samma tidpunkt som 
blekeriet var stoppat. Dag två och åtta är ingående pH betydligt högre än vid normal 
produktion, orsaken är bräddning av B014 som även bildade stora mängder skum i 
reaktorn. 
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Figur 15 visar temperatur på ingående och utgående vatten ur reaktorn 

 

 
Figur 16 visar pH i ingående och utgående vatten 

Ytspänning redovisas i figur 17, där det tydligt kan utläsas en ökad ytspänning i utgående 
avloppsvatten vilket tyder på att extraktivämnen som hämmar syresättningen har brutits 
ner. Dag 13 var blekeriet stoppat vilket innebar att avloppsvattnets innehåll avvek från det 
normala. 
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Figur 17 visar ytspänning på ingående och utgående vatten 

3.2 Testperiod 2 
Resultaten visar reduktionsgrader när bärare med mikroorganismer var tillsatta i tanken.  
 
Syrehalten varierade från 0,6 mg/l till 7,8 mg/l, medel var 3,5 mg/l. De högsta värdena 
mättes under en period då slangen för inflödet var igenslammad vilket resulterade i att 
samma vatten luftades under en lång tid.  
 
TOC i ingående och utgående vatten under testperiod 2 redovisas i figur 18, figur 19 visar 
även reduktionsgraden. Reduktionen varierar från 7 % i uppstarten av perioden till 68 % 
som högst, medelreduktionen var 40 %. Efter cirka två veckor jämnar utgående TOC ut sig 
runt 400 mg/l vilket tyder på att biofilmen efter den tiden växt till sig ordentligt. Figur 20 
visar hur ingående mängd TOC påverkar reduktionsgraden, där en högre ingående mängd 
TOC i allmänhet ger högre reduktionsgrad vilket även sågs i Karin Arvsells resultat. 
 
Under ett fåtal dagar var utgående TOC högre än ingående, dessa värden redovisas inte i 
figurerna. Orsak till detta kan vara produktionsändring i fabriken vilket leder till att det vid 
provtagningstillfället kommer ingående vatten med en lägre TOC-halt än vad ingående 
vatten hade några timmar innan. Vid provdag 11 mättes den högsta ingående TOC-halten 
under testperioden. Vid detta provtillfälle var det stopp på CTMP-produktion och inget B-
kondensat + strippat skickades till luftad damm. Däremot bräddades B014 vilket även 
syntes då skum bildades i reaktorn.  
 
Ingen reduktion av EDTA skedde då ingående och utgående halt var lika hög under 
testperioden. Då det är svårnedbrytbart kunde inte mikroorganismerna bryta ner 
komplexbildaren under den korta reaktionstiden. 
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Figur 18 visar TOC i ingående och utgående vatten 

 

 
Figur 19 visar TOC-reduktion för testperiod 2 
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Figur 20 visar att högre TOC-mängd i ingående vatten i allmänhet ger en högre reduktionsgrad 

Uppehållstiden varierade även under testperiod 2 med ett medel på fem timmar. Dag 18 
uppstod problem med omblandningen och bärare låg stilla och täckte för utloppet vilket 
ledde till att inget vatten kunde rinna ur reaktorn, detta syns tydligs i figur 21. Efter att 
luftarsystemet flyttades runt på botten erhölls ordentlig omblandning igen och vatten 
kunde utan problem rinna ut i avloppet.  
 

 
Figur 21 visar uppehållstiden under testperiod 2 
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71 % med en medelreduktion på 51 %. Vid mätdag 9 innehöll avloppsvatten mycket 
lutkondensat.  
 

 
Figur 22 visar kvävereduktion under testperiod 2 

Fosfor reducerades under hela försöksperioden men varierade från 58 % till 84 % med en 
medelreduktion på 68 %, se figur 23. Det har alltså varit en hög reduktionsgrad hela 
försöksperioden. Även här ses effekterna av lutkondensat mätdag 9.  
 

 
Figur 23 visar fosforreduktion under testperiod 2 
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VFA reducerades under hela testperioden från 18 % vid uppstarten till 59 % som högst, 
medelreduktionen var 51 %, se figur 24. I slutet av testperioden syns en sjunkande 
ingående halt VFA vilket beror på stopp på blekeriet samtidigt som inget B-kondensat + 
strippat skickades till luftad damm vid provtagningstillfället. Samtidigt sågs mycket skum 
efter kanterna i reaktorn. CTMP-produktionen var vid tillfället 36 ton/h.  
 

 
Figur 24 visar VFA-reduktion under testperiod 2 

Luftningsförsök på ingående och utgående avloppsvatten visade att 
syretransportkoefficienten ökar från 0,15 till 0,29. Hastigheten för syret att lösa sig i vattnet 
är dubbelt så hög på utgående vatten, se figur 25. Mättnadskoncentrationen är högre på 
utgående vatten vilket tyder på ett renare vatten. 
 
Figur 26 visar ytspänning på ingående och utgående vatten. Utgående vatten har en högre 
ytspänning vilket betyder att extraktivämnen brutits ner i reaktorn under hela testperioden. 
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Figur 25 visar löst syre i ingående och utgående vatten under luftningsförsök 

 

 
Figur 26 visar att extraktivämnen brutits ner i reaktion 

Vattnets ingående och utgående temperatur ses i figur 27. Den stora avvikelsen i utgående 
temperatur är från perioden då slangen till inflödet var igenslammad. Avvikelsen på 
ingående temperatur beror på produktionsavvikelser i form av stopp vid blekeriet och en 
nystartad CTMP-produktion. Sammansättningen av ingående avloppsvatten var därför inte 

som vid normal produktion. Medeltemperaturen på ingående vatten var 46°C och 

skillnaden mellan ingående och utgående temperatur var 9,6°C vilket är en stor 
temperaturförändring. 
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Figur 27 visar temperatur på ingående och utgående vatten 

Ingående och utgående vattens pH ses i figur 28. Avvikande ingående pH beror på 
produktionsförändringar då CTMP-produktion och blekeri varit stoppade vid 
provtagningstillfället. Vid dag 44 är både CTMP-produktion stoppat och B-kondensat + 
strippat saknas i avloppsvattnet, det syns även mycket skum i reaktorn. Utgående pH 
sjunker under testperiodens gång vilket kan tyda på att mikroorganismernas aktivitet 
minskar.  
 

 
Figur 28 visar pH-variationer på ingående och utgående vatten 
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Slamproduktion har mätts genom att analysera suspenderade ämnen. En högre utgående 
halt SÄ betyder att slam har producerats. Det har varit en varierad slamproduktion under 
hela testperioden vilket kan tyda på att biofilmen kanske aldrig blivit fullt utvecklad. 
Provtillfället har varit avgörande för SÄ-halten vilket gör att det är svårt att säga något om 
slamproduktionen under så varierande förhållanden.  
 
Kloratreduktion har analyserats under testperioden när blekeriet haft normal produktion, se 
figur 29. Reduktionen har varierat från 61 % till 99 % med en medelreduktion på 86 %.  
 

 
Figur 29 visar kloratreduktion under testperiod 2 

Vatten från reaktorn har varje vecka mikroskoperats för undersökning av mikroorganismer. 
Under uppstarten av testperiod 2 hittades en ökande mängd frisimmande bakterier i 
varierande storlek. Efter cirka 2 veckor uppmärksammades protozoer i form av klockdjur, 
se figur 30, samt toffeldjur.  
 

 
Figur 30 visar klockdjur som äter frisimmande bakterier i vatten från reaktorn 
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Med en uppehållstid på fem timmar som under testperiod 2 och ett totalflöde till luftad 
damm på 27 000 m3/dag vilket var medelflödet under testperioden skulle ett försteg i form 
av en MBBR ha volymen 5700 m3. TOC-belastning till luftad damm efter MBBR som 
försteg minskar med 8,7 ton/dag.  

3.3 Testperiod 3 
Då vattnets temperatur sjönk mellan 5 - 12 grader i reaktorn under testperiod 2 isolerades 
Cipax-tanken för att likna en MBBR i fullskala, där betydligt större mängder vatten 
hanteras vilket inte ger en lika stor temperaturskillnad. 
 
Uppehållstiden under testperiod 3 var varierat mellan 2-5 timmar vilket är en mindre 
variation än tidigare. Medeluppehållstiden var 3 timmar. 
 
TOC-reduktionen var betydligt lägre under testperiod 3 med en medelreduktion på 19 %, 
se figur 31. En kombination av att tanken isolerades samtidigt som det var stopp i både 
CTMP-produktion och blekeri antas vara orsaken. Resterande ingående flöden hade vid 

testperiodens start en temperatur på 51°C vilket är flera grader högre än ingående 
temperatur vid normal produktion. Medeltemperaturen för ingående vatten under 

testperiod 3 var 48°C. 
 
Vid mikroskopering fyra dagar efter isolering av tank kunde inga mikroorganismer 
upptäckas i vattnet vilket förklarar den sjunkande TOC-reduktionen. Mikroskopering 
genomfördes vid flertalet tillfällen under testperioden utan att mikroorganismer 
påträffades. Biofilmen hade med stor sannolikhet dött ut på grund av den höga 
temperaturen som ett resultat av stora produktionsvariationer då avloppsvattnet till största 

delen innehöll kondensat som har en temperatur mellan 77 - 90°C. 
 

 
Figur 31 visar TOC-reduktion under perioden med isolerad reaktor 

Vid analys av både kväve och fosfor under de första dagarna av testperioden var utgående 
halt högre än ingående eller att reduktionen var obefintlig. Medelreduktionen av kväve var 
17 % och medelreduktionen av fosfor var 40 %. Under mitten av april stängdes tillsatsen 
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av närsalter av vilket även det kan ha påverkat TOC-reduktionen vid den perioden. 
Ingående fosfor var 2,7 mg/l under testperiod 2 för att sedan sjunka till 1,0 mg/l under 
testperiod 3. Ingående kväve var 11,0 mg/l under testperiod 2 och 5,9 mg/l under 
testperiod 3.  
 
Syrehalten hölls runt 3 mg/l hela testperioden.  
 
VFA-reduktion uppnåddes endast 2 gånger vid 5 provtagningstillfällen, då med 24 %.  
 
Extraktivämnen reducerades under hela testperioden men vid luftningsförsök visades ingen 
förbättring av syretransportkoefficienten. 
 
Temperatur på ingående och utgående vatten varierade enligt figur 32. Då uppehållstiden 
var jämnare i detta försök varierade utgående temperatur mindre än tidigare försök. 
Ingående temperatur varierar på grund av produktionsvariationer. Under nästan hela 

testperioden var temperaturen över 40°C vilket är för varmt för de mesofila organismerna.  
 

 
Figur 32 visar temperaturvariationer under försöksperiod 3 

pH på ingående och utgående vatten ses i figur 33. Under slutet av perioden ökar utgående 
pH vilket kan tyda på att mikroorganismernas aktivitet ökar igen. 
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Figur 33 visar pH på ingående och utgående vatten 

Slam producerades under testperioden med undantag för ett fåtal provtillfällen. Då 
variationerna varit så stora kan ingen exakt slamproduktion beräknas. 
 
Kloratreduktion var fortsatt hög med en reduktion på 93 %.  
 

3.4 Parvis T-test 
Parvis T-test genomfördes för att redogöra hur stor sannolikhet det är att reduktion skett 
så att resultaten kan anses trovärdiga. Resultat under 0,03 (3 %) anses vara trovärdiga 
reduktionsgrader, se tabell 2.  
 

Parameter Testperiod 1 Testperiod 2 Testperiod 3 

TOC 0,0238 1,77495*10^-9 0,0100 

Kväve 0,0159 1,37406*10^-5 0,4598 

Fosfor  1,77224*10^-7 0,0309 

VFA 0,2488 5,01893*10^-7 0,7158 

Klorat  0,000257  

 
VFA-reduktion under testperiod 1 har varierat för mycket för att med säkerhet säga att den 
faktiskt varit 22 %.  
 
Vid analys av fosfor under testperiod 1 varierade reduktionsgraderna kraftigt, där det vid 
flertalet tillfällen var en högre utgående halt i utgående vatten. Orsaken till detta är troligtvis 
den mänskliga faktorn då problem uppstod vid analyserna och testerna fick göras om. 
 
Klorat reducerades inte under testperiod 1 på grund av att bärare inte var tillsatta i 
reaktorn, ingen anaerob zon kunde då uppnås vilket krävs för att erhålla kloratreduktion. 
 
Under testperiod 3 varierade reduktionsgraderna kraftigt, utgående värden var under flera 
provtillfällen högre än ingående. Klorat analyserades enbart en gång under testperiod 3 
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vilket visade en hög reduktion på 93 %. Det är endast sannolikt att TOC reducerades med 
19 % under den sista testperioden. 
 

3.5 Sammanfattning av resultat 
Testperiod 1 utan bärare i reaktorn visade en varierande reduktion av samtliga parametrar. 
 
Testperiod 2 visade reduktion av samtliga parametrar med en medelreduktion av TOC på 
40 % och 86 % reduktion av klorat. Vid ytspänningsanalys visades en högre ytspänning på 
utgående vatten vilket tyder på att ytaktiva ämnen brutits ned. Detta underlättar luftningen 
vilket sågs tydligare efter luftningsförsök på ingående och utgående vatten där hastigheten 
för syretransporten var dubbelt så hög i utgående vatten.  
 
Teoretiskt syrebehov R0 för en MBBR som försteg är 21,1 ton/dag. 
 
Testperiod 3 med isolerad tank inleddes vid stopp på CTMP-produktion och blekeri vilket 

resulterade i ett ingående avloppsvatten med en temperatur på 51°C. Vid efterföljande 
mikroskoperingstillfällen kunde inga mikroorganismer upptäckas i vattnet. Kväve, fosfor 
och VFA reducerades endast vid ett fåtal provtillfällen och TOC-reduktionen var kraftigt 
försämrad. Nedbrytningen av klorat var lika hög som vid tidigare provtillfällen. 
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4. Diskussion 
Vid temperaturer runt 40°C reducerades TOC och klorat med 40 % respektive 86 % under 
den korta tiden som avloppsvattnet befann sig i reaktorn.  Testperiod 3 hade en temperatur 

mellan 40 - 50°C vilket gynnar termofila bakterier istället för mesofila. När avloppsvattnets 

temperatur är ca 50°C pendlar det mellan olika sorters bakterier vilket påverkar försteget 
negativt. För att minska risken att slå ut biofilmen på bärarna bör avloppsvattnets 

temperatur vara cirka 40°C för att gynna mesofila bakterier.   
 
Under testperiod 2 har reduktion uppmätts för samtliga parametrar. Reduktionsgraden har 
varierat från dag till dag men då rimliga orsaker är kända kan resultaten anses trovärdiga, 
vilket innebär att ett biologiskt försteg i form av en MBBR som hanterar allt inkommande 
avloppsvatten med dess varierande temperatur kan underlätta reningen i luftad damm. 
Ytaktiva ämnen bryts ner under den korta reaktionstiden i försteget och luftningen blir 
dubbelt så effektiv. 
 
Den höga reduktionen av klorat i försteget kan möjliggöra en förändring av 
efterkommande reningssteg. Den anoxa zonen skulle kunna göras mindre och en ytluftare 
eller extra omrörare placerad i början av den luftade dammen skulle förbättra 
omblandningen av ingående vatten vilket kan underlätta luftningen ytterligare. 
 
Kväve, fosfor och VFA reducerades till låga nivåer under hela testperiod 2. Ingående halt 
till luftad damm kan vara en begränsande faktor för nedbrytning av organiskt material. Är 
det en låg ingående halt VFA, som är lättnedbrytbart material, kan det påverka tillväxten av 
olika mikroorganismer som kräver lättnedbrytbart material. Slammets uppehållstid i den 
luftade dammen är dock 16 dygn och reaktionstiden är sju dygn, detta gör att 
mikroorganismer kan anpassa sig till det svårnedbrytbara material som finns kvar och bryta 
ner det under den långa uppehållstiden. Det biologiska försteget har även brutit ner 
svårnedbrytbara ytaktiva ämnen vilket redovisas från ytspänningstester.  
 

Under testperiod 2 sjönk temperaturen i reaktorn med 9,6°C vilket är en stor 
temperaturvariation. Mikroorganismer som växte till sig på bärarna blev robusta och kunde 
klara stora temperaturskillnader och förändringar i avloppsvattnets sammansättning men 
för höga temperaturer gav förödande resultat. Efter en uppmätt ingående temperatur på 

51°C syntes inga mikroorganismer i vattnet vid mikroskopering. Den höga temperaturen 
berodde på produktionsvariationer då både CTMP-produktion och blekeri var stoppat. 
Ingående flöden till MBBR var till största delen kondensat med en hög temperatur.  
 
Tillsatsen av närsalter stoppades även under perioden vilket kan ha påverkat TOC-
reduktionen negativt då den största delen kväve i vattnet kan ha varit från komplexbildaren 
EDTA. På grund av detta kan ingående halt kväve tyckas vara tillräcklig men att det i själva 
verket var bundet i komplexbildaren som är svårnedbrytbar. Mikroorganismerna hade då 
inte tillräckligt med näringsämnen för celluppbyggnad vilket kan betyda att kväveinnehållet 
nu är begränsande då inget EDTA reducerades under den korta tiden vattnet befann sig i 
reaktorn. 

 
Under testperiod 1 skedde reduktion av alla parametrar men med en stor variation. Då 
vattnet endast luftats utan bärare är reningen inte lika stabil som när bärare med 
mikroorganismer är i reaktorn då de annars bryter ner till jämnare nivåer. 
Reduktionsgraden påverkades framförallt av uppehållstiden i testperiod 1. 
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Efter cirka två veckor in i testperiod 2 reducerades TOC ner till en jämnare nivå vilket 
tyder på att det krävdes så lång tid för att bygga upp en tillräcklig biofilm.  
 
Uppehållstiden är en parameter som har stor inverkan på reduktionsgraden då 
mikroorganismerna hinner bryta ner mer substrat under en längre uppehållstid. Förutom 
att uppehållstiden mättes med ett litermått och tidtagarur vilket kan vara felkällor i sig då 
ögonmått alltid är en osäkerhet så uppstod även problem med en slang som med jämna 
mellanrum slammade igen vilket påverkade uppehållstiden. För att förhindra igenslamning 
spolades slangen ur varannan dag vilket förändrade uppehållstiden då det fanns svårigheter 
att ställa in ventil för inflöde i ursprungsläget. Hög reduktion under en kort reaktionstid är 
fördelaktigt då en mindre reaktorvolym krävs samtidigt som större flöden kan renas. 
Medeluppehållstiden var under testperiod 2 fem timmar och en reduktionsgrad av TOC på 
40 % uppnåddes. MBBR-tekniken är således effektiv jämfört med en luftad damm där 
uppehållstiden är ca sju dygn.  
 
Den varierande och förhållandevis höga syrehalten har en större påverkan på 
energiförbrukning än på reduktionsgrader under pilotförsöket. Ett syreöverskott tillfördes 
tanken dygnet runt, främst för att säkerställa ordentlig omblandning. Mikroorganismerna 
hade därmed gott om syre för att oxidera organiskt material, dock till en kostnad då 
energiförbrukningen var högre än nödvändigt. Skulle en bristande omblandning ske kan det 
få allvarliga konsekvenser i form av en kraftig minskning av nedbrytningen under 
efterkommande veckor, vilket i slutändan kan bli en dyrare utgift än högre syresättning. 
Nedbrytningen kan ske med lägre syresättning än i pilotförsöket vilket kommer att bli fallet 
i en MBBR i fullskala.  
 
Mätning av slamvolymindex var inte möjligt vid något provtillfälle. Slam sedimenterades 
men det var för lite för en möjlig avläsning. Utgående vatten var grumligt och svårt att se 
igenom, förmodligen på grund av att det var ett stort antal frisimmande bakterier i vattnet 
som inte sedimenterar. En längre uppehållstid hade gynnat bakterier med bra 
slamegenskaper vilket hade kunnat förbättra slammet. Då utgående vattnen endast renats i 
ett försteg kommer vattnets egenskaper ändå förändras innan slutsedimentering då 
nedbrytning även ska ske i luftad damm under sju dygn.  
 
Försämrad omblandning inträffade under testperiod 2 då bärare låg stilla framför utflödet 
vilket stoppade vatten från att rinna ut till avlopp. Detta påverkade reduktionsgrader under 
en tid då uppehållstiden blev längre. Efter att bottenluftaren ställts i ett annat läge kunde 
ordentlig omblandning uppnås och uppehållstiden sänkas. 
 
Då blekt bakvatten bräddades och CTMP-produktionen avvek från normal produktion 
bildades mycket skum efter reaktorns kanter. Vid ett tillfälle hade även reaktorn skummat 
över. Bakvattnet bidrog även till ett högre pH. 
 
Karin Arvsells försök med enbart CTMP-vatten visade negativ påverkan på 
slamegenskaper som flytslam i den luftade dammen samtidigt som TOC- och COD-
reduktion var högre än vid rening av det totala avloppsvattnet. En intressant fortsättning på 
arbetet är att genomföra pilotförsök med enbart CTMP-vatten på plats på Stora Enso 
Skoghalls bruk för att undersöka hur stor betydelse avloppsvattnet från CTMP-produktion 
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har på reduktionsgrader. Detta för att avgöra om en specifik delström eventuellt ska ledas 
förbi försteget direkt till luftad damm.  
 
En annan intressant fortsättning på arbetet är att mäta SÄ vid flertalet tillfällen under en 
kort period för att kunna säkerställa slamproduktionen. Med den informationen kan 
verkligt luftningsbehov beräknas vilket skulle vara intressant för att se om det totala 
behovet för den biologiska reningen förändras med ett försteg.  
 
Hade pilotförsök 3 fortsatt under en längre period hade kanske eventuella reduktionsgrader 
i en termofil miljö med det totala avloppsvattenflödet redovisats, vilket även det är en 
intressant fortsättning på detta arbete. 
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5. Slutsatser 
Reningssteget har visat sig känsligt för allt för höga temperaturvariationer och 
slamegenskaperna har inte varit optimala. Då detta endast är ett försteg och vattnet ska 
vidare för fortsatt biologisk rening är detta inte de slutliga slamegenskaperna. Delflöden 
som har extra hög temperatur skulle kunna ledas förbi försteget direkt till den luftade 
dammen för att minimera risken att slå ut försteget. Alternativt kan ingående vatten kylas 

eller värmeväxlas ner till en temperatur under 45°C. 

 
En MBBR som försteg med en uppehållstid på fem timmar och ett medelflöde på 27 000 
m3/dag kräver en reaktorvolym på 5700 m3. Med de naturliga produktions- och 
temperaturvariationer som förekommer reduceras 40 % TOC och klorat med 86 %. Kväve, 
VFA och fosfor reduceras ner till låga nivåer. TOC-belastning på luftad damm sjunker efter 
ett försteg med 8,7 ton/dag.   
 
Nedbrytningen av extraktivämnen i försteget kan bidra till en effektivare luftning i den 
luftade dammen och luftningsförsök visade att syret i utgående vatten transporteras från 
bubblan till vattnet dubbelt så fort. 
 
Pilotförsöken har haft varierande reduktion men då orsaker är kända kan resultatet anses 
vara relevant. En investering i en MBBR som försteg till luftad damm på Stora Enso 
Skoghalls bruk kan resultera i ett driftsäkrare reningsverk som vid rätt utformning kommer 
rena ökad mängd avloppsvatten till angivna utsläppskrav vid en framtida 
produktionsökning. 
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