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Sammanfattning
Syftet var att finna en biologisk behandlingsmetodik för avloppsvatten som skulle 
kunna reducera utsläpp av näringsämnen till recipienten Humlebäcken från 
avloppsreningsverket (ARV) i Nyvång. Nyvångs reningsverk planeras uppgraderas och
utökas och därtill har ärendet nekats då utsläpp till Humlebäcken förfaras bli för höga. 
Mikroalger som behandlingsmetod för avloppsvatten undersöktes via litteraturanalys i 
både svenska klimat och vid uppskalning. Det kunde inte hittas metodik eller teknik för 
att på industriell skala använda mikroalger till behandling av avloppsvatten idag. Dock 
presenteras flera olika tekniker som kan kopplas samman för ökad effektivitet. Vidare 
finns det stor potential om att mikroalgssystem kan kopplas samman med andra 
industriers spillvärme och rökgaser för ökad produktion av biomassa och rening av 
rökgas. 
Andra former av kemisk försedimentering och anaerob behandling från Energipositiv 
Rening presenteras, möjligheten finns att dessa kan kopplas samman med 
mikroalgssystem för komplett behandling till lägre kostnader av konventionell 
behandlingsteknik. 
Till slut presenteras påverkande faktorer vid nordiska klimat och utmaningar i form av 
striktare reningskrav och återföring av slam. Det presenteras kort om andra biologiska 
tekniker som svampodling och multitrofiskt vattenbruk vilka kan kopplas samman med 
mikroalgssystem för ökad resurseffektivitet och högre reningsgrad. Se figur 18 för 
grafisk summering. 
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Abstract
The purpose was to find a biological treatment method for wastewater which could 
reduce emissions of nutrients to the recipient Humlebäcken from the wastewater 
treatment plant (WWTP) in Nyvång. Since Nyvång WWTP plans to upgrade and 
expand have been denied for fears of further contamination of Humlebäcken. 
Microalgae as a treatment method was examined in this literature analysis for Swedish
climates and upscaling. For industrial purposes no technique or method could be 
found which could be applied to wastewater currently. Several techniques are 
presented however in the hopes that in combining them a higher efficiency might be 
achieved. If microalgae systems could be integrated with waste heat and flue gas from
industry, then higher productivity could be achieved whilst reducing emissions from the
flue gas. 
Other forms of pre-sedimentation and anaerobic treatment methods from Energy 
Positive Purification systems are presented as there's a possibility these can be 
connected to microalgae systems for complete treatment and less costs. 
Factors which affect microalgae cultivation in Nordic climates and challenges in terms 
of stricter emission requirements and reuse of sludge are presented lastly. Other 
biological treatment methods like mushroom and multi-trophic aquaculture which can 
be integrated to microalgae systems are shown in hopes of achieving higher resource 
efficiency and pollution reduction. See figure 18 for graphical abstract.
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Förord
Det här examensarbetet har skrivits vid Högskolan Kristianstad i samverkan med Miljökontoret
i Åstorps kommun. Rapporten utgör det sista delmomentet till högskoleexamen i programmet 
miljöstrategi, mark, vatten och samhällsutveckling

Först och främst vill jag ge ett stort tack till Anders Aronsson, chef vid Miljökontoret i Åstorps 
kommun. Under rådande pandemi omständigheter och med så kort varsel var han vänlig nog att
ge mig en praktikplats som möjliggjort skrivandet av denna rapport. 

Lärorika veckomöten under praktiken, fritt val att skriva om intressanta problemställningar och 
möjlighet att bolla tankar och idéer på allvar och med skratt har gjort att både praktiken och 
examensarbetet överträffat alla mina förväntningar.

Jag vill även tacka Petra Johansson, miljöstrateg vid Miljökontoret i Åstorp, för att ha tagit sig 
tid med att förse mig med underlag men även besvarandet av mina enfaldiga frågor. 

Jag vill tacka Francesco Gentili, forskare vid vid SLU, vars forskning utgjort en av grunderna 
till denna rapport och som ställde upp på en väldigt lärorik intervju. Vidare försedde han mig 
med underlag som vägledde mig mot slutsatserna i denna rapport. 

Tack till Amanda Widén, utvecklingsingenjör vid NSVA, som försåg mig med underlag och 
intressanta rapporter samt hade tålamod att besvara alla mina frågor. 

Tack till Peter Thulin, affärsutvecklingschef vid Purac, för att på ett lättförståeligt sätt förklara 
tekniska processer i Energipositiv Rening och förutsättningar för processerna att flyta smidigt.

Tack till Gunnar Thelin, affärsutvecklingschef vid Ekobalans Fenix, som beskrev processtegen 
struvitutvinning och AnMBBR i Energipositiv Rening  samt diskuterade deras egna system.

Till slut vill jag tacka min handledare Ola Persson vid Högskolan Kristianstad för snabb 
respons, hjälp med frågor och hjälp med examensarbetets struktur. 



Ordlista
3ARV: Förkortning för de tre avloppsreningsverken i Nyvång, Ekebro och Kvidinge.

Anammox: Förkortning för anaerobisk ammonium oxidation. Anaerob behandling av 
framförallt kväve genom bakterier i fylum Planctomycetes.

AnMBBR: Från engelskans ”Anaerobic moving bed bioreactor”. En biogasreaktor med rörliga 
bärare där mikroorganismers biofilm kan tillväxa för behandling av avloppsvatten. 

ARV: Avloppsreningsverk. 

Autotrofi: Celler använder fotosyntesen för att omvandla oorganiskt koldioxid i atmosfären till 
organiska kolpartiklar som de bygger sin biomassa med (primär producent).  

BOD7: Från engelskans ”Biochemical Oxygen Demand”. På svenska biokemisk 
syreförbrukning. Representerar den mängd syre det hade tagit mikroorganismer att bryta ned 
det organiska materialet, i detta fall under 7 dagar. 

Bubbelinsulering: Dubbla lager polyetylen där det vid behov kan blåsas in bubblor mellan 
lagerna. Isoleringen är utvecklad i Norge och utökar odlingssäsongen dramatiskt. 

CO2 gödsling: Addition av kolkälla i form av rökgas till mikroalgssystem för att öka 
produktionen av algbiomassa. Finns även möjlighet att addera löst kol. 

DIN: Från engelskans ”Dissolved Inorganic Nitrogen”. Löst oorganiskt kväve på svenska, 
syftar till ammoniumkväve (NH4-N) och nitrat (NO3-N) mätt tillsammans. 

DRP: Från engelskans ”Dissolved Reactive Phosphorus”.  Löst reaktiv fosfor. Det fosfor i 
vatten som inte är partikelbundet.

Ekevång: Föreslaget namn till det uppgraderade, framtida, ARV i Nyvång som innebär att 
Ekebro och Kvidinge ARV läggs ner och kopplas om till Ekevång.   

ER: Energieffektiv Rening. Nytt koncept inom ARV, beskrivs mot slutet av rapporten. 

fBOD5: Filtrerat BOD

Gränsvärde: Överskridande av ett gränsvärde innebär ett direkt villkorsbrott som under vissa 
förutsättningar är straffbart enligt reglerna om otillåten miljöverksamhet.

Heterotrofi: Från grekiskan betyder det ”annan näring”, dvs. att de måste söka sina kolpartiklar 
från omvärlden. Människan, djur och svamp är bra exempel på heterotrofer. 

HRAP: Från engelskans ”High Rate Algal Pond”. Liknar ORP systemen i stort men kan skilja 
sig i att det är kontinuerliga system som strävar efter kortare retentionstider. 

HRT: Från engelskans ”Hydraulic Retention Time”. Hydraulisk retentionstid, den tid det tar för
avloppsvattnet att bli behandlat inom ett system eller en damm, från inlopp till utlopp. 

KR: Kompakt Rening. Nytt koncept inom ARV, beskrivs mot slutet av rapporten. 

Mixotrofi: Vissa organismer har möjlighet att skifta mellan autotrofi och heterotrofi. 
Mikroalger som förutom koldioxid kan använda organiskt bundet kol kallas mixotrofa. 

Mnkr: Miljoner kronor.

MPN: Från engelskans ”Most Probable Number”. Uttrycker ungefärlig mängd E. coli. i 100 ml.



NSVA: Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. Kommunägt bolag som hanterar dagvatten 
och spillvatten i åtta kommuner. 

ORP: Från engelskans ”Open Raceway Ponds”. Ibland används ORWP som förkortning. 
Dammar där vattnet cirkuleras om, ofta med roterande paddlar så att mikroalgerna kan 
maximera mottagning av solljus. Kan liknas vid HRAP systemen.    

PBR: Från engelskans ”Photobioreactor”. En fotobioreaktor optimerad för produktion av 
biomassa, oftast i genomskinliga ledningar med artificiellt ljus. 

PE: Personekvivalenter, skrivs oftast med små bokstäver (pe). I denna rapport antas ett värde av
70 g BOD7/pe per dag. 

PNA: Partiell nitrifikation-anammox. Bakterier verkar anaerobt utan behov av en kolkälla eller 
organiskt material. 

Riktvärde: Överskrids ett riktvärde blir verksamhetsutövaren skyldig till att ta nödvändiga 
åtgärder för att förhindra överskridandet. Endast om verksamhetsutövaren inte vidtar 
nödvändiga åtgärder kan överskridande av riktvärde bli straffrättsligt sanktionerat. 

Slam: Det finns tre typer: Primärslam innehåller toalettpapper, bajs och matrester. Bioslam 
innehåller biomassa från mikroorganismer. Kemslam innehåller flockar som bildas med 
fällningskemikalier och polymerer.

SMS: Från engelskans ”Spent Mushroom Substrate”. Efter skörd av svamp kan återstående 
substrat användas som ett filtreringsmaterial för bioremediering av vatten. 

TAG: Triacylglycerol. Kemisk förening i ester form där en glycerolmolekyl förenas med tre 
fettsyremolekyler. Kan efter transesterifiering omvandlas till biodiesel. 

TOC: Från engelskans ” Total Organic Carbon”. Totalt organiskt kol på svenska. 

Tot-N (Totalkväve): Inkluderar alla kvävefraktioner som vattnet innehåller, även organiskt 
bundet kväve i t.ex. växtrester. Väldigt näringslösa vatten kan ha mindre än 0.4 mg totalkväve/l
medan näringsrika vatten hamnar runt 1 mg/l tot-N. Värden ovan 2 mg/l är extrema men kan 
finnas i åar som tar emot jordbruksavrinning. 

Tot-P (Totalfosfor): Inbegriper organiskt och oorganiskt fosfor i både löst och partikulärt 
bunden form. Skåneslättens bakgrundsnivå är ca 0.025 mg/l, halter över 0.1 mg/l är höga.  

TS: Torrsubstans eller torrsubstanshalt. Vikten efter avvattning. 

TSS: Från engelskans ”Total Suspended Solids”. Mäter den totala koncentrationen av 
suspenderade partiklar (icke lösliga).

VSS: Från engelskans ”Volatile Suspended Solids”. Mäter koncentrationen av flyktiga 
suspenderade partiklar. Detta görs genom att värma TSS filtret till 550 °C i 30 minuter, den vikt
som förloras är mängden VSS. 
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Inledning 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) har ansökt om att uppgradera och bygga ut 
avloppsreningsverket (ARV) i Nyvång, Åstorps kommun i Skåne, till det som i framtiden ska 
kallas för Ekevång ARV. Humlebäcken mottar idag Nyvångs utgående vatten och vid eventuell
uppgradering kommer Ekebro och Kvidinge ARV stängas och deras avloppsvatten ledas om till
framtida Ekevång (Miljöprövningsdelegationen 2019).

Länsstyrelsen har gett avslag på ansökan då Humlebäcken idag redan har en dålig kemisk status
och inte kan ta emot större mängder totalfosfor (Miljöprövningsdelegationen 2020). Det är 
Humlebäckens statusklassning för volymavvikelse och flödets förändringstakt, inom 
kvalitetsfaktorn hydrologisk regim, som vid uppgradering förändras från Hög till God. Då 
nyare och effektivare reningsteknik planeras användas i Ekevång överskrids inga 
statusklassningar i form av näringsämnen eller föroreningar. Men det ökade flödet leder till att 
mer totala näringsämnen fås in och släpps ut, även om riktlinjer och gränsvärden inte 
överskrids. 

Uppgraderingen av reningsmetodiken innebär en totalt något högre belastning på Humlebäcken
men en mindre total belastning på Vege å, som är recipient för Humlebäcken. Kartan i figur 1 
visar Nyvång ARV (Reningsv. i figur 1), Humlebäcken i ljusblått och Vege å i mörkblått 
(streckad). Reningsverkets utkommande vatten kan följas längs med Humlebäcken i ca 3 km 
tills det når Kölebäcken som efter ca 1-1,5 km rinner in till Vege å. 

Kvidinge ARV släpper ut sitt vatten till Rönneå och är anpassat för färre än 10 000 pe, det 
innebär att det idag saknas krav på kväverening varvid mer än 30 mg/l totalkväve släpps ut 
idag. Slam som bildats vid Kvidinge ARV transporteras idag till Nyvång för behandling. 
Eventuell uppgradering av Nyvång innebär att utsläppet till Rönneå upphör och att 
transporterna mellan reningsverken upphör. 

Kostnader för att separat uppgradera Nyvång och Ekebro ARV har beräknats till 28-32 och 
32,5-50 mnkr respektive. För att slå ihop reningsverken krävs att Ekebro och Kvidinge ARV 
stängs ner och kopplas om till det framtida Ekevång ARV och uppskattas kosta mellan 66-89 
mnkr (NSVA 2020a, 2020b, 2020c). Även om den initiala investeringskostnaden kan vara 

1

Figur 1. Karta från VISS. Humlebäcken kan ses i ljusblått och Vege å i mörkblått (streckad). 
Reningsv. till öst (högra) sidan av kartan är Nyvångs reningsverk (ses i röd ring) (VISS 2021).



högre vid en uppgradering av Nyvång till Ekevång anser NSVA att det är en lönsam investering
då det minskar driftkostnader med 2 mnkr per år. Då reningsverk är infrastruktur som kan 
användas på lång sikt menar NSVA att det är lönsammare att investera i ett större ARV än flera
separata. Det öppnar även möjligheten att med en mindre investering lägga till nya reningssteg 
för läkemedelsrester eller striktare gränsvärden vid 2030 eller tidigare. 

Denna rapport har skrivits för att belysa möjliga biologiska behandlingstekniker som kan 
ersätta eller komplettera existerande ARV. Förhoppningen är att addition av biologiska steg kan
hjälpa ARV nå striktare utsläppskrav samtidigt som producerad biomassa kan omvandlas till  
biodrivmedel. Metodik och teknik för mikroalger är idag inte tillräckligt utvecklade att kunna 
appliceras på industriell skala, men möjligheten att utveckla fungerande biologiska system vid 
olika klimatförhållanden är självklara. 

Syfte 
Syftet med detta examensarbete var att finna en lösning till det totala utsläppet av fosfor in till 
Humlebäcken vid en uppgradering av nuvarande ARV i Nyvång. Då ansökan fått avslag från 
Miljöprövningsdelegationen ville Åstorps kommun se om det fanns någon biologisk metodik 
som skulle kunna reducera näringsämnen ytterligare. Mikroalger föreslogs som ett alternativ då
biomassan den producerar kan omvandlas till biodrivmedel och jordnäringsmedel.

I väntan på ytterligare besked i ärendet har det i denna litteraturanalys setts till huruvida 
mikroalger kan ersätta eller adderas till reningsprocessen och om det är ett realistiskt alternativ i
svenska klimat. Hur konventionella reningsverk fungerar och huruvida det finns modernare 
metoder ska undersökas och jämföras. Efter inventering av inkommande avloppsvatten ska ett 
alternativ till konventionell behandling presenteras i ett processchema där föreslagna processteg
kan plockas ut och brukas efter lokala förutsättningar och behov. 

Litteraturanalysen är framtagen som ett informationsmedel för Åstorps kommun att bättre 
förstå processerna bakom mikroalgsodling och vilka förutsättningar det finns för reningsverket 
i Nyvång att inkludera mikroalger i sin behandlingsmetodik. 

Avgränsningar
Denna litteraturanalys ämnar inte finna en komplett teknisk lösning på hur mikroalger 
behandlar avloppsvatten. Det är idag för tidigt att utveckla mikroalgssystem för behandling av 
avloppsvatten på industriell skala i nordiska klimat även om det finns tydliga riktlinjer om mot 
vilken riktning det bör gå.

I Sverige finns möjlighet att uppnå högre resurseffektivitet samt gå i riktning mot cirkulär 
ekonomi med hjälp av industriell synergi med avloppsreningsverk som en central del i hur 
näringsämnen återvinns och återförs. Det berör tyvärr samhällsplanering vilket är utanför 
omfattningen av denna rapport. Det återstår att det är av oerhörd vikt att industrier i förväg 
planeras med bästa möjliga resursflöde inte bara inom en anläggning, utan gentemot andra 
verksamheter också.
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Bakgrund
Fotosyntesen är det medel som organismer som växter, alger, koraller och även vissa bakterier 
använder för att omvandla vatten och koldioxid till organiska molekyler som bildar biomassa. 
Det är uppskattat att mer än 100 TW energi lagras i form av mer än 100 miljarder ton biomassa 
varje år (Barber 2007). I en litteraturanalys av 179 livscykelanalyser (LCA) om biobränslen 
mellan 2009-2020 varnar Jeswani, Chilvers och Azapagic (2020) att odling av första 
generationens biodrivmedel som majs och sockerrör för etanol eller palmträd för biodiesel ger 
upphov till försurning, eutrofiering samt mindre vatten och biodiversitet. Visserligen ger 
biodrivmedel upphov till minskade växthusgaser inom transportsektorn men externa effekter, 
kostnader och behov av stora landarealer som konkurrerar med livsmedel gör den första 
generationens drivmedel oanvändbara på lång sikt (Atabani et al. 2013; Jeswani, Chilvers & 
Azapagic 2020). Andra generationens biodrivmedel består främst av råvara som inte kan 
omvandlas till livsmedel t.ex. matavfall, avloppsslam eller gödsel. Grödor som används kallas 
energigrödor och utgörs av snabbväxande växter som Miscanthus och Jatropha eller t.ex. 
kvideträd, poppelträd eller skogsavfall där lignocellulosan utnyttjas (Jeswani, Chilvers & 
Azapagic 2020). Tredje generationens biodrivmedel antas vara mikroalger då dess resursbehov 
kan mötas av avfallsströmmar i samhället (Ferro 2019; Jeswani, Chilvers & Azapagic 2020).

Mikroalger är fotosyntetiska mikroorganismer som i likhet med växter tillverkar biomassa och 
syrgas från vatten, koldioxid och solljus. Termen alger kan referera till både makroalger som 
brunalg och mikroalger som Chlorella sp.. Fördelen med mikroalger är att de kan odlas i både 
söt- och saltvatten och att de kan nyttja oorganiskt kol, kväve och fosfor. Rent praktiskt betyder
det att rökgas från förbränning kan pumpas in till algerna som kan assimilera koldioxiden i 
rökgasen, så kallad CO2 gödsling (Avfall Sverige 2009; Gentili 2014; Hughes & Benemann 
1997). 

Ett konventionellt avloppsreningsverk har förutsättningar att omvandla existerande dammar 
eller addera ytor för att odla mikroalger. Ifall industriell rökgas eller spillvatten kan nyttjas i 
processen leder det inte bara till ökad produktivitet men även till ökad hållbarhet inom flera 
sektorer (Avfall Sverige 2009; Gentili 2014; Hughes & Benemann 1997; Mohsenpour, 
Hennige, Willoughby, Adeloye  & Gutierrez 2021). Vatten, näringsämnen och koldioxid som 
annars ska släppas ut kan istället omvandlas till biomassa som kan användas som en resurs 
(Benemann, Weissman, Koopman & Oswald 1977; Griffiths 2009; Mayers et al. 2016; 
Mehrabadi, Craggs & Farid 2015). Det är inte bättre teknologi och metodik som kan göra 
mikroalgsodling en lönsam och hållbar verksamhet, utan dess integration med andra industrier 
(Benemann et al. 1977; Chen, Zhao & Qi 2015; Ferro 2019; Jeswani, Chilvers och Azapagic 
2020; Krustok 2016; Mayers et al. 2016; Rawat et al. 2013).  

HRAP system uppfanns av William Oswald och hans kollegor under 50-talet (Oswald & 
Golueke 1960). Tillsammans med Benemann et al. (1977) argumenterade de om hur 
fotosyntesen kan tillgodose alla människans behov om bara resursflödena strukturerades om för
att omvandla biologiskt avfall till användbar biomassa. Benemann et al. (1977) valde att 
fokusera på mikroalger i sent 70-tal av samma anledning som det är aktuellt idag, en outnyttjad 
resurs som kan hjälpa oss på vägen mot hållbarare och resurseffektivare samhällen. 
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Material och metoder
Denna rapport har skrivits som en litteraturanalys med grund i den avslagna ansökan NSVA har
gjort om en uppgradering av ARV i Nyvång. Samrådsunderlag (Rutgersson 2015), remiss och 
beslut från Miljöprövningsdelegationen (2019, 2020) har utgjort underlag för att förstå ärendet. 
Miljörapporter om de 3ARV för 2019 (NSVA 2020a, 2020b, 2020c) mottogs av Amanda 
Widén1, utvecklingsingenjör vid NSVA. Värden från miljörapporterna har använts för att göra 
uppskattningar om ett framtida Ekevång. 

För att söka litteratur har ”Google Scholar” använts. Det har sökts på både svenska och 
engelska, termer som använts följer på bara svenska: ORP, HRAP, mikroalger, avloppsvatten, 
avloppsreningsverk, biologisk rening, AnMBBR, bioremediering, LED, intermittent, belysning, 
system, cirkulär, näringsämnen, fosfor, kväve, avskiljning, filtrering, musslor, IMTA, sötvatten.

Annan litteratur har hittats genom referenser i de lästa rapporterna. Då mikroalgsodling är ett 
relativt nytt område så saknas det omfattande litteratur om anläggningar i större skala. Följande 
anläggningar har fokuserats mer på i denna rapport för att kunna konkretisera arbetet bättre. 

Umeå: Vakin AB (före detta Umeva AB): Vid Öns ARV i Umeå prövades ett 400 L HRAP 
system i en rapport från Avfall Sverige (2009), rapporten är skriven av Francesco Gentili2, 
forskare vid SLU som det togs kontakt med och som lyckligtvis ställde upp på en intervju. 
Ytterligare experiment från Lorenza Ferro presenteras där mikroalger odlats i ett 880 L system 
(Ferro 2019; Ferro, Gentili & Funk 2018; Ferro, Gorzsás, Gentili & Funk 2018).

Nya Zeeland: NIWA (National Institute of Water and Atmospheric Research Ltd): Nya 
Zeelands nationella forskningsinstitut byggde 2010 världens största HRAP system på fem 
hektar för behandling av avloppsvatten med mikroalger. Forskning av Rupert Craggs, Donna 
Sutherland och Jason Park om effekter vid uppskalning och konfiguration av större HRAP 
system presenteras (Craggs, Sutherland & Campbell 2012; Park & Craggs 2010, 2011; Park, 
Craggs & Shilton 2011; Sutherland, Park, Ralph & Craggs 2020a; Sutherland, Park, Heubeck, 
Ralph & Craggs 2020b; Sutherland, Turnbull & Craggs 2014, 2017). 

Lund & Trelleborg: IVL Svenska Miljöinstitutet, Purac AB, Lunds kommun, Veolia Water 
Technologies AB, Norups Gård Bioraff AB, SLU, Heliospectra, LTH, Trelleborgs kommun, VA 
SYD/Sweden Water Research AB, Alfa Laval AB, Aquaporin A/S, Ekobalans Fenix AB: Ett stort
projekt med flera involverade grupper i Skåne. Gentili2 introducerade och skickade den 
sammanfattande rapporten ”Den varma och rena staden 2”. Projektet presenteras mot slutet av 
denna rapport och har utgjort en viktig del för slutsatser som tagits i denna rapport. Peter 
Thulin3 från Purac och Gunnar Thelin4 från Ekobalans ställde vänligen upp på att besvara 
frågor om projektet och förtydliga oklarheter.

Till slut måste det erkännas att uppskattningar som gjorts i denna rapport är servettmatematik, 
därtill ska förslag på systemlösningar som ges endast tas som tips om framtida undersökning. 
Uppskattningar i tabeller är markerat i blått och viktiga värden i grått.

4

1Amanda Widén, utvecklingsingenjör NSVA AB, e-post och telefonsamtal den 19 maj 2021.

3Peter Thulin, affärsutvecklingschef Purac AB, telefonsamtal den 11 maj 2021.

2Francesco Gentili, forskare vid SBT (SLU), zoommöte den 7 maj 2021.

4Gunnar Thelin, affärsutvecklingschef Ekobalans Fenix AB, telefonsamtal den 18 maj 2021.



Resultat
Resultat har delats upp i fyra sektioner. För grafisk sammanfattning se figur 18 (ss. 33). 

Konventionella kommunala avloppsreningsverk (ARV)
Kommunala trestegs avloppsreningsverk består i regel av mekanisk, biologisk och kemisk 
rening som förklaras i tabell 1 nedan. Biologiska reningssteg med mikroorganismer är redan 
idag ett av delstegen i konventionell trestegs avloppsrening. Vilken följd stegen sker i beror på 
faktorer som personekvivalenter (pe), tid för byggnation och eventuella uppgraderingar samt 
ekologisk och kemisk status på mottagande vattendrag. Galler utgör i princip alltid det första 
delsteget för att avskilja grovpartiklar och förorenande partiklar och följs oftast av sandfång. Då
sandfång inte används går det vidare till försedimentering. Delsteg 1 och 2 i mekanisk rening är
processer som med all förmodan kommer fortgå även i annan typ av rening. Ordningen på 
delstegen kan ändras efter behov efter det initiala mekaniska delsteget. 

Mekanisk rening (steg 1) Biologisk rening (steg 2) Kemisk rening (steg 3)

Delsteg
1

Galler: Avskilja grovpartiklar, 
skydda efterföljande steg från 
igensättning. Tar bort 100% av 
grovpartiklar och material samt ca 
60-70% av suspenderade partiklar.   

Aktivslamprocess (4 h): 
Mikroorganismer i luftade 
dammar matas bioslam som 
bryts ner till koldioxid och 
vatten, ammoniak blir nitrit.

Förfällning (15 min): Avlastar 
biologisk rening och skyddar den 
mot toxiska föroreningar. Mer 
primärslam bildas och mindre 
bioslam. 

Delsteg
2

Sandfång (20 min): Avskilja tunga 
partiklar som sand och grus, luftas 
för att underlätta fettavskiljning, 
skydda efterföljande steg från 
igensättning. 

Mellansedimentering (2 h): 
De fullvuxna bakterierna 
och resterande slam 
avskiljs.

Simultanfällning: Fosforfällning 
som sker under 
aktivslamprocessen. Följs upp av 
eftersedimentering. 

Delsteg
3

Försedimentering (3 h): Avskilja 
resterande partiklar, fett avskiljs från 
ytan, minska belastning på 
efterföljande steg. 

Biobädd: Biobäddar 
används vid mindre 
reningsverk istället för 
aktivslamproces. 

Efterfällning (3 h): Ett separat steg 
där fosfor avskiljs  och kan fånga 
slamflykt. Följs upp av 
eftersedimentering.

Kväve 10-15% 25-40%

Fosfor 10-15% 25-40% 75-95%

BOD7 30% 85-95% >90%

Avloppsvatten innehåller organiskt fosfor av löslig och olöslig form som i reningsverk bryts ner
till ortofosfat (PO4

3-). I figur 2 nedan visas det hur oorganiskt fosfor förekommer som ortofosfat
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Figur 2. Olika former av fosfor som kan finnas i avloppsvatten, anpassad efter Salmonsson et al. (2017).

Tabell 1. Konventionell trestegs avloppsrening och reduktion av näringsämnen (Lidström 2013).



och polyfosfat (Henze, Herremoës, Jansen & Arvin 2002; Salmonsson, Jönsson, Andersson, 
Bergslilja & Erikstam 2017). 

I ARV kan partikulärt organiskt fosfor avskiljas som slam, beroende på fällningskemikalie fås 
ytterligare metallfosfater som fälls ut ur vattnet. I konventionella ARV och aktivslamprocessen 
kan det avskiljas uppemot 95% organiskt material och fosfor, för kväve är det ca 20% som 
avskiljs med slammet medan 30-60% avgår till atmosfären (Hållbar slamhantering 2020).  

Nyvång, Ekebro och Kvidinge avloppsreningsverk (3ARV)
De tre avloppsreningsverken i Nyvång, Ekebro och Kvidinge (3ARV) använder idag olika 
varianter av metodik beskriven i tabell 1. Anslutna personer (pe) och vattenflöde varierar vilket 
påverkar näringsvärdena i vattnet. Utgående (exkl. brädd) mängder totalkväve (N-tot), 
totalfosfor (P-tot) och biokemisk syreförbrukning (BOD7) under 2019 visas i figur 3-5 nedan.
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Nyvång ARV

Ekebro ARV

Kvidinge ARV

m
g

/l

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årsmedel
0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

3ARV N-tot 

Riktvärde (år): Nyvång 15 mg/l. Ekebro 12 mg/l. 

Nyvång ARV

Ekebro ARV

Kvidinge ARVm
g

/l

Figur 3. Totalkväve, N-tot, för de tre avloppsreningsverken, 3ARV. Kvidinge ARV har inga riktvärden för
kväverening och utför endast försedimentering som kväverening. Anpassad från NSVA (2020a, 2020b, 2020c).

Figur 4. Totalfosfor, P-tot, för de tre reningsverken, 3ARV. Anpassad från NSVA (2020a, 2020b, 2020c). 
Det höga utsläppet från Ekebro ARV under juni berodde på driftstörning NSVA (2020a). 



De totala årsvärdena för näringsvärden, slam och resursbehov kan ses i tabell 2-4 nedan där 
viktiga värden markerats i grått medan uppskattningar för Ekevång markerats i blått. 
Uppskattningar har gjorts utefter Nyvångs reningsgrad för 2019 på N-tot 71%, P-tot 95% och 
BOD7 98% (NSVA 2020c). 

Avrundat är det 25 ton totalkväve, 0,5 ton totalfosfor och 8 ton organiskt material som utgår 
med vattnet vid framtida Ekevång. Näringsämnen och organiskt material som avskiljts från 
vattnet har mestadels övergått till slam men kan även avdunsta som kvävgas enligt Widén1. 
Utgående fosfor vid Ekevång uppskattas till 0,17 mg/l, strax under riktvärdet på 0,2 mg/l, men 
då inget utrymme finns för variation bedöms reningsgraden otillräcklig menar Widén1.

Reningsverk Flöde Flöde m3 N-tot mg/l N-tot kg P-tot mg/l P-tot kg BOD7 mg/l BOD7 kg

Nyvång In 1 525 826 ≈ 28 43 396 ≈ 3,4 5 174 ≈ 141 215 151

Nyvång Ut 1 525 826 ≈ 8,3 12 594 ≈ 0,17 256 ≈ 3,0 4 526

Nyvång %R. - - 71% 71% 95% 95% 98% 98%

Ekebro In 1 287 471 ≈ 30,6 38 574 ≈ 3,0 3 993 ≈ 129 171 688

Ekebro Ut 1 287 471 ≈ 15,1 19 391 ≈ 0,28 359 ≈ 5,9 7 641

Ekebro %R. - - 50% 50% 91% 91% 95% 95%

Kvidinge In 100 286 ≈ 39,8 3 986 ≈ 4,8 481 ≈ 138 13 790

Kvidinge Ut 100 286 ≈ 30,9 3 098 ≈ 0,19 19,4 ≈ 5,6 561

Kvidinge %R. - - 32% 32% 96% 96% 96% 96%

Ekevång In 2 913 583 32,8 85 956 3,3 9 648 137,5 400 629

Ekevång Ut 2 913 583 9,5 24 927 0,17 483 2,8 8 012

Ekevång %R. - - 71% 71% 95% 95% 98% 98%

7

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årsmedel
0

2

4

6

8

10

12

0

2

4

6

8

10

12

3ARV BOD7 

Gränsvärde (år): 10mg/l. Riktvärde (månad, kvartal för Kvidinge): 10 mg/l

Nyvång ARV

Ekebro ARV

Kvidinge ARV

m
g

/l

Figur 5. Biokemisk syreförbrukning, BOD
7
, för de 3ARV. Anpassad från NSVA (2020a, 2020b, 2020c).

1Amanda Widén, utvecklingsingenjör NSVA AB, e-post och telefonsamtal den 19 maj 2021.

Tabell 2. Näringsvärden för de 3ARV under 2019, anpassat från NSVA (2020a, 2020b, 2020c) 
%R.: Reningsgrad



I tabell 3 nedan visas tillståndsgiven belastning, procentuell kapacitet och utfall för 2019. 
Nyvångs överkapacitet på nästan 20 000 personekvivalenter (pe) är en av anledningarna till 
varför Nyvång valts för uppgradering. Uppskattningar för Ekevång visas i blått.

ARV Parameter Enhet Tillståndsgivet % av kapacitet Utfall 2019

Nyvång Anslutning medeldygn (pe) pe 28 000 30 8 421

Flöde, medeldygn m3/d 7 500 56 4 180

BOD7, årsmedel kg/d 2 200 27 589

N-tot, årsmedel kg/d - - 119

P-tot, årsmedel kg/d - - 14

Ekebro Anslutning medeldygn (pe) pe 14 300 46 6 507

Flöde, medeldygn m3/d 4 000 88 3 527

BOD7, årsmedel kg/d 1 750 27 470

N-tot, årsmedel kg/d 315 34 106

P-tot, årsmedel kg/d - - 11

Kvidinge Anslutning medeldygn (pe) pe 2 400 23 540

Flöde, medeldygn m3/d 840 33 275

BOD7, årsmedel kg/d 160 24 38

N-tot, årsmedel kg/d - - 11

P-tot, årsmedel kg/d - - 1,3

Ekevång Anslutning medeldygn (pe) pe - 55 15 468

Flöde, medeldygn m3/d - - 7 982

BOD7, årsmedel kg/d - - 1 097

N-tot, årsmedel kg/d - - 236

P-tot, årsmedel kg/d - - 26,3

Uppskattade dagsvärden för ett framtida Ekevång blir 26,3 kg fosfor, 236 kg kväve och 1 097 
kg organiskt material och ett dygnsflöde på 7 982 m³. 

Mängd producerat slam och andel näringsämnen visas i tabell 4 nedan, men externslam som 
Nyvång och Ekebro tar emot har inte inkluderats, detta då externslam inte är en produkt av 
mängd avloppsvatten som ARV behandlar. TS står för torrsubstanshalt. 

ARV Ton Ton TS TS % N-tot mg/kg TS N-tot kg P-tot mg/kg TS P-tot kg

Nyvång 1 050 300,8 28,6 43 932 13 216 28 115 8 458

Ekebro 579 188,5 32,5 40 997 7 728 29 996 5 654

Kvidinge 988 42,5 4,3 54 892 2 331 20 741 881

TOTAL 2 617 531,8 - ≈ 46 607 23 275 ≈ 26 284 14 993
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Tabell 3. Tillståndsgiven och faktisk produktion i 3ARV för 2019 (NSVA 2020a, 2020b, 2020c).

Tabell 4. Slam och näringsinnehåll för 3ARV 2019 (NSVA 2020a, 2020b, 2020c).



Externslam som tas emot är för Nyvång ca 1 805 ton externslam från Ekeby ARV samt 1 184 
ton från NSRs trekammarbrunnar (NSVA 2019c). Slam som bildas vid Kvidinge ARV skickas 
även till Nyvång ARV för behandling (NSVA 2019b). Ekebro ARV tar idag emot 921 ton från 
NSRs trekammarbrunnar (NSVA 2019a). Givet dessa förutsättningar kan det antas att ett 
framtida Ekevång även mottar dessa mängder externslam (exklusive Kvidinge som läggs ner 
och blir en del av det framtida ARV). Det uppskattas därmed att framtida Ekevång tar emot ca 
3 910 ton externslam vilket ger ett totalslam på 6 527 ton. Andel fällningskemikalier i slammet 
estimeras till ca 1 350 ton.

I tabell 5 nedan presenteras energibehov och resurser som används under årlig drift av de 
3ARV och för Ekevång adderas värdena ihop för en uppskattning om dess storlek i blått. För 
Ekevångs totala energiförbrukning under 2019 har 0,67 kWh/m3 från Nyvång använts för att 
beräkna total använd energi. 

ARV Energi
kWh/år

Energi
kWh/m3 

Järnklorid ton
(fällning)

Polymer ton
(avvattning)

Etanol ton
(kolkälla)

Eldningsolja m3

(uppvärmning)

Nyvång 1 023 895 0,67 149,8 3 93,9 2,5

Ekebro 793 837 0,62 200 10,4 106,5 3,9

Kvidinge 124 465 1,24 31,2 - - -

Ekevång 1 952 100 0,67 381 13,4 200,4 6,4

Sammanlagt blir det ca 600 ton tillagt material bestående av 381 ton järnklorid, 13 ton polymer 
och 200 ton etanol som tillförts de 3ARV och som uppskattas förbrukas vid Ekevång (NSVA 
2020a, 2020b, 2020c).

Planerade behandlingssteg i framtida Ekevång ARV 
Behandlingssteg för det planerade nya ARV Ekevång har inte fastställts ännu men nedan följer 
en preliminär utformning enligt Rutgersson (2015) och Lidström (2013).

Preliminär mekanisk behandling: Galler och sedimentationsprocesser som sandfång och 
försedimentering. Ifall biologisk fosforavskiljning väljs kan primärslamshydrolys med 
mekanisk sandtvätt användas istället. 

Sekundär biologisk behandling: Befintliga biobäddar förmodas ersättas med aktivslamprocess 
med utökad biologisk avskiljning av fosfor. Ifall biologisk fosforavskiljning används ska här 
istället användas hydrolys av någon form, t.ex. sidoströmshydrolys för organiskt material. Här 
kan även användas andra kväveavskiljningsprocesser som för- och efterdenitrifikation. 

Tertiär kemisk behandling: Som komplement till biologisk fosforavskiljning kan kemisk 
efterfällning av fosfor användas. 

Kvartärt poleringssteg: Ersätta befintliga sandfilter med skivfilter eller annan likvärdig 
poleringsteknik. 
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Tabell 5. Resursbehov för 3ARV 2019 (NSVA 2020a, 2020b, 2020c).



Slambehandling: Befintlig slamförtjockare och mekanisk förtjockare med utökad kapacitet 
samt avvattning via den befintliga slampressen. Utformningen beror på val av tidigare 
behandlingsmetodik. 

Rejektvattenbehandling: Befintlig installation kan användas som den är eller tas med i 
huvudbehandling. 

Rötning: Befintlig rötningsverksamhet kan användas vid framtida Ekevång. 
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Avloppsvattenbehandling med mikroalger
Odling av mikroalger sker främst genom två olika system, ett med öppna dammar, s.k. ”Open 
Raceway Ponds” (ORP), eller ”High Rate Algal Pond) HRAP som används mest för 
avloppsvatten, är lättare att underhålla och kostar mindre i installations- och driftkostnader. Det
andra systemet är slutna system som har högre kostnader, s.k. fotobioreaktorer (PBR) som 
används mest för att producera specifika ingredienser som enzymer, hemproteiner, läkemedel, 
livsmedel eller kosmetika (Avfall Sverige 2009; Mayers, Ekman Nilsson, Svensson & Albers 
2016). HRAP system kostar visserligen mindre men de behöver mycket större areal. I 
litteraturen används både termen ORP och HRAP för att beskriva system liknande det som 
visas i figur 6 nedan. 

Då ingen teknisk skillnad har funnits mellan de två termerna används hädanefter termen HRAP 
för att beskriva system med öppna dammar som rörs om. Eventuellt kan det finnas ett intag där 
CO2 kan pumpas in i systemet, så kallad CO2 gödsling som inkluderats i figur 6 ovan. 

Optimal temperatur för de flesta mikroalger ligger mellan 20-25°C, vid lägre temperaturer 
fungerar de enzymatiska processerna sämre vilket leder till mindre tillväxt och celldelning i 
mikroalgerna (Ferro 2019; Mustafa, Hayder & Jagaba 2021). För varje 10°C som temperaturen 
sjunker under optimala förhållanden uppskattas det att tillväxten hos mikroalger minskar med 
50% (Ahlgren 1987). De behöver även stora mängder näringsämnen jämfört med traditionella 
växter, ca 6-8 ton kväve per hektar och år (Rawat, Ranjith Kumar, Mutanda & Bux 2013). 
Djupet i dammarna påverkar det ljus som mikroalgerna mottar, dock finns det otydligheter 
kring optimalt djup med rekommendationer på allt mellan 10 till 100 cm djup. Sutherland, 
Turnbull och Craggs (2014) prövade mikroalger på 20, 30 och 40 cm djup i avloppsvatten och 
deras resultat visade att 40 cm djup i dammar gav störst fotosyntetisk förmåga och assimilering 
av kväve. 
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Figur 6. Odling av mikroalger i ett HRAP system (eller ORP) med paddlar för omrörning och CO
2
 gödsling.

Berms, en form av staket, används för att leda biomassan runt i dammen. Anpassad efter Avfall Sverige (2009). 



Det positiva med HRAP systemen är att de lättare skalas upp, billigare att konstruera och kan
anpassas till dagens använda ARV (Craggs, Sutherland & Campbell 2012; Ferro 2019; Mayers
et al. 2016). Det negativa med dessa system är att de har låg ljusomvandlingseffektivitet, låg
produktion av biomassa, ostabil behandlingseffektivitet beroende på ljus och temperatur  plus
risk för kontaminering av andra mikroorganismer (Acién,  Gómez-Serrano, Morales-Amaral,
Fernández-Sevilla  &  Molina-Grima  2018;  Ferro  2019;  McBride  et  al.  2014).  De  största
problemen för behandling genom  HRAP idag som motverkar  dess användning är den stora
landareal som behövs eller den långa retentionstiden som gör att så pass stora dammar behövs
(Mustafa, Hayder & Jagaba 2021; Persson, Thulin & Paulsson 2016). 

För att minska landarealen i ett HRAP system kan det kombineras med försedimentering för att
avskilja  organiskt  material,  då  bör  landarealen  inte  behöva  mer  än  ett  två  damms
oxidationssystem (Craggs, Sutherland & Campbell 2012). Figur 7 nedan visar ett schematiskt
diagram, med processteg, flöden och möjliga slutprodukter i ett HRAP system.

Avloppsvatten i ARV har normalt ett kol till kväve förhållande (C/N) på 3:1 (Benemann 2003;
Craggs,  Sutherland  &  Campbell  2012).  Det  är  halva  kol/kväve  förhållandet  jämfört  med
mikroalgers 6:1 (C/N), vilket innebär att mikroalger är begränsade av kolmängden i vattnet och
endast kan omvandla hälften av kvävet i avloppsvattnet. Det behövs en extern kolkälla som
koldioxid  för  att  algerna  ska  kunna assimilera  allt  kväve  (Park  & Craggs  2011).  Utan  en
kolkälla  fick Craggs,  Sutherland och Campbell  (2012) ett  resultat  på 8 gram biomassa per
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Figur 7. HRAP system med försedimentering och rötningstank för behandling av organiskt material och algbiomassa.
Vid behov kan ytterligare polering ske efter skörd av algbiomassa. Processchemat i figur 7 skapades från 

beskrivningar i (Craggs, Sutherland & Campbell 2012; Ferro 2019; Gutiérrez et al. 2016; Park & Craggs 2010, 2011).



kvadratmeter och dygn medan en addition av kolkälla gav mellan 12-20 gram biomassa per
kvadratmeter och dygn (Park & Craggs 2011).

Hur den producerade biomassan ska  avskiljas från vattnet finns det flertalet tekniker för med
olika  effektivitet.  För  flockulering  kan  polymer  (katjonisk  stärkelse  och  poly-
diallyldimetylammonium  klorid),  salter,  kitosan  och  cetyltetrametylammoniumbromid
användas, även pH inducerad flockulering fungerar (Gerchman et al. 2017; Hansel, Riefler &
Stuart 2014). Varsamhet bör tas vid användning av kemiska och syntetiska fällningsmedel då
de kan kontaminera biomassan beroende på användningsområde (Mustafa, Hayder & Jagaba
2021). 

Naturlig  flockulering  kan ökas  genom att  återcirkulera  2-10% av alger  som redan flockat,
liknande den metodik som utförs på ARV med aktiv slam behandling (Gutiérrez et al. 2016;
Park  &  Craggs  2010,  2011;  Park,  Craggs  & Shilton  2011).  Gutiérrez  et  al.  (2016)  ökade
bioflockulering från 75-89% till 92-94% enbart genom återcirkulering, ingen extra energi eller
kemikalier behövdes. Efter modifikationen höll sig biomassa produktion på samma nivåer som
tidigare, mellan 3,3-25,8 gram TSS per kvadratmeter och dygn beroende på väderlek (Gutiérrez
et al. 2016). Vid 10% återcirkulering minskade den dominanta algen Chlorella sp. från 97,6%
till 88,1% av den totala biomassan men andra snabbt flockande arter som Stigeoclonium sp. och
diatomer tog dess plats med en ökning från 0-16,8% och 0,7-7,3%, respektive (Gutiérrez et al.
2016). 

Experiment vid Umeå ARV
Experimentet vid Umeå ARV gjordes i ett 400 liters kontinuerligt system bestående av två 
vattentankar som kontinuerligt blev belysta med en ljusintensitet på 60-100 μE (mikroeinstein) 
per m2 och sekund (Avfall Sverige 2009). Produktion av algbiomassa skiftade mellan 0,1-0,3 
gram per liter och dag (Avfall Sverige 2009) vilket möjligen skulle kunna producera 1 280 ton 
algbiomassa per år. I figur 8 nedan sammanfattas processtegen för behandlingsmetodik från 
experimentet vid Umeå ARV. Tank 1 mottar utgående vatten från Umeå ARV och här odlades 
algerna, högst upp i tank 1 fanns ett inlopp där rökgas från kraftvärmeverket pumpades in. Tank
2 tog emot allt vatten, inklusive alger och kvarvarande rökgas, från tank 1. I tank 2 hålls 
vätskefasen i konstant omrörning genom luft som pumpas in i tanken. Till slut flyttas vätskan 
till en sluttank där gasfasen leds ut, mikroalgernas biomassa samlas upp och det renade vattnet 
släpps ut. 
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Figur 8. Behandlingsmetodik för experiment vid Umeå ARV, anpassad efter Avfall Sverige (2009). 



Kraftvärmeverket i Umeå eldar 160 000 ton fast avfall per år och släpper årligen ut ca 176 000 
ton CO2. Genom att förse reningsverkets utgående vatten med rökgas från kraftvärmeverket kan
ytterligare kväve och fosfor reduceras under en kortare tid samtidigt som en del av 
koldioxidutsläppen elimineras. Avfall Sverige (2009) prövade en hydraulisk retentionstid 
(HRT) på ett dygn men rekommenderar en period på minst två dagar och gärna längre om 
möjligt för att rena vattnet ytterligare. Både kväve och fosfor reduceras på detta vis. Beroende 
på HRT kan andelar kväve och fosfor som reduceras variera kraftigt. Efter fem dagar kan kväve
minskas med 40% och fosfor med 50%, efter tolv dagar ökar reningsgraden till 95% för både 
kväve och fosfor (Avfall Sverige 2009). I det kontinuerliga systemet med kapacitet på 400 liter 
producerades mellan 0,1-0,3 gram biomassa per liter och dag, koldioxid minskades med 0,2-0,6
g/l/d. Skillnaden mellan en retentionstid på två dagar och fyra dagar visas i figur 9 nedan. De 
extra två dagarna minskade ammoniumkvävet från 35% till 83%. 

Det experiment Avfall Sverige (2009) gjorde kunde inte identifiera vilken art av mikroalger 
som var aktiv men de kunde visa att dess fettsyror liknade de som finns i Chlorella sp.. Krustok
(2016) menar att konventionell teknik i ARV kan ersättas med system med mikroalger då alger 
kan minska biokemiskt syrebehov (BOD), näringsämnen, tungmetaller, patogener och 
heterotrofa bakterier. I tabell 6 nedan visas ask- och kolhalt samt värmevärdet i den 
producerade biomassan. 

Analys Resultat

Askhalt (550°C) 6,4% TS

Kolhalt (1 050°C) 53,2% TS

Värmevärde (kalorim) 24,24 MJ/kg TS

Värmevärde (effektivt) 22,71 MJ/kg TS

Vid CO2 gödsling bör det påpekas att det endast görs under dagen, fortgår det under natten kan 
en för sur miljö skapas (Gentili & Fick 2016). 
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Figur 9. Reduktion av ammoniumkväve efter behandling av utgående spillvatten, anpassad efter Avfall Sverige (2009). 

Tabell 6. Analys av alger odlade i avloppsvatten med CO2 gödsling (Avfall Sverige 2009).



Alger, bakterier och mixotrofi vid Umeå ARV
I senare experiment vid Umeås ARV har algarter med stor potential inom Sverige isolerats 
(Ferro, Gentili & Funk 2018; Ferro, Gorzsás, Gentili & Funk 2018). De åtta med bäst resultat 
visas i tabell 7 nedan. De tre arterna i gråblått, C. vulgaris (13-1), Scenedesmus sp. (B2-2) och 
Desmodesmus sp. (RUC-2) är de vanligaste mikroalgerna vid svenska avloppsvatten (Ferro 
2019). Behandlingen gjordes under 13 dagar med avloppsvatten från Umeås ARV (Vakin AB). 

Algart Variant
namn

Storlek
diameter

Tillväxtfaktor µ
(106/ml)/d

Biomassa
g/L

Andel lipider
% DW

Chlorella sorokiniana B1-1 3*7 µm 1,08 0,88 15,01

Chlorella saccharophila RNY 3*7 µm 1,15 0,76 12,21

Chlorella vulgaris 13-1 3*7 µm 1,06 1,12 34,18

Scenodesmus sp. B2-2 4-7*10-12 0,90 1,24 16,61

Scenodesmus obliquus RISE - 0,90 1,31 22,48

Desmodesmus sp. RUC-2 3*6 1,18 0,85 29,80

Desmodesmus sp. 2-6 4,5*8 1,08 1,00 36,70

Coelastrella sp. 3-4 5*15 0,58 1,42 30,80

Ferro (2019) påpekar att ovan resultat är utifrån mikroalgsodling på obehandlat avloppsvatten 
och att varje art lyckades utkonkurrera andra mikroorganismer som naturligt finns i 
avloppsvatten. Coelastrella sp. är den algart som visade högst produktion av biomassa oavsett 
låg populationsdensitet och tillväxtfaktor, dess storlek leder helt enkelt till mer biomassa (Ferro 
2019; Luo et al. 2016). Men då mikroalger är autotrofa mikroorganismer behöver de solljus och
värme för att fungera. De tre arterna C. vulgaris (13-1), Scenedesmus sp. (B2-2) och 
Desmodesmus sp. (RUC-2) anses ha stor potential inom Sverige med anledning av deras 
anpassningsbarhet till det varierande klimatet. I figur 10 nedan visas tillväxtkurvor under 13 
dagar för de åtta algarter som beskrevs i tabell 7 ovan. 
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Figur 10. Tillväxtkurvor av åtta olika mikroalgsarter odlade i avloppsvatten vid Umeå ARV, anpassad efter Ferro (2019).

Tabell 7. Algarter med utmärkande tillväxt och fetthalt vid Umeå ARV (Ferro 2019).



Figur 11A-D nedan visar tillväxt och rening av näringsämnen för de tre mest förekommande 
algarterna C. vulgaris, Scenedesmus sp. och Desmodesmus sp., vid extrema temperaturer och 
ljusförhållanden (Ferro 2019). 

I figur 11 A-D ovan förtydligas hur mikroalgernas tillväxt och uppbyggnad av biomassa blir 
starkt påverkad av den ljusregim som råder samt att ljus påverkar tillväxten mer än temperatur. 
Scenodesmus sp. visar knappt någon skillnad i dess upptag av kväve och fosfor i de skiftande 
klimaten och Desmodesmus sp. visar även den lovande resultat. Trots deras långsammare 
tillväxt assimilerade Scenedesmus sp. och Desmodesmus sp. mer än 80% av totalkväve och 
70% av totalfosforn i avloppsvattnet vid 25°C och endast 3 timmars solljus (Ferro 2019). Det 
var bara C. vulgaris som vid 3 timmars solljus nästan helt slutade att fungera vilket visar att den
har ett större behov av solljus än de andra två. Underligt nog var det just C. vulgaris som vid 
15°C och 6 timmars solljus fungerade bäst, både i tillväxt och assimilering av näringsämnen 
vilket även visar dess beroende av ljus för att fungera (Ferro 2019). I sitt letande efter lokala 
mikroalger hittade Ferro (2019) även flera lokala bakterier som levde tillsammans med 
mikroalgerna. I denna litteraturanalys presenteras endast bakterien Rhizobium sp. som hittades 
tillsammans med C. vulgaris. Rhizobium bakterien är välkänd för att samverka med nästan alla 
typer av gröna alger i avsaknad av en kolkälla (Kim, Ramanan, Cho, Oh & Kim 2014). Ferro, 
Gorzsás, Gentili och Funk (2018) förklarar att C. vulgaris under korta ljusperioder på färre än 
tre timmar per dag inte har någon tillväxt alls (se figur 11A-D), men att den kan fortsätta växa 
heterotrofiskt vid avsaknad av ljus om bakterien Rhizobium finns där. 

Samverkan mellan bakterier och alger handlar främst om gasutbyte, algerna producerar syre 
vilket heterotrofa bakterier kan använda för att oxidera organiskt material, det organiska 
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Figur 11 A-D. Tillväxt, biomassa samt rening av kväve och fosfor under ljusregim på 3, 6 eller 24 h per dygn
 och temperatur mellan 5-25°C för de tre vanligaste mikroalgerna i Sverige. Skillnader mellan tillväxt och biomassa

koncentrering under 5°C-24H är p.g.a. en initial anpassningstid där mikroalgerna inte växer. Anpassad efter Ferro (2019).



materialet kan på så vis nyttjas av algerna för än mer tillväxt och syreproduktion (Croft, 
Lawrence, Raux-Deery, Warren & Smith 2005, Ferro 2019). Dock finns det mycket som tyder 
på att det kan finnas andra metaboliter, hormoner eller vitaminer som interagerar mellan 
bakterier och alger (Grant, Kazamia, Cicuta & Smith 2014). Under mixotrofa förhållanden 
visade sig C. vulgaris förmåga att fotosyntetisera först blir sämre än under autotrofa 
förhållanden men att det efter några timmar förändras och ökar då mikroalgerna så småningom 
sätter igång. Slutresultatet visar på att kulturer med både mikroalgen C. vulgaris och bakterien 
Rhizobium sp. kunde producera upp till tre gånger så mycket biomassa som en isolerad 
mikroalgkultur (Ferro 2019). I figur 12 A & B nedan förtydligas skillnader mellan heterotrofa 
och mixotrofa förutsättningar. 

Ferro (2019) påpekar att det under heterotrofa odlingsförhållanden renas mer kväve (alger: 
65%, bakterier: 50%, alger+bakterier: 59%) men att det tar minst 70 timmar för 100% rening av
fosfor (alger och alger+bakterier). Under mixotrofa odlingsförhållanden renades mindre kväve 
när algerna växte isolerade (alger: 15%, bakterier: 57%, alger+bakterier: 56%), men komplett 
rening av fosfor gjordes inom 24 timmar i alger+bakterie kulturen (Ferro 2019). 

Det förmodas att samverkan med bakterierna ger upphov till lägre pH värde som kan öka 
näringsassimileringen och därmed förkorta hydraulisk retentionstid i systemen (Ferro 2019; 
Park & Craggs 2011). Ytterligare effekt märktes i algens lipider då analys visade 5,2% TS TAG
efter bara fyra dagars odling, 13 gånger mer än i odlingen utan Rhizobium bakterier (Ferro 
2019). Ovan resultat innebär att fosfor utan problem kan renas från vatten med hjälp av 
mikroalger samt att det finns symbiotiska förhållanden mellan mikroalgen C. vulgaris och 
bakterien Rhizobium sp. som gör att de effektivare kan behandla avloppsvatten när de arbetar i 
tandem. För rening av totalt organiskt kol behövdes det under mixotrofa odlingsförhållanden 48
timmar vilket inte påverkar retentionen av fosfor i mikroalgerna, dock så gav det upphov till en 
ökad mängd kväve i vattnet efter 24 timmar. Från ca 40 mg/L N-tot (0 h) till 21 mg/L (24 h) 
och till slut 30 mg/L (48 h) (Ferro 2019). 

I experimentet av Krustok (2016) var det även de tre algerna Scenodesmus, Desmodesmus och 
Chlorella som gav bäst resultat. Dessa, och andra, alger togs från Mälaren och prövades i 
Västerås ARV. Krustok (2016) fann att algerna även innehöll vitamin B12, vilket de vanligtvis 
inte innehåller om de inte är i symbios med bakterier. Bakterierna som växte med algerna 
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Figur 12 A & B. Alger, bakterier samt alger+bakteriers reningsgrad av totalkväve, totalfosfor
och totalt organisk kol under mixotrofa samt heterotrofa förutsättningar. Anpassad efter Ferro (2019).



tillhörde bland annat phyla Proteobacteria och Bacteroidetes (Amin, Parker & Armbrust 2012; 
Croft et al. 2005). Idag kan det med stor säkerhet sägas att den symbiotiska relationen mellan 
fotoautotrofa alger och heterotrofa bakterier ger positiva resultat i form av högre upptag av 
näringsämnen och högre andel lipider i mikroalgernas biomassa (Delgadillo-Mirquez, Lopes, 
Taidi & Pareau 2016; Ferro 2019; Ji, Jiang, Zhang, Jiang & Zheng 2018).

Uppskalning och seriekoppling i Nya Zeeland
Ett av världens största HRAP system med fem hektars yta i Nya Zeeland består av fyra 1,25
hektars dammar med var sin 3-kW trefasmotor för att rotera paddlarna (6 m lång, 8 blad med
0,8 m längd) (Craggs, Sutherland & Campbell 2012). Koldioxidsumpen är 1 m bred, 1,5 m djup
och sträcker sig längs kanalens bredd (6 m). Koldioxid går in till vattnet på dess väg nedåt i den
vertikala  avskiljaren  (se  figur  6)  och  pH värdet  hölls  mellan  7,5-8,5  vid  addition  av  CO2

(Craggs,  Sutherland  &  Campbell  2012).  Varje  1,25  hektars  HRAP  tog  emot  500  m3

avloppsvatten  per  dag  för  totalt  2  000  m³  inkommande  vatten.  För  att  ytterligare  avskilja
biomassan från vattnet går det efter algskördaren vidare till en lagringstank varvid biomassan
långsamt pumpas ut från bottnen (Craggs, Sutherland & Campbell 2012). 

Craggs, Sutherland och Campbell (2012) använde en centrifug för att avvattna och få en 
substans med upp till 30% fasta ämnen. Filtrering likt konventionella ARV kan orsaka problem 
med mikroalger då de ofta blockerar mindre filter vilket ger störningar på systemen samt ökar 
kostnaderna (Craggs, Sutherland & Campbell 2012).

I tabell 8 nedan visas kostnader för ombyggnaden av ett gammalt oxidationssystem till ett 
HRAP system, dammarna fanns på plats och behövde inte byggas varvid priset inte inkluderats 
(Craggs, Sutherland & Campbell 2012). Craggs, Sutherland & Campbell (2012) påpekar att 
dammarna inte blivit tätade och fungerade bra ändå, men att det kan bero på lokala 
markförutsättningar vad som krävs. 

Resurs Kostnad 5
hektar NZD

Kostnad 5
hektar SEK

Kostnad per
hektar SEK

Kostnad per
m² SEK (≈)

Damm - - - -

Schaktning 108 000 617 000 123 000 12

Erosionsskydd 51 000 291 000 58 000 6

Vattenledare (baffles) 26 000 149 000 29  800 3

Paddlar 87 000 497 000 99 400 10

Paddel station 23 000 131 000 26 200 3

CO2 sump 90 000 514 000 102 800 10

CO2 bubblare 22 000 125 000 25 000 3

PH kontroll och ventiler 41 000 234 000 46 800 5

Total 448 000 2 561 000 512 200 52
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Tabell 8. Kostnader HRAP i Nya Zeeland (Craggs, Sutherland & Campbell 2012).
Kostnader har omvandlats från Nya Zeeland dollar till svenska kronor efter värdet 2012.



Tabell 9 nedan visar reduktion av näringsämnen: löst reaktivt fosfor (DRP), ammoniumkväve 
(NH4-N), organiskt material (BOD5, fBOD5), biomassa som mikroalgerna producerar (TSS, 
VSS) samt reduktion av bakterien E. Coli. Resultaten visas separat för de fyra dammarna i fem 
hektars HRAP systemet (Craggs, Sutherland & Campbell 2012).

Parameter Inlopp HRAP 1
Utlopp

% R. HRAP 2
Utlopp

% R. HRAP 3
Utlopp

% R. HRAP 4
Utlopp

% R.

Temperatur (°C) 15,4 ± 3,2 13,2 ± 4,2 - 13,1 ± 4,2 - 13,5 ± 4,3 - 14,3 ± 4,4 -

BOD5          115,5 ± 71,5 61,5 ± 26,2 46,8 56,0 ± 22,5 51,5 57,5 ± 22,7 50,2 56,0 ± 35,0 51,5

fBOD5         63,0 ± 36,7 5,4 ± 9,0 91,4 10,0 ± 7,2 84,3 5,0 ± 6,9 92,1 11,5 ± 7,8 81,8

TSS            57,7 ± 66,1 200,0 ± 89,4 - 179,5 ± 89,8 - 213,4 ± 110,8 - 225,5 ± 100,5 -

VSS             47,4 ± 47,9 163,6 ± 74,2 - 143,6 ± 74,0 - 163,6 ± 81,8 - 164,0 ± 82,7 -

NH4-N         24,2 ± 9,5 8,6 ± 6,3 64,2 7,9 ± 6,5 67,4 8,6 ± 5,6 64,4 8,6 ± 5,7 64,6

DRP           1,92 ± 1,85 1,53 ± 1,23 20,2 1,45 ± 1,29 24,4 1,50 ± 1,23 21,9 1,65 ± 1,54 14

E. coli (MPN
per 100 ml)

1,6-1,8
miljoner

 12 000-
42 000

99,3  4 500-
9 800

99,7  32 000-
61 000

98  20 000-
18 000

98,8

Fem hektars HRAP systemet i Nya Zeeland fick, inklusive CO2 gödsling, en reningsgrad på
mer än 60% NH4-N, 20% DRP och 80% fBOD5. DRP med en reningsgrad på mellan 14-24%
avviker från andra resultat där det ofta visas mellan 90-100% reningsgrad av fosfor (Craggs,
Sutherland & Campbell 2012). Producerad biomassa rör sig mellan 4,4-11,5 gram VSS per m³
vatten.  Vid  2012  när  experimentet  gjordes  var  det  världens  största  och  vid  uppskalning
förändrades flera parametrar annorlunda än det tidigare hade förväntats (Craggs, Sutherland &
Campbell 2012). 

En senare undersökning av  Sutherland, Park, Heubeck, Ralph och Craggs (2020b)  testar hur
mikroalgers effektivitet förändras vid uppskalning. Resultaten kan ses i tabell 10 nedan. 

Vinter Vår Sommar

Ämne Flöde 1,5 m3 90 m3 2900 m3 1,5 m3 90 m3 2900 m3 1,5 m3 90 m3 2900 m3

NH4-N In 38,2 ± 5,8 38,2 ± 5,8 38,2 ± 5,8 35,3 ± 2,5 35,3 ± 2,5 35,3 ± 2,5 56,8 ± 8,356,8 ± 8,3 56,8 ± 8,3

DIN In 40,2 ± 5,7 40,2 ± 5,7 40,2 ± 5,7 36,4 ± 2,4 36,4 ± 2,4 36,4 ± 2,4 57,7 ± 8,357,7 ± 8,3 57,7 ± 8,3

DRP In 6,6 ± 1,1 6,6 ± 1,1 6,6 ± 1,1 5,0 ± 0,5 5,0 ± 0,5 5,0 ±  0,5 5,5 ± 0,8 5,5 ± 0,8 5,5 ± 0,8

NH4-N Ut 18,8 ± 4,8 20,1 ± 1,3 25,2 ± 3,7 10,4 ± 3,7 13,1 ± 1,5 19,8 ± 3,2 5,9 ± 2,5 4,7 ± 2,4 16,9 ± 3,0

DIN Ut 23,9 ± 3,9 21,0 ± 2,2 26,0 ± 3,5 17,1 ± 2,2 14,3 ± 1,4 20,7 ± 3,1 14,1 ± 2,4 5,5 ± 2,4 17,8 ± 2,8

DRP Ut 4,3 ± 0,8 3,5 ± 1,2 4,4 ± 0,8 3,0 ± 0,3 3,0 ± 0,2 4,2 ±  1,0 3,2 ± 1,0 3,3 ± 1,7 3,1 ± 1,4

%R. DIN - 37 ± 3 45 ± 7 32 ± 5 52 ± 9 61 ± 4 41 ± 4 76 ± 5 90 ± 4 69 ± 7

%R. DRP - 32 ± 18 50 ± 25 32 ± 17 39 ± 6 40 ± 10 14 ± 24 42 ± 12 38 ± 28 42 ± 19
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Tabell 9. Fem hektars odling i NZ (Craggs, Sutherland & Campbell 2012).
% R.: Procentuell reduktion. Enhet: g per m³ (om inget annat anges).

Tabell 10. In- och utflöde i tre HRAP system i olika storlekar (Sutherland et al. 2020b).
DIN: Ammoniumkväve och nitrat. % R. = Procentuell reduktion. Enhet: g per m³ (om inget annat anges).



Slutsatsen de tog, utifrån resultaten i tabell 10, var att effektiviteten hos ett system generellt
förlorar effektivitet vid uppskalning till dammar med mer än en hektars yta (Sutherland et al.
2020b). De förutspår att högre produktion av biomassa skulle kunna uppnås med addition av
koldioxid  och  rekommenderar  att  dammarnas  vertikala  omrörning  bör  förbättras,  vilket
eventuellt kan leda till djupare tankar och mindre landareal (Sutherland et al. 2020b). 

Det  minsta  HRAP  systemet  i  tabell  10  med  en  areal  på  5  m²  behandlar  totalt  1,5  m³
avloppsvatten, det mellanstora systemet på 330 m² behandlar 90 m³ och det större systemet på 1
hektars yta har en volym på 2 900 m³ (Sutherland et al. 2020b). Utifrån de grå rutorna i tabell
11  kan  det  utläsas  att  det  är  den  mellanstora  anläggningen  på  330 meters  yta  och  90  m³
behandlingsvolym  som  visar  bäst  resultat  under  vinter,  vår  och  sommar.  Det  är  vid
uppskalningen till en hektars yta med 2 900 m³ behandlingsvolym (markerat grått i tabell 10
ovan) som resultaten blir värre. 

För att överkomma den minskade effektiviteten vid uppskalning har tester gjorts på parallellt
(P-HRAP) och seriekopplade (S-HRAP) system. Inte bara kan det öka effektiviteten på HRAP
system men det kan även öka dess reningsgrad (Sutherland, Park, Ralph & Craggs 2020a).
Testen gjordes på samma anläggning från tabell 10 med en hektars yta och 2 900 m³ volym
men flödena ändrades om för att kunna odlas i seriekopplade dammar. Djupet i dammarna är 30
cm med horisontell velocitet på 0,2 m/s. För att skörda används två algskördare med vardera
128  m³  volym  och  9  timmar  HRT  (Sutherland  et  al.  2020a).  Till  slut  når  vattnet
slutsedimenteringen som består av två serier med vardera tre dammar bestående av totalt 1 968
m³ volym innan vattnet släpps ut. Retentionstiden i slutsedimenteringen är på hela 5,3 dagar då
det ökar avskiljningen (Sutherland et al. 2020a). 

Värden för S-HRAP och P-HRAP system visas i  tabell  11 nedan, dessa kan jämföras  med
sommarvärdena från tabell 10 under systemet med 2 900 m³ kapacitet. 

Parameter Flöde P-HRAP 1 P-HRAP 2 S-HRAP 1 S-HRAP 2

m³ per dag In 363 ± 5 363 ± 5 725 ± 4 725 ± 4

Temperatur 20,7 ± 2,6 20,7 ± 2,5 21,1 ± 2,2 21,5 ± 1,8

NH4-N In 37,3 ± 3,5 37,3 ± 3,5 40,6 ± 3,4 23,6 ± 4,0

DIN In 38,1 ± 3,5 38,1 ± 3,5 41,7 ± 3,4 25,6 ± 4,7

DRP In 5,0 ± 0,9 5,0 ± 0,9 5,6 ± 0,4 3,2 ± 0,4

NH4-N Ut 13,7 ± 4,0 14,0 ± 3,9 24,6 ± 4,6 8,3 ± 5,7

DIN Ut 14,5 ± 4,0 14,7 ± 3,9 25,4 ± 4,7 10,1 ± 6,2

DRP Ut 1,2 ± 0,5 2,7 ± 1,3 2,7 ± 0,7 2,2 ± 0,6

% R. DIN - 61 ± 12 60 ± 11 39 ± 10 62 ± 19

% R. DRP - 75 ± 11 43 ± 29 51 ± 14 31 ± 13

% R. DIN - Total: 60 Total:76

% R. DRP - Total: 59 Total: 66

Biomassa  kg/d - 127 ± 18 191 ± 41
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Tabell 11.  Näringsämnen i parallellt och seriekopplade HRAP (Sutherland et al. 2020a).
% R. = Procentuell reduktion. Enhet: g per m³ (om inget annat anges).



Reningsgraden för 2 900 m³ systemet från tabell 10 är ca 69% för  kväve och 42% för fosfor
(Sutherland et al. 2020b). Jämförbart med värdena från tabell 11 där det seriekopplade HRAP
systemet med en volym på 2 900 m³ uppskattas ge en total rening av ca 76% kväve och 66%
fosfor.  I  figur 13 och 14 nedan tydliggörs  processtegen för ett  parallellt  (P-HRAP) och ett
seriekopplat (S-HRAP) system. 

Sutherland et al. (2020a) menar att det inte gjorde så stor skillnad vilken art av mikroalger som
var aktiv mellan de olika systemen och att större system ofta stabiliserar sig självt till en viss
verkningsgrad oberoende av arter av mikroalger (Sutherland, Turnbull & Craggs 2017). Detta
är  i  stark kontrast  till  laboratorieresultat  som ofta  visar  specifika  arter  och deras  förmågor
istället för att fokusera på olika grupper som kan samverka (Sutherland et al. 2020a; Sutherland,
Turnbull & Craggs 2017). Sutherland et al. (2020a) menar att totalkväve visar sig bli lägre i ett
seriekopplat HRAP system jämfört med ett parallellt även då retentionstiden är halverad. För

21

Figur 14. Serie HRAP (S-HRAP) system med total HRT på ca 24 dagar, anpassat efter Sutherland et al. (2020a).

Figur 13. Parallellt HRAP (P-HRAP) system med total HRT på 19 dagar, anpassat efter Sutherland et al. (2020a).



fosfor var resultaten inte mycket annorlunda än tidigare (Craggs, Sutherland & Campbell 2012)
med en procentuell reduktion på mellan 20-60% (Sutherland et al. 2020a). De menar att det
med  ett  enkelt  skifte  av  strukturen  i  ett  HRAP  system  kan  effektiviteten  öka  utan  extra
resursbehov eller förbrukad energi (Sutherland et al. 2020a).

Sutherland et al. (2020a) visar att totalt utgående löst oorganiskt kväve per dag renas bättre i
seriekopplade system än under parallella, även då S-HRAP 1 hade sämre kväverening än de
andra  dammarna  i  testet.  Den kortare  retentionstiden  på  fyra  dagar  var  dock  för  kort  och
behöver  justeras  menar  Sutherland  et  al.  (2020a).  Deras  system  bestod  inte  av  någon
försedimentering, det nämns endast en ”Closed Anaerobic Pond”, sluten anaerobisk damm, där
de får avloppsvatten som blivit anaerobiskt behandlat, ingen HRT eller annan information ges
om  förbehandlingen  av  Sutherland  et  al.  (2020a),  men  det  kan  antas  att  det  liknar  ett
anaerobiskt MBBR system som förklaras i nästa kapitel under Energipositiv Rening (ER). 

För fosfor var resultaten generellt  låga med undantag av P-HRAP 1 där 75% kunde renas,
tyvärr  är  Sutherland  et  al.  (2020a)  osäkra  på  vilka  parametrar  som  gjorde  P-HRAP  1  så
effektivt,  men  de  förmodar  att  det  bör  kunna  replikeras  även  i  ett  seriekopplat  system.
Författarna menar att  effektiviteten av existerande HRAP system kan öka genom ett  enkelt
skifte av strukturen till ett seriekopplat (Sutherland et al. 2020a).

Tillväxtpåverkande faktorer och lipider
Alger föredrar ammonium som en kvävekälla då det kräver mindre energi att ta in i celler än
nitrat (Dortch 1990, Krustok 2016). Avloppsvattnet vid Västerås ARV hade en initial kvävehalt
på runt 30-40 mg per liter och ca 1-4 mg fosfor per liter, vattnet som användes hade enbart
genomgått initial avskiljning av fosfor (Krustok 2016). Avloppsvattnet från Västerås ARV blev
inokulerat med vatten från Mälardalen för att introducera olika alger och se vilka anpassade sig
bäst. Det innebär att de mikroorganismer som normalt kan finnas i avloppsvatten, bland annat
nitrifierande  bakterier,  lever  kvar  i  mikroalgsreaktorn  (Harms  et  al.  2003).  Då
mikroalgsreaktorn är aerobisk och algernas tillväxt kan ta några dagar leder det till en initial
omvandling  av ammoniumkväve till  nitrat  (Krustok 2016).  Det finns  även experiment  som
visar att hela 85% av ammonium kan bli omvandlat till nitrat och alltså inte tas upp av alger
(Karya, van der Steen & Lens 2013). Det betyder att nitrifierande bakterier börjar omvandla
ammonium till nitrat tidigare än algerna kan börja assimilera ammoniumet, vilket betyder att
kväve omvandlas till kvävgas istället för biomassa (Krustok 2016).

För mikroalgers produktion av lipider visade Ferro (2019) hur fetthalten i mikroalger odlat i 
svenska klimat ligger kring 30%, jämförbart med svenskt odlad raps med ca 39% fetthalt 
(Jordbruksverket 2006). Mikroalgers fett består främst av triacylglycerol (TAG) som genom 
reaktion med alkohol kan transesterifieras till biodiesel med verkningsgrad jämförbar med 
petroleumdiesel (Ferro 2019; Sheehan et al. 1998). Används metanol blir det fettsyrametylester 
(FAME) och används etanol blir det fettsyraetylester (FAEE) (Ferro 2019; Jordbruksverket 
2006). 

Möjligheten att kontinuerligt bibehålla tillväxtfaktorn mellan dag 7 och 10 (se figur 10) kan
undersökas  för  att  möjliggöra  kortare  retentionstider.  Dock kan kortare  HRT leda till  lägre
lipidhalt menar Gentili2, det är först efter att mikroalgers tillväxt stabiliseras som de börjar 
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2Francesco Gentili, forskare vid SBT (SLU), zoommöte den 7 maj 2021.



producera  lipider.  Francesco  Genttili2 förtydligade  att  en  mer  realistisk  lipidhalt  vid
uppskalning och kontinuerlig drift, med avloppsvatten och i nordiska klimat, bör ligga mellan
8-12%. Gentili2 förklarade att även om det finns möjlighet att uppnå uppemot 20% lipider från
mikroalger  som behandlar  avloppsvatten,  måste  parametrar  som ljus,  omrörning,  koldioxid,
syre, värme och inkommande näringsämnen koordineras till optimala förutsättningar vilka det
saknas underlag för idag.

Mixotrofi och ljusregim
Dagens behandlingsmetodik behöver en längre retentionstid  under vinterhalvåret  för samma
mängd inkommande vatten enligt Larsdotter, la Cour och Dalhammar (2009). Larsdotter,  la
Cour och Dalhammar (2009) behandlade avloppsvatten kontinuerligt under ett år för att se på
möjligheterna i svenska klimat. De odlade mikroalger på två olika djup, 17 och 33 cm, med
ljusrör för att illuminera vid behov. Resultaten visar att fosfor kunde reduceras mellan 60-100%
under sommaren men att det under vintertid kunde bli så lågt som 25%. Vid användning av
ljusrör i den 17 cm djupa odlingen kunde det uppnås 60-80% reduktion av fosfor även under
vintertid (Larsdotter, la Cour & Dalhammar 2009). Kvävets reduktion låg kring 40% året om
men kunde komma upp till 60-80% i den grundare odlingen under sommaren (Larsdotter, la
Cour & Dalhammar 2009).

Abu-Ghoosh, Fixler, Dubinsky och Iluz (2016) är solljus den mest kostnadseffektiva ljuskällan
och bör integreras i verksamheter som planerar artificiell belysning. Abu-Ghoosh et al. (2016)
förklarar att intermittent ljus inte bara kan spara energi men även leda till en ökad produktion
av biomassa. Risken finns för suboptimala ljusregimer som kan leda till minskad produktion,
varvid  varje  algart  behöver  undersökas  för  att  kunna  optimeras  (Abu-Ghoosh  et  al.  2016;
Schulze, Guerra, Pereira, Schüler & Varela 2017). 

Combe et al. (2015) visar t.ex. hur Dunaliellas salina producerar mer lipider vid konstant ljus
än under test med blinkande ljus. Combe et al. (2015) använde korta ljusregimer på 0,1 till 30
sekunders  intervaller  och  menar  att  oberoende  av  mindre  lipider  var  den  fotosyntetiska
aktiviteten densamma vilket innebär högre fotosyntetisk effektivitet under blinkande ljus. 

För C. vulgaris visar Atta, Idris, Bukhari och Wahidin (2013) hur blått ljus ger mer biomassa
samt högre andel lipider och Pang, Fu, Martinez Fernandez och Chen (2019) att blått och vitt
ljus ger högre proteiner än vid rött och vitt ljus. Das, Lei, Aziz och Obbard (2011) visade att en
inkrementell intensitet av exponering till ljus kan minska energibehoven med ca 20%. 

En femdubbling av ljuseffektivitet kunde mätas av Murray, Fotidis, Isenschmid, Haxthausen
och Angelidaki (2017) genom att använda nedsänkta ljus istället för konventionell montering
med ljus ovanför vattenytan. Istället sänktes trådlöst kontrollerade ljus ned i en mindre PBR de
utvecklat. Ljus med exakt samma mängd energi och fotoner kunde i reaktorn med nedsänkta
ljus nyttjas mellan 1,5 till 23,4 gånger effektivare (Murray et al. 2017).  

För mixotrofi gäller att C. vulgaris kan tillgodogöra sig både organiskt och oorganiskt kol men
att  det  är  svårt  för  den  att  växla  till  heterotrofi  under  belysning  (Ferro  2019).  Saknas  en
kolkälla,  antingen  som tillförd  CO2 gas  eller  löst  i  vattnet,  begränsas  C.  vulgaris tillväxt
(Hedenfelt 2010; Patel, Choi & Sim 2020).
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Utmaningar
Kommunalt avloppsvatten, lakvatten och annat spillvatten leder till miljöproblem som 
övergödning och föroreningar i form av tungmetaller, läkemedelsrester och patogener (Avfall 
Sverige 2009; Ferrell & Sarisky-Reed 2010; Luo et al. 2014). Samtidigt är behandlingsmetodik 
i konventionella reningsverk kostsam och leder ändå till utsläpp med höga näringsvärden 
(Avfall Sverige 2009; Ferro 2019; Krustok 2016). Under senare år har läkemedelsrester sett 
ökade reningsresultat vilket tros bero på längre uppehållstider i reningsverk och ny teknik som 
biologisk kvävereduktion (Naturvårdsverket 2008). Påföljden är dock att en viss andel av 
inkommande läkemedelsrester hamnar i det slam som bildas i ARV, tungmetaller å andra sidan 
är det normalt mer än 80-90% som hamnar i slammet (Baresel et al. 2017). 

För mikroalgssystem finns det utmaningar då tungmetaller och läkemedelsrester assimileras in 
till deras celler vilket försvårar senare användning av algbiomassan. Lindberg et al. (2021) visar
tre olika mekanismer varvid mikroalger kan behandla läkemedel: extracellulär nedbrytning i 
biofilmmatris, aktiv bioackumulering samt intracellulär biologisk nedbrytning. Vissa läkemedel
som diklofenak är ljuskänsliga vilket uppmuntrar behandlingsmetodik med mikroalger, men 
fotolys som ett isolerat delsteg kan läggas till konventionella ARV (Lindberg et al. 2021). 

Avloppsreningsverk tenderar att bli större i korrelation till hur städerna de försörjer växer och
mindre ARV knyts samman för att bilda ett större, ofta p.g.a. anledningar som ekonomi eller
högre reningskrav. Industrin är medveten om skarpare krav om lägre halter av fosfor och kväve
samt kommande krav om läkemedelsrester (Hållbar slamhantering 2020). 

Slam och återföring 
Då lag saknas om att näringsämnen ska återföras som växtnäring finns inget incitament till
reningsverk att investera i dessa teknologier. Avsaknaden av efterfrågan på tekniska lösningar
gör att utvecklingen av samma tekniska lösningar begränsas, samtidigt har ARV så pass lång
livstid att teknologisk utveckling generellt går långsamt (Valeur & Thelin 2016). 

Valeur  och  Thelin  (2016)  hävdar  att  det  är  osannolikt  att  fosfor  i  framtiden  återförs  till
kretsloppet genom slamspridning som det görs idag, samt att det inte är troligt att någon teknik
kommer utvecklas som möjliggör fosforåtervinning så länge inga lagkrav ställs. I andra delar av
Europa  finns  där  redan  förbud  på  slam (Schweiz,  Nederländerna  &  Polen)  samtidigt  som
Tyskland infört  förbud mot slamspridning från ARV som behandlar mer än 50 000 pe och
infört krav på fosforåtervinning genom annan teknik (Valeur & Thelin 2016). 

Nya lagkrav om fosforåtervinning gäller idag endast ARV med föroreningsmängder högre än 
20 000 pe, då ska 60% av fosfor återföras till jordbruksmark (Hållbar slamhantering 2020). 
Ekevång hade under 2019 ett utfall på 15 468 pe (NSVA 2020c). Med 6 527 ton slam estimerat 
bli producerat vid Ekevång årligen vid konventionell behandling skulle ett skift mot 
mikroalgsodling kunna reducera användningen av ca 400 ton tillförda kemikalier och 200 ton 
etanol. Etanolen, kolkällan, kan i så fall bytas ut mot rökgas som samtidigt reducerar 
koldioxidhalt i rökgasen.

Svampodling är något som skulle kunna bioremediera slammet genom biosorption, både genom
växande svamp men även genom filtrering av ”Spent Mushroom Substrate” (SMS) (Davidsson
2020).  SMS  kan  användas  som  ett  filter  där  föroreningar  ackumuleras  in  till  biomassan
(Davidsson 2020; Stamets 2005). Tester i Norge och Polen i bubbelisolerade växthus har visat
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hur  det  är  möjligt  att  använda  rötslam  beblandat  med  organiskt  material  som substrat  till
svampodling (Stoknes, Scholwin, Krzesiński, Wojciechowska & Jasińska 2016). 

Stoknes et al. (2016) separerade rötslammet till en fast fraktion och en flytande fraktion. Den
fasta  fraktionen  beblandades  med  hö och pappersavfall  för  användning  som svampsubstrat
(18% hö, 36% papper, 3% hönsgödsel, 3% gips och 40% rötslam fast fraktion), beblandning
med torv för direkt användning som jordnäring eller så lades rötslam in till  maskodling där
maskarna  omvandlade  det  till  vermikompost  (Stoknes  et  al.  2016).  Två  olika  svamparter,
Agaricus subrufescens  under sommaren och  Agaricus arvensis under vintern, odlades under
borden i växthuset medan växter kunde växa på ovansidan av borden. Den flytande fraktionen
användes  efter  utspädning  till  irrigation,  utspädningen  skulle  utföras  tills  en  elektrisk
konduktivitet mellan 0,5-8,0 nåddes (Stoknes et al. 2016). 

Det bubbelisolerade växthuset möjliggör 80% reduktion av energibehoven jämfört med vanliga
växthus (Stoknes et al. 2016) och påminner om tekniker som används i ”Ground to Air Heat
Transfer” (GAHT) system (Schiller 2016). Kompost skapas även på plats vilket används som
värmekälla för växthuset  (Stoknes et al. 2016; Smith & Aber 2017). Konceptet Stoknes et al.
(2016)  presenterar  (Food  2  Waste  2  Food)  är  ett  där  avfall  genom  biologiska  processer
omvandlas till mat, komposten möjliggör en konstant värmekälla till växthusen som ska kunna
odlas året om. 

Smith och Aber (2017) förklarar  i sin tekniska rapport hur ett  ”Aerated Static Pile” (ASP)
kompostsystem kan  konstrueras  så  att  värmen  från  komposthögar  kan  utnyttjas.  Samtidigt
minimeras  utsläpp  av  koldioxid  då  den  värmda  luften  sugs  in,  för  ytterligare  kontroll  kan
kompostering göras i ett slutet rum med intag av luft (Smith & Aber 2017).

Ovan  beskrivning  av  slam  och  dess  återföring  är  alltså  mycket  komplexare  än  dagens
användning av rötslam som näringsmedel,  dock följer  det  av miljödepartementets  utredning
Hållbar slamhantering (2020) att vyerna måste öppnas för ARV att producera annat än vatten. 

Integrerat multitrofiskt vattenbruk för effektivare behandling
Ett verktyg för att reducera eutrofiering i marina miljöer de senaste åren har varit Integrated
Multi-Trophic Aquaculture (IMTA) som har sitt ursprung i ett kinesiskt verk från 2 100 f.Kr.
men som idag kan ses studeras och användas även vid Sverige och Norges kuster (Chopin
2013).  Behandling  av  förorenade  marina  områden  är  ofta  kostsamma  projekt  som  är
svårgenomförbara, IMTA har varit en av de tekniker till havs som kunnat leda till ekonomiska
vinster samtidigt som vattnet biologiskt renas (Chopin 2013). Vidare förklarar Thierry Chopin
(2013) att IMTA är baserat på en enkel princip: 

“The solution to nutrification is not dilution, but extraction and conversion through 
diversification”  (Chopin 2013, s. 3).

Även om ovan citat är ämnat för havsmiljöer så sammanfattar det ändå biologisk behandling av
avloppsvatten  med mikroalger  som beskrivits  i  denna rapport.  Diversifiering  har  dock inte
inkluderats i de system som tagits upp i denna rapport, lärdomen från IMTA systemen klargör
att det finns trofiska nivåer i mikroalgssystem som saknar representation. 

För  rening  av  läkemedelsrester  i  avloppsvatten  prövades  musslan  Dreissena  polymorpha i
Italien med goda resultat (Binelli et al. 2014). I Portugal prövades musslan Corbicula fluminea
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som  en  åtgärd  mot  spillvatten  från  olivoljeindustrin  med  reduktion  av  COD  med  89%
(Domingues et al. 2020). Båda menar att utveckling av tekniker kan ge billigare och effektivare
reningsprocesser  för  läkemedelsrester  än  konventionell  metodik  (Binelli  et  al.  2014;
Domingues et al. 2020). 

Då  system  med  blötdjur  och  makroalger  har  visats  effektiva  rekommenderas  därför
undersökning  kring  mikroalgers  integrering  med  blötdjur  som  sötvattensmusslor.  Med  all
förmodan kan de odlas inom samma damm men fungerar det inte kan en poleringsdamm med
blötdjur tilläggas innan recipienten. 
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Den varma och rena staden
Projektet den varma och rena staden försöker hitta nya tekniska lösningar som går att applicera
på dagens befintliga ledningsverk. Projektets utgångspunkt var att avloppsvattnet ska upphöra
vara ett avfall och istället behandlas som en resurs (Persson, Thulin & Paulsson 2016). Flera
organisationer slöt sig till  projektet  vars tester utförts i Lunds Källby ARV och Trelleborgs
Smygehamn ARV (Persson, Thulin & Paulsson 2016). 

Utifrån fem arbetsområden (anaerob rening och anammox,  kemisk-mekanisk rening,  odling
av/rening  med  alger,  näringsåtervinning,  systemlösning  och  integration)  utvecklades  två
metodiker varvid den ena, Energipositiv Rening, förklaras nedan. 

Årsmedelvärdena som måste nås för kväverening är 15 mg/l kväve (N-tot) för pe mellan 10
000-100 000. För fosfor (P-tot) gäller 0,2-2 mg/l årsmedelvärde beroende på tätbebyggelsens
storlek, i Källby ARV som betjänar mer än 100 000 pe gäller 0,3 mg/l fosfor i utgående vatten
(Persson, Thulin & Paulsson 2016). Årsmedelvärdet för BOD7 är 15 mg/l (Naturvårdsverket
2019; NFS 2016:6). 

Energipositiv rening (ER)
Avloppsvattnet går först igenom ett rensgaller och ett sandfång från konventionella reningsverk
innan det når den energipositiva reningen som visas i figur 15 ovan. Det börjar med 
försedimentering för att avlägsna partiklar som slam vilket går till en anaerob reaktor 
(AnMBBR) där det beblandas med bärarmaterial. Processen ska kunna minska fCOD ner till 
50-60 mg/l men olika temperaturer ger olika mängd suspenderat material. Minskning från 25°C
till 12°C och minskad HRT från 7 till 5 timmar gav 20% minskad slamproduktion (Persson, 
Thulin & Paulsson 2016). 

Efter den anaeroba processen går avloppsvattnet vidare till anammox-processen, eller partiell
nitrifikation-anammox (PNA) som det kallas. PNA behöver minst 18°C för att fungera men
kunde under större delen av experimentet rena vattnet till halter under BOD 10 mg/l, kväve 10
mg/l och fosfor (fälls med kemikalie) under 0,3 mg/l (Persson, Thulin & Paulsson 2016).

Efter samtal med Peter Thulin3 vid Purac AB förklarade han att anammox-processen optimalt
utförs över 25°C och att processen, likt mikroalger, är realistisk endast vid bruk av spillvärme
från  annan  process  eller  industri.  PNA  processen  har  ca  60%  lägre  luftningsbehov  än
konventionell kväverening vilket minskar energibehoven, då anammox inte behöver en kolkälla
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Figur 15. Processteg i Energipositiv Rening, ER. Anpassat efter Persson, Thulin & Paulsson (2016).

3Peter Thulin, affärsutvecklingschef Purac AB, telefonsamtal den 11 maj 2021.



behövs ingen addition av organiskt material (Persson, Thulin & Paulsson 2016). Före och efter
de biologiska processerna separeras partikulärt organiskt material och rötas. 

Energipositiv rening kan genom ovan processer få ett energiöverskott på nästan tre gånger så
mycket energi som används under behandlingen (Persson, Thulin & Paulsson 2016). De lägre
energibehoven  och större  potential  för  produktion  av  biogas  ger  energipositiv  rening lägre
driftkostnader  samtidigt  som  investeringskostnaden  uppskattas  till  ca  hälften  av  ett
konventionellt ARV. Elförbrukning kan bli så lågt som 40% av konventionella reningsverk om
mikroalgssystem exkluderas. Det är främst p.g.a. den minskade landarealen på 0,08 m²/pe som
gör investeringskostnaderna så låga, nästan hälften av landarealen behövd för ett konventionellt
ARV på 0,15 m2/pe (Persson, Thulin & Paulsson 2016). 

Mikroalgssystem i den varma och rena staden
HRAP system som presenterats i denna rapport kan kopplas in till reningssteg i konventionella
reningsverk  samt  konceptet  ER  (Norup,  Hultberg,  Bootin,  Davidsson  &  Fagerberg  2016;
Person, Thulin och Paulsson 2016). Men de menar att den stora landareal och belysning som
krävs  under  vinterhalvåret  inte  gör  det  funktionellt  (Person,  Thulin  och  Paulsson  2016).
Oberoende  av  metodik  så  kommer  effektiviteten  påverkas  av  både  biotiska  och  abiotiska
faktorer som gör att varje odling måste optimeras på plats (Person, Thulin & Paulsson 2016). 

Algodlingen kunde återföra ca 75% av inkommande kväve till jordbruksmark vilket är betydligt
mer  än  motsvarande  20% vid  konventionella  ARV,  för  fosfor  bedöms  det  vara  likvärdigt
konventionella ARV (Norup et al. 2016). Elbehoven för algodling med HRT på 14 dagar var
endast 10% mer än HRT på 7 dagar, 77 respektive 69 kWh/pe. Med tanke på att det är ett
HRAP system utan artificiellt ljus som endast drivs sex månader av året är elförbrukningen hög
jämfört med konventionella ARV där Källby ARV visar 54 kWh/pe och år (Person, Thulin &
Paulsson  2016).  Det  bör  noteras  att  värdena  för  algodlingen  tas  utifrån  en  mindre
pilotanläggning varvid det bör ses som en grov uppskattning då samma metodik kan ge vitt
skilda resultat vid uppskalning (Sutherland et al. 2020b). Liknande grova uppskattningar visar
att algodling under sex månader skulle kunna ge upphov till 74 kWh/pe i form av biogas från
försedimenterat  primärslam och producerad algbiomassa.  Jämförelsevis  är  biogasproduktion
vid Källby ARV ca 65 kWh/pe och år vilket innebär en högre potential  hos mikroalger om
lämplig teknik fanns att möjliggöra energieffektiv odling av mikroalger under vinterhalvåret
(Norup et al. 2016). 

Hultberg, Olsson, Birgersson, Gustafsson och Sievertsson (2016), delprojekt i den varma och
rena staden, visar hur ett AnMBBR systems utgående vatten kan behandlas i mikroalgssystem
med tre dagars HRT med belysning. Efter tre dagar var både kväve och fosfor under 0,05 mg/l,
men Hultberg et al. (2016) menar att om mikroalgers tillåts fortsätta i fem dagar kan biomassa
öka från 233 till 530 mg/l. Experimentet av Hultberg et al. (2016) belystes vid behov av (100
µmol per m² och sekund) och hölls vid 25°C. 

För  södra  Sverige  finns  det  tillräckligt  med  solljus  för  behandling  med  mikroalger  i  6-7
månader under perioden mellan april och september (Norup et al.  2016). För integrering av
mikroalgssystem vid befintliga ARV är det bättre att se till mikroalger som behandlingssteg för
delströmmar eller rejektvatten menar Norup et al. (2016). Person, Thulin och Paulsson (2016)
menar  att  det  beror  på  värdet  av  den  producerade  algbiomassan  huruvida  algodling  kan
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etableras som ett delsteg i svenska ARV idag. Likt  Gentili2 fann de att metanpotentialen var
förhållandevis låg i obehandlad algbiomassa (Norup et al. 2016). 

Struvitutvinning för näringsåtervinning
Struvit, eller magnesiumammoniumfosfat (MgNH4PO4*6 H2O) har ett molförhållande på 1:1:1
mellan  kväve,  fosfor  och  magnesium.  Idag  sker  återföring  av  näringsämnen  till  jordbruket
genom de 25% av producerat slam som återförs. Vid 2030 förväntas enbart 10% av allt slam bli
godkänt för användning som jordnäringsmedel (Valeur & Thelin 2016). Utfällning av fosfor
kan ske som struvit genom tillförsel av magnesium och kan ge upphov till minskade kostnader
jämfört med dagens järn- och aluminiumsalter. 

Figur  16  på  nästa  sida  visar  var  struvitutvinning  ska  placeras  i  processtegen  för  ER.  Den
anaerobiska  reaktorn,  AnMBBR,  är  placerad  innan  struvitfällningen  och  har  en
avgasningsenhet som även kan avskilja koldioxid. Här kontrolleras pH genom mängd koldioxid
som släpps ut och optimeras till runt pH 8 för ideal struvitutfällning enligt Gunnar Thelin4. 

För funktionella temperaturer hade Thelin4 ett maximum på 45°C men inget minimum. Han
menade att det tekniskt sett är fullt möjligt ned till 10°C men att de inte gjorde någon sådan
undersökning då inkommande avloppsvatten ofta hade högre temperatur än 20°C. 

Dagens kemiska fosforfällning har en hög reningsgrad men de järn- och aluminiumfosfater som
bildas är svårlösliga. Genomsnittligt i Sverige uppnås reningsgrader på 96%, 62% och 97% för
fosfor, kväve och BOD7 respektive (SCB 2018). Struvitutvinning enligt ER systemet möjliggör
återföring av upp till 38% (37,8%) av inkommande fosfor, utan föroreningar som tungmetaller
och läkemedelsrester medan 57% blivit avskiljt med slam (Valeur & Thelin 2016). 

Tabell 12 på nästa sida visar en årlig besparing på nästan 1,5 mnkr vid struvitutvinning jämfört
med kemisk  fällning  med järnklorid,  en  prisreduktion  på  ca  63%. Struvitfällning  använder
mindre  kemikalier  för  fällning  och  polymer  för  avvattning  vilket  resulterar  i  mindre
värmebehov  för  rötkammaren  (Valeur  &  Thelin  2016).  Ovan  priskalkyl  inkluderar  inre
inloppspumpar,  rensgaller,  sandfång,  utvinning  av  värme  på  utgående  avloppsvatten  samt
lösningar för bräddvattenhantering. Det är processerna efter rensgaller och sandfång ända fram
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Figur 16. Struvitutvinning från Energipositiv Rening ER. Anpassat efter Persson, Thulin & Paulsson (2016).

2Francesco Gentili, forskare vid SBT (SLU), zoommöte den 7 maj 2021.
4Gunnar Thelin, affärsutvecklingschef Ekobalans Fenix AB, telefonsamtal den 18 maj 2021.



till  renat  vatten  som  beräknas.  Försedimentering,  slamhantering,  avvattning  och  rötning
inkluderas inom systemgränserna (Valeur & Thelin 2016). 

Process Enhet Kemisk fällning Struvitfällning+efterfällning

Drift struvitutvinning kr/år - 447 941

Intäkt från såld struvit kr/år - -381 024

Kemfällning kr/år 1 384 425 730 284

Polymer kr/år 134 649 71 028

Uppvärmning av rötkammare kr/år 126 045 66 489

Kvittblivning av slam kr/år 604 064 318 644

Mindre kvävereningsbehov kr/år - -419 126

Total kostnad kr/år 2 249 183 834 235

Årlig besparing kr/år - 1 414 948

I figur 17 nedan visas ett förslag från Lidén (2015) som skrivits i anknytning till projektet den
varma och rena staden.

 

Lidén (2015) menar att då kol kan bli en begränsande faktor för mikroalgerna kan koldioxid
från  rötningskammaren  pumpas  in  till  mikroalgsodlingen.  Precis  som  andra  experiment  i
mindre skala fick Lidén (2015) höga reningsvärden med reduktion av 97% fosfater och 84%
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Figur 17. Konceptet Energipositiv Rening med odling av mikroalger under sommaren och PNA processen under
vintern. Rejektvatten kan återföras även till mikroalgsodlingen eller PNA processen. Anpassat efter Lidén (2015) 

Tabell 12. Kostnadsjämförelse struvitfällning (efter AnMMB) och kemfällning
under ett års drift för 100 000 pe (Valeur & Thelin 2016). 



ammonium. För skörd av algbiomassa summerar Lidén (2015) att det endast är i Nya Zeeland
där så goda resultat nåtts genom autoflockulering, dvs. utan tillsats av kemikalier. Park och
Craggs (2010) visar 70% skörd på sex timmar men de återcirkulerar  mellan 2 och 10% av
algbiomassa från skörden (Park, Craggs & Shilton 2011). 

Lidén  (2015)  visar  att  med tillsats  av  järnklorid  och polymer  kan fälla  mellan  87-96% av
algbiomassan. Fällningskemikalier som användes var 0,025 ml PIX 111 och 1 ml polymer per
liter, vid ett dagligt flöde av 25 000 m³ blir årskostnaden 1,1 mnkr, eller 0,12 kr/m3 (Lidén
2015). Mikroalger kan spontant börja flyta på ytan vilket öppnar möjligheter att utveckla annan
metodik för skörd av mikroalger (Lidén 2015).
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Mikroalgers tillväxt och potential i Sverige
Det HRAP mikroalgssystem som visade bäst förutsättningar för att kunna fungera i nordiska
klimat, med mindre resursbehov, var det mixotrofa systemet bestående av algen C. vulgaris och
bakterien Rhizobium (Ferro 2019; Hedenfelt 2010). Det behövs dock mer information för att
förstå vilka parametrar som möjliggör mixotrofi samt att se till hur dessa system fungerar på
lång sikt. Algarter som kan fungera mixotrofiskt är att föredra även sett till energibesparingar
då det kan leda till ljusregimer som minimerar driftskostnader (Hedenfelt 2010; Patel, Choi &
Sim 2020). Konkurrens med arter som naturligt befinner sig i avloppsvattnet behöver också
undersökas  (Ferro 2019).  Konsortium av olika  algarter  kan fungera  oberoende av varandra
under olika ljus- eller värmeförhållanden enligt Sutherland et al. (2020b) som menar att det är
svårt att undvika andra konkurrerande arter vid uppskalning av mikroalgssystem. 

HRAP system vid framtida Ekevång ARV
Grönlund (2004) beräknade ett komplett HRAP system för att ersätta konventionella ARV i
Luleå som betjänar ca 10 000 pe med ett inflöde på 5 800 m³ per dag att behöva totalt 89
hektar.  Grönlund (2004) menar att  den stora ytan är nödvändig för att  lagra avloppsvattnet
under vintern för att behandla det när temperatur och solljus ökar. 

Förutsättningarna i Skåne är annorlunda och mark är antingen använd inom jord-, skogs- eller
djurbruk om där inte redan står en fastighet. Dock måste det påpekas att Grönlunds (2004)
rekommendation fortfarande är aktuell i glesbefolkade områden där värdet av mark är mindre
och man inte behöver prioritera systemets retentionstid. Det innebär att eventuella system kan
anpassas beroende på befolkningstäthet med energiintensivare system vid tätorter. 

Uppskattning för möjlig  produktion av biomassa vid mikroalgsodling  i  Ekevång ARV görs
enligt förutsättningarna i  seriekopplade S-HRAP enligt Sutherland et al. (2020a). Det betyder
191 kg producerad biomassa per dag vid ett flöde av 725 m³ per dag och 1 hektars yta. Då
resultaten  är  från  sommaren  halveras  biomassan  enligt  skillnaderna  vid  uppskalning  i
(Sutherland et al. 2020b) under vintertid för att bättre anpassas till svenska förutsättningar.

Sommarvärden omvandlat till vintertid: 191 kg / 2 = 95,5 kg.

Procentuell skillnad i skala: 725 m³ / 8 000 m³ = 0,09 → 9%

Procentuell produktion: 95,5 kg / 9% = 10,6 kg → 1%

Fullvärde: 10,6 * 100 = 1 060 kg

Procentuell landareal, odling: 1 hektar / 9% = 0,11 → 1%

Nödvändig landareal, odling: 0,11 * 100 = 11,1 hektar

Procentuell landareal, sedimentering och skörd: 1 968 / 2 900 = 0,68 → 68%

Nödvändig landareal, sedimentering och skörd: 11,1 * 0,68 = 7,5 hektar

Total nödvändig landareal: 11,1 + 7,5 = 18,6 hektar 
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Ovan  beräkningar  grundar  sig  på  en  hektars  yta  för  behandling  vid  Nya  Zeeland  enligt
Sutherland et al.  (2020a, 2020b). Minsta nödvändiga yta för behandling,  sedimentering och
skörd vid ett framtida Ekevång uppgår till 18,6 hektar för ett flöde på 8 000 m3. För att bemöta
framtida  tillväxt,  samt  säkerhetsmarginal,  rekommenderas  30  hektars  behandlingsyta.  Vid
uppskattat flöde på 8 000 m³ antas det kunna bildas 1 060 kg algbiomassa per dag, eller 387 ton
per år. Vid addition av koldioxid skulle biomassan kunna fördubblas och vid mixotrofisk odling
kanske tredubblas (Ferro 2019). 

Det förutsätts att  odlingen belyses under vinterhalvåret men det innebär enbart att de första
bassängerna i de seriekopplade bassängerna belyses och att resterande får klara sig på solljus
för att minimera driftskostnader. Vid addition av koldioxid kan rökgasen renas på koldioxid
samtidigt som algernas tillväxt ökar och mer biomassa blir producerad. Enligt koldioxidbehov
beräknade av Kadam (2002) visar det sig att ett 30 hektars HRAP system behöver ca 19,5 ton
koldioxid per dag med en kostnad av 22,2 kWh per ton CO2 vid inpumpning. 

I figur 18 nedan summeras tekniker undersökta i denna litteraturanalys i ett processchema som
beskriver flödet av vatten och fasta partiklar igenom systemet.

Efter rötningstanken har förslag givits på processer som kan bioremediera bildat rötslam på
tungmetaller och läkemedelsrester för att bemöta striktare krav på jordnäringsmedel. Konceptet
nedan  integrerar  flera  processer  däribland  svampodling  och  aktiv  kompostering  med
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Figur 18. Energipositiv Rening med seriekopplat HRAP system med svampodling och kompostering för behandling
samt möjlig grönsaksodling. Utifrån processbeskrivningar i (Domingues et al. 2020; Ferro 2019; Lidén 2015; 

Park & Craggs 2010, 2011; Person, Thulin & Paulsson 2016; Smith & Aber 2017; Stoknes et al. 2016; 
Sutherland et al. 2020a, 2020b; Valeur & Thelin 2016). 



värmeuttag vilket innebär att fler avfallsfraktioner än avloppsvatten måste tillföras systemet,
däribland  trädgårdsavfall  och  trärester  från  industrin.  Kompostering  medför  även  att
verksamheten producerar mer värme än det initialt planerades, värme som kan användas inom
systemet till olika processer. 

Kostnader
Vid  experiment  i  Spanien  tog  det  24  kWh  för  recirkulationspumparna  och  96  kWh  för
luftpumparna per dag för operation av en PBR med tio rör med vardera 3 m³ behandlingsvolym
(Acién, Fernández, Magán & Molina 2012). Kostnaden för konstruktion av anläggningen låg på
över en miljon Euro och det gick åt hela 15 kWh/m3 energi för att behandla en kubikmeter
avloppsvatten  (Acién  et  al.  2012).  Jämförbart  med  konventionella  avloppsreningsverk  som
spenderar mellan 0,15-0,63 kWh/m3 (Plappally & Lienhard 2012) medan Nyvång, Ekebro och
Kvidinge ARV spenderar 0,67, 0,62 och 1,24 kWh/m3 (NSVA 2020a, 2020b, 2020c). 

Kostnader för mikroalgssystem är beroende av teknologi och metodik som används och idag då
tekniken inte är fullt utvecklad finns det flera delsteg som är ineffektiva och därtill kostsamma
menar Mohsenpour et al. (2021).

Ferro  (2019)  beräknade  att  kostnader  för  avskiljning  och  avvattning  av  algbiomassan  kan,
beroende på använd teknik, utgöra mellan 3-15% av hela produktionskostnaden. Gouveia et al.
(2016) förklarar att pumpar och fläktar kan uppgå till mellan 6-30% av totala kostnader. Fasaei,
Bitter,  Slegers  och  van  Boxtel  (2018)  visar  att  skörd  av  mikroalger  vid  öppna
mikroalgsodlingar i Nederländerna kan kosta kring 0,5-2 € och 0,2–5 kWh per kg producerad
algbiomassa.  Vid jämförelse av mekanisk skörd med kemisk flockulering så är kostnaderna
desamma. För slutna odlingssystem minskar kostnad och energiförbrukning till 0,1-0,6 € och
0,1-0,7 kWh per kg (Fasaei et al. 2018). 

De höga näringskraven gör produktion av mikroalger kostsamt, det är endast vid en integration
till andra industriers avfallsströmmar som mikroalger kan bli en lönsam verksamhet (Benemann
et al. 1977; Chen, Zhao & Qi 2015; Ferro 2019; Jeswani, Chilvers och Azapagic 2020; Krustok
2016;  Mayers et  al.  2016; Rawat et  al.  2013). För att  få ut  en megajoule (MJ) energi  fick
Jeswani, Chilvers och Azapagic (2020) vitt  skilda utsläppsmängder,  från -2 400 till  +2 888
gram CO2 ekvivalens. Resultaten med negativa koldioxidekvivalenter innebär att CO2 gödsling,
avloppsvatten eller sockerrörsjuice har använts som källa.

Mohsenpour et al. (2021) menar att CO2 gödsling likt luftpumpning är kostsamt samtidigt som
det är svårt att mäta andel gaser som inte assimileras av alger och istället släpps ut. Evans et al.
(2017) undersökte möjligheten att istället för rökgas från industrier beblanda avloppsvatten med
löst kol som t.ex. glukos. Genom tillsatsen av glukos menar Evans et al. (2017) att mixotrofa
alger som C. vulgaris kan bli effektivare. Mohsenpour et al. (2021) tillägger att addition av kol
bör komma från industriella spillvatten eller andra avfallsströmmar med höga kolhalter för att
anpassa sig till konceptet cirkulär ekonomi.

Eftersom det idag saknas tekniker för industriell applicering, och den största anläggningen som
kunde hittas var fem hektars anläggningen i Nya Zeeland, har det i figur 19 nedan visats vilka
parametrar som bör inkluderas vid en eventuell prisuppskattning. 
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Det  bör  noteras  att  elkostnader  vid  algodling  oftast  inte  är  i  samma  grad  av  vad  inköpta
näringsämnen  hade  kostat  om  avloppsvatten  inte  hade  använts  (Gouveia  et  al.  2016).
Avloppsvatten som en källa kan minska utsläpp och energibehov med 50% om emissioner för
produktion av de inköpta näringsämnena inkluderas (Clarens, Resurreccion, White & Colosi
2010; Razon & Tan 2011). 

För att ge en väldigt rudimentär prisuppskattning på ett HRAP system vid Ekevång används
totalpriset för fem hektars odlingen i Nya Zeeland som var ca  2 561 000 kr för fem hektar
(Craggs, Sutherland & Campbell  2012), påminner även läsaren om att  dammarna redan var
utgrävda och inte beräknade i summan. Det var dock mer än tio år sen anläggningen byggdes
och det är på andra sidan jorden, därför avrundas det upp till  3 mnkr för fem hektar (utan
utdikning), eller 0,6 mnkr/hektar. 

En 30 hektars  anläggning  skulle  enligt  ovan prisuppskattning  på  0,6 mnkr/hektar  kosta  18
mnkr,  exklusive utdikning av eventuella  dammar och installation av belysningssystem samt
priset för äganderätt eller nyttjande av marken.  Även om HRAP system antas vara billigare i
drift  än  konventionella  reningsverk  så  måste  investeringskostnaden  inkludera  de  ökade
landarealer som behövs, vilket ofta försummas i laborationer och som tyvärr inte inkluderats i
denna rapport (Torres-Franco, Passos, Figueredo, Mota & Muñoz 2020). 

För Energipositiv Rening har Person, Thulin och Paulsson (2016) estimerat att en anläggning
för 100 000 pe kan kosta kring 250 mnkr, eller 2 500 kr/pe. För att göra en prisuppskattning har
Nyvångs  tillståndsgiltiga  personekvivalent  på  30  000  använts  vilket  medför  75  mnkr
installationskostnad med en areal på 2 400 m² efter ett värde av 0,08 m²/pe enligt Persson,
Thulin  &  Paulsson  (2016).  Det  ger  en  uppskattning  på  totalt  90  mnkr  (exklusive  mark,
utdikning och belysningssystem) för Energipositiv Rening och ett HRAP system. Driftkostnad
för ER systemet ligger mellan 300-350 000 kr per år. För mikroalger har ingen uppskattning
kunnat göras för totala driftskostnader. 

För  att  sätta  de  priserna  i  perspektiv  kan  det  kosta  över  2  000  mnkr  att  bygga  ett  nytt
konventionellt ARV (Svenskt Vatten 2020). Drift och underhåll för hela Sveriges kommunala
VA uppskattas till ca 16 miljarder kr för de kommande 20 åren men Svenskt Vatten (2020)
bedömer att det kan kosta så mycket som 23 miljarder kr för att bemöta framtida behov. 
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Figur 19. Kostnader och eventuella fria råvaror som kan förväntas vid HRAP system inkl. AnMBBR.
Eventuellt kan struvitfällning läggas till systemet mellan AnMBBR och HRAP. 



Diskussion
För att algerna ska maximera sin produktion av lipider krävs att näringsämnen minimeras 
samtidigt som solljus, värme och koldioxid optimeras (Chen, Zhao & Qi 2015; Ferro 2019; 
Zhu, Li & Hiltunen 2016). Mikroalger blir effektivare desto näringslösare vattnet är varvid 
Sutherland et al. (2020a) rekommenderar seriekopplade S-HRAP system. Fetthalten i 
mikroalgerna är det som påverkar kostnaderna mest då producerad biodiesel har högre värde 
(Ferro 2019). Avloppsvatten innehåller så höga näringsämnen att det försvårar att uppnå den 
näringssvält som behövs för att maximera mikroalgernas biosyntes av lipider. 

Det  finns  anledning  att  i  framtiden  ytterligare  undersöka  mixotrofisk  mikroalgsodling  i
seriekopplade dammar (Ferro 2019; Sutherland et al. 2020a). Mixotrofi är av betydelse då det
kan  minska  belysningsbehov  under  vinterhalvåret  (Abu-Ghoosh  et  al.  2016;  Schulze  et  al.
2017).  Dessutom  behövs  det  specificeras  under  vilka  ljusregimer  som  tillväxt  men  även
biosyntes av lipider är effektivast (Abu-Ghoosh et al. 2016; Atta et al. 2013; Romagnoli et al.
2020). Då det saknas undersökning i större skala är det idag för tidigt att göra en bedömning på
huruvida  intermittent  belysning,  blått  nedsänkt  ljus  eller  mixotrofi  kan  leda  till
resurseffektivisering vid mikroalgsbehandling av avloppsvatten. 

I ett idealt scenario kan koldioxid från en extern verksamhet pumpas in till mikroalgerna och
spillvärme kan ledas  om under vinterhalvåret  då värmebehoven ökar (Avfall  Sverige 2009;
Gentili 2014; Hughes & Benemann 1997; Mohsenpour et al. 2021). 

Framtida undersökningar skulle kunna göras vid ARV som saknar kvävereningskrav, då hade
en samhällsnytta även vunnits ifrån experimenten. Det är nämligen 1 469 st av Sveriges totala 1
661  större  ARV  (>200  pe)  som  saknar  krav  på  kväverening  (Svenskt  Vatten  2020).
Erfarenheter vid konstruktion och drift kan tas tillvara till nästa undersökning.  

Möjlig produktion av algbiomassa vid Ekevång ARV uppskattades till 387 ton per år, eller 12,9
ton per hektar och år. Det är mycket mindre än de 80 ton som Ferro (2019) uppskattat  kan
bildas  per  hektar  och  år,  vid  addition  av  koldioxid,  men  stämmer  bättre  överens  med
uppskalningseffekter  enligt  Sutherland  et  al.  (2020b).  Vid  addition  av  koldioxid  och  en
inkrementell uppdatering av processparametrar kan ökad biomassa förväntas. 

Ekosystem fungerar inte efter optimala förutsättningar och det finns knappast något ekologiskt
eller biologiskt system som konstant fungerar med maximal produktion. Det är ett konceptuellt
misstag att jämföra biologiska processer med kemiska och förvänta samma konstanta resultat.
Samtidigt antyder det på vår bristande kunskap om dessa system. 

Att fosfor, men även andra näringsämnen, kan reduceras med hjälp av mikroalger är tydligt.
Hur det kan göras i kontinuerliga system på industriell skala är något som behöver undersökas.
Dock finns det möjlighet att redan idag förbättra dagens reningsverk med adderade processteg i
form av mikroalgsdammar för extra polering. 

Att omvandla näringsämnen till biomassa ter sig som den mest lämpliga behandlingsmetodiken
av avloppsvatten istället för att reducera till en specifik halt. Det stämmer även överens med
principen om bevarande av massa av Antoine-Laurent de Lavoisier i 1798. 

Resultat för produktion av mikroalger i ett framtida Ekevång ARV har enbart estimerats i denna
litteraturanalys. Ingen teknisk analys har gjorts, istället har processteg från varierande litteratur
summerats i ett processchema.
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Slutsatser
Resultaten  i  denna  rapport  antyder  att  mikroalgsodling  i  HRAP  system  med  dagens
förutsättningar  inte är redo för industriell  applikation i nordiska klimat,  i  vart  fall  inte utan
vidare undersökning i skala på  över 1 hektars yta (Sutherland et al. 2020b). Utrymme finns att
vidare  undersöka  hur  en  kombination  av  större  markareal,  bättre  omrörning  och  artificiell
belysning kan utvecklas för att möjliggöra teknologin (Ferro 2019;  Mohsenpour et al. 2021).
Exempelvis  kan  ett  mindre  HRAP  system  läggas  till  som  ett  sidosteg  i  ett  existerande
reningsverk för att ta ut data.

Även  om  den  tekniska  sidan  behöver  utvecklas  är  det  troligare  att  en  förändring  i
samhällsplanering förändrar landskapet till förmån för mikroalger. Ny lagstiftning eller striktare
krav på energi,  resurshushållning och återföring  av näringsämnen krävs som incitament  till
verksamheter att göra de investeringar som krävs för ett resurseffektivare samhälle (Valeur &
Thelin  2016).  Mer  konkret  behöver  de  vid  sidan  om  sina  egna  energibesparingar  se  till
infrastruktur  som  möjliggör  synergi  mellan  olika  verksamheter,  omvandla  sina  avfall  till
resurser och råvaror och integrera termodynamiska processer för bättre hushållning av resurser
och  reducerade  kostnader  (Benemann  et  al.  1977;  Chen,  Zhao  &  Qi  2015;  Ferro  2019;
Mehrabadi,  Craggs & Farid 2015;  Mohsenpour et  al.  2021;  Jeswani,  Chilvers  & Azapagic
2020;  Krustok  2016;  Rawat  et  al.  2013).  Resurseffektivisering  måste  omprioriteras  så  att
spillvärme och utgående industriellt  spillvatten,  som håller  högre temperaturer,  kan kopplas
samman med ARV för att uppnå högre effektivitet. Enligt Persson, Thulin & Paulsson (2016)
är tillgången till industriell spillvärme en av förutsättningarna för Energipositiv Rening. 

Det behöver undersökas huruvida mixotrofa odlingsförhållanden optimerar effektiviteten hos 
algen C. vulgaris.  Bakterien Rhizobium som den samverkar med är nämligen kvävefixerande 
och det bör säkerställas att det inte finns andra bakterier som oxiderar kvävet. Både Ferro 
(2019) och Krustok (2016) är positiva till mikroalgsodling som en avloppsbehandlingsmetod 
men menar att mer undersökning behövs. För svenska förutsättningar rekommenderar Ferro 
(2019) de snabbväxande algarterna C. vulgaris, Desmodesmus och Scenedesmus.

I  regeringens  utredning  Hållbar  slamhantering  (2020)  konstateras  att  de  högre
återvinningskraven idag leder till en ökad förbränning av slam där fosforåtervinning ur askan
kan ske utan några föroreningar. Utredningen menar att ett bredare synsätt behöver tillämpas
vid  återföring  av  fosfor  för  att  även  inkludera  andra  näringsämnen  och  kol  (Hållbar
slamhantering  2020).  De kemiska  metoderna  i  reningsverk  är  ett  arv  från  en  äldre  tid  där
ekologi  och  kretsloppsprinciper  inte  togs  på  allvar  och  där  syftet  med  reningen  var  att
producera renare vatten. Framtida ARV bör utvidga vyerna för möjligheten att bli producenter
av mer än bara vatten (Hållbar slamhantering 2020). 

Med  vägledningen  i  SOU  2020:3  (Hållbar  Slamhantering  2020)  om  framtida  ARV  och
bekräftelse från konceptet Food 2 Waste 2 Food av Stoknes et al. (2016), är slutsatsen i denna
rapport att biologisk behandling av avloppsvatten är fullt möjlig med mikroalger om än det
tekniskt sett inte är fullt utvecklat. Framtida ARV bör alltså, med grund i SOU 2020:3 och dess
rekommendationer, utvidga vyerna för möjligheten att bli producenter av mer än bara vatten. 
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