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Förord
VA-teknik Södra är ett projektprogram för stärkande av forskning, utveckling och utbildning inom vattenförsörjningsoch avloppstekniken med fokus på avancerad avloppsvattenrening. Programmet påbörjades den 1 september 2009
och denna årsredovisning presenterar resultaten av det fjärde årets aktiviteter.
Huvudinsatsen under de första tre åren var att etablera och driva fem industridoktorandprojekt inom avancerad
avloppsvattenrening. Industridoktorandprojekt i samarbete med vattentjänstbolag och företag är kärnan i projektprogrammets forskningsaktiviteter. Under de första tre åren diskuterades och planerades också för hur programmets fortsättning skulle se ut speciellt vad gäller deltagarkrets, former för samarbete och innehåll i framtida
samarbetspartnerskap inom forskning, utveckling och undervisning. Svenskt Vatten finansierade fortsättningen av
programmet i en ny treårsperiod och denna aktivitetsrapport för fjärde året presenterar hur denna fortsättning har
etablerats i ett större och starkare VA-teknik Södra.
I den nya treårsperioden ingår i programmets styr- och ledningsgrupp förutom representanter för Svenskt Vatten
Utveckling, VA SYD och VA-teknik vid Lunds tekniska högskola också representanter för Gryaab AB, NSVA och Vatten
Miljö Teknik på Chalmers. Det nya samarbetet startades upp med ett mycket välbesökt tvådagars visionsseminarium
på Örenäs slott där vi tog utgångspunkt i våra nuvarande styrkor och sedan flitigt diskuterade visionen för VA-teknik
Södra och hur vi ska arbeta för att nå dit.

Programmets styrgrupp består av Bengt Andersson (ordförande); Lars-Gunnar Reinius, Stockholm Vatten; Ann
Mattsson, Gryaab; Ulf Thysell, NSVA och Jes la Cour Jansen, Lunds Tekniska Högskola. Daniel Hellström, utvecklings
ledare på Svenskt Vatten Utveckling, är adjungerad till styrgruppen. Styrgruppen har hållit två möten under året.
Programmets ledningsgrupp består av Jes la Cour Jansen (ordförande) och Karin Jönsson, Lunds Tekniska Högskola;
Henrik Aspegren, VA SYD; Marinette Hagman, NSVA och Britt-Marie Wilén, Chalmers. Ledningsgruppen har hållit fem
möten under året. Ann Mattsson har varit adjungerad till flertalet av ledningsgruppens möten.
Vi ser fram emot ett ännu starkare VA-teknik Södra och många nya aktiviteter inom forskning, utveckling och
utbildning.
Jes la Cour Jansen

Karin Jönsson

Henrik Aspegren

Marinette Hagman

Britt-Marie Wilén
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Programmets
leveransåtaganden

Framtidens Avloppsvattenrening

Programmets leveransåtaganden är i stort att ge svar
på hur svenska reningsverk kan hantera centrala
framtida utmaningar. Dessutom ska det inom ramen
för programmet utvärderas om och hur de
VA-tekniska utmaningarna i stort kan hanteras i ett
regionalt sammanhang. Det senare har nu gjorts
genom att vidga kretsen av deltagare i styrning och
ledning av programmet genom att Gryaab AB, NSVA
och Vatten Miljö Teknik på Chalmers ingår i
fortsättningen av programmet.
Nedan beskrivs programmets aktiviteter under året
uppdelade på:

Forskningsaktiviteter
Uppdelat under fyra huvudrubriker:
• Framtidens Avloppsvattenrening
• Energi och Resurshushållning
• Klimat Samhälle Vatten
• Samhälle och Avloppsvatten

Kommunikation från programmet
• Användaranpassade publikationer, deltagande i
användaranpassade kurser, seminarier och konferenser samt internationella publikationer
• Deltagande i nätverk
• Kurser

Samarbeten med andra lärosäten
Examensarbeten inom det VA-tekniska området

1. Forskningsaktiviteter
Med den större forskargrupp i programmet som har
etablerats genom programmets nya medlemmar
redovisas aktiviteterna under fyra teman som är och
kommer att bli programmets fokusområden. Framtidens Avloppsvattenrening var programmets huvudfokus under de tre första åren och är fortfarande
centralt i programmets aktiviteter. Teman Energi och
Resurshushållning, Klimat Samhälle Vatten och
Samhälle och Avloppsvatten kommer dock under
nästa period att få ständigt större betydelse.
Programmets aktiviteter under det fjärde året
redovisas nedan under dessa fyra huvudrubriker.

Vid etableringen av VA-teknik Södra 2009 var
huvudsyftet att projektprogrammet skulle leverera
en lång rad svar på hur svenska reningsverk kan
hantera centrala framtida utmaningar. Efter
utökningen av klustrets deltagarkrets efter de tre
första åren har uppfyllandet av denna uppgift blivit
tydligare eftersom programmets industridoktorander
har arbetat längre och kretsen av vattentjänstbolag
och forskare har utökats. Under programmets första
treårsperiod har fokus varit på utveckling av renings
teknologier för komplettering av befintlig kväve- och
fosforavskiljning. Under det fjärde året har detta
arbetet haft stor framgång och forskningen är nu så
långt framme att vi kan börja se några lösningar på
hur framtidens avloppsreningsverk kan tänkas se ut.
Framtidens avloppsreningsverk ska vara energisnålt,
nettoenergiproducerande och klimatanpassat så att
nya reningsmetoder inte orsakar utsläpp av klimatgaser när syftet är att spara energi eller resurser.
Verken ska leva upp till skärpta krav på kväve, fosfor
och organiska föroreningar såsom läkemedel och
industrikemikalier vilka ska reduceras väsentligt i
avloppsvatten och kanske också i slam. VA-teknik
Södras forskare arbetar inom alla dessa områden och
en rad bra resultat har uppnåtts under detta första år
med den större kretsen av deltagare i klustrets
arbete.
Samarbetet mellan VA SYD, LTH och Chalmers om
anammox i huvudströmmen (manammox) har haft
stor framgång och en pilotanläggning på Sjölunda
avloppsreningsverk har under året etablerats med en
välfungerande anammox för rejektvattenrening och
en anläggning som är under inkörning med huvudströmsanammox. Idéer och resultat härifrån presenteras i en artikel i Vatten och på NordIWA i oktober
2013.
Huvudströmsanammox ligger en bit in i framtiden,
men experimenten ger förhoppningar om en reell
reduktion av energi- och resursförbrukningen på
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avloppsreningsverk och reellt mer biogasproduktion
när kolet inte längre ska användas för denitrifikation.
Reduktion av läkemedelsrester och industrikemikalier har haft stor plats i programmets fjärde år. Per
Falås och Gerly Hey disputerade under året, Per med
avhandlingen Removal of pharmaceuticals in biofilm
and activated sludge systems och Gerly med avhandlingen Application of Chemical Oxidation Processes
for the Removal of Pharmaceuticals in Biologically
Treated Wastewater. Per Falås har fortsatt sina
studier som PostDoc på EAWAG i Schweiz och arbetar
med reduktion av läkemedel i hybridanläggningar där
kombinationen av aktivt slam och biomassan på
bärare är i fokus.
Janne Väänenen har arbetat mycket med hur
fosforreduktionen på avloppsreningsverk kan utökas
så att krav lägre än 0,1 mg/l kan uppnås genom
etablering av en slutpolering med skivfiltrering.
Arbetet kommer att vare en väsentlig del av hans
licentiatavhandling och delar av det presentaras på
NordIWA i oktober 2013 genom presentationen
Phosphorus Removal with Microsieves in Tertiary
Treatment: Dosing Requirements.
Janne Väänenen och Filip Nilsson har tillsammans
med NSVA tittat på hur skivfiltrering som slutpolering för att nå låga fosforhalter kan kombineras
med ozonering på bästa sätt för att optimera användningen av ozon för reduktion av läkemedelsrester.
Filip Nilsson har tillsammans med NSVA och en grupp
mikrobiologer på Aalborgs universitet fortsatt sitt
arbete med att förbättra slamegenskaper i aktivt
slam med hjälp av ozon. Delar av arbetet presenteras
på konferensen IOA/IUVA World Congress i Las
Vegas, USA, i september 2013.
Maria Piculell strävar i sitt doktorsarbete bl a för att
klargöra vilken roll suspenderad biomassa spelar i
MBBR-system i förhållande till biomassan på bärarna.
Hon höll en uppskattad presentation, On the Roles of
Biofilm and Suspended Biomass in MBBR Systems,
på 9th International IWA Conference on Biofilm Reactors i Paris i maj 2013. Resultaten kommer också att
presenteras i Water Science & Technology.
Förutom industridoktorandernas arbete har
programmet initierat och finansierat en rad mindre
projekt som kan stödja och komplettera doktorandprojekten med att hantera framtida utmaningar.
Under det fjärde året koncentrerades insatserna
inom:
Drift av bio-P-anläggningar med rötning av bio-Pslam och möjligheten att använda slammet till skogsgödsling. Arbetet har bedrivits i samarbete med

Svetlana Öfverström, doktorand vid Department of
Water Management vid Vilnius Gediminas Technical
University, finansierad av Svenska Institutet. Delar av
resultaten har presenterats på de årliga Bio-Pmötena och på internationella seminarier. En
sammanfattning presenteras på NordIWA i oktober
2013 genom presentationen Karakterisering av
fosfors bindning till slam beroende på
fosforavskiljningsmetod i huvudströmmen.
Hantering av problematiska organiska mikroföroreningar i avloppsvatten och slam. Arbetet har
bedrivits i flera småprojekt och i anknytning till andra
projekt i samarbeten med Danmarks Tekniska Universitet, Lulå Universitet och Primozone Production AB.
Delar av arbetet har presenterats på 1st International
IWA Conference on Holistic Sludge Management, May
6-8, 2013, Västerås i presentationen Barley Seed
Germination/Root Elongation Toxicity Test for Evaluation of Sludge Pre-Treatments och i artiklen Ozonation and Thermal Pre-Treatment of Municipal Sewage
Sludge - Implications for Toxicity and Methane
Potential.
Under året har VA-teknik i Lund och Vatten Miljö
Teknik vid Chalmers arbetat tillsammans med NSVA,
VA SYD, Käppalaverket och Stockholm Vatten i
projektet Avgasning av slam för ökad reningskapacitet och förbättrade slamegenskaper. Projektet
finaniseras av Svenskt Vatten och parterna. Arbetet
redovisas i en rapport från Svenskt Vatten och
presenteras på NordIWA i oktober 2013.
Vatten Miljö Teknik på Chalmers deltar i arbetet med
att ta fram processen för huvudströmsanammox och
flera forskare och doktorandar arbetar med att ta
fram mer grundläggande kunskap om avloppsprocesserna. Arbetet sker inom samarbetet i Bioresource
Labs som består av en grupp forskare vid Chalmers
(Avdelningen Vatten Miljö Teknik) och Göteborgs
universitet (Institutionen för kemi och molekylärbiologi). Forskningen handlar främst om biologiska
tekniker för effektivare behandling och
resursåtervinning från vatten och avfallsströmmar.
Forskningen omfattar allt från mikrobiell ekologi till
processteknik. Några av de pågående projekten
handlar om mikrobiell elektrokemi, anammox, aerobt
granulerat slam, biosorption och processer i biofilm
på rörliga bärare. Deltagare är biträdande professor
Britt-Marie Wilén, forskarassistent Frank Persson,
docent Oskar Modin, professor Malte Hermansson,
docent Fred Sörensson, dr Johan Fredriksson samt
doktoranderna Enikö Szabo och Soroush Saheb Alam.
Också Johan Fredriksson har deltagit i arbetet och
försvarar sin avhandling Investigations of the microbial diversity and dynamics in activated sludge using
molecular methods hösten 2013.
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Enikö Szabo arbetar med ett FORMAS-finansierat
projekt där aeroba granuler för närsaltsreduktion
studeras. Uppstarten av granuler kartläggs just nu för
att förstå hur granuler bildas när reaktorerna startas
upp med aktivt slam. Under fortsättningen av
projektet kommer även granuler innehållande
anammox-bakterier att studeras.
Soroush Saheb Alam har nyligen påbörjat ett
VR-finaserat projekt som handlar om mikrobiell elektrosyntes. Målet med projektet är att få en ökad
förståelse för de olika metaboliska nedbrytningsvägar som sker i mikrobiella biokemiska celler. Den
mikrobiella sammansättningen kommer att studeras i
biokemiska celler där katoden används som elektrongivare och där koldioxid används som elektronmottagare. Sådana system kan användas för att lagra
energi i vätske- eller gasform alternativt för att
producera användbara produkter.

Energi och Resurshushållning
Flera projekt in om VA-teknik Södra har energi och/
eller resurshushållning i fokus. Projekten handlar om
att nyttiggöra befintliga resurser i avloppsvatten på
bästa sätt, om att tillföra material för utökad biogas/
energiproduktion och om att förbättra eller utveckla
ny processteknik eller nya processkombinationer
som kräver mindre energi- och resursanvändning.

Vid VA-teknik i Lund arbetar från årsskiftet 20122013 Hamse Kjerstadius med anaerob rening av
industriavloppsvatten i membranbioreaktorer i ett
stort internationellt projekt, Ambigas, finansierat av
energimyndigheten. Syftet är att ersätta dyr aerob
rening på industrierna med biogasproduktion genom
att utveckla anaerob rening baserad på membranteknologi vid låg temperatur.
Malmö Stad har finansierat projektet Mekanisk
förbehandling av musslor och utvärdering av biogaspotential i syftet att värdera metanpotential och
näringsämnen hos musslor från Öresund då dessa
förbehandlats mekaniskt i en tryckpress.
Projektet Resursbesparande avloppsvattenhantering vid små och medelstora reningsverk - En pilotstudie av en kompakt förbehandlingsprocess med
kemisk fällning av kommunalt avloppsvatten som
utfördes vid Knislinge avloppsreningsverk var ett
samarbetsprojekt mellan Öster Göinge kommun,
ConPura AB, Hydrotech AB, Kemira AB, NSVA, VA
SYD och VA-teknik vid LTH. Projektet finansierades
av Interreg-projektet Euroslam och projektparterna.

Tobias Hey presenterade sin licentiatavhandling
Carbon utilisation for extended nitrogen removal and
resource savings under året och häri kan många
reningsverk hitta idéer till en framtida bättre användning av avloppsvattens inkommande organiska
material.

Evaluation of pretreatment methods for increased
biogas production from macro algae (Utvärdering av
förbehandlingsmetoder för ökad biogasproduktion
från makroalger) var ett samarbetsprojekt mellan TK
Energi A/S, VA teknik vid LTH, NSR och Trelleborgs
kommun. Syftet var att utvärdera metanpotentialen i
makroalger insamlade från stränder. Projektet finansierades av Energimyndigheten och av parterna.
Rapporten finns som SGC Rapport 2013:278. http://
www.sgc.se/ckfinder/userfiles/files/SGC278.pdf

7

Klimat Samhälle Vatten
Olika processer på avloppsreningsverk sätts i ett
större perspektiv under rubriken Klimat Samhälle
Vatten genom projekt som beaktar hur stor klimatpåverkan processerna har. Projekten spänner mellan
detaljstudier av enskilda processer till övergripande
studier där olika processalternativ jämförs med
varandra.

Filip Nilsson och Janne Väänenen har tillsammans
med NSVA och VA-teknik vid LTH arbetat med desinficering och reduktion av biocider i bräddvatten.
Arbetet Disinfection of Combined Sewer Overflow
with Micro-Screening, Ozone and Chlorine Dioxide
presenteras på NordIWA i oktober 2013 och kommer
senare som en rapport publicerad av Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse, vilka finansierade
arbetet.
Under året har projektet Rötning av slam vid 35, 55
och 60°C – utvärdering av hygieniseringseffekt samt
reduktion av läkemedel och andra industrikemikalier
slutförts. Projektet har finansierats av Svenskt
Vatten. Det har genomförts i samarbete mellan
VA-teknik i Lund, VA SYD, Umeå Universitet och
Danmarks Tekniska Universitetet. Rapporten finns på
Svenskt Vattens hemsida: http://vav.griffel.net/filer/
SVU-rapport_2012-15

Fredrik Stenström har arbetat med Norrköping
Energi och IVL för att optimera rejektvattenreningen
på Slottshagens avloppsreningsverk utan att öka
utsläppen av klimatgaser. Arbetet har under året
resulterat i en artikel och en presentation på
NordIWA 2013. (Oxygen-induced dynamics of nitrous
oxide in water and off-gas during the treatment of
digester supernatant och Nitrous oxide production
during the treatment of digester supernatant in an
SBR).

Projektet Hållbara system för biogas från avlopp och
matavfall har slutförts under året. Projektet är en
litteratur- och fallstudie kring separering av näringsrika avfallsströmmar för energiproduktion samt
ökad hållbarhet och återkoppling i stadsmiljöer.
Projektet har genomförts av VA-teknik i Lund i
samarbete med parterna inom EVAA-projektet (Helsingborgs stad, NSR, NSVA och Öresundskraft).
Projektet har samfinansierats av SGC och Svenskt
Vatten Utveckling tillsammans med parterna. Finns
som SGC Rapport 2012:271 http://vav.griffel.net/
filer/C_SGC%20Rapport%20271

Gryaab, VA SYD och VA-teknik i Lund samarbetar
inom projektet Klimatpåverkan från avloppsreningsverk finansierat av Svenskt Vatten. Projekt syftar till
att skapa ett användarvänligt och lätthanterligt
verktyg för att förbättra avloppsreningsverks
möjligheter att själva beräkna sin klimatpåverkan,
sätta upp mål och följa upp förbättringsåtgärder.
Projektet avrapporteras under VA-teknik Södras
femte år.

Samhälle och Avloppsvatten
Interaktionen mellan samhället och dess avloppsvatten kan ha många facetter och projekten som
utförts inom det här området behandlar både
mikroföroreningar och hygieniseringsparametrar i
både bräddvatten och slam. Samhällets övriga
avfallsströmmar, t ex i form av matavfall, har också
analyserats inom detta område och dessutom
studeras samspelet mellan vattenhantering och
samhällets planeringsprocesser.

Andra projekt
Förutom projekten som omtalats ovan pågår många
stora och små projekt vid VA-teknik i Lund och vid
Vatten Miljö Teknik i Göteborg. En beskrivning av
projekt som är på gång inom det VA-tekniska området
kan hittas på VA-teknik Södra hemsida
www.va-tekniksodra.se.
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2. Kommunikation från
programmet
Programmets deltagare kommunicerar mycket aktivt
till VA-branschen i Sverige och internationellt. Flera
användaranpassade publikationer har slutförts under
året och programmets deltagare har bidragit till
användaranpassade kurser, seminarier och
konferenser.
Många av VA-teknik Södras aktiviteter under det
fjärde året presenteras på konferensen NordIWA
2013 – Trettonde Nordiska Avloppskonferensen som
hölls i Malmö den 8–10 oktober 2013. NordIWA 2013
arrangeras av Svenskt Vatten tillsammans med de
nordiska samarbetsparterna och Henrik Aspegren är
ordförande i organisationskommittén och många
andra från VA-teknik Södra är med där och i arbetet
med att arrangera konferensen. Henrik Aspegren är
också med i programkommittén.
Nämnas bör också Jes la Cour Jansens deltagande i
organisationskommittén och programkommittén för
IWA-konferensen Holistic Sludge Management som
hölls i Västerås 2013 med Professor Erik Dahlquist
som ordförande för konferensen. Även på denna
konferens deltog och presenterade många av
VA-teknik Södras medlemmar.
Ett stort antal internationella konferens- och
tidskriftsartiklar har publicerats under året.

2.1 Användaranpassade publikationer
Många användaranpassade publikationer har
producerats under året och de tre som är delvis finansierade av Svenskt Vatten ges nedan som exempel.
Övriga rapporter inom området som har publicerats
under året kan hittas på VA teknik Södra hemsida
www.va-tekniksodra.se.
Aktivitetsrapport September 2011 – Augusti 2012
beskriver aktiviteterna i VA-teknik Södra under det
tredje året. Den finns på Svenskt Vattens hemsida:
http://vav.griffel.net/filer/C_VA-teknik_Sodra_2012.
pdf
Rapporten Rötning av avloppsslam vid 35, 55 och
60°C - SVU-rapport 2012-15 innehåller en
utvärdering av biogasproduktion, hygieniseringseffekt samt reduktion av läkemedel och andra industrikemikalier vid rötning som sträcker sig från
traditionell mesofil rötning till termofil rötning vid 55
och 60°C. Rapporten finns på Svenskt Vattens
hemsida: http://vav.griffel.net/filer/
SVU-rapport_2012-15

Projektet Hållbara system för biogas från avlopp och
matavfall finns som SGC Rapport 2012:271 http://
vav.griffel.net/filer/C_SGC%20Rapport%20271.
Rapporten är en litteratur- och fallstudie kring
separering av näringsrika avfallsströmmar för energiproduktion samt ökad hållbarhet och återkoppling i
stadsmiljöer. Projektet är samfinansierat av SGC och
Svenskt Vatten Utveckling tillsammans med parterna
inom EVAA-projektet (Helsingborgs stad, NSR, NSVA
och Öresundskraft).

2.2 Användaranpassade kurser och seminarier
Under året har programmets deltagare närvarat vid
många användaranpassade kurser och seminarier, i
det flesta fall med presentationer. Genom dessa
presentationer och deltaganden har programmet och
resultat från arbetet presenterats för en mycket bred
krets. VA-teknik Södras deltagare arrangerade fyra
seminarier:
2013-04-15 arrangerade Kungsängsverket i Uppsala
tillsammans med Bio-P-nätverkets ledningsgrupp den
årliga Bio-P-träffen. Som brukligt attraherade träffen
ett 30-tal entusiastiska personer från större och
mindre bio-P-anläggningar runt om i landet, varav
flera var nya medlemmar i Bio-P-nätverket.
2013-04-22 höll VA-teknik Södra ett gemensamt
seminarium om tillskottsvatten med deltagande av
tekniker och forskare från NSVA, Gryaab, VA SYD,
Helsingborg Stad, Kretsloppskontoret i Göteborg,
Malmö Stad, Vatten Miljö Teknik på Chalmers,
VA-teknik vid LTH och Luleå tekniska högskola. På
seminariet presenterades aktuella aktiviteter inom
området och planer för det framtida samarbetet inom
VA-teknik Södra diskuterades och planerades.
2013-04-25 höll Oskar Modin och Frank Persson ett
seminarium på Gryaab om biosorption och anammox.
2013-05-30 höll Oskar Modin och Enikö Szabo
seminarium på Gryaab om mikrobiell elektrokemi och
granulärt slam.

2.3 Internationella konferenser och symposier
Under det fjärde året har programmets deltagare
haft presentationer på 11 konferenser med totalt 14
presentationer. Många av presentationerna publiceras sedan i internationella tidskrifter. En lista med
konferensbidrag uppdateras löpande på programmets hemsida www.va-tekniksodra.se.
Wilén, B.-M., Johansen, A. and Mattsson, A. Assessment of sludge particle removal from wastewater by
discfiltration. In the proceedings of the IWA Conference on Design, Operation and Economics of Large
Wastewater Treatment Plants, 4-8 September, 2011,
Budapest, Hungary.

9

Persson, F., Sultana, R., Wilén, B.-M., Hermansson, M.,
Sörensson, F., Mattsson, A. and Plaza, E. One-stage
nitritation - anaerobic ammonium oxidation at low
temperatures in a moving bed biofilm reactor. Platform presentation at the 1st International IWA
Conference on Holistic Sludge Management, 6-8 May,
2013, Västerås, Sweden.
Wilén, B.-M. WER Forum: Activated Sludge on its
100th Birthday: Challenges and Opportunities, 9-11
June, 2013, Boston, US. Platform presentation.
Modin, O. (2013). Integrating bioelectrochemical
systems with anaerobic digestion. IWA Leading Edge
Technologies (LET) conference, Bordeaux, France,
June 3-6. Poster presentation.
Modin, O., Karlfeldt Fedje, K. (2012). Combined
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kommer från Institute of Water Quality Control,
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3. Samarbeten med
andra lärosäten
Inom VA-teknik Södra har samarbetet inom undervisningen mellan de två universitetsparterna intensifierats. Utbyte inom undervisning har pågått länge och
ett gemensamt utbud av examensarbeten har
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