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Abstract 
In 2001, 850 000 properties in Sweden were connected to onsite wastewater treatment 
systems. According to accounts, these properties were in year 2000 responsible for 20 % of 
the total discharge of phosphorus and 4 % of the total discharge of nitrogen. Since the first of 
August 2006 the new advices for small wastewater treatment plants from the Swedish 
environmental protection agency (Naturvårdsverket) are valid. According to these advices, a 
treatment plant located in an area with a big need of protection, should be able to reduce 90% 
of the phosphorus and aggregate organic constituents, and 50 % of the nitrogen.  

A German company, Hans Huber AG, has during 2001 developed a membrane bioreactor for 
existing three compartment concrete septic tanks called Membrane Clear Box® (MCB). The 
disadvantage with this technology was a low reduction of phosphorus, which made it 
impossible to sell to the Scandinavian market. To improve the removal of phosphorus, a 
prototype for electrolytic dosage of iron (P-elimination) was produced and later on tested at a 
property outside Berching in Germany. When the test turned successful, Huber decided to 
also test MCB with P-elimination at a site outside Nässjö, Sweden. This test was carried out 
during the period April to July in 2006. 

The goal of this master thesis is to find out if Membrane Clear Box® (MCB) with electrolytic 
dosage of iron (P-elimination) can manage the new advices from the Swedish environmental 
protection agency regarding small wastewater treatment plants located in areas with a normal 
need of protection. If this statement is true, this master thesis should also elucidate if a MCB 
with P-elimination can manage the new advices for small wastewater treatment plants located 
in areas with a big need of protection.  

According to the investigations in Nässjö and Berching, a MCB with P-elimination is able to 
reduce the total concentration of phosphorus with approximately 95 %. The test in Nässjö also 
shows that a MCB managed to remove approximately 90 % of the total COD and 65 % of the 
total nitrogen when the sludge had reached an acceptable age. The value for COD was nearly 
the same as the levels that was reached in former investigations. During the test in Nässjö, the 
MCB had problems with fouling. The reason for the problems seems to be a combination of a 
mistake during the installation and the MCB not having the right dimension. Despite the 
problems in Nässjö, a MCB with P-elimination should be able to manage the new advices for 
small wastewater treatment plants from the Swedish environmental protection agency. The 
explanations to why the foulings in Nässjö had arisen have a high order of reliability and the 
MCB with P-elimination in Berching has been working without fouling for about one year. 
                 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 
I Sverige fanns det 2001 drygt 850 000 fastigheter, varav 500 000 permanentboenden, som 
saknade anslutning till kommunala VA-anläggningar. Enligt beräkningar gjorda för år 2000 
stod de enskilda avloppen för 20 % av utsläppen av fosfor till den svenska naturen och 4 % av 
de totala utsläppen av kväve. Den 1:a augusti 2006 , trädde naturvårdsverkets allmänna råd 
om små avloppsanläggningar i kraft, vilka ska vara rådgivande för hur miljöbalken skall 
tolkas. Enligt de allmänna råden skall avloppsanläggningar som ligger inom hög skyddsnivå 
klara en reduktion på 90 % för fosfor och organiska ämnen och 50 % för kväve. 

Hans Huber AG i Tyskland utvecklade under 2000 en membranbioreaktor som kan monteras i 
en befintlig trekammarbrunn, Membrane Clear Box® (MCB). För att kunna nå ut på den 
skandinaviska marknaden krävdes dock en förbättrad rening av fosfor och man tog då fram en 
prototyp för elektrolytisk dosering av järn för fällning av fosfor (även kallad P-eliminering) 
som testades på en gård utanför Berching, Tyskland, under 2005. Då detta test blev lyckat 
valde man att även testa anläggningen på en fastighet utanför Nässjö i norra Småland. Detta 
försök genomfördes under 2006 från april till juli. 

Målet med detta examensarbete är främst att undersöka om MCB med P-eliminering lever 
upp till naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar. Om så är fallet skall det 
även klargöras om anläggningen är lämplig för enskilda avlopp som ligger i områden med 
hög skyddsnivå. 

Både försöket i Nässjö och Berching visar att anläggningen klarar av att reducera P-tot med ca 
95 %. Försöket i Nässjö visar även att anläggningen reducerar COD med ca 90 % och N-tot 
med 65 % efter att slammet hade uppnått godtagbar ålder. Värdet för COD är nästan identiskt 
med tidigare uppmätta reduceringsnivåer för MCB. Anläggningen i Nässjö drabbades dock av 
ett antal driftsstörningar som troligtvis berodde på att ett installationsfel samt att anläggningen 
var underdimensionerad. Trots driftsstörningarna bör ändå MCB med P-eliminering anses 
klara av reduktionsnivåerna för områden med hög skyddsnivå, Förklaringsgraden för skälen 
till driftsstörningarna är hög och anläggningen i Berching har klarat sig från driftsstörningar 
under det år som anläggningen har varit i drift. 



Ordlista 
BOD  Biological Oxygen demand 

COD  Chemical Oxygen demand 

CSB  Tysk förkortning för COD 

MB  Miljöbalken 

MBR  Membran Bio Reaktor 

MCB  Membrane Clear Box 

NFS 2006:7  Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar 

P-eliminering Hubers teknik för elektrolytisk dosering av järn för fällning av P 

Pe  Personekvivalenter 

Permeat  Utgående vatten från en filteranläggning 

Reject  Partiklar som går tillbaka från filtret till trekammarbrunn 

Tot-P  Totalfosfor, dvs både fosfor som är partikelbunden och i  löst form 

Tot-N  Totalkväve, dvs både kväve som är partikelbunden och i  löst form 

TS  Total Solids 

VUM  Vacuum Upstream Membrane  



Innehållsförteckning 
 
Förord ....................................................................................................................................1 
Abstract..................................................................................................................................2 
Sammanfattning .....................................................................................................................3 
Ordlista ..................................................................................................................................4 
Innehållsförteckning...............................................................................................................5 
1 Inledning .............................................................................................................................7 

1.1 Bakgrund ......................................................................................................................7 
1.2 Mål ...............................................................................................................................7 
1.3 Avgränsningar ..............................................................................................................8 
1.4 Metod ...........................................................................................................................8 

2 Litteraturstudie ....................................................................................................................9 
2.1 Miljöbalken ..................................................................................................................9 
2.2 Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar ......................................9 
2.3 Slamavskiljare ............................................................................................................11 
2.4 Membranbioreaktorer .................................................................................................11 

2.4.1 Membranteknik....................................................................................................13 
2.4.2 Aeroba MBRs ......................................................................................................14 
2.4.3 Anaeroba MBRs...................................................................................................14 

2.5 Elektrolys ...................................................................................................................14 
2.5.1 Gibbs fria energi ..................................................................................................15 
2.5.2 Standardpotentialer ..............................................................................................16 
2.5.3 Elektrolysens stökiometri .....................................................................................17 
2.5.4 Tillämpningar av elektrolys..................................................................................18 
2.5.5 Tillämpningar av elektrolys inom vattenrening.....................................................18 
2.5.6 Tillämpningar av elektrolys inom avloppsrening ..................................................19 

3 Membrane Clear Box® (MCB)...........................................................................................20 
3.1 Princip ........................................................................................................................20 
3.2 Membranbioreaktorn...................................................................................................20 
3.3 Automatikenheten.......................................................................................................21 
3.4 Tidigare försök med MembraneClearBox®..................................................................22 
3.5 P-eliminering ..............................................................................................................24 
3.6 Drift och underhåll......................................................................................................25 

4 Utförande av försök...........................................................................................................26 
4.1 Utförande i Nässjö ......................................................................................................26 

4.1.1 Yttre förhållanden ................................................................................................26 
4.1.2 Befintlig avloppsanläggning.................................................................................26 
4.1.3 Installation ...........................................................................................................26 
4.1.4 Installation nummer 2...........................................................................................27 
4.1.4 Provtagning..........................................................................................................27 

4.2 Utförande av försök i Berching, Tyskland...................................................................28 
4.2.1 Yttre förhållanden ................................................................................................28 
4.2.2 Provtagning..........................................................................................................28 

5 Resultat med diskussion.....................................................................................................29 
5.1 Försök i Nässjö ...........................................................................................................29 

5.1.1 Dricksvatten.........................................................................................................29 
5.1.2 Drift .....................................................................................................................29 
5.1.3 Regelbundet mätta parametrar..............................................................................29 
5.1.4 Test i tredje kammaren 21/6 .................................................................................31 



5.1.5 Bakterier ..............................................................................................................32 
5.2 Försök i Tyskland .......................................................................................................32 

5.2.1 Drift .....................................................................................................................32 
5.2.2 Provresultat ..........................................................................................................32 

5.3 Fortsatta försök i Sverige ............................................................................................34 
6 Diskussion.........................................................................................................................35 

6.1 Litteraturstudie ...........................................................................................................35 
6.2 Praktiska försök - sammanfattande diskussion.............................................................35 
6.3 Utvärdering mot Naturvårdsverkets allmänna råd för små avloppsanläggningar ..........35 

6.3.1 Normal nivå .........................................................................................................36 
6.3.2 Hög nivå ..............................................................................................................36 

6.4 Fortsatta studier i ämnet ..............................................................................................37 
7 Referenser .........................................................................................................................38 

7.1 Tryckta .......................................................................................................................38 
7.2 Internet .......................................................................................................................38 
7.3 Personliga ...................................................................................................................39 

 



 
Småskalig avloppsrening med membranbioreaktor och elektrolytisk dosering av järn 

Kerstin Nilsson 

7 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Övergödningen av våra vatten och allra främst Östersjön är en fråga som blir allt hetare. 
Bilder med badvikar som har färgats gröna av algblomning börjar bli vardagsmat samtidigt 
som medvetenheten kring konsekvenserna av fosfor- och kväveutsläpp ökar bland politiker 
och allmänheten. Tidigare koncentrerades uppmärksamheten på t.ex. kommunala reningsverk, 
jordbruket och transportbranschen, men senaste tiden har allt mer uppmärksamhet riktats mot 
enskilda avloppsanläggningar. I Sverige fanns 2001 drygt 850 000 fastigheter, varav 500 000 
permanentboenden, som saknade anslutning till kommunala VA-anläggningar (15). Av dessa 
antas endast 60 % leva upp till miljöbalkens krav för utsläpp av avloppsvatten. Enligt 
beräkningar gjorda för år 2000 stod de enskilda avloppen för 20 % av utsläppen av fosfor till 
den svenska naturen och 4 % av de totala utsläppen av kväve (3). 

Den 1:a augusti 2006 trädde Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar i 
kraft. Råden ger en vägledning kring hur miljöbalken skall tolkas och innebär främst skärpta 
krav för avloppsanläggningar inom områden med hög skyddsnivå (16). 

Som ett svar på problematiken kring enskilda avlopp har ett antal olika minireningsverk 
kommit ut på marknaden. Många påminner om konventionella reningsverk med mekanisk, 
biologisk och kemisk rening i tre olika steg. Ett av problem med dessa är dock 
underhållsarbetet, som ofta kräver påfyllning av fällningskemikalier för att anläggningen skall 
fungera optimalt (13). 

De senaste åren har ett allt större intresse väckts för membranbioreaktorer. Denna teknik 
bygger på en aktivslamprocess där sedimentationen har ersatts av ett membranfilter. Hans 
Huber AG, Tyskland, utvecklade under år 2000 Membran Clear Box (MCB), en insats till 
konventionella trekammarbrunnar. Insatsen består av luftare som möjliggör biologisk aktivitet 
samt ett membranfilter. Den första MCBn installerades i Tyskland september 2003 och visade 
goda resultat för reducering av BOD (Biological oxygen demand) och NH4-N (ammonium). 
Sedan dess har ca 200 MCB installerats, främst i Tyskland och Kanada (18). 

Reduktionen av fosfor i membranbioreaktorer är dock i allmänhet låg, vilket ses som ett 
hinder för metoden i Sverige, men inte i Tyskland där utsläppsgränserna för fosfor från 
avloppsvatten, där de finns, är betydligt högre än i Sverige. För att MCB även skulle bli 
aktuell för den svenska marknaden krävdes att fosforreduktionen ökades. Wolfgang Fischer 
på Huber fick då i uppdrag att undersöka om man med elektrolys kunde dosera järn för 
fällning av fosfor.  

I september 2005 installerades den första prototypen av MCB med P-eliminering i Berching, 
Bayern, Tyskland. Då resultaten från denna anläggning var tillfredsställande, installerades en 
MCB med elektrolytisk dosering av järn på en fastighet utanför Nässjö i norra Småland. 

1.2 Mål  
Målet med detta examensarbete är i första hand att klargöra om MCB med P-eliminering 
uppfyller Naturvårdsverkets nya allmänna råd om enskilda avlopp för anläggningar inom 
områden med normal skyddsnivå. Om så är fallet skall det även klargöras om anläggningen är 
lämplig för enskilda avlopp som ligger i områden med hög skyddsnivå. 
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Examensarbetet skall förutom ovanstående även redogöra för de tekniska grunderna bakom 
slamavskiljare, membranbioreaktorer samt elektrolytisk dosering av fällningskemikalier.  

1.3 Avgränsningar 
Detta arbete kommer endast att utvärdera om MCB med P-eliminering lever upp till de 
allmänna råd som är kopplade till 2 Kap 3§ MB. 

1.4 Metod 
För att klargöra om MCB med P-eliminering är lämplig i områden med hög skyddsnivå har ett 
försök med anläggningen utförts vid en fastighet norr om Nässjö i norra Småland. För att få 
större underlag till utvärdering kommer även försöket i Berching, Tyskland att redovisas. 

För att kunna redogöra för de tekniska grunderna bakom den aktuella metoden har en 
litteraturstudie genomförts. 
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2 Litteraturstudie 

2.1 Miljöbalken 
Utsläpp av avloppsvatten styrs i Sverige ytterst av Miljöbalken (MB) som trädde i kraft 1999 
och ersatte ett antal lagar t.ex. hälsoskyddslagen och miljöskyddslagen.  Lagen består av 31 
kapitel fördelade på 7 avdelningar som berör allmänna bestämmelser ( kap 1-6), skydd av 
naturen (kap 7-8), särskilda bestämmelser om vissa verksamheter ( kap 9-15), prövning av 
mål och ärenden ( kap16-25), tillsyn (kap 26-28), vite (kap 29-30) samt ersättning och 
skadestånd ( kap 31) (16).   

I 2 kap MB finns hänsynskrav som alla verksamhetsutövare måste känna till. I fallet med 
enskilda avlopp räknas fastighetsägare som verksamhetsutövare. De s.k. kunskapskraven 
kräver att verksamhetsutövaren skall känna till vilka risker på miljö och hälsa som 
verksamheten kan orsaka och lokaliseringsprincipen kräver att man placerar verksamheten där 
den risken för skada för miljö eller hälsa är minst. Enligt hänsynskraven skall man även sträva 
efter hushållning med resurser.    

I 2 kap 3§ MB ställs krav att den som driver en verksamhet måste anpassa den så att 
verksamheten inte skadar människors hälsa eller miljö (12). 

2.2 Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar 
2006-06-29 tog Naturvårdsverket beslut om allmänna råd om små avloppsanläggningar (NFS 
2006:7). Dessa började gälla den 1 augusti 2006 och ger generell vägledning om hur en 
föreskrift skall tillämpas, men är inte bindande (16). NFS 2006:7 ger råd kopplade till 2 och 
26 kap. miljöbalken samt 12-14, 18 och 19 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. Nedan följer ett utdrag av, de för rapporten, mest väsentliga 
delarna.   

Enligt de allmänna råden till 2 kap 3§ MB skall kraven på de små avloppsanläggningarna 
relateras till om skyddsnivån är normal eller hög. För att uppnå hög skyddsnivå skall minst ett 
av följande kriterier uppfyllas: 

1. Utsläppet från anläggningar av aktuell typ kan befaras ha negativ inverkan på det 
skyddade intresset i ett område som enligt 3 kap. 2§ förordningen (2004:660) om 

förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön är upptaget i registret över skyddade 
områden. 

2. Andra yt- eller grundvattentäkter för dricksvatten än sådana som avses i 1, finns inom 
påverkansområdet och anläggningen kan befaras att bidra till olägenheter vad beträffar 
tillgången till vatten eller vattnets kvalitet i dessa täkter. 

3. Skyddsintresset för områden som är skyddade enligt 7 kap. MB medför att behov av 
ytterligare försiktighetsmått. 

4. Utsläpp av renat avloppsvatten sker direkt till ytvatten, särskilt när det finns badplatser 
i närheten, eller då utsläppspunktens avstånd till skyddsobjektet är litet. 

5. Den sammanlagda belastningen i området är hög på grund av antalet utsläppskällor; 
exempelvis inom s.k omvandlingsområden där fritidsbebyggelse har omvandlats till 
permanentbostäder och där detta kan medföra försämrad vattenkvalitet eller kvantitet. 

6. Recipient eller omgivning är känslig av andra skäl.  
 
De allmänna råden anger grundkrav för anläggningarna som alltid bör uppfyllas, vilka är: 

A. Dagvatten- och dränvatten bör inte ledas till en spillvattenanläggning 
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B. Anläggningen bör, med undantag för eventuell infiltrationsdel, vara tät för att hindra 
in- och utläckage av vatten 

C. Anläggningens funktion bör vara enkel att kontrollera 
D. Avloppsanläggningen bör vara utformad så att underhåll och service underlättas 

 
Kraven för hälsoskydd, Normal nivå är: 

A. Det renade vattnet från en avloppsanläggning ska, när det når grundvattnet, ha 
genomgått en tillfredsställande mikrobiell avdödning så att risken för spridning av 
smitta minimeras. 

B. Det renade vattnet får inte medverka till en ökad risk för olägenhet där människor kan 
exponeras för det. 

C. Hantering på fastigheten av restprodukter från systemet bör kunna skötas på ett 
hygieniskt acceptabelt sätt 

Dessutom ställs krav för de fall som innehavaren ska använda sig av avloppsfraktioner på 
den egna fastigheten. Dessa kommer dock inte redovisas här 
 

Kraven för hälsoskydd, Hög nivå är utöver A-C även; 
E. Ytterligare skyddsåtgärder utöver den huvudsakliga reningen i anläggningen bör 

vidtas. Exempelvis kan det finnas behov av att utsläppspunkten flyttas eller görs 
svårtillgänglig, eller att utgående vatten behandlas med ozon, UV-ljus eller 
motsvarande. Om den huvudsakliga reningen görs i ett minireningsverk, kan krav på 
ytterligare reningssteg av typen kompaktfilter eller annan filterbäddsteknik såsom 
markbädd, infiltration eller motsvarande vara motiverade. 

 
Kraven för Miljöskydd, Normal nivå är: 

A. Teknik som begränsar användningen av resursen dricksvatten bör användas, tex 
snålspolande toaletter. 

B. Avloppsanläggningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen 
(mätt som BOD7) 

C. Avloppsanläggningen kan förväntas uppnå minst 70 % reduktion av fosfor. 
D. Avloppsanläggningen bör möjliggöra återvinning av näringsämnen ur 

avloppsfraktioner och restprodukter. 
 
Kraven för Miljöskydd, Hög nivå är utöver A, B och D även: 

E. Avloppsanläggningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av fosfor 
F. Avloppsanläggningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion av kväve och 

utsläppet av kväve bör så långt som möjligt vara omvandlat till nitrat. 
 
 I övrigt krävs även följande för normal nivå 

A. Avloppsanläggningen bör åtföljas av bruks- och underhållsinstruktion som innehåller 
de uppgifter som behövs för att säkra anläggningens funktion. 

B. Avloppsanläggningen bör i den mån det behövs, vara försedd med varningssystem om 
det uppstår drift-, eller andra funktionsstörningar. Ett larm bör alltid finnas som visar 
när en sluten behållare har blivit full. 

C. I andra fall när avloppsvattnet leds till en sluten behållare, bör det finnas möjligheter 
att ta representativa prover på det avloppsvatten som kommer ut från anläggningen. 
Vid infiltration bör funktionen där så är möjligt kunna kontrolleras genom 
grundvattenprov som tas med hjälp av ett observationsrör. Röret bör placeras i 
närheten av absorpstionsfältet nedströms i den riktning som grundvattnet strömmar.  
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2.3 Slamavskiljare 
I princip alla typer av avloppsrening kräver någon typ av förbehandling oftast i form av en 
slamavskiljare. Den vanligaste slamavskiljaren i enskilda system är trekammarbrunnar men 
andra typer förekommer även t.ex. tvåkammarbrunnar (se fig 1) 

Slamavskiljaren har två huvudsakliga syften, där den främsta är att avskilja större partiklar 
som ofta är av svårnedbrytbart material, t.ex. syntetfiber och plast. Om inte dessa partiklar 
avskiljs finns risk för igensättning av den efterföljande behandlingsanläggningen. 
Slamavskiljarens andra syfte är att tjäna som utjämningsmagasin.  

I slamavskiljaren renas även vattnet genom mikrobiella processer. På ytan av slamavskiljare 
bildas dock ofta en hård kaka av flytslam, vilket gör att nedbrytningen kan räknas som 
anaerob. Reduktionen av BOD, COD, P och N är ofta endast 10-20 % vilket gör att 
trekammarbrunnar alltid bör kombineras med en annan reningsmetod. (13). 

 

Figur 1 Två- respektive trekammarbrunn (www.gotland.se) 

 

2.4 Membranbioreaktorer 
Membranbioreaktorer, i vardagligt tal kallat MBRs, är en kombination av biologisk rening 
och membranfiltrering där membranfiltret ersätter biostegets efterföljande, ytkrävande 
sedimentationssteget (se fig 2 a).  I inledningen av användningen av membranfilter vid 
spillvattenrening tillämpades tekniken endast som ett sista polerande steg ( fig 2 b), men 
började sedan integreras med det biologiska steget, och membranbioreaktorn var född (fig 2 
c) (4). Forskning kring metoden har pågått i ca 30 år och de första fullskalemodellerna 
installerades i Nordamerika under slutet av 70 talet. I Japan installerades de första under 
början av 80-talet medan det kom att dröja till mitten av 90-talet innan tekniken började 
användas i Europa (10). 2003 var ca 1000 membranbioreaktorer i bruk, varav 66 % i Japan 
(4). 

 En av metodens stora fördelar är att man kan ha en stor genomströmning samtidigt som det 
biologiskt aktiva materialet hålls kvar, vilket gör uppehållstiden för mikroorganismerna 
oberoende av flödet (8). Andra viktiga fördelar med tekniken är den klarar av att reducera 

http://www.gotland.se
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stora koncentrationer BOD samt att permiatet, vid ultrafiltration eller finare, är fritt från 
bakterier samt nästan fritt från virus (7). 

 

 
Figur 2(a)Ordinärt reningsverk utan kemisk rening (4) 

 

 
Figur 2 (b) Ordinärt reningsverk utan kemisk rening där membranfilter har satts in som 

polerande steg (4) 
 

 
Figur 2 (c) Membranbioreaktor utan kemisk rening (4) 

 

MBRs kan utformas på huvudsakligen två olika sätt: Antingen placeras membranfiltret 
integrerat med – eller utanför bioreaktorn, se fig 3. I det sistnämnda fallet pumpas 
koncentratet tillbaka till bioreaktorn. 

MBRs kan både användas vid aerob och anaerob behandling av avloppsvatten (11). 
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Figur 3 Membranfilter placerat utanför bioreaktorn respektive integrerat med bioreaktorn 
(11). 
 

2.4.1 Membranteknik 

Membranfilterteknik innebär separation av partiklar och kolloider vars storlek ofta är inom 
spannet 0,0001-1 µm. Tekniken innefattar egentligen fyra olika tekniker som verkar inom 
olika storleksintervall se fig. 4 och därför passar för olika ändamål, 

• Mikrofiltrering (MF) klarar partiklar som är 0,08-2,0 µm, tex. protozoer och 
cellfragment,  

• Ultrafiltrering (UF) klarar partiklar ned mot 0,005-0,2 µm, tex. bakterier och 
makromolekyler,  

• Nanofiltrering (NF) klarar partiklar ned mot 0,001-0,01µm tex. små molekyler och 
virus 

• Omvänd osmos (RO) klarar små molekyler och joner som är ned mot 0,0001-0,001 
µm stora 

De membran som används vid spillvattenrening är oftast tillverkade av organisk material tex. 
polypropylen och aromatiska polyamider, men det finns även membran som är tillverkade av 
oorganiska material (11). 

 
 

Fig 4 Jämförelse mellan olika porstorlekar, filtertyper och element i vattnet (11) 
 
De första filtren byggde på att permeatet pressades ut genom filtret. Denna teknik krävde 
backspolning av filtren och energiåtgången var hög (10). Dagens arbetar istället på att 
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vakuum pressar permeatet igen filtret. Denna teknik kräver mindre energi och backspolningen 
kan ersättas med igenomblåsning av luft (11). 

2.4.2 Aeroba MBRs 

Aerob behandling av avloppsvatten i samband med MBR fungerar på ett liknande sätt som en 
aktivslamanläggning med skillnaden att sedimentationen ersätts av ett membranfilter. 

En aerob miljö skapas genom att luft blåses in reaktorn vilket gör att aeroba, fritt svävande 
bakterier kan bryta ned organiskt material enligt nedan följande formel 

 OHCOcellerPONHOaterialorganisktm bakterier

22
3
432 ++ →+++ −  

I den aeroba miljön sker även nitrifikation, dvs. att ammonium (NH4-N) omvandlas med hjälp 
av bakterier till nitrat (NO3-N) enligt följande formler (11): 

 
−−

+−+

 →+

++ →+

322

2224

22

24232

NOONO

OHHNOONH

riernitrobakte

kteriernitorosoba

 

2.4.3 Anaeroba MBRs 

Jämfört med aerob behandling ger anaerob behandling mindre överskottsslam, kräver mindre 
utrymme samt ger bildning av biogas vilket bl.a. kan användas som drivmedel. Nackdelen 
med metoden är att den kräver längre uppehållstid för de långsamt växande 
mikroorganismerna, som dessutom bildar ett svårsedimenterat, filamentöst slam. Då slammet 
är svårt att avskilja påverkas kvalitén på det utgående vattnet negativt och gasproduktionen 
kan fortsätta utanför.  

Dessa problem kan avhjälpas då man kombinerar reaktorn med ett membranfilter vilket gör 
uppehållstiden oberoende av flödet. Det filamentösa slammet kan dock ge problem med 
igensättning av filtret.  

I försöksanläggningen vid Hammarby Sjöstad, Stockholm har man utfört försök där man har 
kombinerat en anaerob reaktor med ett VSEP-membran (Vibratory Shear Enhanced Process) 
samt omvänd osmos för rening av kommunalt avloppsvatten. VSEP-membran vibrerar vilket 
förhindrar att partiklar sätter igen filtret. Resultat från ett försök 2005 av Karoline Andersson 
och Marie Castor visar att anläggningen ger mycket god rening, men man råkade samtidigt ut 
för ett antal driftstörningar. Dessa störningar berodde till stor del på att enhetens ventiler 
slutade fungera (1). Efter försök 2006 av Jonas Grundenstam ansågs driften av VSEP-
systemen vara godkänd för kontinuerlig drift (9). 

2.5 Elektrolys 
Elektrolys är ett ”elektrokemiskt förlopp varvid utifrån tillförd elektrisk energi framkallar en 
kemisk reaktion ” (14). 

Ett system som består av elektronledare – elektrolyt – elektronledare och där en sluten 
strömbana uppstår kallas för en elektrokemisk cell (5). En elektrokemisk cell som genom 
spontana kemiska reaktioner kan ge upphov till ett strömflöde kallas för en galvanisk cell. Om 
däremot en ickespontan kemisk reaktion uppstår med hjälp av ett tillsatt strömflöde kallas 
cellen för en elektrolytisk cell. I elektrolytiska celler kallas den elektrod som positiv ström 
strömmar igenom, för Anod och den elektrod som negativ ström strömmar igenom, för 
Katod. Vid anoden sker oxidation och vid katoden sker reduktion (2), se fig. 5 
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Om en cell är galvanisk eller elektrolytisk avgörs av om reaktionerna i cellen sker spontant 
eller om de kräver en tillsatt strömkälla. Detta avgörs i sin tur av Gibbs fria energi som 
beskrivs närmare i kapitel 2.5.1. Med  bland annat Gibbs fria energi kan sedan 
normalpotientiler räknas ut, dvs mängden energi som skapas i en specifik galvanisk cell 
alternativt mängden energi som måste tillföras en specifik elektrolytisk cell för att en reaktion 
skall uppstå. Begreppen kring normalpotentialer förklaras djupare i kapitel 2.5.2. 

 

 
Figur 5 Elektrolytisk cell (2) 

 
 
 

 

2.5.1 Gibbs fria energi 

Om en reaktion, vid konstant tryck och temperatur, sker spontant eller ej beror på om 
förändringen av Gibbs energi (∆G), även kallad fria energin, är positiv eller negativ. Om 
∆G<0 sker reaktionen spontant, medan om ∆G>0 har reaktionen ingen möjlighet att ske 
spontant. Fri energi definieras enligt Atkins och Jones som ”energin i ett system som är 
tillgänglig för arbete vid konstant temperatur och tryck”. Förändringen av fri energi (∆G), vid 
konstant temperatur och tryck är lika med den negativa produkten av temperaturen och den 
totala entropiförändringen (förändringen av oordning) dvs. 

totSTG ∆−=∆  

Ur detta kan man dra slutsatsen att, vid konstant tyck och temperatur, sker spontana reaktioner 
vid ökad oordning, medan vid ickespontana reaktioner sker vid minskad oordning (2), se 
tabell 1. 
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Tabell 1 Faktorer som påverkar om en reaktion sker spontant (Fritt efter(2)) 

Entalpiförändring Entropiförändring Spontan reaktion ? 

exoterm (∆H<0) ökar (∆S>0) Ja, ∆G<0 

exoterm (∆H<0) minskar (∆S<0) 
ja, om │T∆S│<│∆H│, 
∆G<0 

endoterm(∆H>0) ökar (∆S>0) ja, om T∆S>∆H, ∆G<0 

endoterm(∆H>0) minskar (∆S<0) nej ∆G>0 

 
 

2.5.2 Standardpotentialer 

En galvanisk cells förmåga att driva på en reaktion kallas elektrodpotential, E. SI-enheten för 
cellpotential är volt (V). 

Mellan elektrodpotentialen och Gibbs fria energi finns ett samband som ser ut som följer: 

nFEGr −=∆   

där 

n är antal elektroner i reaktionen som är under oxidation och reduktion 

och 

F är Faradays konstant som ofta antas vara 14106485,9 −⋅× molC  

Detta visar att när E är positivt sker reaktionerna i den galvaniska cellen spontant, medan då E 
är negativt krävs att en annan energikälla tillsätts för att reaktionen skall ske. 

För att förenkla beräkningarna begreppet standardpotential 0E  tagits fram. 

Standardpotentialer redovisas ofta för hela reaktioner, och baseras då på följande princip: 

E0= E0  ( elektroden på den vänstra sidan i celldiagrammet)- E0 (elektroden på den högra sidan 
i celldiagrammet) (2). 

Nedan följer exempel på olika standardpotentialer. 
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Tabell 2 Olika standardpotentialer (5) 
 

 

 

 
 
Om E0 är negativt, och man ändå vill att reaktionen skall ske, måste man med hjälp av 
elektrolys tillföra så pass mycket energi att summan blir positiv(2).  

 

2.5.3 Elektrolysens stökiometri 

Vid industriella tillämpningar av elektrolys är kunskaper om elektrolysens stökiometri mycket 
viktiga. Med hjälp av dessa kunskaper kan man tex beräkna hur stor mängd energi som måste 
tillföras för att en viss mängd produkt skall erhållas.  Elektrolysens stökiometri formuleras 
med hjälp av följande lagar: 
 

a) ”Mängden av en produkt, som bildas vid elektrolys är direkt proportionell mot 
den elektriska laddning, som passerar elektrolysbadet” 
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b) ”Mängden av en produkt, som bildas vid elektrolys med en given laddning är 
direkt proportionell mot produktens ekvivalentvikt” (5). 

 
Detta kan även illustreras med hjälp av fig 6 
 

 
Figur 6 Elektrolysens stökiometri ( Fritt efter (2)) 

 

2.5.4 Tillämpningar av elektrolys 

Elektrolys tillämpas inom ett antal olika områden tex. vid tillverkning av klor och 
ytbehandling av metaller (14). Inom vatten och avlopp har det i över 50 år föreslagits att 
elektrolys skulle kunna användas för dosering av fällningskemikalier. När Hanaeus 1976 
gjorde en genomgång av litteratur fann han dock ganska få tillämpningar (5). Skrivande har 
gjort en litteratur genomgång 2006, och har inte funnit någon rapport kring ämnet som är 
daterad senare än 1979. I denna rapport redovisas försök som Hanaeus utförde 1977.  

2.5.5 Tillämpningar av elektrolys inom vattenrening 

Hanaeus utförde 1977 försök med elektrolytisk dosering vid kemisk fällning av ytvatten. 
Försöken utfördes med elektrodmaterialen aluminium/aluminium, aluminium/rostfritt, 
järn/järn samt aluminiumfolie/rostfritt och man utgick från följande reaktioner: 

 

Aluminiumelektrolys: 

)(5,133:

3)(:

2

3

gHHekatod

eAlsAlanod

↔+

+↔

+−

−+

 

I vattnet (elektrolyten) sker följande reaktion: 

)(5,1)()(3 232
3 gHsOHAlOHAl +↔++  

Järnelektrolys: 

)(22:

2)(:

2

2

gHHekatod

eFesFeanod

↔+

+↔

+−

−+

 

Stökiometri 

Mängd 
elektricitet 

Faradays 
konstant 

mol elektroner Mol av produkten 

Molmassa, mol volym 

Massa eller 
volym av 
produkten 
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I vattnet (elektrolyten) sker följande reaktion: 

)()()(2 222
2 gHsOHFeOHFe +↔++  

Vid fällningen av ytvattnet krävdes dock trevärt järn, och därför räknade man med att tillsätta 
natriumhypoklorit som oxidationsmedel och därmed erhölls följande reaktion: 

−−+−+ ++↔++ OHClFeOHOClFe 222 3
2

2  

Alla elektrodkombinationer testades med likström men med kombinationen 
aluminium/aluminium utfördes även försök med polvändning 1g/h samt likström. 

Filtratkvaliteten blev tillfredsställande vid försöken med elektrodmaterialen 
aluminium/aluminium samt aluminium/rostfritt. Dock uppkom, vid bägge fallen problem med 
beläggningar på elektrodytorna. Beläggningarna som uppkom vid användning av 
aluminium/aluminium var hårda längst in mot elektroden, med en lösare beläggning utanpå. 
De iakttagna beläggningarna på aluminium/rostfritt var mjuka på de rostfria katoderna och 
hårda på anoderna av aluminium. Det enda försöket med aluminumfällning som inte gav 
problem med beläggningar var då elektrodmaterialen aluminumfolie/rostfritt användes. Detta 
kan dock förklaras med att brukningstiden blev betydligt kortare än med andra material. 

Fällningen med järn gav inte alls lika bra resultat som fällningen med aluminum vilket kan 
förklaras med att processen blev mer komplicerad då man var tvungen att tillsätta 
natriumhypoklorit . Problemen med beläggningar blev dock mindre med järn än med 
aluminium samtidigt som den specifika energiåtgången blev lägre (6) 

2.5.6 Tillämpningar av elektrolys inom avloppsrening 

Vid litteraturgenomgången har inga exempel på elektrolytisk fällning inom spillvattenrening 
påträffats.  
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3 Membrane Clear Box® (MCB) 

3.1 Princip 
Med hjälp av Hubers MembraneClearBox® med elektrolystillsats kan tre olika tekniker för 
avloppsrening kombineras. I den befintliga trekammarbrunnens två första kammare sker en 
traditionell slamavskiljning. Sedan rinner vattnet till den tredje kammaren där vattnet renas 
biologiskt och mekaniskt med hjälp av en membranbiorektor, se fig.7, samt kemiskt genom 
att fosfor fälls med elektrolytiskt avgivet järn . Om den tredje kammaren är för liten 
alternativt om den befintliga slamavskiljaren endast har två kamrar kan MCBn samt P-
elimineringen monteras i en ny tank dit vattnet förs efter slamavskiljning (18). 

 

 
Figur 7 Principskiss av MCB-modul placerad i en trekammarbrunn (18) 

 

 

3.2 Membranbioreaktorn 
 
MCBn består av en luftare som driver på den biologiska processen samt ett 
membranfiltersystem av s.k VUM (VacuumUpstreamMembrane)filter (se fig 8). Dessa är 
placerade i moduler där filter med en maximal porstorlek på 0,038 µm står parallellt med ett 
avstånd på 3 eller 6 mm. Vattnet sugs genom filtren med hjälp av undertryck (vakuum) på 300 
mbar vilket leder till lägre energikostnader än om övertryck hade använts (se även 2.3.2). 
Filtrens maximala kapacitet är ca 30 l/m2h och genom att kombinera olika moduler kan en 
maximal kapacitet på 150 pe uppnås. MCB modulen fästes i trekammarbrunnen med hjälp av 
en upphängningsanordning. Under 2006 har dock en ny design tagits fram vilket innebär att 
modulen istället ställs på botten av den tredje kammaren. 
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Figur 8 MCB-modul med membranfilter och luftare (18) 

 
Filtren rengörs genom att rejektet kontinuerligt trycks uppåt med hjälp av luft tills det når 
toppen av filtret. Där faller rejektet över filtrets kant och tillbaka till trekammarbrunnen, se fig 
3.3 (18). 

 

 
 

Figur 9 Permeatets och rejektets (air/sludge mixture) väg genom membranfiltret (18) 

3.3 Automatikenheten 
MCBn styrs från en automatikenhet som är placerad utanför slamavskiljaren, antingen 
inomhus eller utomhus, se fig.10. Om den placeras utomhus bör den sättas i ett skåp av t.ex. 
rostfritt stål. Automatikenheten består av en styrenhet (kallad PLL), luftare för syresättning 
och rengöring av filter, permeatpump, element, samt flödesmätare. Vid flödesmätaren finns en 
ventil för provtagning av permeat. Om MCB;n kombineras med P-eliminering (elektrolys) 
tillkommer ett elskåp för elektrolysen. Styrenheten har en mängd olika funktioner. Genom 
den kan alla delar på automatikenheten styras, och den larmar om något ej fungerar. 
Dessutom lagras driftsinformation om de olika delarna i automatikenheten. 
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Tillsammans med luftaren och filtret i tredje kammaren monteras vippor på två olika nivåer. 
Om vattennivån inte når upp till den första nivån ställer sig anläggningen på economy mode 
vilket är ett viloläge då syresättningen fortsätter men utpumpning av permeat ej sker. När 
sedan vattennivån når första nivån, kallat normal mode, sätts utpumpningen av permeat igång. 
Vid tillfällen då vattennivån når den andra nivån, high mode, fördubblas utpumpningen av 
permeat. Om inte vattnet har gått ned från nivå två till nivå ett under tre timmar stängs både 
utpumpningen av permeat och luftningen av samtidigt som styrenheten larmar (18). 

 

 

 
Figur 10 Automatikenhet med elskåp för P-eliminering  

 

3.4 Tidigare försök med MembraneClearBox® 
Den första pilotanläggningen med MCB installerades under september 2003 i en befintlig 
trekammarbrunn i Tyskland och undersöktes under en period av 180 dagar. Hushållet som var 
kopplat till anläggningen bestod av 4 personer och belastningen på anläggningen var 300-800 
l/d. Under perioden var den genomsnittliga reduktionen av COD 95 % (se fig. 11) och 
reduktionen av NH4-N ungefär 98 % (se fig. 12) (17). 

 
Figur 11 Halten av COD (CSB) i inkommande (zulauf) och permeat (17) 

 

element 

styrenhet 

luftare 

elskåp 

flödesmätare 

permiatpump 

ventil för provtagning 
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Figur 12 Halten av ammoniumkväve (NH4-N) i inkommande (zulauf) och permeat (17) 
 
En viktig faktor vid undersökning av system för biologisk rening av avloppsvatten är 
produktionen av slam, då en hög sådan ger ökade kostnader på grund av tömning och 
omhändertagande. I figur 13 visas hur halten av TS (total solids) utvecklades i den tredje 
kammaren under testperioden och figur 14 hur produktionen av slam förändrades med tiden. 
Eftersom ingen cirkulation av slam skedde i reaktorn skedde en konstant ökning av 
slamåldern (17). 

 
Figur 13 TS-halten i reaktorn (17)  

 

 
Figur 14 Slamproduktionen i reaktorn (17) 
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Från figur 13 och 14 kan utläsas att produktionen av slam minskar med ökad slamålder 
samtidigt som TS halten ökar. En förklaring till detta kan vara att den ökade slamåldern leder 
till endogen (nedbrytande) metabolism vilket karakteriseras av minskad celldelning.  

Förutom produktionen av slam är även energiförbrukningen en viktig ekonomisk faktor. Figur 
15 visar energiförbrukningen samt den hydrauliska belastningen. Eftersom luftningen och 
utpumpningen av permeat kontrolleras av vattennivån i den tredje kammaren (se avsnitt 3.3) 
följer energiförbrukningen den hydrauliska belastningen. 

 

 
Figur 15 Hydraulisk belastning (abwasseranfall) och energiförbrukning 

(tagesstromverbrauch) (17) 

3.5 P-eliminering 
Hubers P-eliminering består av två järnplattor som är 45 cm långa, 25 cm breda och 1 cm 
tjocka. Plattorna är av svartjärn (dvs. ej rostfritt stål) och är kopplade till en spänningsstation i 
styrenheten. Anoden frigör järn i tvåvärd form som i vattnet oxiderats till trevärt järn och 
sedan reagerar med fosfor som fälls enligt nedanstående formler: 

4
3
4

3

32
3

2
2 2236

FePOPOFe

OFeFeOFe

→+

+→+

−+

−++

 

 Den utgående spänningen till elektrolysen är 16 V och den utgående strömmen är 28 A. Fyra 
gånger per timme sker polvändning, dvs. anoden blir katod och katoden blir anod. Detta leder 
till att beläggningar av t.ex. Mg och Ca upplöses och att de två elektroderna får lika lång 
livslängd, se fig. 16. P-elimineringen kan endast kombineras med anläggningar som är 
dimensionerade för maximalt 10 pe. Utveckling av P-elimineringen fortgår kontinuerligt och 
Huber ser tekniken fortfarande mer som en prototyp än som en färdig produkt. Ett prioriterat 
område är att utifrån olika fosforkoncentrationer kunna dimensionera plattorna så att de 
endast behöver bytas ut en gång vart annat år(18). 
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Figur 16 Elektrolys med polvändning (18) 

 

3.6 Drift och underhåll 
Underhåll av MCB med P-eliminering bör utföras en gång/år. Då töms trekammarbrunnen på 
slam samtidigt som membranfiltret rengörs i syra alternativt byts ut. Vart annat år byts 
dessutom elektroderna ut. Dessa operationer är snabba och enkla men måste utföras av en 
fackman. Energiförbrukningen är för MCB (1-5 pe) med P-eliminering ca 3 kWh/ m3 och 1,8 
kWh/d. Detta ger en genomsnittlig energikostnad på ca 700 kr (18). 
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 4 Utförande av försök  
Vid nedan redovisade försök har en Huber Membrane Clear Box ® med P-eliminering samt 
befintlig trekammarbrunn använts, se kapitel 3. 

4.1 Utförande i Nässjö 

4.1.1 Yttre förhållanden 

Fastigheten som anläggningen testades vid ligger ca 4 mil nordväst om Nässjö, i norra 
Småland. På fastigheten finns två bostadshus och en ladugård. I det ena bostadshuset bor 
fastighetsägarna, 2 vuxna och 2 barn (8 och 10 år gamla) och i det andra huset en 
ensamstående man med 5 katter och 3 hundar. I ladugården har fastighetsägaren 6 höns och 1 
tupp. Dricksvattnet tas från två grävda brunnar som i detta arbete benämns Södra brunn och 
Mossen (19). 

4.1.2 Befintlig avloppsanläggning 

Fastighetens två bostadshus är kopplade till en gemensam enskild avloppsanläggning som är 
belägen på en äng, nordost om bostadshusen. Anläggningen är från slutet av 70-talet och 
består av en trekammarbrunn, följt av en infiltration. Trekammarbrunnen har en innerdiameter 
på ca 160 cm och ett totalt djup på 4,1 m (se fig. 19). Avståndet mellan brunnslocket och 
överkanten på skiljeväggarna mäter 125 cm och avståndet mellan brunnslocket och vätskan 
var 2006-01-02, 160 cm. Från trekammarbrunnen går vattnet till en infiltration och slutligen 
till en naturlig våtmark (19). 

 

Figur 19 Befintlig trekammarbrunn 

4.1.3 Installation 

Installation av provanläggningen skedde 2006-04-06. Innan installationen påbörjades tömdes 
anläggningen på slam och ympades med ca 1 m3 slam från aktivslamanläggningen vid Nässjö 
Reningsverk. MCBn, elektroderna samt nivåvipporna monterades i tredje kammaren (se fig. 
20) och styrenheten placerades i en rättuppstående trälåda. Som en extra säkerhetsåtgärd 
fördes permeatslangen tillbaka till tredjekammaren igenom utloppsröret till infiltrationen.  
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Figur 20  Installation av MCBn, elektroderna och nivåvipporna 

 

4.1.4 Installation nummer 2 

Efter att anläggningen hade varit i drift i ca en vecka började kontrollpanelen larma för high 
mode. Vid besök 2006-04-20 var slammet i tredje kammaren relativt löst. Detta tydde på att 
biologin inte var optimal och att larmen berodde på att filtret var igensatt av det lösa slammet. 
Simone Muller, vid Hubers forsknings- och utvecklingsenhet i Tyskland misstänkte även att 
en slamflykt från tredje kammaren till andra kammaren pågick på grund av att öppningen 
mellan dessa kammare satt för lågt. Vid samma tillfälle upptäcktes att permeatslangen ej hade 
gått ut till infiltrationen utan permeatet hade gått tillbaka till tredje kammaren. 

2006-05-10 ympades anläggningen med ytterligare 1 m3 slam från aktivslamanläggningen vid 
Nässjö Reningsverk. Membranfiltret byttes ut och ett T-rör monterades i andra kammarens 
öppning till tredjekammaren och på sätt höjdes öppningen med ca 30 cm. Den provisoriska 
hållaren för nivåvipporna byttes ut till en av rostfritt stål och ett GSM-larm installerades i 
styrenheten. För att inte riskera att felet med permeatslangen skulle upprepas värmeisolerades 
ca 10 m av permeatslangen och lades ut på ängen nedanför trekammarbrunnen där permeatet 
fick rinna ut. 

4.1.4 Provtagning 

Inför försöket sattes ett provtagningsschema upp. Provtagningsfrekvensen var två gånger per 
månad och vid varje provtillfälle analyserades värdena för COD, N-tot, P-tot, pH samt 
konduktivitet. Vid valda tillfällen analyserades även BOD för att avgöra om BOD och COD 
korrelerade mot varandra. Av tids - och kostnadsskäl valdes mer täta mätningar av COD än av 
BOD. Under ett tillfälle togs även ett bakterieprov från det utgående vattnet De inkommande 
proverna togs i första kammaren med hjälp av en halv provtagningsflaska som var fasttejpad 
på en teleskopisk stång och de utgående proverna togs via en ventil vid flödesmätaren (se fig. 
10, avsnitt 3.3). Proverna lämnades sedan in för analys, var annan gång till laboratoriet vid 
Nässjö Reningsverk och var annan gång till Alcontrols laboratorium i Linköping. Tyvärr kom 
provet som togs på permeatet 14/6 bort och trots efterforskning har inget resultat från detta 
tillfälle kunna nås 

Då utrustningen inte fungerade optimalt togs på uppmaning av Simone Muller, 
utvecklingschef vid Huber, prover i den tredje kammaren den 21/6 för att kontrollera hur 
biologin i tredje kammaren fungerade. 
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Den 21/ 6 och 28/6 kunde prover ej tas på det inkommande vattnet eftersom vattnet var täckt 
ett tjockt lager av bla pappersrester. Under dessa tillfällen var dessutom anläggningen 
avslagen pga. high level och pumpen fick då köras manuellt för att erhålla permeatprover. 

Vid början av försöket togs även ett prov på fastighetens två dricksvattenbrunnar som 
skickades till Alcontrol i Linköping för analys av alkalinitet, Fe, N, P, pH. 

4.2 Utförande av försök i Berching, Tyskland 

4.2.1 Yttre förhållanden 

Fastigheten som försöket utfördes vid är belägen i byn Winterzhofen som ligger utanför 
staden Berching i sydöstra Tyskland. Vid gården bor en familj med 4 personer. 

4.2.2 Provtagning 

Vid detta försök var Huber endast intresserade av att optimera anläggningens förmåga att 
reducera fosfater (PO4-P). Den första månaden gjordes försök med olika strömstyrkor (se kap 
3.5). Dock uppkom problem med beläggningar och för att råda bot på detta infördes 
polvändning 4 g/h. Efter att polvändningen hade införts togs prover, med några undantag, 
varje vardag på inkommande och utgående. Eftersom man endast var intresserad av PO4-P 
gjordes endast analyser på detta. Provtagning pågick från starten 6/10-2005 till den 14/3-2006 
då anläggningen flyttades till Huber AG;s huvudkontor. 
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5 Resultat med diskussion 
I detta kapitel redovisas resultaten från försöken i Nässjö och Tyskland tillsammans med en 
kort diskussion om de olika delarna. En sammanfattande diskussion från försöken återfinns i 
kapitel 6. 

5.1 Försök i Nässjö 

5.1.1 Dricksvatten 

 

Tabell 2 Testade parametrar på dricksvattnet 
 

Brunn 
Södra 
brunn Mossen 

Konduktiviet 11,8 9,66 

pH 6,5 6,5 

Alk 26 14 

NH4-N  <0,010 <0,010 

NH4 <0,02 <0,02 

NO3-N 0,7 1,6 

NO3 3,1 7,1 

NO2-N <0,001 <0,001 

NO2 <0,003 <0,003 

PO4-P <0,01 <0,01 

PO4 <0,03 <0,03 

  
Analysen av dricksvattnet (se tabell 2) visar att båda brunnarna ger, ur ett fysikaliskt och 
kemiskt perspektiv, tjänligt vatten utan anmärkning, vilket var lite oväntat eftersom båda 
brunnarna är grävda. Eftersom dricksvattnet visar normala värden finns det ingen orsak att 
misstänk att dessa skulle påverka de inkommande värdena på ett märkbart sätt. 

5.1.2 Drift 

Efter att anläggningen hade varit i drift i ca en vecka började den larma för high level.  Efter 
att ominstallation hade utförts (se 4.1.4) fungerade anläggningen bra under ca en månad innan 
den åter började larma för high level och vid ett besök 12/7 kunde ej anläggningen startas 
igen. 

Skälet till de första driftsstoppen är uppenbart den feldragna permeatslangen. I och med att 
den gick tillbaka till den tredje kammaren istället för till infiltrationen skapades ett system 
med inlopp men utan utlopp, vilket är helt ohållbart. Däremot beror de uppkomna 
driftsstoppen efter ominstallationen mycket troligt på att anläggningen var 
underdimensionerad. Den aktuella anläggningen är visserligen dimensionerad för 5 pe och 
antal personer som var anslutna var 5. Dock var det inte 5 personer i ett hushåll utan 4 
personer i ett hushåll samt en ensamstående i ett eget hushåll. Vid analys av proverna som 
togs den 2/6 visade sig värdena för P-tot, N-tot och COD vara extrema (se 5.1.3). Denna topp 
kan delvis ha slagit ut biologin och därmed föranlett de driftproblem som sedan följde. 

5.1.3 Regelbundet mätta parametrar 

Nedan redovisas resultatet från de parametrar som mättes kontinuerligt dvs P-tot (tabell 3), N-
tot (tabell 4 ), COD (tabell 5 ), konduktivitet (tabell 6 ) och pH (tabell 7 ). 
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Tabell 3 Reduktion av P-tot 

Datum 20/4-2006 17/5-2006 2/6-2006 14/6-2006 21/6-2006 28/6-2006 

Inkommande 
(mg/l) 7,4 15 139 9,6 - - 

Permiat (mg/l) 0,6 0,73 2,8   11 25 

Reduktion (%) 92 95 98   - - 

 

Tabell 4 Reduktion av N-tot 

Datum 20/4-2006 17/5-2006 2/6-2006 14/6-2006 21/6-2006 28/6-2006 

Inkommande 
(mg/l) 93 90 298 110 - - 

Permeat (mg/l) 68 76 104   81 105 

Reduktion(%) 27 16 65   - - 

 

Tabell  5 Reduktion av COD 

Datum 20/4-2006 17/5-2006 2/6-2006 14/6-2006 21/6-2006 28/6-2006 

Inkommande 
(mg/l) 546 810 9230 50 - - 

Permeat (mg/l) 56 69 71    45  180 

Reduktion(%) 90 91 99   - - 

 

Tabell 6 Uppmätt konduktivitet på inkommande vatten samt permeat 

Datum 20/4-2006 17/5-2006 2/6-2006 14/6-2006 21/6-2006 28/6-2006 

Inkommande 
(mS/m) 106 91,2 146 142 - - 

Permeat (mS/m) 101 124 143   124 150 

 

Tabell 7 Uppmätt pH på inkommande vatten samt permeat 

Datum 20/4-2006 17/5-2006 2/6-2006 14/6-2006 21/6-2006 28/6-2006 

Inkommande  7,6 7,1 7 8 - - 

Permiat  7,8 8 7,7   7,9 7,4 
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Reduktionen var, under de provtillfällen där utläsning var möjlig, mycket god med avseende 
på P-tot och COD. Medelvärdena för reduktionen av dessa ämnen under de 3 första 
provtagningstillfällena var 95 % respektive 93 %. Den 21/6 och 28/6 var halten P-tot i 
permeatet på en liknande nivå som det inkommande vattnet, borträknat värdet från 2/6. En 
trolig förklaring till detta var att anläggningen under de sista veckorna stod stilla under längre 
perioder. Detta ledde dels till att elektrolysen inte fick någon ström, dels till att det doserade 
järnet inte hade möjlighet av oxidera från Fe2+ till Fe3+ eftersom anläggningen vid avstängt 
läge inte blev tillförd syre. Ett liknande fenomen förekom även hos COD, med skillnaden att 
värdet för permeatet den 21/6 till och med var bättre än de andra veckorna. Reducering av 
COD i en membranbioreaktor sker dels genom biologisk nedbrytning, dels genom filtrering. 
Att reduceringen av COD verkat ha fungerat längre kan antingen bero på den avskiljning som 
skett i filtreringen eller att bakterierna har varit bättre än järnet på att ta vara på de tillfällen 
som syresättningen fungerade. 

Till skillnad från COD och P-tot är reducering av N-tot låg under de två första provtillfällena. 
Proverna som togs 2/6 visar dock på en reducering av N-tot på 65 % vilket är ett bra värde 
som ligger i närheten av de värden som MCB har uppnått vid andra tester. Skälet till att 
reduceringen först är låg för att sedan öka till nivåer som är över acceptabla är att det tar ca 20 
dagar innan slamåldern är tillräcklig för en optimal nitrifikation. 

 Allmänt sett är de inkommande värdena för P-tot, N-tot och COD höga vilket kan förklaras 
av felaktig provtagningsteknik. Vid provtagningen i den första kammaren togs provet, av 
praktiska skäl, vid vattenytan. Därmed blev nog koncentrationen av lättflytande ämnen såsom 
fetter oproportionerligt stor. Ett annat skäl till de höga inkommande värdena kan vara att möss 
och råttor skickades med avloppet från ett av fastighetens hushåll. Värdena från 
provtagningen den 2/6 är extremt höga, både för P-tot, COD och N-tot. Någon rimlig 
förklaring till dessa värden har dock inte kunnat läggas fram. 

Konduktivitet och pH visade under provtagningsperioden inte några onormala värden. 

 

5.1.4 Test i tredje kammaren 21/6 

Tabell 8 Uppmätta värden vid test i tredje kammaren 21/6 

NH4-N (mg/l) 88 

NO3-N + NO2-N 
(mg/l) 0,042 

N-tot (mg/l) 120 

N-org (mg/l) 32 

TS % 0,069 

Testet i tredje kammaren visar att biologin fungerade bra (se tabell 8) eftersom TS halten är 
normal för en slam/vatten blandning av denna art. Därför måste det ha funnits andra skäl till 
att anläggningen inte fungerade optimalt. 
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5.1.5 Bakterier 

Tabell 9 Bakteriemängder i permeat 

Koliforma bakt 35 
(cfu/ 100ml) <100 

Koliforma bakt 
44(cfu/ 100ml) <100 

Inestina 
Enterokocker (cfu/ 
100ml) <100 

E coli 44 (cfu/ 
100ml) <100 

 

Membranbioreaktorer skall enligt teorin samt tidigare gjorda försök ta bort alla bakterier. 
Tyvärr skedde en miss då provet skickades in för analys vilket ledde till att provet 
analyserades med den noggrannhet som är brukligt för avloppsvatten istället för dricksvatten.  
Det fanns planer att ta ett nytt bakterieprov men dessa genomfördes aldrig då anläggningen 
slutade fungera. Den slutsats man kan dra av resultatet i tabell 9 är dock att reduceringen av 
bakterier är bra, men hur bra är dock omöjligt att utläsa. 

5.2 Försök i Tyskland 

5.2.1 Drift 

Till skillnad från anläggningen utanför Nässjö har anläggningen i Tyskland inte drabbats av 
driftsstörningar. Vid ett tillfälle, som ej redovisas här, skall det inkommande värdet för PO4-P 
ha fått en topp som avvek från det normala. Detta berodde på att slakt hade förekommit på 
gården, men driften av anläggningen påverkades ej. 

5.2.2 Provresultat  

Nedan redovisas resultat från provtagning före (tabell 10 och 11) och efter (figur 21) att 
polvändning infördes. 
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Tabell 10 Cellspänning (V), strömstyrka (A), konduktans (S) samt reduktion av PO4-P innan 
polvändning 

[V] PO4-P [mg/l] 
Datum 

soll 
[A] [V] [µµµµS] 

Inkommande Permeat Reduktion [%] 

2005-10-06   1,65 16,9 1400 12,5 3,68 70,6 

2005-10-07 21 2 19,3   7 1,12 84,0 

2005-10-12   2   1400 10 1,41 85,9 

2005-10-20 21     1650 12 2,45 79,6 

. 

 

Tabell 11 Cellspänning (V), strömstyrka (A), konduktans (S) efter polvändning 

[V] 
Datum 

soll 
[A] [V] [µµµµS] 

2005-10-21 21 2,23 20,9 1571 

2005-10-25         

2005-10-26   2,2 19   

2005-10-27   2,21 19 1600 
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Figur 21 PO4-P-koncentrationen i inkommande och i  permeat samt reduktion av PO4-P efter 
polvändning 
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Utifrån resultaten från försöken som Hanaeus utförde 1977 på elektrolytisk dosering av järn 
kan två viktiga slutsatser dras. Den ena är att det visserligen uppkommer beläggningar på 
elektroderna, men dessa är betydligt enklare att hantera än vid elektrolytisk dosering av 
aluminium. Den stora nackdelen med järn är dock att den valda processen kring oxidationen 
av Fe2+ till Fe3+ är för komplicerad för att kunna ge en stabil process. Problemet med 
beläggning på plattorna uppkom även vid försöken i Berching men dessa avhjälptes enkelt 
med polvändning. Däremot finns inga indikationer på att oxidationen av Fe2+ till Fe3+ inte har 
fungerat trotts att inget oxidationsmedel har tillsatts. Möjligtvis kan detta bero på 
syresättningen av vattnet räcker för att oxidera järnet alternativt att polvändningen kan ha 
någon positiv inverkan på oxidationen.   

 Medelvärdet på reduktionen efter polvändning är 95 % vilket bör anses som väldigt bra. 

5.3 Fortsatta försök i Sverige 
Under september förändrades de yttre omständigheterna på fastigheten utanför Nässjö så att 
endast ett hushåll nu är kopplat till avloppsanläggningen. Huber tog därför beslut om att 
återigen starta MCBn, vilket gjordes i början av oktober Enligt Jan-Olof Nilsson har det 
inkommande flödet nu sjunkit till normala nivåer och anläggningen har gått bra, utan något 
driftsstopp. Under samma period började även arbetet med att installera en MCB med P-
eliminering dimensionerad för 10 pe på en gård utanför Kungsbacka i Bohuslän. Gården 
saknar dock en lämplig trekammarbrunn vilket har gjort att man först har varit tvungen att 
gräva ned en glasfibertank. Planerad driftsättning för anläggningen är månadsskiftet 
november/december,2006. 
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6 Diskussion 

6.1 Litteraturstudie 
MCB med P-eliminering tillämpar fyra olika tekniska lösningar som representerar fyra olika 
generationer av avloppsreningsteknik. Slamavskiljare är en av de allra tidigaste tekniska 
lösningarna medan elektrolytisk dosering av fällningskemikalier bör räknas till morgondagens 
teknik. Däremellan har utveckling av biologisk rening samt mekanisk rening med filter skett, 
och till följd av detta även utvecklingen av membranbioreaktorer. 

De senaste åren har allt mer fokus lagts på utsläppen från småskaliga avloppsanläggningar 
samtidigt som utvecklingen av membranfilter både har gjort dem billigare och bättre. Detta 
gör att jag tror att vi inom de närmast åren kommer att se en ökning av antalet MBR:s i 
småskaliga anläggningar i Sverige. 

En fråga som är relevant att ställa är varför forskningen kring elektrolytisk dosering av 
fällningskemikalier, enligt vad jag har kunnat se, har lyst med sin frånvaro de senaste 30 åren. 
En förklaring skulle kunna vara att rening av fosfor främst verkar vara ett skandinaviskt 
påfund som andra europeiska länder inte har brytt sig om.  

6.2 Praktiska försök - sammanfattande diskussion 
Försöken vid anläggningarna i Berching och Nässjö har gett många nyttiga erfarenheter om 
både MCB med P-eliminering och provtagning i trekammarbrunnar vilka sammanfattas 
nedan. 

Försöket i Berching kan anses som lyckat och visar att elektrolytisk dosering av järn är en 
metod som kan fungera vid småskalig avloppsrening. 

Kvalitén på provtagningen i Nässjö hade kunnat höjas med hjälp av ett antal olika åtgärder. 
För att ge ett mer representativt utslag skulle dygnsprover ha tagits istället för stickprov och 
tekniken för provtagning i första kammaren ändrats så att inte enbart ytvatten följde med. 
Provtagaren hade dessutom nästan alltid ont om tid då proverna togs vilket kan ha lett till 
slarvfel. 

Trots att anläggningen utanför Nässjö inte klarade av att behålla en stabil drift under en längre 
period anser jag varken att försöket bör räknas som misslyckat eller att det bevisar att MCB 
med P-eliminering inte är en pålitlig metod för småskalig avloppsrening. Det finns två teorier 
till varför anläggningen inte fungerade, permeatslangen som gick tillbaka till tredje kammaren 
samt att anläggningen var underdimensionerad och jag tycker att bägge ger en mycket hög 
förklaringsgrad. Då anläggningen har gått felfritt efter att de yttre förhållandena har ändrats 
anser jag till och med att skälet till driftsstoppen bör anses vara uppklarade. Dessutom är de få 
mätvärden som försöket ändå har resulterat i nära på identiska med de värden som har 
uppmätts vid tidigare försök med MCB (se kap 3.4) samt vid försöket i Berching. 

6.3 Utvärdering mot Naturvårdsverkets allmänna råd för små 
avloppsanläggningar 
Målet med denna rapport är att utröna om MCB med P-eliminering lever upp till 
naturvårdsverkets allmänna råd för små avloppsanläggningar och om så är fallet, om den även 
lever upp till kraven för anläggningar som ligger i områden med hög skyddsnivå. Nedan följer 
därför en utvärdering av MCB med P-eliminering mot dessa krav. 
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6.3.1 Normal nivå 

Grundkraven i de allmänna råden är att anläggningen skall vara tät, lätt att kontrollera samt 
lätt att underhålla. Dessutom får ej drän eller dagvatten ledas till anläggningen. Jag anser att 
MCB med P-eliminering uppfyller de tre förstnämnda eftersom reningen sker i en 
trekammarbrunn eller en glasfibertank som bör vara täta, den är lätt att kontrollera dels genom 
kontrollpanelen och dels genom okulär besiktning av trekammarbrunnen. Det löpande 
underhållet är betydligt lättare än vid många andra typer av reningsverk eftersom dosering av 
kemikalier sköts av elektrolysen medan det årliga underhållet bör utföras av fackman.  

Villkoret gällande drän och dagvatten är inte relevant i denna jämförelse. 

Enligt hälsoskyddskraven för normal nivå skall det utgående vattnet ha genomgått 
tillfredsställande mikrobiell avdödning och får därför inte medverka till ökad risk för 
olägenhet vid exponering. Dessutom skall restprodukterna kunna skötas på ett hygieniskt 
acceptabelt sätt. Eftersom avloppsvatten genomgår membranfiltrering klarar MCB med P-
eliminering de två första kraven med lätthet. Det är i princip teoretiskt omöjligt för bakterier 
att passera filtret. I dagens läge hanteras alla restprodukter av en slamsug och därför bör 
hanteringen av restprodukter ske på ett hygieniskt acceptabelt sätt. Om någon form av lokal 
återvinning av restprodukterna skulle bli aktuell i framtiden bör dock kravet om hygienisk 
hantering beaktas. 

För att klara miljöskyddskraven för normal nivå krävs en reduktion av organiska ämnen med 
90 % och reduktion av fosfor med 70 %. Tidigare försök med MCB har gett en genomsnittlig 
reduktion av COD med 95 % och försöken som utfördes utanför Nässjö visar en 
genomsnittlig reduktion på 93 %. De två försök som har utförts på MCB med P-eliminering 
ger båda en genomsnittlig reduktion av fosfor på 95 %. Alltså lever MCB med P-eliminering 
med marginal upp till kraven för reduktion av COD och fosfor. För miljöskyddet krävs även 
att vattensparande teknik används samt att återvinning av restprodukter möjliggörs. 
Vattensparande teknik är ej relevant i denna studie då studien enbart är inriktad på 
avloppsanläggningen och inte på VVS-installationerna. Återvinning av restprodukter är dock 
relevant och jag anser MCB med P-eliminering lever upp till dessa krav, i och med att all 
näring stannar i ett slam som sedan kan återanvändas på olika sätt. Dock bör näringen från 
rening med MCB med P-eliminering helst återvinnas genom brukning av aska från förbränt 
slam. Genom tillämpning av ultrafiltrering stannar alla bakterier kvar i slammet, och direkt 
återföring av slam till jordbruket bör därför vara olämpligt ur hygienisk synpunkt . 

Förutom ovan nämnda krav krävs även att bruks- och underhållsinstruktioner, larmfunktion 
samt möjlighet till provtagning av utgående vatten finns. Alla dessa krav uppfylls av MCB 
med P-eliminering; dels genom de funktioner som finns i automatikenheten dels genom 
bruksanvisningar som medföljer anläggningen samt att ingen anläggning säljs utan 
serviceavtal. 

Med hjälp av ovanstående utvärdering anser jag att MCB med P-eliminering uppfyller kraven 
för normal nivå. 

6.3.2 Hög nivå  

Kraven för hög nivå är förutom kraven för normal nivå att ytterligare skyddsåtgärder görs för 
att minska risken för förorening av patogener, reduktion av fosfor på minst 90 % samt 
reduktion av kväve på minst 50 % där det mesta av återstoden skall vara i form av nitrat. 
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Som nämndes i utvärderingen mot normal nivå är det i princip teoretiskt omöjligt för bakterier 
att passera en ultrafiltrering. Därför bör inga ytterligare skyddsåtgärder vara aktuella. Kravet 
för reducering av fosfor nås endast om 90 % är ett medelvärde och inte ett minivärde som 
aldrig anläggningen aldrig får ligga under. Tidigare försök har visat en genomsnittlig 
reduktion av NH4-N på 98 %. Anläggningen utanför Nässjö visade en reduktion av N-tot på 
65 % efter att slamåldern hade blivit nog hög för att nitrifikationen skulle fungera. Jag anser 
att ovanstående värden ger en klar indikation på att anläggningen klarar kraven för reduktion 
av kväve men jag känner mig inte riktigt lika säker som när det gäller hygienkraven samt 
kraven för reducering av fosfor. 

Sammantaget anser jag att MCB med P-eliminering lever upp till kraven för hög nivå. 

6.4 Fortsatta studier i ämnet 
MCB är idag en väl beprövad teknisk lösning för småskalig rening av avloppsvatten, medan 
antalet anläggningar i Skandinavien än så länge är få. P-elimineringen är en helt ny teknisk 
lösning som jag tror har en stor potential. Utifrån detta ger jag följande förslag till fortsatta 
studier. 

• Dimensionering av elektroder så att de anpassas efter inkommande fosforhalt och 
tänkt livslängd 

• I dagens läge finns P-eliminering endast för anläggningar upp till 10 pe. En intressant 
idé vore att utveckla tekniken för större anläggningar 

• Undersökningar kring hur småskaliga membranbioreaktorer klarar sig i kallt klimat. 
• Efterbehandlingsmetoder av blandslammet (bio- och kemslam) från MCB med P-

eliminering så att näringsåtervinning möjliggörs. 
 
Naturvårdsverkets allmänna råd för små avloppsanläggningar har nyligen börjat gälla och 
utifrån detta har jag följande förslag till fortsatta studier: 

• Konsekvenser av de allmänna råden: I och med att råden endast är råd kommer de att 
tolkas olika ute i kommunerna. Det vore därför intressant att om några år se hur de 
allmänna råden tillämpas samt konsekvenserna av tolkningarna. 
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