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Sammanfattning 
Befolkningsmängden i Stockholms stad förväntas öka från ca 900 000 år 2015 till 
1 150 000 invånare år 2040. Ökningen medför att kapaciteten för avloppsrening behöver 
utökas för att möta det ökade avloppsvattenflödet men även för att uppfylla de ökade krav 

på avloppsvattenrening som förväntas beslutas av mark- och miljödomstolen inom en snar 
framtid. För att möta dessa krav har det i Stockholm fattats beslut om att investera i en ny 

och effektivare avloppsvattenreningsteknik, MembranBioReaktor, MBR. Beslutet kommer 
innebära ett stort steg mot renare ytvatten i området men MBR-tekniken kan också 
generera nya miljöproblem i form av klororganiska föreningar som uppstår i samband med 

rengöring av membran, då det desinfektionsmedel som används, natriumhypoklorit, 
innehåller klor. Syftet med studien är att undersöka hur klororganiska ämnen och 

föreningar som uppkommer i samband med natriumhypokloritrengöring av MBR bryts ned 
alternativt ackumuleras i aktivt slam och ge en uppskattning om de halter som förväntas 
släppas ut utgör ett miljöproblem. Pilotförsök med MBR sker på Hammarby Sjöstadsverk i 

samarbete mellan IVL Svenska miljöinstitutet och Stockholm Vatten VA AB. Tester har 
utförts under maj månad 2016 där 6 provserier med mellan 1-5 prover/serie har tagits ut för 

analys av permeat och slam i samband med membranrengöring och kontinuerligt med 
givna intervall fram till ca 24 timmar efter rengöring. Resultaten visar höjda halter av AOX 
och EOX i permeat direkt efter membranrengöring och sedan en snabb sänkning av 

halterna till ursprungsvärdet efter ca 2 timmar. Halterna i slam ligger relativt konstant i de 
tre prover som togs ut. Därför tyder ingenting på ackumulering, utan mer på en nedrytning 
av AOX/EOX i slam. Längre undersökningsperioder med utökad provtagning föreslås för 

att få en ännu tydligare bild av hur den nya tekniken kan påverka miljösituationen i 
Saltsjön, Stockholms recipient för avloppsreningsvatten. 

 

Abstract 
The population of Stockholm City is growing from 900 000 to expected 1 150 000 
people by the year 2040. As a consequence the capacity for waste water treatment needs 
to increase to meet the requirements for water flow and more stringent treatment levels 

expected. To meet the new requirements and goals Stockholm City council made the 
decision to invest in a new and more efficient water treatment technology, Membrane 

Bio Reactor, MBR. The decision is an important step towards cleaner surface water in 
the area but the MBR technology can also generate new environmental problems such 
as formation of chlorinated organic compounds during the membrane cleaning process, 

since the disinfectant used contains chlorine. The purpose of the study is to examine 
how chlorinated organic compounds that are formed in connection with sodium 

hypochlorite cleaning of the MBR are degraded, alternatively accumulated in the active 
sludge and also to establish whether levels of these compounds to be released are an 
environmental problem. Pilot tests of the MBR is performed at Hammarby Sjöstadsverk 

in collaboration between IVL Swedish Environmental Research Institute and Stockholm 
Vatten VA AB. 6 test series have been conducted during May 2016 with between 1-5 

samples per serie. Samples have been taken for analysis of permeate and sludge in 
conjunction with membrane cleaning and continuously with a given interval until about 
24 hours after cleaning. The results show elevated levels of AOX and EOX in the 

permeate after membrane cleaning and then a rapid decrease in levels to original values 
within 2 hours. In the sludge the levels are relatively constant which indicates no 

accumulation but rather degradation of AOX/EOX in the sludge. An extended test 
programme and sampling procedures are suggested to get a more protracted view of 
how the new technology can influence Saltsjön, the recipient of Stockholm’s 

wastewater. 



 

 

 

Nyckelord 
AOX, EOX, klororganiska föreningar, MBR, CIP, avloppsrening, slam, permeat, DBP’s 

 

 

Ordlista och förkortningar 
AOX = Adsorberbar organisk halogen, ett mått på total mängd organiskt bundna 

halogener 
EOX = Extraherbar organisk halogen 
CIP = Cleaning In Place 

MBR = MembranBioReaktor 
Flux = Flöde per membranyta, enhet m3/(m2·h) 

Permeat = Renat avloppsvatten efter membranfiltrering 
SSV L1 = Sjöstadsverkets Pilot - Linje 1 
Henriksdals ARV = Henriksdals avloppsreningsverk 

Natriumhypoklorit, NaOCl = Oxiderande rengöringskemikalie för membrantvätt 
DBP’s = Disinfection By Products 
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1 Inledning 
Stockholms stad har idag (2015) en befolkning på ca 900 000 invånare och antalet förväntas 

till år 2040 öka till ca 1 150 000 personer. Det innebär att belastningen på Henriksdals 
avloppsreningsverk, som förutom södra Stockholm även omfattar kommunerna Nacka, 
Tyresö, Haninge och Huddinge, samtidigt ökar från nuvarande 780 000 anslutna personer till 

uppskattade 1 620 000 personer (Grundestam och Reinius, 2014). Befolkningsökningen 
medför att kapaciteten för avloppsrening behöver utökas för att möta det ökade 

avloppsvattenflödet men även för de krav på rening av kommunalt avloppsvatten som ställs 
och som förväntas kommer att skärpas (Stockholm Vatten AB, MKB). 
 

De skärpta kraven på rening av avloppsvatten kommer bland annat från HELCOM:s ”Baltic 
Sea Action Plan” (BSAP). Aktionsplanen för Östersjön antogs i Krakow, Polen vid 

HELCOM:s miljöministermöte 2007. I aktionsplanen finns ca 150 åtgärder föreslagna som är 
uppdelade på fyra delmål: Östersjön opåverkad av övergödning, liv i Östersjön opåverkat av 
farliga ämnen, gynnsam bevarandestatus av Östersjöns biologiska mångfald och miljövänlig 

sjöfart i Östersjön. 
 

Ett av huvudmålen är att till 2021 uppnå ”God ekologisk miljöstatus” i Östersjön, det innebär i princip 
att komma till samma eutrofieringsnivå som rådde på 1950-talet (Backer m.fl., 2009).  
Störst krav på åtgärder för att nå detta mål tillskrivs jordbruksverksamhet och avloppsreningsverken 

(Regeringskansliet, 2010). 
 

Eftersom avloppsreningsverken pekas ut som punktkällor till utsläpp är det rimligt att anta att 
fortsatt uppströms arbete med utsläpp tillsammans med en förbättring av reningsprocesserna 
är av stor betydelse för det kommande arbetet med vattenkvaliteten i Stockholm.  

Alla dessa parametrar sammantagna lades till grund för en omfattande utredning som 
resulterade i fyra tänkbara scenarion för att kunna möta miljökraven samtidigt som 

invånarantalet ökar. 
  
Resultatet av utredningen blev ett beslut att lägga ner Bromma reningsverk och bygga ut vid 

Henriksdals reningsverk och där investera i den nya men beprövade MBR-tekniken 
(MembranBioReaktor). Detta förslag ansågs ha den sammantaget bästa lösningen med flest 

miljöfördelar och rätt kvalitet för hållbarhet och långsiktighet (Tyréns, 2013). 
Detta beslut innebär inte bara en effektivare avloppsreningsprocess utan också att 
slamtransporter genom befintliga bostadsområden upphör och att ytor frigörs för 

bostadsbebyggelse i Bromma.  
  

Beslutet kommer innebära ett stort steg mot renare ytvatten i både Mälaren och Saltsjön men 
MBR-tekniken kan också generera nya miljöproblem i form av uppkomst av klororganiska 
föreningar som uppstår under rengöring av membran med klorinnehållande 

rengöringskemikalier (Defang m.fl., 2013). 
 

Klororganiska föreningar som går under summaparametern AOX och EOX har ofta både 
toxiska och persistenta egenskaper och till de miljö- och hälsofaror man har kunnat påvisa 
genom forskning är bl. a. utvecklingshämningar i fosterstadiet hos människa (Richardson m. 

fl., 2007), levertumörer hos råtta (Kleiser, G., Frimmel, F.H., 2000; Richarson m.fl., 2007) 
och tillväxteffekter hos vattenlevande växter (Hanson och Solomon, 2004). 
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2 Syfte 
2.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka: 

 hur de klororganiska ämnen och föreningar (AOX och EOX) som oavsiktligt 

uppkommer i samband med membranrengöring med natriumhypoklorit bryts ned 
alternativt ackumuleras i aktivt slam.  

 

Det var också av intresse att undersöka om: 

 nedbrytningen blev effektivare vid stabil slamprocess jämfört med den vid uppstart av 

reningslinjen 

 de halter som antas släppas ut riskerar att innebära ett miljöproblem 

 
Hypotesen var att: 

 de klorerade organiska föreningar som uppstår vid membranrengöring bryts ner under 

recirkulering av slam i biosteget  

 varken permeat eller slam uppvisar höga halter av AOX eller EOX jämfört med 

inkommande avloppsvatten. 
 

 

2.2 Avgränsningar 
En av de stora nackdelarna som finns med membrantekniken är den ökade energiåtgången 

som uppstår p.g.a. kontinuerlig luftning av membranen för att hålla dem rena, och de stora 
flöden som ska recirkuleras i reningslinjen genom pumpning. I denna studie kommer hänsyn 

inte tas till energiåtgången. 
 
Endast underhållsrengöring studeras i detta arbete och återhämtningsrengöring avgränsas. 

 
Tidigare studier har visat att det bildas flyktiga trihalometaner (THM) vid membranrengöring 

med natriumhypoklorit. Detta betraktas mer som ett arbetsmiljöproblem och kommer inte 
behandlas i denna studie. Prover har endast tagits i vattenfas, inte i luftfas. 
 

Efter inledande samtal med laboratorier och experter inom ämnet planerades det för mer 
ingående analyser av ämnen och föreningar med persistens och toxicitet, ämnen där möjlighet 

finns att analysera och ämnen med förväntat tillräckligt höga halter för analys. 
Mer specifikt HAA, klorättiksyror som är vattenlösliga och bör gå ut med utgående vatten, 
samt klorerade fenoler vilka troligen adsorberas till slam på grund av sina lipofila egenskaper. 

Även screeninganalys av ingående ämnen i summaparametern AOX hade varit önskvärt.  
Ekonomin är en avgränsande parameter för dessa analyser. 

 
En tänkbar biverkan av att rengöra membranen med natriumhypoklorit är att mikrobiologin, 
t.ex. nitrifikationsbakterierna, i det aktiva slammet kan ta skada av rengöringskemikalien, 

vilket också har påvisats bl.a. av (Xiaomeng, H. m.fl., 2015; Lee, E. m.fl., 2013). Inom ramen 
för detta arbete kommer det inte utföras några aktivitets- eller viabilitetstester av aktivt slam i 

samband med membranrengöring. 
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3 Bakgrund 
3.1 Skärpta krav på utsläpp från avloppsreningsverk 

Länderna runt Östersjön har tillsammans enats om åtgärder för att kväve och fosfor från hushåll och 
industrier ut i Östersjön, via reningsverken, ska minska. Övergödning på grund av utsläpp av 
näringsämnen, speciellt fosfor och kväve, är ett allvarligt problem för hela Östersjön och en 

identifierad källa till punktutsläpp är avloppsreningsverken (Kiedrzynska, E. m.fl., 2014). BSAP 
inriktar sig på de antropogena källorna till utsläpp av näringsämnen och då avses i första hand 

jordbruket och de kommunala avloppsreningsverken. En tydlig rekommendation från HELCOM med 
avseende på aktionsplanen var att öka fosforreningen från 80 % till 90 %. En ytterligare 
rekommendation var att byta ut fosfor i tvätt- och rengöringsmedel (Backer m.fl., 2009) vilket nu är 

genomfört. 
Den svenska handlingsplanen för det internationella havsmiljösamarbetet med konkreta åtgärder för 

minskad övergödning av Östersjön finns presenterat i ”Åtgärder för levande hav 2009/10:213” där 
åtagandet för just minskning av fosforutsläpp är att till år 2016 minska Sveriges utsläpp till Östersjön 
med 290 ton per år (Kemikalieinspektionen, 2010). I handlingsplanen finns också föreslagna åtgärder 

för en giftfri havsmiljö och för en hållbar utveckling för biodiversitet och biologiska resurser 
(Regeringskansliet, 2009). 

 
Även i EU:s ramdirektiv för vatten (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG) 
finns krav på att medlemsländerna gemensamt arbetar för en hållbar vattenpolitik. 

EU:s vattendirektiv syftar till att skydda och förbättra vattenkvaliteten inom Europeiska 
Unionen och är infört i svensk lag genom "Förordningen om förvaltning av kvaliteten på 

vattenmiljön" (SFS 2004:660). Mer konkret innebär det bland annat att områden med 
avrinningsområde Östersjön är uppdelade i vattendistrikt, och att det inom vattendistrikten 
beslutas om miljökvalitetsnormer, MKN, som är kvalitetskrav för grundvatten, ytvatten och 

skyddade områden. Kvalitetsfaktorer för klassificering av ekologisk status finns i bilaga V till 
2000/60/EG, vattendirektivet.  

 
I EU:s marina direktiv (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG) sätts mål och 
minimikrav för att förebygga, skydda och bevara miljön i havet. Målet i vattendirektivet om 

att Östersjön ska uppnå en god ekologisk status 2021 är harmoniserat i direktivets krav om 
EU:s marina ekosystem. 

 
Avloppsvattendirektivet (rådets direktiv 91/271/EEG) avser rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse och syftar till att motverka skador på miljön orsakade av utsläpp av 

avloppsvatten. Ett av kraven lyder: ”vid utsläpp av avloppsvatten i känsliga områden – 
områden som är känsliga för tillförsel av näringsämnen – ställs särskilt höga krav på effektiv 

rening.” Stockholms kustlandskap räknas som känsligt område (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2003). 
 

Det nationella miljökvalitetsmålet ”ingen övergödning” är enligt uppföljningen 2016 ”inte 
uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel”. 

Åtgärdsprogrammet som framkommit ur BSAP via vattenmyndigheten är avgörande. För 
Stockholms län är målet om ingen övergödning prioriterat och länets regionala 
avloppsreningsanläggningar har tillståndsprövats under 2015 (miljomal.se). 

Problemen med otillfredsställande vattenkvalitet med avseende på övergödning men även 
miljögifter är tydliga och samstämmiga och för att uppnå kraven och målen ovan krävs 

omfattande förändring och åtgärder.  
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=celex:32008L0056
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3.2 Ombyggnad och ny reningsprocess 
Henriksdals avloppsreningsverk i Stockholm är under utbyggnad och ombyggnad. I och med 
de åtgärder som utförs kan vattenreningen enligt beräkningar effektivt utföras fram till år 

2040. Ombyggnationen möjliggör också för ytterligare utökning av kapaciteten efter år 2040.   
I samband med att Henriksdals reningsverk byggs om, planeras Bromma reningsverk att 

läggas ner och en 14 kilometer lång avloppstunnel kommer byggas. Eftersom det nya 
ledningsnätet blir av en större dimension och dessutom innefattar ett magasin för 
vattenlagring och utjämning vid stora flöden, kommer man kunna undvika oönskade 

bräddningar ut i Mälarens och Saltsjöns vatten.  
I den färdiga anläggningen installeras en, för anläggningen, helt ny reningsteknik, 

membranfiltrering i bioreaktor - MembranBioReaktor (MBR). Med MBR-tekniken kan rening 
av kväve och fosfor effektiviseras och det möjliggör även för framtida rening av 
läkemedelsrester, patogener och mikroplaster (Stockholm Vatten AB, MKB). Denna 

tekniksatsning kommer därför, förutom reducering av utsläpp av näringsämnen, även kunna 
bidra till ett annat av aktionsplanens mål; att förhindra spridning av farliga ämnen, 

läkemedelsrester och mikroplaster från bl. a avlopp (Regeringskansliet, 2009). 
 
Bild 1 visar den planerade tunnelsträckningen från Bromma reningsverk till Sickla och 

Henriksdalsanläggningarna. Avloppsvatten från västra Stockholm kommer transporteras 
genom tunneln, som också kommer kunna fungera som vattenmagasin vid stora vattenflöden 

och på så sätt minimera bräddningar till Mälaren.  

Bild 1: Karta över planerad sträckning för slamtunnel från Bromma reningsverk till 
Henriksdals reningsverk 
Källa: www.stockholmvatten.se 
 

 

http://www.stockholmvatten.se/
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De nya reningskraven på avloppsvatten är satta efter den nivå som indikerats av Länsstyrelsen 
2013. Reningskraven är satta så pass lågt att marginalen mot oväntade händelser och 
driftstörningar minskar. Med tanke på risken för bräddningar är reningskravet på fosfor 

särskilt viktigt eftersom bräddningar innebär utsläpp av endast delvis renat avloppsvatten. 
 

I tabell 1 visas en jämförelse mellan de nuvarande (2016) och förväntade reningskraven för 
Henriksdals reningsverk.  
 

Tabell 1: Nuvarande och förväntade reningskrav i framtiden 

Parameter Enhet Nuvarande 

reningskrav 

Förväntade 

reningskrav 

BOD 7 mg/l 8 6 

Tot-N mg/l 10 6 

NH4-N mg/l 3 2 

Tot-P mg/l 0,3 0,2 

 
Utsläppen för totalfosfor ligger idag långt under gränsvärdet 0,3 mg/l medan totalkväve ligger 

nära gränsen 10 mg/l. I tabell 2 redovisas utsläppen av kväve och fosfor från Henriksdals 
reningsverk under åren 2012-2015. 
 

Tabell 2: Utsläpp av kväve och fosfor från Henriksdals reningsverk under åren 2012-2015 

Parameter 

 

Enhet 2012 2013 2014 2015 

Tot-N mg/l 8,1 8,1 7,7 8,1 

Tot-P mg/l 0,27 0,20 0,17 0,19 

Källa: Stockholm Vattens miljörapporter 2012-2015 
 

Det finns inga riktvärden eller krav på rening av AOX eller EOX för avloppsreningsverk men 
för industrier inom EU finns en gräns för bedömning av industriutsläpp där haltgränsen för 
AOX ligger på 1,0 mg/l, och lägre utsläpp bedöms ge en försumbar miljöpåverkan 

(Naturvårdsverket, 2010:3). 
 

 

4 Teori 

4.1 MembranBioReaktor 
MBR har använts för rening av avloppsvatten sedan mitten av 1970-talet medan tekniken med 
nedsänkta membran i reaktortanken utvecklades på 1990-talet och lämpar sig mycket bra för 

bland annat kommunalt avloppsvatten (Xianghua W, m.fl., 2004). 
Kombinationen med biologiskt aktivt slam och membranseparation anses på många sätt leva 

upp till BAT, best available technology, för kommunala avloppsvatten och antalet 
installationer runt om i världen ökar kraftigt (Lyko, S. m.fl., 2007; Judd, S., 2011). 

Membrantekniken innebär att slammet skiljs från det renade avloppsvattnet genom att vattnet 
filtreras genom ett membran med mycket små porer. Separationsgraden beror på membranens 

porstorlek. Den vätska och det material som tar sig igenom membranen kallas permeat och det 
som fastnar kallas för retentat (Judd, S., 2011).  

Den viktigaste funktionen för bakterierna i en MBR är att bryta ner material som kommer in 

med avloppsvattnet. Membranen separerar sedan mikroorganismerna och vattnet kan passera 
genom (Wu, B. och Fane, A.G., 2012). 
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Membranteknikens fördelar är bland annat att man på en jämförelsevis mycket liten 
anläggningsyta kan behandla stora mängder vatten och få ett i stort sett partikelfritt vatten.  
Till nackdelarna räknas den större energiåtgången som krävs för kontinuerlig luftning av 

membran och recirkulation av flöden. Även kemikalieförbrukningen ökar. 
I det ombyggda reningsverket vid Henriksdal kommer nuvarande 

eftersedimenteringsbassänger att vara utbytta mot membranbioreaktor med 
membranavskiljning. 
 

 

4.2 Biofouling och kemisk membranrengöring 

Biofouling är ett begrepp som innebär att en ackumulering av mikroorganismer och andra 
organiska partiklar fastnar på membranytan eller i membranets porer och anses vara ett stort 
problem vid användning av MBR (Nguyen m.fl., 2012; Gkotsis m.fl., 2014). Biofouling 

uppstår delvis som ett resultat av att aktivt slam i bioreaktorn innehåller intercellulär substans 
vilket aggregerar bakterier i flockar och biofilm, håller kvar vatten och bidrar till att skapa en 

barriär för permeatflödet (Gkotsis m.fl., 2014; Judd, S., 2011). Membranfouling som fenomen 
och i synnerhet de intercellulära substanserna är föremål för mycket forskning och 
utredningar inom MBR-tekniken (Wu, B. och Fane, A.G., 2012; Lyko m.fl., 2007). Filtrering 

av avloppsvatten med organiskt innehåll där en biofilm kan växa till på membranytan och 
även av flockar som med tiden sätter igen porerna i membranen är också av stor betydelse. 

Många parametrar i membranfiltreringen påverkas av foulingen t.ex. lägre permeabilitet som i 
sin tur påverkar flux och kortare livslängd på membranen orsakad av nedbrytande biprodukter 
som fäster på membranytan. Detta genererar i sin tur ökade kostnader för energi och ökad 

kemikalieanvändning (Nguyen m.fl., 2012; Wu, B. och Fane, A.G., 2012; Lyko m.fl., 2007) 
Substanser som är mindre än eller lika stora som membranens porer blockerar lätt porerna 
medan de större substanserna bildar lager på membranet (Wu, B. och Fane, A.G., 2012). 

 
Membranen underhålls genom att man kontinuerligt låter luft strömma upp på utsidan av 

membranen för att mekaniskt avlägsna biofilm som uppstår (Drews m.fl., 2007). Med tiden 
kommer dock biofilmen att bli mycket svår att undvika och det är därför nödvändigt att med 
vissa givna intervaller rengöra membranen ordentligt med kemikalier för att bibehålla en bra 

funktion (Drews m.fl., 2007). Kemikalierengöringen utförs inne i bioreaktorn och kallas CIP, 
vilket betyder Cleaning In Place. CIP sker vanligen med en backspolning och en 

kemikalielösningstvätt med Natriumhypoklorit (NaOCl) pumpas in i membranen via 
permeatsystemet i motströms flödesriktning. CIP inkluderar även kontinuerlig rengöring med 
syra, ofta citron- eller oxalsyra, men det sker separat. 

 
Natriumhypoklorit är en vanlig desinfektionskemikalie och bildas när klorgas löses upp i 

natriumhydroxid (Cl2 + 2NaOH → NaClO). Det är ett starkt oxidationsmedel men kan vid 
kontakt med organiskt material också reagera kemiskt med de organiska ämnena och bilda 
klororganiska ämnen. Hypokloritdesinfektion fungerar främst genom att hypokloriten klorerar 

och oxiderar molekyler (t.ex. viktiga proteiner) i de mikroorganismer som finns ansamlade så 
att de avdödas (Voukkalia och Zorpasb, 2014). 

 
Många tidigare studier har haft som syfte att utveckla en optimal rengöring av membran och 
den effektivaste metoden tycks vara en fysisk luftning i kombination med kemisk 

backspolning (Gkotsis m.fl., 2014).  

Doseringen av NaOCl är viktig eftersom en högre dos rengöringskemikalier rengör mer 
effektivt, men dödar också mer slam och ger upphov till mer AOX (Lee m.fl., 2013). 
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Membranmodulerna i SSV L1 rengörs enligt schema i tabell 3.  

Tabell 3: Rengöringsfrekvens för kemikalierengöring i SSV L1  

Typ av rengöring Frekvens 

Underhållsrengöring NaOCl 2 ggr/vecka  

Underhållsrengöring citron- eller oxalsyra 1 gång/vecka 

Återhämtningsrengöring NaOCl Ca 2 ggr/år 

Återhämtningsrengöring citron- eller oxalsyra Ca 2 ggr/år 

Källa: Försöksplanering SSV L1 MBR år 3 
 

 

4.3 Klororganiska föreningar 
AOX – Summaparametern för organiska ämnen innehållande klor, brom och jod som binds på 

aktivt kol. AOX anger ett brett spektrum av halogenerade organiska ämnen. 
EOX – Summaparametern för lipofila halogenerade ämnen som är extraherbara ur ett 
vattenprov med ett opolärt (organiskt) lösningsmedel. EOX utgör en delmängd av AOX, den 

mer lipofila delen. 
 

AOX är en summaparameter vilken introducerades 1976 för att bestämma förekomst av 
vattenlösliga adsorberbara organiska halogener (klorid, bromid och jodid). AOX representerar 
ett flertal kemiska substanser och kan inte användas som mått på toxicitet (Benabdallah El-

Hadj, T., m.fl., 2007).  
Parametern omfattar en mycket stor grupp av ämnen från enkla och flyktiga som t.ex. 

kloroform, till mycket toxiska och komplexa ämnen som dioxiner och furaner och många av 
de ämnen som omfattas är inte identifierade än (ALS Environmental, 2013). AOX kan vara 
toxiska och persistenta men behöver inte vara det. Persistensen ökar med antalet kloratomer 

(eller andra halogener).  
Summaparametern AOX används oftast för vattenanalyser medan EOX är mest användbar för 

sedimentanalyser medan båda parametrarna tillsammans kan ge en bra uppskattning av 
föroreningsgraden från olika kloreringsprocesser (Pöykiö m.fl., 2007). 
 

Klorkemikalier som t.ex. hypoklorit är vanliga att använda som desinfektionsmedel i 
badpooler och även i dricksvatten men största källan utifrån som når reningsverken för 

AOX/EOX är från pappersmassaindustri, PVC-framställning, metallindustri, 
avfallsförbränning och det bildas dessutom naturligt i växter i naturen och sprids både i mark 
och genom atmosfärsikt nedfall (Wulff m.fl., 1993; Asplund m.fl., 1989).  

I en MBR gäller att mängden klororganiska föreningar som bildas ökar vid ökade mängder 
tillsatt hypoklorit. Eftersom avloppsvatten innehåller förhållandevis höga halter organiskt 

material och bakterier används förhållandevis mycket hypoklorit. I avloppsvatten kan i vissa 
fall flera 100 µg/l halogenerade organiska föreningar bildas (Remberger, M., 2016). 

I den här studien tas ingen hänsyn till tillfört AOX och EOX till reningsverket från uppströms 
aktiviteter utan behandlar endast generering av AOX och EOX vid CIP med 

natriumhypoklorit. Det är därför intressant att som referens veta hur mycket AOX/EOX som 
finns i inkommande vatten när analyser på utgående vatten ska utföras.  
 

I tabell 4 redovisas inkommande och utgående halter av AOX under provtagning och analys 
utförd under åren 2007 och 2008 och i tabell 5 redovisas halter av både AOX och EOX under 

provtagning och analys under åren 2014 och 2015.  
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Tabell 4.  

Referensvärden för AOX i inkommande och utgående vatten vid Henriksdals reningsverk 
under 2007 och 2008. 

AOX 2007 2008 

In 0,039 mg/l 0,046 mg/l 

Ut 0,033 mg/l 0,040 mg/l 

 

Mängd AOX omräknat till kg/år  

AOX 2007 2008 

In 2915 kg/år 4374 kg/år 

Ut 2467 kg/år 3804 kg/år 

Källa: Övervakning av prioriterade ämnen i vatten och slam från avloppsreningsverk i 

Stockholm.  
Pettersson, M. och Wahlberg, C. 2010 
 

 

Tabell 5. 
Värden för AOX och EOX i inkommande vatten. Veckosamlingsprover tagna från inloppet 

till Henriksdals reningsverk under 2014 och 2015. H= Henriksdal, S=Sickla, B=Bromma 
Observera de olika enheterna 

 H v.35 

2014 

H v.48  

2014 

H v.21  

2015 

S v.35 

2014 

S v.48 

2014 

S v.21 

2015 

B v.35 

2014 

B v.48 

2014 

B v.21  

2015 

Mv 

AOX 
mg/l 

0,076 0,044 0,033 0,060 0,053 0,036 0,031 0,040 0,031 0,045 

EOX 

µg/l 

7,1 4,7 2,0 3,6 2,9 <1,0 8,5 2,6 1,2 4,1 

Källa: Organiska miljöföroreningar i avloppsvatten och slam från Henriksdal och Bromma. 
Wahlberg, C. 2016 
 

 
Vid en jämförelse mellan provtagning och analys under 2007-2008 och 2014-2015 är värdena 

för inkommande avloppsvatten jämförbara för parametern AOX. EOX analyserades inte i den 
tidigare studien. I den senare studien ligger halten EOX på ungefär en tiondel av AOX-
halterna. En intressant iakttagelse är att den inkommande halten AOX till reningsverket inte 

skiljer sig nämnvärt från den utgående, vilket indikerar att nedbrytning eller avskiljning av 
AOX inte sker effektivt i en konventionell reningsanläggning.  

 
Värdena på inkommande vatten är också jämförbara med den ”vanligt förekommande 
bakgrundshalt” av AOX i sjöar och hav som rapporterats från Naturvårdsverket. Den halten 

anges till 0,05 mg/l (Öman m. fl., 2000). 
 

Det finns ingen haltgräns för utsläpp av AOX från svenska avloppsreningsverk men i 
Europaparlamentets och rådets förordning 166/2006 om upprättande av ett Europeiskt register 
över utsläpp och överföringar av föroreningar, bilaga II, finns tröskelvärden angivna som 

beslutar vad som ska anges i reningsverkens emissionsdeklarationer. I emissionsdeklarationen 
ska föroreningarna redovisas årsvis. (Naturvårdsverket NFS 2006:9) 

Tröskelvärdet för AOX är för både mark och vatten 1000 kg/år (EG 166/2006). 
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I tabell 6 ser man att Stockholm vatten därför redan i nuläget ska rapportera utgående 
mängder AOX från reningsverken i sin emissionsdeklaration i miljörapporten enligt NFS 
2006:9.  

 
AOX och EOX undersöktes i slam för första gången i Stockholm i denna studie utförd av 

Stockholm Vatten, se tabell 6, det finns därför inga svenska analyser att jämföra med.  
 

 

Tabell 6.  
Värden för AOX och EOX i rötat och avvattnat slam. Prover tagna från Bromma och 
Henriksdals reningsverk under 2014 och 2015.  

(mg/kg TS) 

 Henriksdal 
v.35 2014 

Henriksdal 
v.48 2014 

Henriksdal 
v.21 2015 

Bromma 
v.35 

2015 

Bromma 
v.48 

2015 

Bromma 
v.21 2015 

Mv 

AOX 190 150 170 200 170 160 170 

EOX 5,9 7,8 7,3 7,5 8,9 6,5 7,3 

Källa: Stockholm Vattens miljörapport 2014 
 

I en tidigare studie (med flat sheet membran) på Hammarby Sjöstadsverk har man sett att 
inkommande vatten både till Henriksdals reningsverk och till SSV L1 hade en halt av AOX 
som låg mellan 0,015-0,04 mg/l. Det utgående vattnet visade en halt kring 0,03 mg/l. Dygnet 

efter CIP höjdes dock halten på utgående vatten från SSV L1 till ca 0,6 mg/l. Vid CIP bildas 
alltså AOX som om det ej behandlas, följer med permeatet ut till recipient (Samuelsson O. 

m.fl., 2014). 
En viktig skillnad från den första studien refererad till ovan är att i den planerade MBR i 
Henriksdals reningsverk och i SSV L1 kommer det klorinnehållande permeatet återföras till 

den biologiska processen för nedbrytning.  
 

Tidigare studier av vilka halogenerade föreningar som bildas vid reaktion (klorering) mellan 
organiska föreningar och natriumhypoklorit visar att halogenerade metaner (THM), etaner och 
propaner, kloroform och koltetraklorid är de vanligaste men förekomst av klorbutan, 

klornitropropan och klorerade bensener påvisades också (Odabasi, 2008; Defang, M. m.fl., 
2013) liksom halogenerade ättiksyror, HAA, vilka är vattenlösliga.  Triklorättiksyra är ett 

prioriterat riskminskningsämne men akuta och långvariga toxiska effekter i vattenmiljö 
(KemI, prioriteringsguiden). 
Fenoliska ämnen är reaktiva med hypoklorit och laboratorietester har visat att bl.a. BPA, 

nonylfenol och östradiol vilka alla har en östrogenisk aktivitet och är potentiellt 
hormonstörande kan kloreras (Fan m.fl., 2013).  

De allra flesta studier som använts till bakgrundsmaterial behandlar uppkomsten av klorerade 
biprodukter i samband med klorering av avloppsvatten eller dricksvatten. Det är allmänt känt 
att klor lätt reagerar med naturliga organiska ämnen som det finns gott om vid både 

avloppsvattenrening och rengöring av membran.  
Gemensamt är att de vanligaste ämnena som bildas vid klorering av alla vatten innehållande 

organiskt material tycks vara trihalometaner, klorättiksyror och klorfenoler. 
 
Vad som kan kloreras är förstås beroende på innehållet i avloppsvattnet. Några fler exempel 

är olika salicylater, benzofenoner och andra aromatiska föreningar (Remberger m.fl., 2011) 
och olika läkemedelsrester från t.ex. antibiotika, hormonpreparat eller NSAID:s som 

paracetamol, naproxen och ibuprofen som ofta förekommer i kommunala avloppsvatten 
(Andersson m.fl., 2006). 
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Andra faktorer som påverkar är val av kemikalier, doseringen av kemikalier, kemikalierester, 
reaktions- och kontakttid, pH i vattnet och koncentrationen av organiskt material i vattnet. Vid 

högre kemikaliedoser bildas mer biprodukter från rengöringen men man har också sett att vid 
kortare kontakttid kan det bildas THM och HAA vilket man vill undvika (Voukkali och 

Zorpas 2015). Vid en högre temperatur sker reaktionerna fortare och en högre dos kemikalier 
krävs för önskad rengöringseffekt, vilket genererar mer biprodukter.  
Vid höga pH-värden bildas mer hypokloritjoner vilket gör att själva effekten av rengöringen 

avtar, det bildas då fler THM och färre HAA som istället ökar vid lägre pH (Voukkali och 
Zorpas 2015). 

 
I en mailkonversation med C. Brepols angående kemisk membranrenöring i MBR framkom 
följande: I flertalet andra avloppsreningsverk i Europa används natriumhydroxid i 

kombination med natriumhypoklorit vid CIP av MBR. Detta beror på att bland annat pH är 
avgörande för hur mycket AOX som uppstår och pH-intervallet bör hållas mellan ca 9-10,5 

för minimal klorering av organiskt material.  
I en alkalisk miljö uppstår, som önskat, följande oxiderande reaktion:  
R-H + OCl-  → R-OH + Cl-    (1) 

Om man i stället utför CIP i en sur miljö uppstår följande reaktion:  
R-H + H-O-Cl → R-Cl + H2O    (2) 

där reaktionsprodukten R-Cl är AOX, vilket man vill undvika enligt Brepols, C. (2016). 
 
Ett högre pH genererar alltså mindre klorering av organiskt material till förmån för oxidering 

men det är enligt Brepols mycket viktigt att hänsyn också tas till membranen och dess tolerans 
då membranen kan ta skada vid ett pH högre än 10,5.  

 
 
4.3.1 Miljö- och hälsofara  

Det finns ett stort antal studier om hur klorering av dricksvatten kan påverka människors hälsa 

och miljön. Den första organiska halogenen man identifierade i dricksvatten är trihalometan 
(THM), den har sedan dess identifierats ofta och är vanligen den biprodukt med högst 

uppmätt koncentration. THM och HAA (halogenerade ättiksyror) hör till de vanligaste och 
den senare har visat sig kunna inducera tumörer i levern hos djur (Kleiser, G., Frimmel, F.H., 
2000). Enligt (Richarson m.fl., 2007) är det framförallt levertumörer som kunnat härledas till 

biprodukter av desinfektionsmedel då försök på råttor utförts i laboratorier. 
Andra epidemiologiska studier har uppmärksammat tecken på att det kan finnas ett samband 

mellan DBP:s och reproduktionshämning i form av tillväxthämning i fosterstadiet, låg 
födelsevikt och missfall (Richardson m. fl., 2007). 
 

Halogenerade ättiksyror antas på grund av sina vattenlösliga egenskaper ha störst effekt i 
akvatiska system och har detekterats i prover från både färsk- och saltvatten, regn, snö och 

dimma och ha visats ha en toxisk effekt på vattenlevande växter (Hanson och Solomon 2004). 
 
Många organiska ämnen har lipofila egenskaper vilket gör att de gärna fäster till, lagras och 

ackumuleras i slam (Olofsson m.fl., 2012). Problemet uppstår när vi vill återanvända slam för 
t.ex. återföring av näringsämnen till åkrar ämnade för bland annat livsmedelsgrödor och att 

ämnena kan frigöras vid slamanvändning av olika slag. Henriksdals reningsverk är certifierat 
enligt Svenskt Vattens certifieringssystem, REVAQ, vilket betyder att slammet ska hålla 
tillräckligt bra kvalitet för att kunna spridas på åkermark. Det innebär också ett åtagande att 

arbeta med ständiga och långsiktiga förbättringar av slamkvaliteten. Utfasningsämnen enligt 
Kemikalieinspektionens Prioriteringsguide PRIO ska hanteras i handlingsplaner som visar hur 
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ämnena helt ska fasas ut (Svenskt Vatten, 2016). Tillförsel av utfasningsämnen som eventuellt 
kan uppkomma i membranrengöringsprocessen är därför ett oönskat resultat även ur den 
aspekten. Slam från Henriksdalsanläggningen används i nuläget för efterbehandling av 

markområden och sandmagasin i gruvor (Stockholm Vatten miljörapport, 2015). 
 

Undersökningar av hur framförallt EOX lagras i slam i bottensediment i Östersjön visar att 
trots att pappermassaindustrin, som historiskt troligen stått för det mesta av utsläppen, 
minskat sina utsläpp av klor så kommer stora mängder även från andra källor och sprids med 

nederbörd. Ur ett toxikologiskt perspektiv med persistens i åtanke är det därför viktigt att 
identifiera och hindra utsläpp från andra källor, där avloppsreningsverken kan spela en 

betydande roll (Wulff m.fl., 1993). 
 
På grund av komplexiteten hos de organiska molekyler som kommer in i reningsverket med 

avloppsvattnet är det mycket svårt att identifiera vilka klorerade biprodukter som teoretiskt 
skulle kunna uppstå (Lavonen, E. m.fl., 2013). I tidigare analyser kan man dock se en trend att 

de klorerade molekyler som identifierats före en desinfektion oftast tycks bestå av en 
kloratom medan de biprodukter som uppstår under en desinfektion oftast består av en mix av 
1, 2 eller tre kloratomer (Lavonen, E. m.fl., 2013), en teori som delvis även bekräftats av 

(Remberger, M. 2016) genom ett antagande att klorerade fenoler troligast har 1-2 klor i 
molekylen. 

Mikael Remberger, IVL Svenska Miljöinstitutet, personlig kontakt, rekommenderade vidare 
analys även av klorerade ättiksyror då man vid tidigare studier funnit att en betydande mängd 
bildas vid klorering med natriumhypoklorit.  

 
Fenoliska ämnen är mycket reaktiva med natriumhypoklorit och kan bilda klorerade 

biprodukter under klorering. Flertalet av de uppkomna biprodukterna är hormonstörande, ofta 
mer än ursprungsmolekylen, och bör därför kontrolleras och övervakas noga. Analyser av 
dessa ämnen kan vara svåra då koncentrationerna ofta är mycket låga och detektionsgränserna 

för höga (Fan, Z. m.fl., 2013). 
Hormonstörande ämnen följer dock inte det normala dos/respons begreppet utan kan vara 

mycket farliga redan vid mycket låga koncentrationer (Zoeller och Vandenberg 2015). 
 
 

5 Metod och material 
5.1 Pilotanläggning Hammarby sjöstadsverk SSV L1 - Fallstudie 

Pilotanläggningen vid Hammarby Sjöstadsverk drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet 
tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Det är en FoU-anläggning för 

vattenrenings- och miljöteknik. Pilotförsök och forskning kring MembranBioReaktor, MBR 
sker sedan år 2013 i ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholm Vatten 
VA AB. 

I reningslinjen med MBR, i fortsättningen kallad, SSV L1, pågår bland annat forskning med 
membranteknik inför den kommande installationen i Henriksdals reningsverk.   

Membranen i pilotanläggningen är av samma sort som de som ska användas i reningsverket 
efter ombyggnad och har en porstorlek som ligger mellan 0,02- 0,4 µm. I pilotanläggningen 
finns två membrankasetter av typen ZeeWeed 500 D (se bild 2) installerade och den totala 
membranytan är 206 m2. När Henriksdals reningsverk står klart kommer membranens 

sammanlagda yta att bestå av 1,6 miljoner m2 fördelat på 12 stycken membrantankar. 
Membranen är gjorda av ett PVDF-material (polyvinylidenfluorid). 
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Inflödet av avloppsvatten till anläggningen har under försöksperioden varit fast på 3m3/ h. I 
fortsättningen kommer inflödet ha en dygnsvariation med samma variationer som i befintligt 
reningsverk i Henriksdal. En underhållsrengöring i SSV L1 tar knappt 60 minuter att 

genomföra. Membrankassetten stängs då av och rengöringslösningen pumpas in från 
permeatsidan med några minuters mellanrum. Detta upprepas 8-10 ggr. Koncentrationen på 

rengöringskemikalien NaOCl är 0,2 g Cl/l. I slutet av rengöringssekvensen genomgår 
membranen luftning innan återstart av permeatuttag.   

Bild 2 visar en membrankassett av typen ZeeWeed 500.  
 

 
Bild 2: Membrankasett med hollow fibre membrane  
Källa: www.gewater.com 

 
Avloppsvatten kommer in från Henriksdals reningsverk efter en grovrening genom galler och 
genomgår ett förluftningssteg och ett försedimenteringssteg. Därefter förs vattnet vidare till 

sex stycken bioreaktorer med anaeroba, anoxiska och luftade bassänger innan vidare 
pumpning till MBR.  

MBR-tekniken ersätter det vanliga sista steget i vattenrening, eftersedimentering. 
 
Efter behandling i MBR är vattnet klart för att släppas ut till recipient, i detta fall via befintligt 

reningsverk ut till Saltsjön. Nitrat recirkuleras tillbaka från biorekator 5 till bioreaktor 1 och 
överskottsslam recirkuleras tillbaka från Ras-DeOx till bioreaktor 1. Viss del överskottslam 

tas också ut ur systemet för att bibehålla önskad slamhalt i reningslinjen (8000 mg/l i 
bioreaktorerna). Detta slam är möjligt att röta, men går i pilotanläggningen för tillfället ut till 
avlopp. Rejektvattnet har under försöken inte varit påkopplat men ska framöver omblandas i 

överskottsslammet i Ras-DeOx.  
Slamåldern i SSV L1 är ca 25 dagar. Under den tiden hinner flera kemikalietvättar av 

membranen genomföras vilket medför risk för ackumulering av AOX/EOX i slam. 
  

http://www.gewater.com/
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Bild 3 visar pilotanläggningen SSV L1 som är i skala 1:7000 mot den planerade installationen 
i det befintliga reningsverket. 

Bild 3: Biosteget i SSV L1. Biorekator 1-6 
Fotograf: Linda Nethercott 
 

 

Bild 4 visar på ett schematiskt sätt hur flödet genom biolinjen går från inkommande vatten, 
genom luftning och sedimentering till bioreaktorerna. Bioreaktor R1-R2 och viss del av R5 

och hela R6 är anoxiska, bioreaktor R3 kan antingen vara anoxisk eller aerob (så kallad Flex) 
medan bioreaktorerna R4 och viss del av R5 är aeroba. Efter bioreaktor 6 pumpas slammet in 

i MBR för filtrering. Recirkulering av både nitrat och överskottsslam sker till bioreaktor 1.  
 
 

 
 

 

Bild 4: Principskiss av SSV L1  
Källa: Klara Westling (2016) IVL Svenska Miljöinstitutet 
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Bild 5 visar MBR utifrån med pumpar, ledningar och ventiler för styrning av dess olika 
funktioner. 

Bild 5: MBR i SSV L1 

Fotograf: Linda Nethercott 2016 
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På bild 6 visas en principskiss av MBR ovanifrån med de två membrankassetterna och 
flödena från rengöringskemikalier, slamrecirkulation, överskottsslamuttag och permeat. 
 

Bild 6: Skiss över MBR (modifierad) 

Källa: Sofia Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet 
 

 

5.2 Metod: 
5.2.1 Litteraturstudie 

Sökning av vetenskapliga artiklar i Linnéuniversitetets biblioteksdatabas OneSearch. Först 

utfördes en bred sökning på AOX och EOX. Avgränsning gjordes till publicerade artiklar och 
inledningsvis även till artiklar publicerade efter 2010. Efter hand utökades sökningarna till att 

även omfatta äldre artiklar.  
Sökningen avgränsades sedan till MBR-teknik, rengöring av membran, uppkomst av DBP’s 
(Disinfection By Products), slam och hälso- och miljöaspekter av klorerade organiska ämnen.  

Efter hand utökade sökningar på litteratur i form av böcker inom membranteknik och olika 
relevanta myndigheters internetsidor samt Stockholm Vattens egna publikationer. 

Miljöbalken och Europeiska lagar och förordningar har också studerats. 
 
5.2.2 Intervjuer 

Semistrukturerade kvalitativa intervjuer med erfarna experter inom området har genomförts 

genom e-mailkorrespondens och personliga möten. Under arbetets gång har handledare och 
andra experter inom ämnet kontinuerligt rådfrågats och regelbundna möten med personal från 

IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholm Vatten har genomförts där information har 
framkommit.  
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5.2.3 Arbetsmetod 

Vid uppstart av produktionslinjen genomfördes först en renvattentest för att kontrollera bland 
annat styrsystemets funktion. Hela membranbioreaktorn inklusive membran rengjordes med 
natriumhypoklorit innan ymp. Därefter ympades överskottsslam med halt på ca 6000 SS mg/l 

från Henriksdals reningsverk in. Ympen gick till genom att tankar från reningsverket 
transporterades till SSV L1 och tömdes in i linjen via slangar.  

Önskad total slamhalt i systemet var ca 8000 SS mg/l vilket uppnåddes efter 9 arbetsdagar. 
 
MBR-enheten är uppdelad i två likadana, parallella filtermoduler. För tester i denna studie har 

linje 1 använts men båda membranen har varit i drift under hela perioden.  
 

Nollprov, referensprov: 
För att undersöka vilka befintliga halter av AOX, EOX och Cl- som finns i inkommande 
avloppsvatten till Henriksdals reningsverk togs referensprover ut innan start av MBR.   

1x1 liter plastflaska fylldes med obehandlat inkommande avloppsvatten i Henriksdals ARV. 
Provet togs ut som dygnsprov i befintlig provtagare i reningsverket. 

Slamprover från befintligt primärslam togs ut från Henriksdal. Provet togs ut som stickprov i 
3x1 liter plastflaskor. TS var ca 1 %.  
Proverna frystes in i Hammarby Sjöstadsverks frysar direkt efter provtagning.  

 
Prover från MBR: 

Efter diskussioner med tillgängliga laboratorier angående möjlighet att analysera enskilda 
föreningar inom summaparametern AOX, lägsta möjliga detektionsgränser, normal svarstid 
och priser för analyser valdes ALS Scandinavias ackrediterade laboratorie. 

 
ALS Scandinavia AB utförde externa analyser på vatten och slam från fyra olika 

provtagningspunkter:  
1) IN (inkommande avloppsvatten från Henriksdals reningsverk) 
2) Primärslam från Henriksdals reningsverk 

3) Permeat från MBR  
4) Överskottslam från MBR 

Tre olika provtagningstyper användes: stickprov, dygnsprov och samlingsprov. Slamprover 
togs ut med manuell insamling till samlingsprov över en dag, inkommande avloppsvatten togs 
ut som ett dygnsprov och permeat som stickprov.  

 
Provtagning av permeat från MBR efter CIP bestämdes enligt följande: 

Första prov direkt efter CIP, innan start av feed för att hitta ett ”worst case”-läge och sedan ca 
var 2,2 timme. (vilket är den beräknade uppehållstiden för slam i behandlingslinjen). 
 

Uträkning: Volym SSV L1 = 33m3  
Flödet över membranen, Q1+2 = 15m3/h 

Volymen/flödet = 33/15 = 2,2h (beräknad uppehållstid) 
 
I provtagningsredovisningen benämns permeatproverna enligt:  

P1 = direkt efter CIP 
P2 = efter 2,2 timmar (1*uppehållstid) 

P3 = efter 4,4 timmar (2*uppehållstid) 
P4 = efter 6,6 timmar (3*uppehållstid) 
P5 = efter 24 timmar 
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Proverna för permeat togs ut ur slang för nödavlopp för permeat från MBR 1. Ca 10 liter 
tömdes ut efter CIP för att tömma ur befintligt permeat som fanns i slangen. Därefter togs ca 2 
liter ut i en kanna och fylldes därefter upp på 1-liters plastflaskor. Proverna frystes ner direkt 

efter uttag.  
 

Överskottsslam har tagits ut från ledning mellan MBR och avlopp. Prover togs ut direkt från 
en påkopplad slang efter utpumpning av ca 5 liter för att undvika att få med sedimenterat 
slam. 3x1 liter slam fylldes på plastflaska och frystes ner innan leverans till laboratorie. 

 
5.2.4 Material 

Vatten: Avloppsvatten till Henriksdals reningsverk i Stockholm har två inlopp; 

Henriksdalsinloppet och Sicklainloppet. Avloppsvatten till Hammarby Sjöstadsverk kommer 
från endast från Henriksdalsinloppet men är jämförbart m.a.p sammansättning. 
 

Kemikalier: Natriumhypoklorit, NaOCl konc. 1000 mg/l. (0,2 mg Cl/l) 
 

Provtagningspunkter: IN = inkommande avloppsvatten, P=permeat, ÖS=överskottslam från 
MBR, PS=primärslam från Henriksdals reningsverk 
 

Analysmetod och laboratorie: 
Prover skickas till ALS Scandinavia AB för externa analyser.  

AOX i permeat analyseras enligt metod baserad på CSN EN ISO 9562. Mätosäkerhet mellan 
0,08-0,3 mg/l. Fast prov (slam) har en mätosäkerhet på 99 mg/kg TS. 
EOX i permeat analyseras enligt NEN 6676 för avloppsvatten och mätning utförs med 

mikrocoulometri. Mätosäkerheten är ± 40-50%. Fast prov osäkerhet ca 40 %. 
 

 

6 Resultat 
Analysresultatet för AOX visar att inkommande halt från Henriksdalsinloppet till SSV L1 var 
0,044 mg/l vilket är jämförbart med tidigare analyser under åren 2007-2008 och 2014-2015.  
 

Analyser av permeat från MBR visar att halterna AOX och EOX stiger i samband med 
natriumhypokloritvätt av membranen men sedan minskar under recirkuleringen genom 

biostegen till att ligga på jämförbart värde som det inkommande avloppsvattnet.  
 
Direkt efter CIP hade permeat ett medelvärde av AOX på 0,82 ± 0,74 mg/l.  

Halten av EOX i prover tagna direkt efter CIP varierade kraftigt. Ett analysresultat (820 µg/l) 
har bortsetts från, då det inte är rimligt i förhållande till övriga resultat. Vid borträknande av 

det mycket förhöjda värdet blir medelvärdet 9,63 ± 14,2 µg/l.  
Värden som redovisats som <1,0 µg/l har vid medelvärdesberäkningar satts till halva 
detektionsgränsen. D.v.s. 0,5 µg/l.  

 
Prov tagna ca 24 timmar efter rengöring hade ett medelvärde av AOX på 0,040 ± 0,015 mg/l 

och EOX på 1,9 ± 1,04 µg/l. 
Överskottsslammet hade ett medelvärde av AOX på 238 ± 25mg/kg TS och av EOX på 13 ± 
0,6 mg/kg TS.  
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Provbeteckning 
IN = inkommande avloppsvatten till Henriksdals reningsverk taget som dygnsprov 
PS = primärslam från Henriksdals reningsverk taget som stickprov 

P1 = permeat direkt efter CIP 
P2 = permeat efter 2,2 timmar 

P3 = permeat efter 4,4 timmar 
P4 = permeat efter 6,6 timmar 
P5 = permeat efter 24 timmar 

ÖS = överskottsslam från MBR 
 

Tabell 7 visar schemat för provuttag med datum och klockslag. De prover som tagits ut men 
inte analyserats är överstrukna. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

    Prov  Analys   

Datum Tid P ÖS AOX EOX 

            

02-maj 12:50/P1 X   X X 

  15:05/P2 X   X X 

  17:15/P3 X   X X 

03-maj 13:00/P5 X   X X 

06-maj 10:20/P1 X   X X 

  12:35/P2 X   X X 

  14:50/P3 X   X X 

09-maj 10:30/P1 X   X X 

  15:30/P3 X   X X 

10-maj 10:45/P5 X   X X 

12-maj 09:15/P1 X   X X 

  11:30/P2 X X X X 

  13:45/P3 X   X X 

  16:00/P4 X X X X 

13-maj 09:15/P5 X   X X 

16-maj 09:30/P1 X X X   

  16:15/P4 X   X   

17-maj 09:30/P5 X   X   

19-maj 09:30/P1 X   X   

20-maj 09:30/P5 X  X X X 

23-maj 09:30/P1 X    X  X 
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I tabell 8 redovisas halter av AOX respektive EOX från de nollprov som togs ut innan start av 
SVV L1 och membrantvätt och är därmed helt opåverkade av försöksverksamheten.  
 

Tabell 8: 
Referensprover tagna från inkommande avloppsvatten (obehandlat) respektive primärslam i 

Henriksdals reningsverk den 11/4 2016 

Provpunkt AOX EOX Cl  

IN 0,044 mg/l 2,4 µg/l 72,2 mg/l 

PS 
 

140 mg/kg TS 34 mg/kg TS - 

 

 
I tabell 9 redovisas de halter av AOX som analyssvaren visat på permeatprover tagna direkt 
efter rengöring av membran och sedan med i förväg bestämda intervall enligt 

provbeteckningen. 
 

Tabell 9: 
AOX i permeat efter membrantvätt. Enhet: mg/l 

Datum P1 P2 P3 P4 P5 

2016-05-02/ 03 0,037 0,028 0,036 - 0,027 

2016-05-06 0,044  0,032 0,039 - - 

2016-05-09/ 10 1,05 - 0,038 - 0,024 

2016-05-12/ 13 1,50 0,056 0,045 0,052 0,048 

2016-05-16/ 17 1,49 - - - 0,061 

2016-05-19/ 20 - - - - 0,041 

Medelvärde 0,82    0,040 

Stdav 0,74    0,05 
 

 

I diagram 1 visas halterna av AOX i permeat från tabell 9 
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I tabell 10 redovisas de halter av EOX som analyssvaren visat på permeatprover tagna direkt 
efter rengöring av membran och sedan med i förväg bestämda intervall enligt 

provbeteckningen. Vid beräkning av medelvärde har för de prover som har uppvisat en lägre 
halt än detektionsgränsen, halva detektionsgränsen använts. 
 

Tabell 10: 
EOX i permeat efter membrantvätt. Enhet: µg/l   

Datum P1 P2 P3 P4 P5 

2016-05-02/ 03 2,4 (<1,0) 0,5 (<1,0) 0,5 - 1,2 

2016-05-06 (<1,0) 0,5 (<1,0) 0,5 (<1,0) 0,5 - - 

2016-05-09/ 10 26 - 1,2 - 1,4 

2016-05-12/ 13 (820)* 1,5 1,5 3,3 3,1 

Medelvärde 9,63  0,83 0,93 3,3 1,9 

Stdav 14,2    1,0 
*Värdet ej medräknat i resultat. 

 

 

I diagram 2 visas halterna av EOX i permeat från tabell 10 
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I tabell 11 redovisas halter av AOX och EOX som analyssvaren visat på överskottsslamprover 
från MBR. 
 

Tabell 11. 
Överskottsslamprover AOX/EOX från MBR 

Datum AOX EOX 

2016-05-12 243 mg/kg TS 13 mg/kg TS 

2016-05-16 211 mg/kg TS 14 mg/kg TS 

2016-05-23 261 mg/kg TS 13 mg/kg TS 

Medelvärde 238 mg/kg TS 13 mg/kg TS 

Stdav 25 0,6 

 
 
 

I diagram 3 visas halterna av AOX och EOX i överskottslam  

 
Diagram 3 
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7 Diskussion och slutsatser 
Referensproverna på inkommande vatten till reningsverket är jämförbara med de tidigare 
studier som gjorts under 2007-2008 och 2014-2015. Man kan därför lätt dra slutsatsen att 
AOX halterna på inkommande avloppsvatten är stabila, vilket också stöds av att ”vanligt 

förekommande bakgrundshalt” av AOX anges till 0,05 mg/l (Öman m. fl., 2000). Se 
jämförelse i tabell 12. 

För EOX är det svårare att se ett mönster med endast två värden att jämföra.  
 
 

Tabell 12: Jämförelse mellan inkommande vatten och ”vanligt förekommande bakgrundshalt” 

Inkommande 2007-2008 2014-2015 2016 ”Vanligt 
förekommande 

bakgrundshalt” 

AOX 0,043 mg/l 0,045 mg/l 0,044 mg/l 0,05 mg/l 

EOX - 4,1 µg/l 2,4 µg/l - 

 
 

Analysresultaten från provtagningar utförda på permeat efter den första CIP:en den 2/5-16 var 
inte som förväntade då inkommande avloppsvatten till Henriksdals reningsverk hade en högre 
halt av både AOX och EOX än de prover som togs ut efter CIP. Se tabell 9 respektive tabell 

10. Därför finns misstanke om att det fortfarande låg vatten kvar i ledningen efter 
renvattentesten som utförts veckan innan och att CIP-kemikalierna inte pumpades in vid CIP. 

 
I allmänhet kan analysresultaten tolkas med försiktighet då både antal provserier och 
tidsperiod är knapphändiga och det räcker med något enstaka analysfel på laboratoriet för att 

värdena ska ändras påtagligt vilket tydligt märks i resultaten för EOX i permeat i tabell 10. 
Mätosäkerheten i analyserna kan vid så låga koncentrationer som de som analyserats ge 

upphov till relativt stora felkällor. Man bör därför inte dra alltför stora slutsatser om resultaten 
i studien utan att utöka den med många fler rengörings- och provtagningstillfällen.  
En svaghet i resultatet som redovisas är att analysmetoderna som finns tillgängliga inte alltid 

klarar av de låga detektionsgränserna som behövs. Därför saknas resultat för ett antal 
analyser, i det här fallet vissa EOX-analyser.  

 
För att i framtiden kunna analysera de ibland mycket låga förekommande föroreningar av 
exempelvis organiska miljögifter, hormonstörande ämnen eller andra ämnen som kan utgöra 

ett hot mot människa och miljö behöver analysmetoder utvecklas och tillgängligöras. 
 

 
Nedbrytning eller ackumulering av AOX och EOX i aktivt slam 

De första permeatproverna som tagits ut efter membranrengöring (P1) är ”worst case” och 

togs under testperioden ut innan recirkulationen slagits på. Värdena tenderar att öka i de två 
senaste proven. Permeatet återfördes sedan till biosteget och redan efter första cirkuleringen, 

alltså vid uttag (P2) syns att halterna av AOX sjunkit till motsvarande inkommande värden.  
Halterna efter ett dygn har liten variation och är likvärdiga de för inkommande vatten och 
”naturliga bakgrundshalter” oberoende på vilken halt som uppmätts direkt efter CIP. Detta 

tyder på att de uppkomna AOX kan buffras och bryts ner snabbt när de behandlas i aktivt 
slam vilket stöds av (Tezel m.fl., 2001).  
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Analysresultaten av EOX i permeat är inte lika tydliga och dessutom färre i antal men 
medelvärdet av analyserna vid P5 är lägre än det för inkommande vatten.  
Halterna av AOX visar inga större skillnader mellan prover tagna efter ca 2,2 timmars 

cirkulation, d.v.s. P2, och prover tagna efter ca 24 timmar, P5 vilket indikerar att recirkulation 
av permeat i aktivt slam är ett viktigt processteg men att uppehållstiden i slammet inte tycks 

vara särskilt kritisk. 
Man bör dock ha i åtanke att det finns en risk att värdena sjunker av andra anledningar, t.ex. 
för att AOX avgetts som flyktiga ämnen till den omgivande luften i samband med luftning i 

bioreaktorerna. 
 

Eftersom pappersmassaindustrin historiskt sett har genererat stora utsläpp av AOX pga. 
klorblekningen finns det många studier utförda på hur de klororganiska föreningarna kan 
brytas ner och en typisk behandling av utgående processvatten är aktiv slambehandling vilket 

också har visat sig vara mycket effektivt (Tezel m. fl., 2001). 
 

Slamproverna visar en relativt konstant halt av både AOX och EOX. Det finns inga tydliga 
tecken på ansamling av AOX/EOX i slammet i denna analysomgång.  
 

 
Förslag på vidare studier: 

Provtagningstiden för denna studie blev begränsad av att ombyggnationen av SSV L1 blev 
försenad och därmed även uppstarten av pilotförsöken. Processen hann inte bli så stabil som 
förväntat i försöksplaneringen. Fler studier med liknande provtagningar över längre perioder 

och vid olika tider på året föreslås för att kunna verifiera och komplettera de resultat som 
presenterats i denna studie. Ytterligare examensarbeten som uppföljning i en mer stabil 

process skulle vara intressanta. Av ekonomiska skäl skulle analyserna mellan första provet 
(worst case) och sista provet i serierna eventuellt kunna tas bort då halterna är i stort sett 
oförändrade. Prover och analyser direkt efter CIP och sedan efter ett dygn är relevanta. 

 
Vidare bör analyser utföras med avseende på bland annat THM (kloroform, koltetraklorid, 

klorbensener) vilka är flyktiga och lätt avges vid luftningen i bioreaktorerna. De kan då 
samlas upp som luftprover i samband med rengöring, och efter rengöring. 
 

Även en screening av vilka ämnen summaparametern AOX kan innehålla i Stockholms 
kommunala avloppsvatten och de redan kända föroreningarna klorättiksyror och klorfenoler 

bör analyseras.  
 

Projektet med MBR i pilotanläggningen kommer att fortsätta och bland många andra försök 

diskuteras och planeras, och även utvärdering av andra rengöringsprocedurer än den som är 
angiven av membranleverantören (SSV 2015). Där vore det intressant att utföra tester på om 

det finns möjlighet att med natriumhydroxid höja pH vid membrantvätt med NaOCl för att 
kunna förebygga uppkomsten av AOX och EOX och minska kloreringsgraden till förmån för 
oxidering.  

 

Det finns också möjligheter att efterbehandla permeat med t.ex. ozon vilket minskar 

uppkomsten av THM och HAA men i gengäld kan bromat bildas, om det förekommer i 
vattnet. Bromat har visat sig vara cancerogent i laboratorieförsök på djur. Nya klasser av 
DBP:s kan alltså bildas vilka förefaller kunna vara mer toxiska än de ursprungliga 

(Richardson m. fl., 2007). 
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Miljöproblematik 

Identifiering av enskilda föreningar är tidskrävande och kostsamt och i allmänhet ökar 
mängden oidentifierade klorerade föreningar med mängden organiskt material i vattnet vilket 

gör att det för ett kommunalt avloppsvatten är mycket svårt att förutsäga möjliga 
nedbrytnings- och biprodukter (Remberger, M., 2016). En generell slutsats man kan dra är att 

i stort sett alla organiska föreningar som finns i avloppsvatten potentiellt kan bli klorerade vid 
rengöring av membranfiltren med natriumhypoklorit (Odabasi, 2008; Defang, M. m.fl., 2013; 
Fan m.fl., 2013; Remberger m.fl., 2011 och Andersson m.fl., 2006).  

 
Eftersom AOX och EOX endast är samlingsparametrar för en stor mängd möjliga föreningar 

med olika mer eller mindre miljö- och hälsofarliga egenskaper är det mycket svårt att dra 
några slutsatser om toxiciteten (Benabdallah El-Hadj, T. m. fl., 2007). Däremot kan halterna 
ändå indikera föroreningsgraden i vattnet (Pöykiö m.fl., 2007). Enligt analyserna i denna 

studie är utgående halter lägre än, eller lika med inkommande. 
 

Även om de halter som uppmätts i pilotutvärderingen på SVV L1, efter att permeatet fått 
recirkulera i aktivt slam, är lika med eller lägre än inkommande halter till reningsverket bör 
man ändå ta med i beräkningarna att även låga halter av ämnen och föreningar ändå kan ge 

höga totala utsläpp på grund av ständig tillförsel och höga flöden av avloppsvatten. 
Halterna av AOX för utgående vatten ligger redan idag över de s.k. tröskelvärdena för 

Naturvårdsverkets emissionsdeklaration och bör därför kontrolleras noga även i framtiden. 
Med avloppsrening i MBR kan rening av kväve och fosfor ske mer effektivt och möta de 
kommande skärpta kraven från bl. a BSAP, för utsläpp från avloppsreningsverk. Om 

uppkomsten av AOX och EOX är ett överhängande problem för verksamheten är svårt att 
avgöra med det knapphändiga underlag som ingått i denna studie. Dock tyder ingenting på att 

stora mängder klororganiska föreningar riskerar släppas ut till Östersjön och Saltsjön, 
Stockholms recipient för avloppsreningsvatten. 
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Bilaga 1 
Bilder från SSV L1 
 

Bild 1 är tagen vid montering av membran i MBR innan uppstart.  

Bild 2 av membrankassetter sett ovanifrån. Endast renvatten är tillsatt. 
 

Bild 3 av membrankassetter ovanifrån med slam och avloppsvatten 


