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ABSTRACT 
Concerns about the access of freshwater, economic aspects and more stringent environmental 

regulations mean that the treatment of wastewater in the pulp- and paper industry needs to be 

more efficient. The wastewater from this type of industry contains substances, mainly 

Chemical oxygen demand (COD), which should not end up in the receiving waters. Emission 

of COD can lead to lack of oxygen in waters. Therefore, a wastewater treatment plant which 

effectively reduces COD is required. We chose to study the existing wastewater treatment, 

which is structured in three steps: primary, secondary and tertiary cleaning of the water. In 

each step, different processes are used to treat the wastewater in mechanical, biological and 

chemical ways. In this paper we have chosen to study these processes, using scientific 

literature, to get a clearer picture of the pros and cons. We have taken environmental and 

economic aspects into consideration. We have used Stora Enso Fors as a study object because 

it is a mill that faces major challenges as they plan to change their production in the coming 

years. This change entails larger amounts of COD in the wastewater. At present, their water 

treatment plant are not sufficient enough to cope with this change. We have made a summary 

of deficiencies, needs of development and solutions for a more sustainable treatment of 

wastewater. Finally, we have designed what we consider to be the perfect treatment plant. A 

suggestion we have come up with is to dimension the process with the highest COD-

reduction, including the Moving bed bio reactor (MBBR), to cope with the expected COD-

levels in the future. 
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ABSTRAKT 
Oron kring tillgången på färskvatten, ekonomiska aspekter och strängare miljöregler gör att 

reningen av avloppsvatten inom pappersmassa- och kartongindustrin måste effektiviseras. 

Avloppsvattnet från denna industri innehåller ämnen, främst organisk massa som kräver syre 

för att brytas ner (COD), som i slutändan inte bör hamna i recipienten. Utsläpp av COD kan 

medföra syrebrist i vattendrag, därför krävs ett reningsverk som reducerar COD på ett 

effektivt sätt. Vi valde att studera den befintliga reningen av avloppsvatten som är uppbyggd i 

tre steg: primär, sekundär och tertiär rening. I varje steg används olika processer för att 

behandla avloppsvattnet på mekanisk, biologisk och kemisk väg. Vi har i denna uppsats valt 

att studera dessa processer, med hjälp av vetenskaplig litteratur, för att få en klarare bild av 

fördelar och nackdelar. Aspekter som vi tagit hänsyn till är bland annat miljömässiga och 

ekonomiska. Vi har använt Stora Enso Fors som studieobjekt eftersom att det är ett bruk som 

står inför stora utmaningar då de planerar att förändra sin produktion de kommande åren. 

Denna förändring kommer innebära högre COD-halter i avloppsvattnet. I nuläget är inte deras 

vattenreningsverk dimensionerat för att klara av denna förändring. Vi har gjort en 

sammanställning av brister och utvecklingsbehov, samt tagit fram lösningar för att få en mer 

hållbar rening av avloppsvattnet. Slutligen har vi designat det vi anser vara det perfekta 

reningsverket. Ett förslag vi har kommit fram till är att dimensionera de reningsprocesser med 

högst COD-reduktion, bland annat ”Moving bed bio reaktorn” (MBBR), till att ensamma 

klara av den COD-halt som förväntas i framtiden. 

 

Fem nyckelord: pappersmassa, vattenrening, COD, aerobi, anaerobi. 
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FÖRORD 
Vi har båda sen starten av vår utbildning på Halmstad Högskola varit intresserade av vatten 

och vattenrening. I tidigare kurser med större inlämningsuppgifter har valet av ämne hamnat 

på vattenproblem av olika slag. I och med att kunskapen har ökat, har även intresset ökat. 

Efter kursen “Miljöskyddsteknik - vatten och mark” fick vi vidare kunskap om vattenrenings 

processer och beslutade oss för att föra vidare detta till vår C-uppsats. Efter tidigare kontakt 

med pappersmassa- och kartongbruket Stora Enso Fors, ett bruk som står inför många 

produktionsförändringar, kom funderingen på hur ett optimalt reningsverk inom denna 

industri skulle vara utformat. 

 
Det här examensarbetet har genomförts som en avslutning på Miljöstrateg- samt Miljö- och 

hälsoskyddsprogrammet på Halmstad högskola. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng, 

handledare har varit Per Magnus Ehde och examinator Antonia Liess. 

 

Vi vill tacka vår handledare Per Magnus Ehde för den feedback och de tips vi fått av honom 

under arbetets gång, samt baskunskapen om vattenrening han gett oss under tidigare kurser. 

Vi vill tacka Stora Enso Fors som låtit oss ta del av information om deras reningsverk och 

framtidsplaner, framför allt Klas Jonsson och Stefan Neijman som tagit sig tid att svara på 

våra frågor och visat oss runt. Vi vill även tacka alla våra nära och kära som funnits där med 

peppande ord när motivationen inte varit på topp. Mest av allt vill vi tacka Malin Neijman 

som under hela processen granskat vårt arbete och kommit med konstruktiv kritik, vilket fått 

vårt arbete att flyta på smidigt och gjort slutresultatet betydligt mycket bättre. Vi vill tacka 

varandra (Hanna till Hanne och Hanne till Hanna), för alla sena kvällar med skratt som 

resulterade i ett arbete vi båda kan vara stolta över. Sist vill vi tacka Halmstad Högskola och 

våra klasser för tre fantastiska och lärorika år. 

 

Hanne Johansson och Hanna Neijman 

Halmstad, Maj 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ORDLISTA 
 

CTMP  Kemitermomekanisk massa 

COD Chemical oxygen demand. Den mängd 

organisk massa som kan brytas ner med 

hjälp av kemisk oxidation 

Recipient Mottagare (av vatten) 

Suspenderade ämnen Små partiklar i vatten 

Aerob Med syre 

Anaerob Utan syre 

Kolloider Ett ämne som är finfördelat i ett annat ämne 

Mutagena ämnen Ämnen som förändrar DNA hos organismer 

Persistenta ämnen Ämnen som inte bryts ner 

Bioackumulerande ämnen Ämnen som ackumuleras i en organism 

Filamentbildande bakterier Bakterier som bildar långa ”trådar” av sina 

egna celler. 

Koagulant Ett kemiskt ämne som gör att den organiska 

massan klumpar ihop sig 

Flockulant Ett kemiskt ämne som gör att koagulanten 

fungerar mer effektivt 
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1. INLEDNING 
Allt levande på jorden är beroende av tillgång till rent vatten, därför kan man säga att vatten 

är vår viktigaste råvara. Dock är tillgången på vatten väldigt ojämnt fördelad över 

världsdelarna. Den ökade vattenanvändningen och att vi blir fler människor på jorden är två 

anledningar till att den naturliga reningen av vatten inte är tillräcklig. Idag är det viktigt att 

rena avloppsvatten för att skydda reservoarer och vattendrag och därigenom få en effektivare 

och mer hållbar vattenanvändning (Gillberg et al., 2003). En global växande oro kring 

användning av färskvatten, ekonomiska aspekter och strängare miljöregler gör att reningen av 

avloppsvatten inom industrierna måste effektiviseras (Ashrafi et al., 2015). När reglerna blir 

strängare leder detta till att industrierna måste ta större ansvar för det vatten de använder i sina 

processer (Holik, 2006). 

 

1.1 Pappers- och kartongindustrin 
Runt om i världen produceras årligen ca 320 miljoner ton papper och kartong (Doble och 

Kumar, 2005). Europa har länge varit ledande inom pappers- och kartongindustrin och här 

finns idag mer än 1000 pappers- och kartongbruk som omsätter mer än 400 miljarder euro 

årligen (CEPI, 2017). Råvaran som används inom pappersindustrin är trä. Veden avbarkas och 

flisas innan det går in i massaprocessen, där det bryts ner för att kunna separera cellulosafibrer 

från det icke cellulosa materialet i råvaran. Cellulosan bryts sedan ner ytterligare för att bli 

pappersmassa. Detta kan ske på tre olika sätt: mekaniskt, kemiskt eller termiskt. Oftast 

används alla tre sätten i en kombinerad process vilket ger CTMP-massa (kemisk, termisk, 

mekanisk massa). Alla stegen kräver vatten (Doble och Kumar, 2005). Inom den svenska 

pappersmassa- och kartongindustrin pågår just nu en omställning av produktion för att kunna 

fortsätta vara konkurrenskraftiga mot bruk i andra delar av världen, exempelvis Kina och 

Sydamerika där produktionen oftast är billigare. 

 

1.1.1 Vattenanvändning 

Inom pappers- och kartongindustrin används vatten i stort sett i alla produktionssteg (Kamali 

et al., 2016). Siffror visar att det i början på 1900-talet gick åt cirka 200-1000 m3 vatten för att 

göra ett ton papper (Holik, 2006) och 1999 användes i genomsnitt 35 m3 vatten per ton färdig 

produkt (CEPI, 2017). Pappers- och kartongindustrin använder stora mängder vatten jämfört 

med många andra industrier (Holik, 2006), den rankades år 2005 som den tredje mest 

vattenintensiva industrin efter industrier med oförädlade metaller och kemikalieindustrin 

(Doble och Kumar, 2005). Efter detta har så låga siffror som 13 m3 vatten per ton papper 

hämtats från Tyskland, senast 2016. Vilket visar en markant förbättring och att industrin 

ständigt effektiviserar sin vattenanvändning (Holik, 2006). Det är bara en liten del av vattnet 

som stannar kvar i den färdiga produkten. Siffror från USA visar att ca 88 % av det använda 

vattnet blir avloppsvatten och återgår till recipienten (Wiegand et al., 2011). 

 

Tabell 1. Vattenanvändning under pappersproduktion under olika decennier. 
 

Använd vattenmängd (m3) för 1 ton 

färdig produkt 

Avloppsvatten (m3) för 1 ton 

färdig produkt 

Början av 

1900-talet 

200-1000 176-880 

1995 35 30,8 
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2016 13 11,44 

Räknat med faktorn för retur till recipienten på 88 % (Wiegand et al., 2011).       

 

Effektiviserad vattenanvändning pågår just nu på i stort sett alla bruk runt om i världen, men 

även om avloppsvattnets mängd minskar, minskar inte föroreningarna från produktionen, de 

blir bara mer koncentrerade i avloppsvattnet. 

 

1.1.2 Föroreningar 
Pappers- och kartongindustrin bidrar inte bara till produktion av betydande mängder 

avloppsvatten utan även olika typer av föroreningar i detta vatten. Föroreningarna består av 

suspenderade ämnen, syreförbrukande ämnen och närsalter (Gillberg et al., 2003). 

Föroreningarna kan vara både organiska (COD) och oorganiska (fosfor) (Buzzini och Pires, 

2007).  

 

Trots höga krav på vattenrening påverkas många vattendrag negativt av dessa föroreningar. 

Den vanligaste effekten är så kallad sekundär organisk belastning, vilket innebär en hög 

produktion av alger. Algproduktion gynnas i hög grad av fosfor som släpps ut i stor 

utsträckning då det vanligtvis inte avskiljs i den konventionella biologiska reningsprocessen. 

Fosfor är ofta ett limiterande näringsämne i akvatiska miljöer som kan ge upphov till stora 

algblomningar. Fosfor är inte bara ett näringsämne till alger utan även till andra 

mikroorganismer som verkar i ett reningsverks biologiska steg. Avloppsvatten från 

skogsindustrin innehåller små mängder fosfor i förhållande till mängden organiskt material, 

därför måste fosfor tillsättas för att det organiska materialet ska brytas ner. Det är en 

balansgång där för mycket tillsatt fosfor ger algblomning och för lite tillsatt fosfor ger utsläpp 

av organiskmassa, vilket båda leder till syrebrist i recipienten. 

 

Förutom fosfor genereras även stora mängder organisk massa (COD) (Saraswathi och 

Saseetharan, 2010). COD kan beskrivas som den mängd organisk massa som kan brytas ner 

med hjälp av kemisk oxidation. Om halten av COD i utsläppsvattnet är högt kan detta leda till 

syrebrist i recipienten (Naturvårdsverket, 2017). Syre är ett essentiellt ämne för vattenlevande 

organismer som behöver syre för sin metabolism. Om det inte finns tillräckligt mycket syre 

kan detta leda till sjukdom och död bland fiskar och andra vattenlevande organismer. Det kan 

i värsta fall leda till döda bottnar (Lihong et al. 2012). 

 

Utsläppen av COD till vatten har minskat sen 1990. Mätningar har gjorts från industrier som 

är medlemmar i Confederation of European Paper Industries (CEPI), en ideell organisation 

som arbetar för att göra industrin mer hållbar, bland annat när det gäller miljö och ekonomi. I 

denna organisation ingår 18 europeiska länder, Sverige är ett av dessa. (CEPI, 2017). 

 

Tabell 2. Förändringen av COD-utsläpp sedan 1990-talet. 

Utsläpp till vatten 

                         1990 2003 2004 2005 2006 

COD (kg/ton av produkt) 27,28 7,29 6,95 5,76 5,83 

(Gavrilescu et al., 2008). 
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Om halten av COD i utsläppsvattnet är högt kan detta leda till syrebrist i recipienten 

(Naturvårdsverket, 2017). Syre är ett essentiellt ämne för vattenlevande organismer. Om det 

inte finns tillräckligt mycket syre kan detta leda till sjukdom och död bland fiskar och andra 

vattenlevande organismer. Det kan även förstöra ekosystem (Lihong et al. 2012). 

 

1.1.3 Vanliga brister inom vattenrening på pappersmassa- och kartongbruk 
Sedan lång tid tillbaka har de flesta pappersmassa- och kartongbruk sina egna reningsverk, 

där avloppsvattnet renas på mekanisk, biologisk och kemisk väg (Gillberg et al., 2003). 

 

 
Figur 1 Avloppsvattnets väg genom reningsstegen. 

 

Reningsverk till pappersmassa- och kartongbruk utsätts generellt för stora svängningar av 

vattenflöde och organisk belastning (Drinan, 2001). De stora variationerna i vattenflöde utgör 

den största enskilda utmaningen både för dagens drift av reningsverken och för 

dimensionering i framtiden (Embreco AB, 2016). 

De första stegen i ett reningsverk är filtrering i ett grovgaller och försedimentering. Båda är 

viktiga för att underlätta belastningen i det efterföljande biologiska stegen. I en 

försedimenteringsbassäng flödar avloppsvattnet in i bassängen där det tillåts att stiga vertikalt 

för att svämma över kanten. När vattnet stiger så sjunker de fasta partiklarna till botten av 

bassängen, medan vattnet med hjälp av rännor längst bassängens kanter tar sig vidare till nästa 

reningssteg. På botten av bassängerna finns skrapor som avlägsnar slammet som har bildats 

av de avsättbara partiklarna (Drinan, 2001). Om vattenflödet ökar stannar inte avloppsvattnet i 

försedimenteringsbassängen tillräckligt länge för att partiklar ska hinna sjunka till botten. 

Detta leder till att de efterföljande biologiska stegen lätt blir överbelastade. 

I det biologiska steget är den mest använda processen aktivt slam. Alla aktivslam system 

består av en luftningsbassäng med en efterföljande sedimenteringsbassäng. I 
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luftningsbassängen tillsätts syre med hjälp av mekaniska luftsystem (Drinan, 2001). 

Flockbildande bakterier är de verksamma mikroorganismerna i aktivt slam, de bryter ner den 

organiska massan och omvandlar den till större partiklar (slamflockar) som blir tunga nog att 

sjunka till botten i efterföljande sedimenteringsbassäng. Endast en del av det sedimenterade 

slammet, som motsvarar den fortlöpande tillväxten av biomassa, leds bort från processen som 

överskottsslam. Resterande slam återcirkulerar till luftningsbassängen vilket gör att mängden 

mikroorganismer koncentreras (Gillberg et al., 2003) och det aktiva slammet får en mångfald 

av arter. Returslam tenderar även att snabba på nedbrytningen av organisk massa (Ordaz-Diaz 

et al., 2014).  Vid hög organisk belastning och varma sommarmånader, då det är låg halt av 

upplöst syre kan aktiv slamprocessen uppvisa problem. Den kräver dessutom stor markyta, 

yta som pappersmassa- och kartongbruk med begränsad markyta behöver använda till 

produktionsmaskiner och inte vattenrening om de ska kunna utöka sin produktion. 

En nyare reningsprocess som fler bruk börjat använda sig av under de senaste åren är en 

MBBR. En MBBR (Moving bed biofilm reactor) är en reningsteknik med ett bärarmaterial 

där mikroorganismerna växer (Vaidhegi et al., 2016). Bärarna har vanligtvis en densitet precis 

under vattnets och hålls suspenderande i avloppsvattnet med hjälp av luft från luftare (Purac, 

2017). Ursprungligen har bärarmaterialet en cylindrisk form med ett kors inuti och fenor på 

utsidan för att på så vis öka den specifika ytan så mycket som möjligt (Gillberg et al., 2003). 

Den stora specifika ytan på bärarna ger högre behandlingskapacitet och tillåter en högre 

koncentration av biomassa i reaktorn i jämförelse med exempelvis aktivt slam (Vaidhegi et 

al., 2016). Detta gör att reaktorerna kan hållas små och kompakta (Gillberg et al., 2003). Det 

som begränsar reningen i en MBBR är mängden syre och tillsatta närsalter. 

En annan reningsprocess som är relativt ny är flotationen, en uppgradering av den 

traditionella kemsedimenteringen.  Flotation sker genom att en blandning av 

koaguleringskemikalier och tryckluft tillsätts till avloppsvattnet. Luftbubblorna fastnar på de 

bildade flockarna, som därigenom stiger till ytan, där de skrapas bort som ett slam (Gillberg et 

al., 2003). Studier visar att 65-95 % av COD kan avlägsnas med hjälp av flotation (Gubelt et 

al., 2000). I den traditionella kemsedimenteringen där koaguleringskemikalier tillsätts för att 

bilda flockar som får sjunka till botten reduceras allt från 20 % upp till 96 % av COD (Dilek 

and Gokcay, 1994). Pappersmassa- och kartongbruk jobbar för att minska sin 

kemikalieanvändning då kemikalielagarna blir allt hårdare. Eftersom att det krävs kemikalier 

för att få dessa två processer att fungera är det osäkert om de kommer vara tillåtna i framtiden. 

Dessutom ger de ett väldigt varierande reningsresultat, vilket gör dem till osäkra processer.  

Membranfiltrering har under de senaste åren utvecklats till ett kostnadseffektivt 

reningsalternativ (Heinicke, 2005). Membranfiltrering är ett relativt enkelt sätt att rena 

avloppsvattnet från de föroreningar, ex. fosfor som inte biologiska och kemiska processer tar 

hand om. Olika membransystem klassificeras enligt deras porstorlekar, vilka också 

bestämmer vilka föroreningar (partiklar, molekyler, etc.) som de effektivt kan utesluta (Hubbe 

2007). 

Membran typ Porstorlek 
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Mikrofiltrering 0,1 till 2 mikrometer 

Ultrafiltrering 2 till 100 nanometer 

(Khulbe et al., 2016). 

Som alternativ till reningsverk finns så kallade indunstare, en indunstare klarar dock inte av 

den mängd avloppsvatten som kommer från ett pappersmassa- och kartongbruk och ses därför 

endast som ett komplement för delströmmar av avloppsvatten. En indunstare är en stor 

kokare, där man i olika steg kokar bort vatten från avloppsvattnet så att föroreningarna blir 

mer och mer koncentrerad och får mindre och mindre volym. Detta sker i slutna kärl för att 

kunna ta rätt på kondensatet som består av rent vatten, som sen återanvänds i produktionen. 

Koncentratet som bildas kan sedan eldas upp i en sodapanna och en del kemikalier kan sedan 

tas tillvara (K. Jonsson, muntlig kommunikation, 2017).    
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Många äldre pappersmassa- och kartongbruk måste ställa om eller utöka sin produktion för att 

förbli konkurrenskraftiga. Stora Enso Fors är ett av dessa och planerar att successivt öka 

produktionen av pappersmassa och andel björkmassa. Detta kommer leda till ökat vattenflöde 

och ökad biologisk belastning till reningsprocessen. 

 

För att klara av dessa omställningar och hålla sig under utsläppskraven behöver bruket 

optimera, alternativt bygga om befintlig vattenrening. 

 

2.1 Syfte 
Syftet med vårt arbete är att använda Stora Enso Fors som studieobjekt för att exemplifiera 

allmänna problem inom vattenreningen på pappersmassa- och kartongbruk. Vi sammanställer 

brister av vattenreningen på Stora Enso Fors och kommer med ett förslag hur deras vattenverk 

borde utformas om det byggdes idag. 

 

2.2 Frågeställningar 
● Vilka brister/utvecklingsbehov finns i Stora Enso Fors vattenrening? 

● Hur skulle ett nybyggt vattenverk kunna utformas med de tekniska lösningar som finns 

tillgängliga idag? 
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3. METOD 
3.1 Studieobjekt Stora Enso Fors 

Stora Enso är ett globalt pappers- och skogsproduktföretag med tillverkning av bland annat 

tidnings- och bokpapper, journalpapper, finpapper och konsumentkartong. Koncernen ägs till 

hälften av den finska staten, till hälften av STORA och har 85 produktionsanläggningar i över 

35 länder runt om i världen, framför allt Sverige, Finland, Ryssland, Kina och Latinamerika 

(Biogas at Fors Mill, 2012). 

 

Stora Enso Fors AB är en av anläggningarna i Stora Enso koncernen och bruket tillverkar 

kartong av CTMP-massa. Fors är beläget i södra Dalarna, 15 km utanför tätorten Avesta. 

Brukets kartong består utav tre olika lager, framsida, mittskikt och baksida. De tillverkar 

massan till mittenskiktet själva och köper sulfatmassa från andra bruk till framsida och 

baksida (Biogas at Fors Mill, 2012). Stora Enso Fors producerade 2015 nästan 174,000 ton 

CTMP-massa och 365,000 ton kartong (Embreco AB, 2016) var av 60 % användes till 

cigarettförpackningar och resterande till förpackningar för exempelvis kosmetika och 

livsmedel (Biogas at Fors Mill, 2012). 

 

3.1.1 Performa Brilliance 
Performa Brilliance är Stora Enso Fors nyaste produkt. Den har tagits fram p.g.a. efterfrågan 

på marknaden för en produkt som sätter en ny standard för visualitet och tryckbarhet. De 

viktigaste egenskaperna hos Performa Brilliance och som skiljer sig från Stora Enso Fors 

andra produkter är den höga ljusstyrkan och släta ytan på kartongen, vilket ger skarpare tryck. 

För att få fram dessa egenskaper produceras Performa Brilliance med björk-fiberbaserad 

CTMP-massa istället för CTMP-massa gjord på gran (Stora Enso, 2017). 

Stora Enso Fors har planer på att successivt öka produktionen av CTMP-massa gjord på björk 

från 7000 ton år 2015 till 50 000 ton år 2020, vilket skulle motsvara ca 25 % av deras CTMP-

massa produktion. Produktionen av björkmassa ger en ca 30 % högre COD-halt i 

avloppsvattnet än produktionen av granmassa, vilket betyder att den organiska belastningen 

på brukets vattenrening kommer få en betydande ökning i framtiden (Embreco AB, 2016). 

 

3.1.2 Vattenrening på Stora Enso Fors 
Följande stycken bygger på flaskhalsstudien från Embreco AB. I dag pumpas vatten från 

Dalälven till en intilliggande sjö, Forssjön, och sedan vidare in i bruket där vattnet renas från 

fasta föroreningar, humusämnen och bakterier, för att kunna användas i produktionen. 

Avloppsvattnet som kommer till reningsprocessen kommer från kartongbruket och från 

produktionen av CTMP-massa. För att minska belastningen och flödet till reningsverket går 

en del av avloppsvattnet från CTMP-produktionen till en indunstare. Vattnet från indunstaren 

återanvänds sedan i CTMP-produktionen. 
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Figur 2 Medel vattenflödet på Stora Enso Fors under perioden 2014-2016 . 

 

Idag har Stora Enso Fors en maxkapacitet på 650 ton CTMP-massa/dygn, men anpassar 

produktionen efter behovet på kartongmaskinerna vilket ger en snittproduktion på 575 

ton/dygn och ger då vattenflödet i figuren ovan. Vattenflödet förväntas öka i framtiden då 

bruket planerar att bygga ut sin CTMP-anläggning till en maxkapacitet på 730 ton massa per 

dygn (som förväntas kunna hålla ett snitt på 710 ton/dygn). Tillkommande vattenflöde 

beräknas som 10 m3/dygn per ton CTMP-massa och den organiska belastningen bedöms öka 

proportionellt med produktionsökningen. 

 

Tabell 3. Vattenflöde och COD-mängd till vattenverket vid medelproduktion på CTMP-

anläggningarna (granmassa) + kartongbruk. 
 

Nuläge, 

575 ton/dygn 

(Vattenflöde) 

Nuläge, 

575 ton/dygn 

(COD-mängd) 

Framtid, 

710 ton/dygn 

(Vattenflöde) 

Framtid, 

710 ton/dygn 

(COD-mängd) 

CTMP 1 5,000 19 5,000 19 

CTMP 2 803 3 2,153 12,7 

Kartongbruk 6,517 5 6,517 5 

Summa 12,320 27 13,670 36,7 

(Vattenflöde i m3/dygn, COD-mängd i ton/dygn) 
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Reningsverket på Stora Enso Fors är dimensionerat att klara av: 

 

Tabell 4. Dimensionering av Stora Enso Fors reningsverk. 
 

Vattenflöde (m3/dygn) COD-halt (ton/dygn) 

Max dygnsmedel 18,073 31 

Max månadsmedel 14,256 28 

 

Dessa siffror visar att Stora Enso Fors vattenverk som är dimensionerat att klara av 28 ton 

COD/dygn inte kommer räcka till vid en planerad produktionsökning då man vid 

maxkapacitet på produktionen kommer få COD-halter upp till 36,7 ton/dygn till 

reningsverket. 

 

Om man även räknar in att bruket även planerar av björk baserad massa med 30 % högre 

COD-halt än gran så kommer COD-halten in till reningsverket ligga på siffror som tabellen 

nedan. 

 

Tabell 5. COD-mängd i avloppsvatten vid olika produktioner. 

Reningsverkets 

kapacitet 

Högsta 

COD-

mängd 

idag 

Högsta COD-mängd vid 

planerad ökad 

massaproduktion på 100 

% gran 

Högsta COD-mängd vid 

planerad ökad 

massaproduktion på 42 % 

gran och 58 % björk 

28.0 27.0 36.7 55 

(ton/dygn) 

Som reningsverket ser ut idag kommer de inte klara av en produktionsökning och en ökad 

andel björkmassa. Dessutom är möjligheterna till utbyggnad begränsade då bruket är placerat 

mellan Forssjön och tätorten Fors. 
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Bild 3. Stora Enso Fors från ovan med reningsverket inringat.  

 
 

3.2 Avgränsningar 
För att inte överskrida tidsramen för projektet var det nödvändigt med avgränsningar. 

Vi har bland annat valt att fokusera på de vattenreningsprocesser som är intressanta för 

massa- och pappersbruk, reningsprocesser som t.ex. sandbäddar, biologiska filter och 

biorotorer nämns därför inte. Avgränsningen till vattenring inom massa- och pappersbruk 

bestämdes genom kontakt med Stora Enso Fors. 

Inom massa- och pappersbruk sker vattenrening både innan och efter produktion, vi tar endast 

upp reningen av utloppsvatten i detta arbete, då det är där de stora miljöutmaningarna finns. 

Denna studie beskriver fortsatt endast reduceringen av COD inom vattenrening då vi bedömer 

att det är den mest avgörande föroreningen för studieobjektet, Stora Enso Fors. Fosfor-halt 

och reducering av denna nämns kort men endast i samband med COD. 

 

En del inom vattenrening som var nödvändig att avgränsa mot för att inte arbetet skulle bli för 

omfattande var olika temperaturer som kan användas inom vattenrening. Flera vetenskapliga 

källor jämför skillnaden i termofila (ca 55 grader) och mesofila (ca 37 grader) förhållanden. 

Vi valde att endast skriva om mesofila förhållanden, dels för att det är temperaturen vårt 

studieobjekt använder sig av idag, men framför allt eftersom att en stor del av forskningen 

inom termofila förhållanden endast består av antaganden och pilotförsök. 

 

Vidare ligger fokus inte heller på vilka olika typer av mikroorganismer som står för 

verkningsmekanismen i det biologiska reningsstegen, utan dessa nämns endast kort för att få 

en helhetsbild till reningsprocessen. 
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3.3 Litteratursökning 

Vi har använt oss av sökmotorn Web Of Science vid sökning av vetenskapliga artiklar. 

Sökorden vi har använt är ”paper”, ”pulp”, ”wastewater”, ”treatment”, ”COD-reduction”, 

”anaerobic” och ”aerobic”. När vi har använt dessa ord har vi fått fram en stor mängd artiklar. 

Vi valde att endast använda de artiklar som fanns tillgängliga gratis online samt att fokusera 

på nyare artiklar. Sedan har vi läst de artiklar där inledningarna har känts relevanta för vår 

uppsats. Vi har läst en del review-artiklar och kunnat hitta artiklar i varje författares 

referenslista som vi sedan har använt oss av. Vi valde denna metod för att vi behövde mycket 

fakta att basera arbetet på och för att komma fram till förbättringar inom området. 

 

Vi har även använt oss av böcker som varit relevanta inom området. Dessa böcker har vi lånat 

på Högskolan i Halmstads bibliotek och de har varit till stor hjälp då de har beskrivit mycket 

om vattenreningens olika steg på ett sammanfattande vis. 

 

För att få en klar bild av hur reningsverk på pappersmassa- och kartongbruk fungerar gjorde 

vi i början av arbetet ett studiebesök på Stora Enso i Dalarna. Här fick vi en rundvandring 

med muntlig presentation om reningsverkets olika steg. Vi fick prata med operatörerna på 

reningsverket och fick svar på de frågor vi hade. Vi hade även ett möte med miljöchefen och 

en av brukets projektledare som gav oss en inblick i hur de arbetar för att förbättra 

vattenreningen. 

 

Vi har också använt källor från internet samt en flaskhalsstudie och rapporter framtagna av 

bruket.   
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4. RESULTAT 
4.1 Brister och utvecklingsbehov av Stora Ensos Fors vattenrening 
Stora Enso Fors planerar att successivt öka produktionen av pappersmassa och andel 

björkmassa vilket kommer leda till ökat vattenflöde och ökad biologisk belastning på 

reningsprocessen. Som reningsverket är dimensionerat idag kommer de inte klara av denna 

omställning. Detta kapitel sammanfattar brister och utvecklingsbehov av Stora Enso Fors 

vattenrening, som tidigare identifierats i en flaskhalsstudie från 2016. 

 

4.1.1 Ojämnt flöde 
Bruket har idag en maxkapacitet på 650 ton CTMP-massa/dygn, men håller i snitt en 

produktion på 575 ton CTMP-massa/dygn. Det betyder att reningsverket belastas med 27 ton 

COD/dygn vilket är under kapaciteten på 28 ton/dygn. De dygn produktionen på bruket går 

utan driftstörningar och man kommer upp till maxkapacitet stiger vattenflödet och COD-

halten till mer än vad reningsverket är dimensionerat för. Dessa flödestoppar påverkar 

reningsresultatet negativt, då mikroorganismerna inte hinner bryta ner alla föroreningar och 

utsläppen till recipienten blir högre. 

 

4.1.2 Indunstning 

Indunstaren på Stora Enso Fors byggdes som ett krav i samband med uppstart av CTMP 2 och 

största andelen av avloppsvattnet kommer framför allt från den. I en tidigare utredning gjord 

2008 av Stora Enso Fors antogs det att indunstarens maxkapacitet ligger på drygt 2000 

m3/dygn och omkring 20 ton COD. Efter rengöring kan den närma sig denna kapacitet men 

för ett långsiktigt optimalt driftsätt bedöms en mer realistisk dygnskapacitet ligga kring 1500 

m3 vilket var medelflödet år 2014-2016. I dagsläget tar indunstaren hand om cirka 15 ton 

COD per dygn, dessa siffror uppskattas öka till 17-18 ton COD per dygn vid framtidens 

produktion av björkmassa. Indunstaren är en reningsprocess som kräver mycket energi och 

regelbundet underhåll, det förväntas även krävas en större renovering av indunstaren inom de 

närmast kommande åren. 

 

4.1.3 Reningsverket 
Stora Enso Fors reningsverk innefattar 14 steg och är dimensionerat för att klara av ett 

vattenflöde på 14,256 m3/dygn och COD-mängd på 28 ton/dygn. Se dess brister nedan. 

 

 
Figur 3 1. Grovgaller, 2. Försedimentering, 3. Blandningskammare, 4. Kyltorn, 5. MBBR,   

6-9. Luftningsbassänger, 10. Biosedimentering, 11-12. Kemiskfällning, 13. Flotation,  

14. Mikrosilar 
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Försedimentering 

Det är viktigt med god avskiljning i försedimenteringen för att minska ingående mängd 

suspenderat material till reningsverkets biologiska steg. Ytbelastningen på försedimenteringen 

bedöms inte påverkas nämnvärt av varken ökad eller ändrad produktion, det är dock möjligt 

att belastningen redan idag är högre än design. Det finns möjligheter att öka avskiljningen i 

försedimenteringen och på så sätt minska belastningen av organiskt material i biostegen. Detta 

kräver tidvis ökad kemikaliedosering med nya fällningskemikalier, vilket inte stödjer Stora 

Enso Fors strategi med målet minimal kemikalieförbrukning. Alla processer som innefattar 

kemikalier blir en ytterligare belastning för miljön och är därför inget att föredra inom 

vattenrening. 

 

Kyltorn 

Stora Enso Fors kyltorn är gammalt och kylkapaciteten är framförallt under 

sommarmånaderna redan i dagsläget begränsat, då vattentemperaturen ut från kyltornet kan 

vara så högt som 40 grader. Temperaturen i ett reningsverks biologiskasteg bör aldrig 

överskrida 37 grader och kylkapaciteten bör dimensioneras för att klara av detta. I dagsläget 

bryts drygt 1,5 g/l COD ner, vilket ger en temperaturökning på 3-4 grader över 

reningsprocessen. Detta betyder att ingående vatten till reningsverket bör ha en temperatur på 

ca 33 grader, för optimal rening. I framtiden med både en planerad produktionsökning och 

förändrad produktion förväntas den genomsnittliga temperaturökningen hamna på drygt 5 

grader. Kyltornet skulle alltså vid förändrad produktion inte klara av att kyla den ökade 

vattenmängden till rätt temperatur, vilket skulle störa mikroorganismerna och inte ge optimal 

vattenrening. 

 

MBBR 

Idag begränsas reduktionsgraden av organiskt material i detta steg med hjälp av 

närsaltsdosering, en ökad dosering skulle kunna öka reduktionen av COD men ge problem i 

nästa reningssteg, se luftningsbassänger/aktivslam. Dock minskade avverkningen i MBBR-

steget under 2016 trots att doseringen av näringsämnen hölls på samma nivå som tidigare. 

Detta tros bero på slitna, alternativt igensatta bärare, vilket skulle kunna lösas med rengöring.  

 

Luftningsbassänger/Aktivslam 

Stora Enso Fors fyra luftningsbassänger med aktivslam är på gränsen till fullbelastade redan 

vid dagens snittproduktion. För att minska belastningen på dessa bassänger kan man öka 

doseringen av näringsämnen i MBBR-steget för att optimera avverkningen där, då tillkommer 

risken att en del av näringsämnena löses ut i aktivslam-stegen vilket medför ökade utsläpp av 

bland annat fosfor. 

 

En optimerings möjlighet för luftningsbassängerna är att fördela tillgänglig luftmängd bättre. 

Vid ökad syresättning kan man även öka belastningen, det är dock tveksamt om detta är 

möjligt. Luftningsbassäng 2 och 3 (nr 8 och 9 i figur 2) är utrustade med ytluftare och en ökad 

belastning kan ge problem med skumning. Detta problem skulle kunna lösas med ökad 

dosering skumdämpare, men mer kemikalier är som tidigare nämnt inte en del av Stora Enso 

Fors strategi.  

 

Biosedimentering 

Slamytbelastningen på biosedimenteringen bedöms vara hög, mest troligt för att föreliggande 

luftningsbassängerna är överbelastade och sedimenteringsbassängen för kort. 
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Kemisk fällning och flotation 

Ett viktigt kriterium för Stora Enso Fors är att minimera kemikalieförbrukningen på 

reningsverket och målet är att undvika kemfällning i möjligaste mån, detta gäller även andra 

bruk runt om i Sverige. Kemisk fällning och flotation är därför inte reningsprocesser att 

föredra. 

 

4.2 Nybyggt reningsverk som klarar av ökad belastning utan att ge utsläpp 

av COD 

Om ett reningsverk till ett pappersmassa- och kartongbruk med Stora Enso Fors produktions 

storlek skulle byggas och utformas med de tekniska lösningar som finns tillgängliga i 

dagsläget, skulle designen kunna vara som nedan. 

 
Figur 4. 1. Grovgaller, 2. Utjämningstank, 3. Försedimentering, 4. Blandningskammare, 5. 

Kyltorn, 6. Anaerobt försteg, 7. MBBR, 8. Biosedimentering, 9. Ultrafiltreringssilar. 

 

Reningsverket är designat efter Stora Enso Fors begränsade yta och deras utsikt att minimera 

sin kemikalieanvändning. Det ska klara av den ökande mängden COD i avloppsvattnet som 

förväntas vid planerad produktionsförändring öka från 27 ton/dygn till max 55 ton/dygn. 

 

1.    Grovgaller  

Precis som Stora Enso Fors reningsverk idag skulle det mest optimala i ett nytt reningsverk 

vara att börja med ett grovgaller i det primära reningssteget. Då avskiljs de största 

föroreningarna. vilket kan inkludera naturligt- (t.ex. bark, stenar) och onaturligt skräp (t.ex. 

burkar) på en gång när avloppsvattnet kommer in i reningsverket. 

 

2.    Utjämningstank 

Reningsverk till pappersmassa- och kartongbruk utsätts generellt för stora svängningar av 

vattenflöde och organisk belastning (Drinan, 2001). Vid t.ex. Stora Enso Fors är flödestoppar 

det enskilt största problemet vid dagens vattenrening. Flödesutjämning riktar avloppsvatten 

till utjämningstankar vid flödestoppar och det lagrade vattnet pumpas sedan tillbaka in i 

behandlingsprocessen under perioder med låga flöden. Flödesutjämning minskar eller 

avlägsnar flödestoppar helt, vilket förebygger flöden ovan maxkapacitet. Utjämnade flöden 

ger även stabil organisk belastning och reningsverket får de bästa förutsättningarna för att 

fungera optimalt. 
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3.    Försedimentering 

Denna reningsprocess finns kvar även i ett nybyggt reningsverk för att underlätta för de 

biologiska stegen. 

 

4.    Blandningskammare 

Förutom kol, väte och syre som väsentliga element för mikroorganismernas aktivitet och 

COD-reduktion i biologiska processer, bör kväve och fosfor också finnas närvarande 

(Wiegand, 2007). Hur effektivt COD reduceras beror till stor del på halten fosfor och kväve 

(Bryant, 2010). För att höja koncentrationen av kväve och fosfor tillsätter massa- och 

pappersbruk vanligen näringsämnen till avloppsvattnet i en blandningskammare i form av 

ammoniumkväve (Wiegand, 2007). Det biologiska reningssteget behöver fosfor för sin 

nyproduktion av mikroorganismer, det krävs 1 g fosfor för att bryta ner 100 g COD (Gillberg 

et al., 2003). 

 

Biologiska reningsprocesser i massa- och pappersbruk är vanligen inte avsedda för att 

avlägsna näringsämnen, och därför reduceras inte överflödigt kväve och fosfor i 

avloppsvattnet i samma mängd som COD (de-Bashan och Bashan, 2004). Det är därför viktigt 

att koncentrationen av tillförda näringsämnen styrs av COD-koncentrationen i ingående 

avloppsvatten och att fosforhalten är lika med den som krävs för att reducera COD. Balansen 

mellan näringstillsats och konsumtion är en kritisk faktor för att minimera utsläpp av fosfor 

till recipienten (Wiegand, 2007). 

 

I blandningskammaren skulle en större mängd näringsämnen än vad som tillsätts vid Stora 

Enso Fors reningsverk idag tillsättas vid behov för att optimera MBBR:ens COD-reducerings 

kapacitet (Embreco AB, 2016). 

 

5.    Kyltorn 

Temperatur är en viktig parameter som styr typen och koncentration av mikroorganismer i 

biologiska processer samt effektiviteten av COD reducering (LaPara et al., 2001). I aeroba 

processer har de verkande bakterierna en optimal tillväxt vid högst 37 grader (S Neijman, 

personlig kommunikation), temperaturer över 37 grader resulterar i minskad nedbrytning av 

organisk massa och ökad koncentration av suspenderade ämnen (Morgan-Sagastume och 

Allen, 2003).  

 

Temperaturen i en aerob reningsprocess ökar i praktiken med ca 2 grader per g COD/l som 

bryts ner (Embreco AB, 2016) och avloppsvattnet från bruket bör därför kylas ner tillräckligt 

mycket för att komma ner i en temperatur som gynnar bakterietillväxten under hela den 

aeroba processen (Chakrabarti et al., 2008). Den ökade mängden COD i avloppsvattnet och 

dess nedbrytning beräknas öka vattentemperaturen med fem grader. För att inte komma över 

den optimala reningstemperaturen på 37 grader ska vattnet som lämnar kyltornet ha en 

temperatur på högst 32 grader, även under sommarmånaderna (Embreco AB, 2016). 

 

4.    Blandningskammare 

I blandningskammaren skulle en större mängd näringsämnen än vad som tillsätts vid Stora 

Enso Fors reningsverk idag tillsättas vid behov för att optimera MBBR:ens COD-reducerings 

kapacitet. 

 

5.    Kyltorn 

Den ökade mängden COD i avloppsvattnet och dess nedbrytning beräknas öka 

vattentemperaturen med fem grader. För att inte komma över den optimala 
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reningstemperaturen på 37 grader ska vattnet som lämnar kyltornet ha en temperatur på högst 

32 grader, även under sommarmånaderna. Kyltornet i ett nytt reningsverk bör ha kapacitet att 

klara av detta. 

 

6.    Anaerobt försteg 

En anaerobi kan ta emot COD-halter på 20-35 kg COD/m3 och dygn, detta betyder att 

reaktorn kräver betydligt mindre plats än luftningsbassänger (van Lier et al., 2008). Därför är 

ett anaerobt försteg något att föredra när utrymmet för ett reningsverk är begränsat, t.ex. i 

Stora Enso Fors fall.  

 

Tester utförda i labb- och pilotskala visar lovande resultat för en anaerobianläggning som 

försteg till ett pappersmassa- och kartongbruks reningsverk. Den uppskattade reduktionen 

bedöms till 60 % COD vid behandling av 50 ton COD/dygn (Embreco AB, 2016). 

  

 

Mängd COD 

från bruk 

Reduktion av COD i 

anaeroba försteg 

Mängd COD till 

reningsverk 

Reningsverkets 

maxkapacitet i aeroba 

delen 

39,4 23,64 15,76 28 

(ton/dygn) 

 

7.    MBBR 

Med ett anaerobt försteg skulle mängden COD till reaktorn vara 5 ton mindre än i dagsläget 

och en MBBR som vid optimala förhållanden har en COD-reducering på högre än 90 % 

skulle inte behöva följas av andra biologiska reningssteg. En mer effektiv MBBR som är en 

mycket kompakt reningsmetod skulle spara ytor som idag används för luftningsbassängerna. 

För att nå optimal COD-reducering skulle reaktorn till skillnad från Stora Enso Fors reaktor 

idag vara fylld med bärare till 50 %. Utan bäraryta som faktor till begränsad reduktion skulle 

nedbrytningen av COD styras genom mängden tillsatta näringsämnen. 

  

8.    Biosedimentering 

Här skulle slammet från reaktorn få chans att sedimentera. 

 

9.    Mikrosilar 

I ett nybyggt reningsverk hade det optimala vara att precis som vid Stora Enso Fors använda 

sig av membranfiltrering som ett sista reningssteg, ultrafiltrering hade dock gett bättre 

reningsresultat än den mikrofiltrering Fors använder i dagsläget.  
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5. DISKUSSION 

 

5.1 Brister och utvecklingsbehov 
På frågeställningen om vad Stora Enso Fors reningsverk har för brister och utvecklingsbehov 

kom vi fram till att i stort sett alla reningsprocesser utom grovgallret och reningsverkets 

MBBR hade någon form av brist och utvecklingsbehov. Brister som redan i dagsläget märks 

av på reningsresultatet eller brister som kommer uppkomma vid planerad förändrad 

produktion. 

 

Ojämnt vattenflöde 

Variationer i vattenflöde utgör idag den största enskilda utmaningen för vattenreningen på 

bruket. Vid flödestoppar överstiger vattenmängden och COD-mängden reningsverkets 

maxkapacitet vilket ger höga utsläpp av COD till recipienten. 

 

Indunstning 

Indunstningen minskar den organiska belastningen på reningsverkets biologiska steg men 

behöver en större renovering. Optimerad drift av indunstaren skulle kunna innebära att aktivt 

styra vatten från den CTMP-linje som för tillfället kör björkmassa (vattnet med högre COD-

halt), för att minska den organiska belastningen på reningsverkets biologiska steg. Det är dock 

osäkert om indunstaren hade klarat av en högre belastning och om högre belastning är möjligt 

skulle processen behöva rening oftare. 

 

Försedimentering 

Försedimenteringen är redan i dagsläget på gränsen till överbelastad, framför allt vid 

flödestoppar. Det är viktigt att detta steg klarar av förväntat vattenflöde för att avlägsna de 

stora partiklarna som kan vara svåra för mikroorganismer att bryta ner i de biologiska stegen.  

 

Kyltorn 

Kyltornet på Stora Enso Fors reningsverk klarar inte av att kyla ner vattnet till önskad 

temperatur, framför allt inte under varma sommarmånader. Ökad kylkapacitet listades som en 

av förbättringsåtgärderna i flaskhalsstudien från 2016 och det är planerat att byta ut kyltornet 

inom de närmsta åren (Embreco AB, 2016). 

 

Luftningsbassänger 

Aktivslam processen avlägsnar under bra förhållanden 70 % av COD-halten i avloppsvatten 

(Junna och Ruonala, 1991). Luftningsbassänger är även lättare att bygga än mekaniska system 

och stora variationer i inflödet utgör i regel inget problem. Processen har en låg kostnad och 

det är ofta på grund av de ekonomiska aspekterna som industrier väljer detta som en 

reningsmetod (Drinan, 2001). Men kan vid hög organisk belastning och varma 

sommarmånader, då det är låg halt av upplöst syre, kan processen uppvisa problem (Doble 

och Kumar, 2005). Aktivt slam genererar även stora mängder slam.  

 

Slamytbelastningen på biosedimenteringen på Stora Enso Fors bedöms vara hög och därför är 

det önskvärt med en lägre slamhalt. Ett sätt att uppnå det är genom att minska returslamflödet. 

Ett annat sätt att minska slamytbelastningen är att öka volym och yta på detta 

sedimenteringssteg. Funktionen hos biosedimenteringen är mest troligt kopplat till 

slamegenskaperna hos det aktiva slammet, alltså hur mikroorganismerna mår. Vid mindre bra 

slamegenskaper vore det positivt med en större sedimenteringsyta. Det finns idéer om att 

konvertera halva kemsedimenteringen till en förlängd biosedimentering (Embreco AB, 2016). 
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Kemisk fällning 

Kemisk fällning används ytterst sällan och idéer om att ta bort detta steg finns, för att väga 

upp kan fällningskemikalier användas i flotationen vid behov (Embreco AB, 2016). Stora 

Enso Fors önskan om minimera kemikalieanvändning går i linje med en växande 

miljömedvetenhet. Detta gör att kemisk fällning och flotation inte är lämpliga 

reningsprocesser. Utifrån våra källor drar vi slutsatsen att ett kemiskt reningssteg inte är 

nödvändigt om den biologiska reningen är dimensionerad för att klara av mängden 

föroreningar. Studier visar även att koagulering har ett varierat resultat när det gäller att 

avlägsna COD. Allt från 20 % upp till 96 % reduceras, detta varierar beroende på 

avloppsvattnets egenskaper och föregående behandlingsprocesser (Dilek and Gokcay, 1994). 

 

 

5.2 Nybyggt reningsverk 
På frågeställningen om hur ett nybyggt reningsverk skulle kunna utformas med de tekniska 

lösningar som finns tillgängliga idag designade vi ett reningsverk baserat på information vi 

tagit del av i vår litteraturstudie. När Stora Enso Fors avloppsrening tidigare inte räckt till har 

man löst problemet genom att utöka befintliga reningsprocesser eller byggt till nya. Man har 

nu nått den punkt där det börjar bli trångt för nybyggnationer och måste därför titta mer på hur 

man kan optimera befintliga processer eller hitta andra lösningar, detta gäller även andra 

pappersmassa- och kartongbruk runt om i Sverige. 

 

Grovgaller och försedimentering 

Ett grovgaller och en försedimenteringsbassäng anser vi vara nödvändiga processer att ha i det 

primära reningssteget. Grovgaller för att ta bort stora föremål från avloppsvattnet, föremål 

som skulle kunna förstöra efterföljande steg. Försedimenteringen för att avlägsna större 

avsättbara partiklar för att underlätta för det biologiska steget (Gillberg et al., 2003). Studier 

visar att försedimentering avlägsnar upp till 80 % av suspenderade material (Saunamäki, 

1997). 

 

Kyltorn 

Temperatur är en viktig parameter som styr typen och koncentration av mikroorganismer i 

biologiska processer samt effektiviteten av COD reducering (LaPara et al., 2001). I aeroba 

processer har de verkande bakterierna en optimal tillväxt vid högst 37 grader (S Neijman, 

personlig kommunikation), temperaturer över 37 grader resulterar i minskad nedbrytning av 

organisk massa och ökad koncentration av suspenderade ämnen (Morgan-Sagastume och 

Allen, 2003). Temperaturen i en aerob reningsprocess ökar i praktiken med ca 2 grader per g 

COD/l som bryts ner (Embreco AB, 2016) och avloppsvattnet från bruket bör därför kylas ner 

tillräckligt mycket för att komma ner i en temperatur som gynnar bakterietillväxten under hela 

den aeroba processen (Chakrabarti et al., 2008). 

 

Blandningskammare 

Förutom kol, väte och syre som väsentliga element för mikroorganismernas aktivitet och 

COD-reduktion i biologiska processer, bör kväve och fosfor också finnas närvarande 

(Wiegand, 2007). Hur effektivt COD reduceras beror till stor del på halten fosfor och kväve 

(Bryant, 2010). För att höja koncentrationen av kväve och fosfor tillsätter pappersmassa- och 

kartongbruk vanligen näringsämnen till avloppsvattnet i en blandningskammare (Wiegand, 

2007). Det biologiska reningssteget behöver fosfor för sin nyproduktion av mikroorganismer, 

det krävs 1 g fosfor för att bryta ner 100 g COD (Gillberg et al., 2003). Biologiska 

reningsprocesser i pappersmassa- och kartongbruk är vanligen inte avsedda för att avlägsna 
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näringsämnen, och därför reduceras inte överflödigt kväve och fosfor i avloppsvattnet i 

samma mängd som COD (de-Bashan och Bashan, 2004). Det är därför viktigt att 

koncentrationen av tillförda näringsämnen styrs av COD-koncentrationen i ingående 

avloppsvatten och att fosforhalten är lika med den som krävs för att reducera mängden COD. 

Balansen mellan näringstillsats och konsumtion är en kritisk faktor för att minimera utsläpp 

av fosfor till recipienten (Wiegand, 2007). 

 

Anaerobt försteg 

Anaeroba nedbrytningsprocesser uppstår där organiskt material är tillgängligt och potentialen 

för oxidation är låg på grund av frånvaron av syre (van Lier, 2008). Den biologiska processen 

är jämförbar med jäsning (Hubbe et al., 2016). Anaerob rening används normalt endast vid 

rening av starkt förorenade industriella avloppsvatten (Gillberg et al., 2003). Det kan också 

användas som ett enskilt processteg i reningsverkets primära rening (Rajeshwari et al., 2000). 

Anaerob nedbrytning är en betydligt långsammare process än aerob. Bakterierna kan inte lika 

väl tillgodogöra sig den näring som finns och har därför inte lika hög tillväxthastighet som 

bakterier har i aeroba förhållanden (Gillberg et al., 2003). Den låga tillväxthastigheten gör att 

inmatningen av organiskt material blir begränsad (Schnürer och Jarvis, 2009). 

 

Processen kombinerar en minskning av föroreningar med en låg energiförbrukning. Jämfört 

med aerob rening så är kostnader för luftning betydligt lägre eftersom inget syre behövs (Lin 

et al., 2013). Mängden överskottsslam är mycket liten och väl stabiliserad (van Lier et al., 

2008) eftersom en stor del av organiska massan används för att skapa energi och enbart en 

liten del för att bygga upp biomassa (Gillberg et al., 2003). Detta gör att även kostnader för 

slamhantering minskas (Lin et al., 2013). Eftersom en anaerob nedbrytningsprocess frigör 

mycket små mängder energi i form av värme, måste värme tillföras för att mikroorganismerna 

skall växa optimalt (Schnürer och Jarvis, 2009).  

 

Det sker inte någon reduktion av COD inom den anaeroba reningen, utan bara en COD-

omvandling. COD försvinner från avloppsvattnet eftersom att slutprodukten av 

reaktionskedjan, metan, är gasformig och mycket olöslig i vatten (van Lier, 2008). Metan är 

en biogas och kan ge betydande ekonomiska fördelar till reningsverket, då det kan antingen 

säljas eller brännas för alstring av värme (Tabatabaei et al., 2010). 

 

Om man utgår från brukets nuläge är ett anaerobt försteg intressant, men kanske inte lika 

intressant som det hade varit vid en uppstart av ett nytt vattenreningsverk. När en anaerobi väl 

är uppstartat är det ett kostnadseffektivt alternativ med fördelar som mindre slammängd och 

biogas som biprodukt. En anaerobi är dock känsligare för störningar och dyrt att starta upp. 

Om Stora Enso Fors idag skulle anlagt en anaerobi skulle de behöva ha kvar indunstaren som 

backup. Vid designen av vårt nybyggda reningsverk anser vi att en anaerobi som försteg är 

optimalt. 

 

MBBR 

Reaktorn i en MBBR fylls med bärare till maximalt 70 % av tankens volym för att göra 

omrörning av bärarna möjligt (Rusten et al., 2006). Den normala fyllnadsgraden för bärarna 

ger en effektiv bäraryta på ca 325 m2/m3 (Gillberg et al., 2003). Reduktionen av COD i en 

MBBR hålls i normala fall över 90 %, detta om tanken är dimensionerad för den COD mängd 

avloppsvattnet innehåller (Vaidhegi et al., 2016). I Stora Enso Fors reningsverk som redan i 

dagsläget är på gränsen till överbelastat är det endast MBBR:en som skulle klara av den 

planerade förändringen av produktionen. MBBR:en är den process som vi tycker att ett 

pappersbruk med begränsad yta borde använda sig av. Dels för att den har hög COD-
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reducering och dels för att det är en kompakt reningsprocess. Dess reaktor tar betydligt 

mindre plats än vad luftningsbassänger med samma reducerings-förmåga gör. 

 

Både anaerobi och MBBR:en är slutna processer, vilket inte medför lika mycket ljud som kan 

störa omgivningen. Fors tätort ligger beläget alldeles bredvid bruket och närmaste granne är 

enbart några 100 meter bort. För att ha kvar luftningsbassängerna och öka deras COD-

reduktion skulle högre syretillförsel krävas, vilket i luftningsbassäng 2 och 3 (med ytluftare) 

skulle leda till högre ljudvolymer. Detta skulle kunna bli ett störande moment för 

omgivningen. 

 

Membranfiltrering 

Bland de olika tillgängliga membrantyperna har ultrafiltreringsmembraner nämnts som det 

mest effektiva för det slutliga steget i rengöring av avloppsvatten från pappersindustrin 

(Ordóñez et al., 2010). Stora Enso Fors har idag mikrosilar i sitt reningsverk och de sattes in 

så sent som i april 2017, vi anser att ultrafiltrering hade varit ett bättre val, som förbättrat 

bruket reningsresultat och därför har vi valt att använda oss av ultrafiltrering i det nybyggda 

reningsverket. Filtrering bryter inte ner utan separerar endast föroreningar från avloppsvattnet. 

Detta kan vara positivt i fall med högt förorenade avloppsvatten (Kallioinen et al., 2006). 

Membransystem använts av massa- och kartongbruk för att få bort bl.a. överflöd av 

näringsämnen från de biologiska processerna så inte utsläppsgränsen överskrids (Hubbe 

2007). De finns för att ta bort de suspenderade ämnen som ibland går igenom alla föregående 

reningssteg, t.ex. vid slamflykt p.g.a. dåliga slamegenskaper. Både kväve och fosfor binder till 

suspenderade ämnen och därför kan det vid ökat flöde och otillräcklig rening i biostegen var 

ytterst viktigt med membranfiltrering för att klara utsläppskraven. 

 

5.3 Egna reflektioner 
Vi är mycket nöjda med svaret på våra frågeställningar och tror att resultatet som vi har 

kommit fram till skulle kunna tillämpas på bruk runt om i världen med lyckat resultat. Redan 

tidigt i arbetet kunde vi ana hur det optimala reningsverket skulle kunna se ut och det 

bekräftades vid flera tillfällen under arbetets gång. Det skulle vara spännande att se om våra 

teorier stämmer. För just Stora Enso fall vet vi att det optimala reningsverket inte skulle 

kunna byggas utan att först riva det befintliga. Detta hade medfört en kostnad som är 

orealistisk. 

 

Vi tycker att detta ämne har varit väldigt intressant eftersom rent vatten är en så stor och 

aktuell fråga. Om t.ex. Stora Enso Fors, som släpper ut sitt vatten till Dalälven, inte har 

tillräcklig vattenrening skulle det påverka inte bara människor utan även många ekosystem. 

Utsläpp av COD ger syrebrist i vattendrag och utsläpp av fosfor leder till algblomning, som i 

sin tur även det ger syrebrist. Om utsläppen inte kontrollerades och föroreningarna eskalerade 

skulle Dalälven i värsta fall kunna bli obeboelig för de organismer som lever där idag. 

 

Om kursen hade varit större och tiden hade varit längre hade vi valt att läsa på mer om de 

olika temperaturernas inverkan på reningen. Vi hittade många vetenskapliga artiklar med ny 

forskning som antydde att den temperatur man tidigare trott vara optimal inte alltid stämmer. 

Det hade också varit intressant att göra någon form av fältstudie för att kunna bekräfta de 

siffror vi läst. Studiebesök på fler pappers- och kartongbruk hade gett oss möjlighet att 

jämföra olika tankesätt när det gäller vattenrening.   
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5.4 Metoddiskussion 
Vi tycker att vi har hittat tillräckligt och adekvat litteratur för att besvara våra frågeställningar. 

Att vi har använt review-artiklar för att sedan gå tillbaka till originalkällor har gett oss många 

infallsvinklar och fått oss att se både det positiva och negativa med de olika 

reningsprocesserna. Att ha nära kontakt med Stora Enso Fors istället för att få 

andrahandsinformation har gjort oss mer säkra på att fakta är korrekt. Användningen av 

böcker som grund för hur de olika stegen inom vattenrening fungerar kändes som ett bra val 

då vi upplever att vetenskapliga artiklar mestadels visar ny forskning utan att egentligen 

förklara vad som faktiskt händer.  
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6. SLUTSATS 

Stora Enso Fors planerar att öka produktionen av pappersmassa och öka andelen björkmassa. 

I dagsläget är brukets reningsverk inte dimensionerat för de högre halter COD som det 

kommer belastas med. Den enskilda utmaningen för reningsverket är problemet med 

flödestoppar som kan lösas med en utjämningstank. Ett fungerande kyltorn är essentiellt då 

avloppsvattnets temperatur inte bör överstiga 37 grader för att nå optimal rening i biostegen. 

Ett anaerobt försteg skulle reducera COD-halten med 60 % och därmed underlätta för 

efterföljande aeroba steg. Anaerob rening är dock känsligare än aerob rening. Luftbassängerna 

med aktivt slam ger relativt hög COD-reducering men tar stor plats. MBBR:en är den mest 

effektiva reningsprocessen och kräver minst plats. I dagsläget är Stora Enso Fors MBBR fylld 

med bärare till 30 %, normalt fylls den med 50 %. Reningen i MBBR-steget skulle kunna 

optimeras med ökad fyllnadsgrad eller byte av bärare. Kemisk fällning och flotation kräver 

kemikalier vilket inte stödjer Stora Enso Fors mål om minskad kemikalieanvändning. 

Membranfiltrering är ett effektivt avslutande reningssteg för att avlägsna de suspenderande 

ämnen som gått igenom föregående reningssteg. 
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