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Sammanfattning 

Vatten är en viktig komponent för alla oljeraffinaderier, både för kylning och för själva 

destillationsprocessen. Vatten som har kommit i kontakt med olja, sulfider, kväveföreningar 

samt andra miljöfarliga ämnen, kallas processvatten och måste renas innan det släpps ut i 

recipient. Processvattnet renas i vattenreningsverk som kan se olika ut och ha olika 

uppbyggnad. 

St1 Refinery AB ligger på Hisingen i Göteborg vid Göta älv och har ett biologiskt 

vattenreningsverk som kallas Biotreatern. Biotreatern har i uppgift att rena processvattnet 

främst ifrån kväveföreningar, men även olja och andra miljöfarliga ämnen med hjälp av 

bakterier. Biotreatern har problem med så kallat slamflykt, detta kan påverka att utsläppskrav 

för bl.a. mängden olja och kväveföreningar i renat vatten överskrids. Om utsläppskraven 

överskrids kan detta leda till höga bötersbelopp för företaget och en ökad negativ påverkan på 

miljön. 

Syftet med rapporten är att ta fram förslag på förbättringar och nya tekniska lösningar till 

Biotreatern för att minska slamflykten. I rapporten redovisas resultat som främst handlar om 

nya filtreringstekniker, hur dessa fungerar och var i anläggningen de kan appliceras för att 

undvika slamflykt.  

Vilka huvudsakliga faktorer som styr reningsprocessen och vad begreppet slamflykt innebär, 

beskrivs i rapporten. Det beskrivs också hur reningsprocessen fungerar, tillsammans med 

uppritat flödesschema över anläggningen.  

De förbättringsförslag som presenteras i rapporten, kan minska och eventuellt eliminera 

problemet med slamflykt som Biotreatern lider av idag. 

Nyckelord: DNB, FFU, filterteknik, nitrifikation, slamflykt, vattenrening. 
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1. Inledning  

St1 Refinery AB är beläget i Göteborg och har ett vattenreningsverk för processvatten, denna 

kallas för Biotreatern och byggdes 1991. Här renas vatten som har kommit i kontakt med olja, 

sulfider, kväveföreningar samt andra miljöfarliga ämnen från processen, med hjälp av 

bakterier. Ett av de största problemen reningsanläggningen har, är slamflykt och flytslam som 

sker i sedimenteringsbassängen. Slamflykt vill man undvika helt, eftersom slam som följer 

med ut i recipient innehåller föroreningar vilket kan medföra att utsläppsnivåerna överskrids. 

Problemet med slamflykt i Biotreatern varierar beroende på t.ex. väder, belastning och 

koncentration av ämnen i ingående vatten (St1 Refinery AB 2007). 

Syftet med rapporten är att ta fram förslag på förbättringar och nya tekniska lösningar till 

Biotreatern för att minska slamflykten. Syftet med rapporten är även att den ska ge en 

grundläggande kunskap om Biotreatern och hur reningsprocessen fungerar.  

1.1 Metod och material  

Informationen som har använts i rapporten, är St1:s egna interna material, litteratur om 

vattenreningsprocessen, samt praktiskt arbete med underhåll och övervakning av 

anläggningen. Processingenjörer och driftpersonal har intervjuats för att ge både 

grundläggande men även mer fördjupad kunskap om Biotreatern. 

1.2 Begränsningar 

Eftersom examensarbetet pågår i tio veckor och innehåller både praktik på arbetsplatsen och 

skriftlig rapportdel så har tiden varit begränsad. Förkunskaper om reningsverk och 

vattenreningsprocessen har även varit begränsade. Detta har lett till att stor del av tiden har 

lagts på instudering och förståelse kring de biologiska och kemiska processerna. 

Den största delen av studiematerialet om reningsprocessen har varit på engelska vilket har 

tagit längre tid att förstå. Tyvärr startade praktikperioden i ett underhållsstopp, vilket ledde till 

att det var svårt att få kontakt med personalen kring examensarbetet, då många hade fullt upp 

med stoppet. 

2. St1 Refinery AB 

2.1 Företagspresentation  

St1 Refinery AB är ett raffinaderi beläget på Hisingen i Göteborg som varje år förädlar 3–4 

miljoner ton råolja mestadels från Nordsjön. Raffinaderiet är i drift 24 timmar per dygn, 365 

dagar per år och har cirka 210 anställda som arbetar med alltifrån drift och underhåll till det 

administrativa.  

I Göteborg raffinerar man råolja till gasol, bensin, flygfotogen, diesel och eldningsolja. 

Anläggningen får i stort sett all sin energi från egenproducerad gas. Nästan en tredjedel av 

den värme som raffinaderiet producerar utnyttjas av Göteborgs fjärrvärmenät, detta ger värme 

till ca 70 000 lägenheter. 
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St1 Refinery AB producerar även Bio-Etanol från restprodukter från livsmedelsindustrin. 

Anläggningen kallas Etanolix och har en årlig produktion på ca 5 000 m3 etanol. Biprodukten 

är en flytande produkt vilken kallas drank och används som djurfoder. Etanolix har fått bidrag 

från EU:s LIFE+ fond, vilket är EU:s finansieringsinstrument för miljön (St1 Refinery AB 

2007). 

2.2 Driftavdelningen  

St1 Refinery AB har en driftavdelning som arbetar med drift och övervakning av 

anläggningen. De tekniker och operatörer som jobbar på driftavdelningen kontrollerar 

anläggningen och kan förhindra driftstörningar. Driftarbetet pågår dygnet runt, 365 dagar om 

året. 

Driftavdelningen består av fem skiftlag och varje skift består av en driftmästare, 

driftmästarassistent och drifttekniker/operatörer. De fem skiften går ett rullande schema om 

fem veckor. Skiftlagen går under vardagar treskift, där arbetsdagen är uppdelade förmiddag, 

eftermiddag och natt. Arbetstiderna vardagar är totalt åtta timmar, antingen mellan kl. 07-15, 

15–23 eller 23–07. På helger jobbar driftavdelningen tolv timmars pass, antingen dag 07–19 

eller natt 19–07.  

Driften har delat upp raffinaderiet i fyra olika areor, där tekniker/operatörer roterar mellan 

områdena med ca tre månaders mellanrum, målet är att all driftpersonal skall kunna alla areor. 

Driftarbetet sker både inne från kontrollrummet och ute på anläggningen.  

Tekniker/operatörer kommer vanligtvis överens hur de ska jobba några veckor framåt, d.v.s. 

om de ska jobba inne eller ute. Teknikern/operatören som arbetar inne i kontrollrummet tar 

hand om regleringar, justeringar, ingående larm och övervakning av processen. 

Teknikern/operatören som arbetar ute sköter manuell reglering, bevakning och går 

kontrollronder där t.ex. ventiler och pumpar på raffinaderiet kontrolleras (St1 Refinery AB 

2007). 

2.3 Underhållsavdelningen 

Underhållsavdelningen består av olika avdelningar, ena sidan är instrumentavdelningen som 

underhåller givare, sensorer och annan instrumentutrustning. Det finns två mekaniska 

avdelningar, den ena har hand om roterande komponenter och den andra statiska. 

Sedan finns även en elavdelning, som underhåller elektrisk utrustning. Om driftpersonalen 

upptäcker fel i processen, rapporteras detta till underhållsavdelningen som utför arbetet. När 

felet har åtgärdats meddelas driften, som tar beslut om processen skall startas igen (St1 

Refinery AB 2007). 

2.4 Miljöarbete 

St1 Refinery AB arbetar kontinuerligt och målmedvetet med miljöarbete. Målet är att 

producera miljöklassade produkter och använda sig av den senaste tekniken för att minska 

miljöpåverkan under processen. St1 Refinery AB har som vision att på långsikt avveckla 

fossil bränsleproduktion och ersätta den med förnyelsebara bioprodukter. 
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Det senaste decenniet har St1 Refinery AB investerat hundratals miljoner kronor för 

tillverkning av oljeprodukter av bästa miljöklass, allt för att minska utsläppen från 

produktionen. Alla produkter som produceras uppfyller ställda miljökrav och St1 Refinery 

AB arbetar aktivt med hänseende till miljön. St1 Refinery AB är certifierade enligt EMAS 

och ISO 14 001 (St1 Refinery AB 2017).  

2.5 Arbetsmiljö 

För att arbeta på St1 Refinery AB:s anläggningar som anställd eller inhyrd personal måste alla 

genomgå en säkerhetsutbildning. Utbildningen uppdateras årligen och denna 

säkerhetsutbildning är uppdelad i två delar, en intern och en extern som St1 Refinery AB har 

gjort tillsammans med andra företag. För att arbeta inne på raffinaderiet krävs en viss 

utrustning och denna består av: heltäckande flamsäkra skyddskläder, hjälm, hörselskydd, 

skyddsglasögon, skyddshandskar, rökgasmask samt skor med stålhätta. Vid vissa 

anläggningar krävs även extrautrustning, så som H2S mätare, och explosimeter.  

Det är strängt förbjudet att medföra någon typ av elektronisk utrusning på anläggningen, så 

som mobil eller kamera. All elektrisk utrustning som används i anläggningen måste vara ex-

klassad, detta pga. av explosionsrisk. Alla arbeten som utförs inne på raffinaderiet innebär 

risker så som t.ex. kontakt med och inandning av farliga kemikalier. För att undvika 

personskador finns alltid information och skyddsanvisningar för respektive jobb som skall 

utföras. De gyllene reglerna som gäller för alla på området är följande:  

• Följa lagar, övriga regler och procedurer  

• Ingripa om någon använder osäkra arbetsmetoder eller bryter mot reglerna  

• Respektera alla boende och verksamma i omgivningen 

Det gäller att alla tar sitt personliga ansvar och arbetar tillsammans för att ingen skall komma 

till skada på arbetsplatsen. Alla arbeten som utförs på raffinaderiet måste ha ett påskrivet 

arbetstillstånd, detta för att undvika att någon skall komma till skada. 

St1 Refinery AB har även en sträng policy angående droger och alkohol på arbetsplatsen. 

Vilket innebär att arbetsplatsen skall vara helt narkotika- och alkoholfri. Med tanke på att 

raffinaderiet använder sig utav stora mängder brandfarliga och explosiva ämnen har 

anläggningen en egen brandstation, för snabb utryckning vid brand. En stor vikt läggs på 

brandutbildning för all personal så att alla ska veta hur man ska agera och reagera vid brand 

(St1 Refinery AB 2007). 

2.6 Arbetet på driften 

Area tre är ett av områdena som driftavdelningen är uppdelad i. Här arbetar man med 

raffinaderiets stödsystem så som ångpannor, matar/kylvatten, arbetsluft, vattenrening och 

olika bränngaser. Area tre i sin tur är även uppdelat i två delar, där ena sidan kallas 

”pannorna” och andra sidan ”vattnet”. Arbetet har pågått under ca tio veckors tid på area tre, 

med hjälp av handledare och även under självständigt arbete. 

Arbetet som utförts har främst varit kontrollronder, vilket görs tre till fyra gånger beroende på 

skiftgång. Vid kontrollronder inspekteras komponenter i och runt anläggingen.  
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En rond kan t.ex. bestå av att kontrollera oljenivåer, visuell inspektion och lyssna efter 

eventuella missljud eller upptäcka läckage. Med andra ord se till att anläggningarna går som 

de ska. Det tas även olika prover på de olika anläggningarna, här innefattas gasprover, 

vattenprover och prover på andra produkter från processen. Mestadels är man ute i processen, 

men även en del av arbetet görs inne i kontrollrummet. Eftersom det var underhållsstopp på 

raffinaderiet när rapporten skrevs, fanns det mycket intressant att ta del av angående 

anläggningen, vilket även var mycket lärorikt. 

3. Vattenreningsverket Biotreater, DNB 

3.1 Anläggningsbeskrivning 

Biotreatern är den biologiska vattenreningen som förkortat DNB, vilket står för 

Denitrifierande Nitrifierande Biotreater. Den biologiska vattenreningen renar processvattnet 

från raffinaderiet för att kunna klara utsläppsvärdena på det utgående vattnet. Biotreatern 

renar vattnet först och främst från kväveföreningar, men även olja, sulfider och andra 

miljöfarliga ämnen som finns i vattnet. Dessa föroreningar kommer främst ifrån spill och 

läckage från reaktorer och värmeväxlare. Höga avloppsvattenströmmar kommer från 

överliggande ackumulatorer från fraktionsmedel, ångdämpare och sura 

vattenavdragningsbottnar från raffinaderiets olika anläggningar. De viktigaste föroreningarna 

är sulfider och ammoniak. Fenoler kan också vara närvarande om kokningsintervallet för 

kolväteföreningen är tillräckligt högt (Kemmer och McCallion 1979).  

Biotreatern består av fem väsentliga steg och har två parallella vattenkanaler igenom 

anläggningen. Följande steg finns i anläggningen: 

• Anoxiska steget: syrefattig bassäng där denitrifikation sker. 

• Oxiska steget: syrerik bassäng där nitrifikation sker. Här bryts olja och lösta kolväten 

ner till koldioxid och vatten. 

• Recirkulationssteget: recirkulation av nitrifierat vatten från oxiska bassängen till 

anoxiska bassängen. 

• Returpumpningssteget: aktivt slam från sedimenteringsbassängen returpumpas till 

anoxiska bassängen. 

• Sedimenteringssteget: här sedimenteras inaktivt biomassa/slam från renat vatten. 

 

Biomassa/slam som separerats från renat vatten sjunker ner till botten av 

sedimenteringsbassängen och pumpas till centrifug för avvattning och deponering. 

Biotreatern kräver vissa tillsatta ämnen för att anläggningen skall fungera, dessa ämnen är 

t.ex. lut för pH-balansering, fosforsyra till mikroorganismerna, polymerer och syre. 

Mikroorganismerna som används i biotreatern är känslig för salthalten i vattnet. Om salthalten 

höjs hastigt kan reningsprocessen upphöra helt, eftersom mikroorganismerna kan slås ut. 

Därför bevakas salthalten i ingående processvatten till biotreatern. Mikroorganismerna kan 

även slås ut om koncentrationen av toxiska ämnen och tensider är för höga, samt om de 

utsätts för hög temperatur. 
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Dygnsprov på renat vatten tas varje morgon, andra typ av vattenprover tas på begäran från 

lab- eller processingenjörer (St1 Refinery AB 2007). 

3.2 Processbeskrivning för Biotreater och FFU 

Bilaga 1 på sidan 16 visar ett flödesschema över Biotreatern. Här visas hur vattnet går igenom 

anläggningen, vilka komponenter som finns och hur dessa betecknas. 

Ingående vatten till Biotreatern kommer från FFU (Flotation Flocculation Unit) som är en 

flotationsanläggning vars uppgift är att reducera oljehalten i vattnet med hjälp av kemikalier. 

Processvattnet ut från FFU förvärms av tystkokaren E-6030 med hjälp av lågtrycksånga. 

Inflödet till biotreatern varierar mellan 1 500–2 000 ton/dygn beroende på belastning och 

väder. Vattnet kommer in i bassäng T-6030 där fosforsyra och natronlut (kaustiksoda) doseras 

och blandas med återcirkulerat returvatten från den oxiska delen av anläggningen.  

Efter T-6030 förs vatten i två parallella flöden in till den anoxiska delen.  I de två syrefattiga 

bassängerna R-6030A och R-6030B finns två omrörare i vardera bassäng för att inte 

bakterieslam ska sjunka till botten. Vattnet går sedan vidare till den oxiska delen i 

bassängerna R-6031A och B. Här oxideras ammonium av mikroorganismerna till nitrat, med 

hjälp av syre som tillsätts från botten av bassängerna. De två kompressorerna K-6030 A och B 

förser bassängerna med luft, och dessa kompressorer måste gå för att detta steg ska fungera. I 

den oxiska delen bryts även olja och lösta kolväten ner till koldioxid och vatten. 

Ungefär dubbla mängden satsning pumpas tillbaka till T-6030 med två bottensänkta pumpar 

P-6033A/B. Vattnet som pumpats tillbaka blandas med nytt ingående vatten från FFU och går 

sedan vidare återigen till R-6030A/B. I den anoxiska delen omvandlas nu nitratet som 

pumpats tillbaka från den oxiska delen till kvävgas, detta med hjälp av bakterier som verkar i 

syrefattig miljö. Resterande vatten som inte pumpats tillbaka fortsätter vidare till de två 

sedimenteringsbassängerna T-6034A/B. 

I de två kanalerna till sedimenteringsdelen doseras polymerer för att förbättra flockningen av 

mikroorganismerna. Vattnet strömmar in i sedimenteringsbassängens inlopp där det mesta av 

mikroorganismerna sedimenterar och sjunker ner till botten i en fördjupning av bassängen. 

Mikroorganismer som sedimenterar och sjunker längre fram i bassängen skrapas ner i 

fördjupningen av hydrauliska bottenskrapor.  

Pumparna P-6034A/B återpumpar sedimenterat slam från fördjupningen till första bassängen 

T-6030. Pump P-6035 pumpar överskotsslam till en centrifug vars uppgift är att torka 

slammet. Torrt slam deponeras och överskottsvatten går till T-6030.  

Sprinklersystemet i sedimenteringsbassängerna har i uppgift att slå sönder större slamflockar 

på ytan så dessa kan sjunka till botten. Renat vatten från sedimenteringsbassängerna rinner ut 

i två längsgående avdragsrännor som även stoppar flytslammet att rinna ut i recipient (St1 

Refinery AB u.å.-f). 
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3.3 Nitrifikation 

Inkommande kväve i vattnet förekommer främst i form av ammoniumkväve. Ammonium är 

en katjon till ammoniak som bildas när ammoniak löser sig i vatten.  

Ammoniumkväve är inte önskvärt då det kräver mycket syre i omgivande vatten och är högst 

toxiskt för fisk och andra levande organismer. Detta kan reduceras med hjälp av nitrifikation. 

Nitrifikation är en tvåstegsprocess som sker under aeroba förhållanden. I första steget 

omvandlar autotrofa organismer i den aeroba miljön, ammoniak till nitrit. Sedan tar andra 

organismer över och oxiderar nitritet till nitrat. Nitrifikationen sker enligt nedanstående 

reaktionsformler (St1 Refinery AB u.å.-f). 

NH4
+ + 1,5O2  NO2

- + 2H+ + H2O + (250KJ) Ammoniumoxiderare 

NO2 + 0,5O2  NO3
- + (75KJ)  Nitritoxiderare 

 

NH4
+ + 2O2 +  NO3

- + 2H+ + H2O + (325KJ) Totalreaktion 

3.4 Denitrifikation 

Denitrifikation sker endast under anaeroba förhållanden, där heterotrofa organismer blir 

tvungna att använda nitrat som oxidationsmedel istället för syre. Organismerna sönderdelar 

nitratet och bildar kvävgas, vilket till slut lämnar vattnet och leds till atmosfären. 

Denitrifikationen sker enligt nedanstående reaktionsformel (Gustavsson 2011). 

NO3
-  NO2

-  NO  N2O  N2  Totalreaktion 

4. Gällande lagar & krav 

St1 Refinery AB startade sin biologiska reningsanläggning 1991 för att klara av dåvarande 

utsläppskrav på förorenat vatten. Innan 1991 användes endast St1 Refinery AB:s FFU-

anläggning, då kraven var betydligt lägre. Den biologiska reningsanläggningen DNB renar 

processvattnet ytterligare efter FFU-anläggningen.  

Nuvarande riktvärden angående utsläppsnivåer är från 2016 och enligt Lars Olausson 

driftingenjör på St1 Refinery AB, kommer detta att uppdateras 2019 med hårdare riktvärden 

för utsläpp främst av olja och totalkväve. Dessa riktvärden gäller för alla EU-medlemsländer, 

kraven på utsläpp beslutas sedan ytterligare utav länsstyrelsen eller i den kommun där 

anläggningen används. Uppnås inte de fastlagda kraven så leder detta till höga bötesbelopp. 

Nedanför visas riktvärden och utsläppskrav från länsstyrelsen Västra Götaland (St1 Refinery 

AB u.å.-f). 

Länsstyrelsens gränsvärden som inte får överskridas (St1 Refinery AB 2017): 

• Maximalt utsläpp av olja till vattenrecipient 10 ton/år 

• Maximalt utsläpp av kväveoxider 410 ton NO2/år som medeltal för fyra år 

 



 

7 

Månadsriktvärden för renat processvatten, Biotreatern (St1 Refinery AB 2017): 

• Olja 10 mg/l 

• Ammonium 5 mg/l 

 

5. Faktorer som styr den biologiska vattenreningsprocessen 

5.1 Slamålder 

En ny bakteriekultur tar en viss tid på sig att anpassa sig. Detta sker i fyra steg: vid första 

steget tillverkar mikroorganismerna nödvändiga ämnen för tillväxt (Lag fas), vid andra steget 

växer organismerna så fort de kan tills maten tar slut (Log fas) och i tredje steget (Stabil fas) 

ligger bakterierna på en stabil nivå samtidigt som de börjar bryta ner svårare organiska 

föreningar. I sista steget (Dödsfas) sker ingen tillväxt alls och bakterierna dör (se figur 1) (St1 

Refinery AB u.å.-e). 

 

 

 

 

Figur 1. Bakteriernas tillväxtkurva, med tid på x-axeln och antal celler på y-axeln (Cummings 2017). 

Slamålder beskriver förhållandet mellan det befintliga slammet i bassängen och det bortförda 

slammet som går ut ur systemet per dygn.  

För att bibehålla en stabil slamålder tas det då ut en viss del av slammet, vilket leds till 

centrifugering för avvattning och slam-deponering (St1 Refinery AB u.a.-g). 

5.2 Vattentemperatur 

För att en god nitrifikation ska ske bör temperaturen i inkommande vatten ligga mellan 20 ̊C 

till 35 C̊ i Biotreatern. Inkommande vatten förvärms genom lågtrycksånga från raffinaderiet. 

Plötsliga temperaturförändringar kan chocka mikroorganismerna och samtidigt skapa skadliga 

värmeströmmar i sedimenteringsbassängen. Strömmar i bassängen gör så att slam från botten 

rivs upp och når ytan, vilket skapar flytslam och eventuellt slamflykt. 

Hastigheten av de kemiska reaktionerna ökar med ökande temperatur. Men om temperaturen 

överstiger 40 ̊C avstannar de flesta av mikroorganismernas tillväxt helt, respektive om 

temperaturen når 0 ̊C (St1 Refinery AB u.å.-f).  

5.3 Slambelastning 

Slambelastning, benämns som F/M-förhållande (Food to Microorganism Ratio) och är ett sätt 

att mäta mängden mat som mikroorganismerna kräver.  
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F/M-förhållandet mäts i kg och skrivs som F/M = BOD/(VMLSS/dag). Där BOD är 

Biological Oxygen Demand och MLSS står för Mixed Liquor Suspended Solids och V är 

tankvolymen. Värdet bör ligga mellan 0,15 till 0,5. För lågt värde leder till långsam tillväxt av 

mikroorganismerna, samtidigt som ett högt värde ökar tillväxten av dem, men kan också slå ut 

nitrifikationsbakterierna (Hartley 1985). 

5.4 Syrehalt 

För att mikroorganismerna ska överleva krävs syre, antingen fritt syre eller syre i form av 

nitrat. Biotreatern använder sig av två stora kompressorer som tillför luft till den aeroba 

reaktorbassängen. Koncentrationen av löst syre bör ligga kring 3mg/l. Vid lägre halter når 

syret inte in till bakterieflockens insida då allt syre går åt till utsidan. Detta leder till att 

organismerna i mitten av flocken dör och flocken sönderfaller.  

Vid lägre syretillförsel kan även olika bakteriegrupper producera lustgas (N2O), vilket är 

uppskattat till att vara 300 gånger starkare växthusgas än koldioxid (St1 Refinery AB u.å.-b). 

5.5 pH-värde 

I reaktorbassängerna bör pH-värdet ligga mellan 6,5 och 8,5 för att mikroorganismerna ska 

trivas i Biotreatern. Nitrifikationen upphör helt då pH-värdet överstiger 9,6 eller under 5 - 5,5, 

eftersom mikroorganismerna dör. Höga koncentrationer av avfallsämnen i inkommande 

vatten sänker vattnets alkalinitet d.v.s. vattnets förmåga att stå emot pH-förändringar.  

För att kunna hålla en optimal pH-nivå doseras det natronlut (kaustiksoda) i 

blandningsbassängen, som därmed ökar alkaliniteten i vattnet (Kriipsalu 2006). 

5.6 Toxisk inhibering 

Många ämnen kan påverka effekten av biomassans prestation i bassängen. När man talar om 

inhibering så beskrivs bakteriernas tillväxt, eller reduktion när de utsätts för ett visst ämne. 

Toxicitet beskriver att en del av biomassan dör ut vid kontakt med vissa ämnen under vissa 

förhållanden.  

De mest toxiska ämnena är cyanider, thiourea, fenoler, aniliner och vissa tungmetaller. Höga 

saltkoncentrationer är ett exempel som kan slå ut processen och förekommer när 

processvattnet leds från FFU:s ballastsida, som ofta innehåller höga salthalter. Ballastasvatten 

kommer från fraktfartygens ballastutrymmen, vilket innehåller havsvatten. 

Organiska ämnen kan också hämma tillväxten, men är vanligtvis inget större problem om det 

redan finns tillräckligt många mikroorganismer i bassängen. Indikationer på toxicitet kan 

bland annat vara dålig flockbildning, låg syreförbrukning eller låg åtgång av BOD (Kemmer 

och McCallion 1979).  

6. Slamflykt 

Slam i sedimenteringsbassängen som inte sedimenterar korrekt och lägger sig på ytan, kallas 

flytslam.  
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Begreppet slamflykt betyder att flytande slam följer med det renade vattnet ut i recipient. 

Slamflykt kan medföra att utsläppsnivåer överskrids, eftersom föroreningar har lagrats i 

slammets cellmassa. När väl slamflykt sker tar det lång tid att reglera processen för att åtgärda 

detta, eftersom slammets karaktär och flockegenskaper förändras långsamt. Följande faktorer 

kan påverka sedimenteringen och orsaka slamflykt. 

• Slamytbelastning: Vid överbelastning av slam i sedimenteringsbassängen kan 

sedimenteringsprocessen störas och då orsaka slamflykt 

• Slamsvällning: När slammet är voluminöst, vilket leder till att sedimenteringen 

försämras. 

• Satsning: Om koncentrationen av ämnen i satsningen till Biotreatern blir för hög 

påverkas processen negativt, vilket leder till att slammet inte hinner sedimenteras.  

Tanken är att sedimenterat slam ska sjunka till botten av bassängen och pumpas till centrifug 

eller tillbaka till blandningsbassängen T-6030 (St1 Refinery AB u.å.-e). 

7. Förbättringsförslag för att minska slamflykt i Biotreatern 

Bilaga 2 på sidan 17 visar flödesschemat över oxiska delen och sedimenteringsbassängen för 

Biotreatern med alla förbättringsförslag. Förbättringsförslagen är rödmarkerade och visar var i 

processen dessa kan placeras. 

7.1 Sandfilter 

Sandfilter är en filtermetod som kan appliceras i reningsverk för att undvika slamflykt. 

Sandfiltret har i funktion att avlägsna oönskade partiklar från vattnet. Sandfiltrering är en typ 

av granulär filtration, där ett granulärt material används som filtermedium, t.ex. sand, grus 

eller friktionsjord. Reningsprocessen i sandfiltret består av två delar, filtrering och 

backspolning. Vatten från sedimenteringsbassängen rinner in i sandfiltret som är helt täckt av 

vatten. Vattnet passerar sandbädden nedströms och kemiska bindningar uppstår genom 

absorption mellan partiklar i vattnet och partiklar i filtermaterialet.  

Det finns filtermaterial med olika porositet. Ju högre porositet materialet har, desto större 

utrymme för absorption av partiklar från vattnet. Under filtreringen uppstår ett ökat motstånd 

på grund av partiklar från vattnet som fastnar i sandbädden. Ytmotståndet som uppstår hindrar 

nya partiklar att filtreras igenom sandbädden, vilket ger upphov till ökat tryck och stigande 

vattennivå i sandfiltret. När trycket eller vattennivån blir för stort, startas automatiskt 

backspolningen i sandfiltret (se figur 2). 

När sandfiltret startar backspolningen pumpas spolvatten underifrån sandbädden, vilket gör 

att sandbädden lyfts och filtrerade partiklar släpper från sandkornen och spolas ut ur filtret. 

Efter backspolningen (vilket vanligtvis pågår under 10–30 minuter) startar 

filtreringsprocessen igen (Crittenden 2012). 

Sandfiltren är tänkta att placeras efter sedimenteringsbassängen. Vattnet som rinner ut från 

sedimenteringsbassängen pumpas in i sandfiltren som filtreras en sista gång innan vattnet 

rinner ut i Göta Älv. Slam som eventuellt flyter med ut från sedimenteringsbassängen stoppas 

även i sandfiltren.  
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Figur 2. Sandfiltrets två olika filtreringslägen och hur vatten går igenom filtret (Öhman, Welander & 

Andersson 2013). 

7.2 Skivfilter 

Skivfiltret som visas i figur 3 är en annan typ av filterteknik som även kan appliceras i 

reningsverk istället för sandfiltret. Roterande skivfilter är utformade för mikrosilning av stora 

flöden. Silen är uppbyggd av flera cirkulära filterskivor och antalet skivor är beroende av 

flödet. Filterskivorna är nedsänkta till 55-65% i vattnet och är installerade horisontellt på en 

roterande axel. Filtermaterialet består vanligtvis av olika typer av polyester och har 

öppningsstorlekar mellan 10–100 μm. Processvattnet som skall renas, rinner igenom 

skivfiltret och de fasta partiklarna i vattnet fastnar i filterskivorna.  

Under filtreringsprocessen roterar inte axeln med filterskivorna, vilket gör att filterytan som 

täcks utav vatten gradvis mättas av partiklar. När den förinställda tryckskillnaden uppstår i 

skivfiltret börjar axeln med skivorna att rotera. Samtidigt startar spolrampen som med filtrerat 

vatten spolar rent filtren från partiklar och slam.  

De bortspolade partiklarna rinner ner i ett tråg som sitter under segmentöppningarna innan de 

matas ut i det icke filtrerade processvattnet igen. Filtreringsprocessen pågår kontinuerligt 

medan filterskivorna rengörs (RoDisc Roterande skivfilter u.å.). 

Skivfiltret är tänkt att installeras efter sedimenteringsbassängen och innan utloppsrännan. 

Tanken är att skivfiltret ska vara ett sista reningssteg som filtrerar vattnet en sista gång och 

fångar upp slam som tagit sig över avdragsrännorna. Alternativet är att avdragsrännorna tas 

bort och i stället installera två skivfilter i vardera bassäng. Skivfiltret ska som sagt vara 

nedsänkt till 55-65% i vattnet och skulle kunna placeras i sedimenteringsbassängen där 

avdragsrännan sitter för tillfället. Slamflykt är ett av de vanligaste problemen som sker i 

sedimenteringsbassängen. Skivfiltret kan vara ett alternativ för att undvika att slam följer med 

ut till recipient. 

 

 

 

 

 

Figur 3. Skivfiltrets komponenter och uppbyggnad, även hur vattnet går igenom filtret (RoDisc Roterande 

skivfilter u.å.). 
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7.3 Gallerfilter 

I reaktorbassängen är det önskvärt att hålla kvar det aktiva slammet och inte låta det flyta med 

ut i sedimenteringsbassängen. Förslaget är att installera gallerfilter i utgående kanal från 

bassäng T-6031 som visas i figur 4. Gallerfilter finns i olika utföranden och med varierande 

filteröppningar. Ett gallerfilter med rätt dimensioner på filteröppningarna kan hålla kvar 

slammet och samtidigt släppa vidare processvattnet till sedimenteringsbassängen. Gallerfiltret 

kommer att påverka flödet till sedimenteringsbassängen och behöver underhållas/rengöras för 

att undvika igensättning.  

Gallerfilter kan även installeras vid avdragsrännorna i sedimenteringsbassängerna för att hålla 

kvar flytslammet på ytan och förhindra slamflykt som visas i figur 4. Det flytande slammet 

sjunker till botten om det får tillräckligt med tid på sig att hållas kvar i bassängen.  

 

 

 

 

 

Figur 4.  Flödesschema över oxiska delen och sedimenteringsbassängen på Biotreatern och var gallerfilter kan 

placeras, dessa är markerade i rött (St1 Refinery AB 2007). 

7.4 Sprutmunstycken och tak 

Sedimenteringsbassängen har idag ett fåtal sprutmunstycken, som har i uppgift att slå 

slammet till botten av bassängen. Sprutmunstyckena spolar vatten ner på slammet, slammet 

blir tungt och sjunker till botten. Förslaget är att installera fler sprutmunstycken över hela 

sedimenteringsbassängen, så att det konstant ”regnar” i bassängen, detta illustreras i figur 5. 

Detta bör göras för att få slammet att sjunka från ytan till botten hela tiden och undvika 

slamflykt. 

Under sommaren stiger temperaturen i sedimenteringsbassängen. Då solen skiner frodas flera 

olika organismer som kan skada processen. För att förhindra algblomning och tillväxt av 

flytande organismer skulle ett tak över bassängen vara ett lämpligt alternativ för att undvika 

detta (se figur 5). 

.  

 

 

Figur 5. Skiss på 

sedimenteringsbassängen. Var tak och sprutmunstycken är tänkta att placeras är rödmarkerade (St1 Refinery AB 

2007). 
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7.5 Reglering och övervakning 

I nuläget sitter handmanövrerade reglerspjäll i de två kanaler som går från T-6031 till 

sedimenteringsbassängerna T-6034A/B. Dessa reglerspjäll kan strypa eller öppna flödet vid 

respektive kanal till sedimenteringsbassängerna. Om det är mycket flytslam, slamflykt eller 

algtillväxt i en utav bassängerna och bra sedimentering i den andra, kan teknikern reglera 

flödet på någon eller båda kanalerna.  

Man reglerar flödet till sedimenteringsbassängerna för att balansera upp sedimenteringen och 

undvika flytslam, samt slamflykt. Tanken är att byta ut dessa handmanövrerade reglerspjäll 

till elektroniska reglerspjäll som kan styras från kontrollrummet. Tillsammans med 

flödesmätare i båda kanalerna och slamnivåmätare i bassängerna, kan de elektroniska spjällen 

regleras för att uppnå optimal sedimentering, detta illustreras i figur 6. 

 

 

 

Figur 6. Flödesschema över oxiska delen och sedimenteringsbassängen på biotretern, röd markerat är 

flödesgivare, elektroniska reglerspjäll, slamnivågivare och doseringsmätning och var dessa kan placeras i 

processen (St1 Refinery AB u.å.-g). 

Ett exempel är, att slamnivåmätaren ger signal för hög slamnivå i sedimenteringsbassängen 

och skickar signal till det elektroniska reglerspjället att strypa flödet, alternativt att 

slamnivåmätaren ger larm till kontrollrummet så tekniker/operatör kan reglera flödet in.  

Flödesmätarna i kanalerna ger information om aktuellt flöde i respektive kanal vilket ger 

bättre information och översikt över processen.  

8. Framtida underhåll för Biotreatern 

De hydrauliska bottenskraporna i sedimenteringsbassängerna T-6034A/B, har till uppgift att 

skrapa tillbaka slam som sjunkit ner på botten av bassängen. Eftersom det är mycket 

slamflykt i sedimenteringsbassängerna så vet personalen inte om bottenskraporna finns kvar 

eller har rostat bort. Det är omöjligt att se uppifrån ytan om skraporna är funktionsdugliga 

eller inte. Skraporna har en viktig funktion för att anläggningen skall fungera korrekt. 

Slammet vilket ligger på botten skall skrapas tillbaka och tas hand om i centrifugen. 

Om inte bottenskraporna finns kvar kommer hela sedimenteringsbassängen bli slamfylld med 

tiden. Det har varit på tal om att beställa dykare som kan simma ner i 

sedimenteringsbassängen och undersöka om skraporna finns kvar eller inte. Detta är en viktig 

kontroll om man vill att anläggningen ska fungera.  
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Finns inte skraporna kvar måste nya installeras. För att kunna installera nya skrapor måste 

eventuellt sedimenteringsbassängen tömmas, vilket är ett relativt omfattande projekt. 

Anläggningen har också ett flertal bottensänkta pumpar t.ex. P-6033A/B som har i uppgift att 

pumpa tillbaka en del utav reaktorvattnet till inloppsbassängen T-6030.  

Dessa pumpar är som tidigare nämnt bottensänkta, vilket betyder att pumparna arbetar under 

vatten. P-6033A/B har ofta havererat på grund av slam som fastnar på motorns kylflänsar, 

vilket kan leda till överhettning. Pumparna har fått bytas ut och reparerats ett flertal gånger 

och detta har påverkat anläggningens funktion negativt, eftersom returflödet ändras. En 

lösning till detta skulle vara att byta till pumpar som placeras ovan ytan. Dessa pumpar kan 

lättare underhållas och problemet med överhettning kommer att försvinna (St1 Refinery AB 

2007). 

9. Diskussion 

Sannolikt kommer ny filtreringsteknik som vi nämnt i rapporten att behövas tillämpas i 

anläggningen, för att kunna eliminera slamflykt helt. Vi har inte gjort någon kostnadskalkyl 

eller tagit fram någon dimensionerade data kring våra förbättrings- och underhållsförslag. 

Detta eftersom tiden har varit begränsad. Vi tycker det är positivt att St1 Refinery AB tar 

problemet med slamflykt i Biotreatern på stort allvar och att de har varit de väldigt 

hjälpsamma med information och förslag till projektet. All information och input vi har fått 

hjälp med, har gjort att vi har lyckats få en god kunskap om Bioteatern, vilket har underlättat 

för oss när vi tagit fram våra förbättringsförslag. 

Många av våra förbättringsförslag som t.ex. skivfiltret och sandfiltret har visats vara effektiva 

hos andra företag där vattenrening tillämpas på liknande sätt. Vi har inte kunnat testa våra 

lösningar och förbättringsförslag i den verkliga processen, vilket har varit negativt för 

projektet och resultatet.  

10. Slutsats  

Syftet med projektet har varit att ta fram lösningar för att minska slamflykten i 

sedimenteringssteget för Biotreatern. Vi har lyckats ta fram konkreta och rimliga 

förbättringsförslag till anläggningen och nu är det upp till St1 Refinery AB:s ledning att ta 

beslut om våra förslag skall genomföras eller inte. Vi har fått en god kunskap om Biotreatern, 

hur processen fungerar och vad som sker i de biologiska stegen. Med kunskap om 

anläggningen och vad som sker i processen har vi lättare kunnat ta fram nya lösningar och 

filtreringstekniker för att minska slamflykten.  

Vi hoppas att St1 Refinery AB kan ta del av denna rapport för att i framtiden kunna 

genomföra en uppgradering av Biotreatern, så att anläggningen kan minska problemet med 

slamflykt. 
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Bilaga 1.  Processflödesschema över Biotreatern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(St1 Refinery AB u.å.-g) 



 

17 

Bilaga 2. Procesflödesschema över oxiska delen och sedimenteringsbasängen för 

Biotreatern med förbättringsförslag. 
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