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Forskning och utbildning inom VA-teknik
i Mälardalen med omnejd
VA-kluster Mälardalen är ett forsknings- och utbildningskluster inom vatten och avloppsområdet. Klustret
bildades 2010 och samarbetar brett kring frågor som rör avloppsvatten- och slamhantering. Medlemmar
är universitet och högskolor, VA-organisationer och forskningsinstitut, som tillsammans forskar för att
öka resurseffektiviteten i VA-systemet. Mälardalsklustret är ett av fem projektprogram för högskolor och
universitet som har stöd från Svenskt Vatten Utveckling. Klustret har också finansiellt stöd från ett antal
VA-organisationer i Mälardalsregionen.
Under klustrets tre första verksamhetsår har samarbetet tagit form och nya medlemmar har anslutit sig.
Denna slutrapport ger en översiktlig bild av vad ett regionalt forskningskluster inom VA-teknik kan
innebära för dess medlemmar och för branschen i stort. För mera information om klustrets aktiviteter och
forskningsprojekt hänvisas till klustrets årliga verksamhetsberättelser utgivna som SVU C-rapporter samt
klustrets hemsida – www.va-malardalen.se.

Klustrets inriktning
Kompetensen inom VA-kluster Mälardalen är bred
och täcker in hela systemet från avloppsvatten till
återföring. Vår styrka är att både reningsverk och
forskare arbetar tillsammans med de utmaningar
som branschen står inför. Den samlade kompetensen bland klustrets medlemmar inom mätteknik, styrning och modellering med tillämpning
mot avloppsvattenrening är unik i Sverige.

VA-branschen i Mälardalen samt bidra med informationsspridning både i Mälardalen och nationellt.
På forskningssidan arbetar klustret för att hitta
lösningar för att effektivisera avloppsrening och
slamhantering med hänsyn tagen till energi och
resursutnyttjande. Klustrets prioriterade forskningsområden under perioden 2010–2012 var:
•
•
•

VA-kluster Mälardalen har under perioden 2010 till
2012 arbetat för att vara ett stöd för verksamheten
hos VA-organisationerna i Mälardalen. Genom
klustret vill vi skapa en mötesplats för aktörer från
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Medlemmar i VA-kluster Mälardalen
vid slutet av 2012. Tekniska Verken i
Linköping, Norrköping Vatten, Örebro
kommun och Växjö kommun blev
medlemmar hösten 2012.
Förkortningar
IVL: IVL Svenska Miljöinstitutet
JTI: JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik
KTH: Kungliga tekniska högskolan
SLU: Sveriges lantbruksuniversitet
UU: Uppsala universitet
LU: Lunds universitet
MDH: Mälardalens högskola

Mälardalens högskola har tittat på den mikrobiella aktiviteten
i aktivslamprocessen i Västerås och Eskilstuna. Resultaten
visar att den mikrobiella populationen var mer diversifierad
och robust i Västerås än i Eskilstuna. Detta kan bland annat
bero på en större variation i kvävehalt i det ingående vattnet
i Västerås.
Mälardalens högskola har gjort studier på algodling i avloppsvatten blandat med sjövatten. Resultaten visar på en
god algtillväxt och en signifikant minskning av ammoniumhalten i vattnet. Algerna har därefter skördats och använts
som substrat i biogasproduktion.
Fotobioreaktor i labskala.
Foto: Ivo Krustok

Forskning och utbildning
i samarbete
Samtliga VA-organisationer i klustret har varit
involverade i forskningssamarbetet under 2010
till 2012. I Stockholmsregionen samarbetar man
inom energieffektiv luftning och biogasproduktion.
Tillsammans med Uppsala universitet och IVL
initierade Syvab, Käppalaförbundet och Stockholm
Vatten ett industrifinansierat doktorandprojekt
inom området reglerteknik för effektiv luftning av
aktivslamprocessen. Projektet startades upp under
våren 2010. Hösten 2012 startades ett liknande
projektsamarbete inom biogasproduktion i samarbete mellan IVL, Syvab, Käppalaförbundet, KTH
och SLU.
Uppsala Vatten samarbetar med SLU inom energieffektiv hygienisering av slam genom ureatillsats.
I Mälardalsregionen samarbetar man inom effektivisering och optimering av reningsprocessen i
kommunala reningsverk. Ett doktorandprojekt med
syfte att studera processerna i aktivslambassängen
initierades 2008 av Mälardalens högskola tillsammans med Mälarenergi och Eskilstuna Energi och
Miljö. Projektet erhöll stöd av KK-stiftelsen och
resulterade i en licentiatexamen 2010. Hösten 2011
startade Mälardalens högskola ett nytt projekt tillsammans med Mälarenergi och Eskilstuna Energi
och Miljö. En ny doktorand antogs och studierna
har framförallt fokuserat på innovativa och energieffektiva lösningar för att optimera den biologiska
reningen.
Under 2010 fick klustersamarbetet flera gemensamma projekt finansierade inom Formas/SVUutlysning Sustainable Water Management:
•

Minska utsläppen av växthusgaser från svensk
hanteringen av avloppsvatten och avloppsslam
(Projektledare: SLU. Medverkande: JTI, IVL,
och KTH med stöd från Syvab, Käppalaförbundet, Ragnar Sellbergs Stiftelse, Uppsala Vatten
och Avfall AB, Sunne och Karlstads kommuner)

•

Utveckling av operationella strategier och
dynamiskt analysverktyg med fokus på energieffektivisering av avloppsreningsverk (Projektledare: Lunds universitet. Medverkande:
Uppsala universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet)

•

Användning av Anammox för en förbättrad
kväveavskiljning vid avloppsverk (Projektledare: KTH. Medverkande: Göteborgs
universitet och Chalmers)

Under hösten 2012 startade VINNOVA-projektet
Morgondagens kommunala vattenrening, där VAklustrets forskningsaktörer samarbetar med företag
i VA-branschen för att utveckla en produktionsanläggning för nyttigheter; näringsämnen, energi
och återvinningsbart vatten.
Vid slutet av 2012 handleder klustrets lärosäten
18 doktorander inom VA-området. Doktoranderna forskar bland annat på anammoxprocessen,
modellering och reglerteknik, biogasproduktion och
växthusgasutsläpp från VA-systemet.
Genom samarbeten mellan VA-organisationer och
lärosäten/institut har man från VA-organisationernas sida möjlighet att påverka forskningsagendan
genom att initiera projekt med bäring på de egna
processerna. I forskningssamarbeten skapas
dessutom en naturlig möjlighet till utbildning av
personal hos VA-organisationerna. Genom klustersamarbetet förbättras möjligheterna att utföra
examensarbeten i samarbete med VA-organisationerna. Examensprojekt är en projektform som lätt
går att anpassa till VA-organisationernas behov och
som också förbereder nya studenter för ett arbete
inom VA-branschen.
Tre SVU-rapporter kommer publiceras inom kort
från projekt som fått stöd från klustersamarbetet.
Rapporterna belyser styrning och övervakning av
anammoxprocessen, styrning av luftningsprocesser
i reningsverk samt hygieniseringsteknik för säker
återföring av fosfor i kretsloppet.

LTH, IVL och UU jobbar i projektet Utveckling av operationella
strategier och dynamiskt analysverktyg med fokus på energieffektivisering av avloppsreningsverk. Arbetet syftar till att
utveckla ett verktyg för att analysera energieffektivitet och
klimatpåverkan från avloppsreningsverk. Som grund för utvecklingen av verktyget utnyttjas det existerande IWA BSM2,
vilket i dagsläget utvärderar vattenkvalitet och driftskostnader.
Preliminära resultat indikerar att energieffektiviseringar kan
öka de totala växthusgasutsläppen pga. ökade lustgasutsläpp.
Detta visar på styrkan i att integrerat utvärdera multipla kriterier med dynamiska modeller för att undvika suboptimering.

Klustrets workshop i Västerås 2010.

Mötesplatsen
VA-kluster Mälardalen har skapat en ny regional
mötesplats där VA-frågor kan diskuteras inom
branschen. Genom regelbundna ledningsgruppsmöten kan deltagarna hålla sig uppdaterade
med vad som är på gång inom forskning och
utveckling på lärosäten och VA-organisationer.
Klustrets hemsida (www.va-malardalen.se) har
skapat ett forum där nyheter och examensarbeten
läggs upp löpande, och där man kan läsa på om
medlemmarna som ingår i samarbetet.

både för intern diskussion inom klustret och med
externa gäster utanför klustersfären.

Genom nyhetsbrevet når klusterhemsidans nyheter
ut till de som är intresserade av klustrets verksamhet. Klusterinternat och workshops har anordnats
på olika teman där såväl forskningsresultat som
VA-organisationernas framtidsfrågor lyfts fram

För VA-organisationerna kompletterar VA-klustret
befintliga nätverk inom branschen där man kan
diskutera utvecklingsfrågor och samarbetsprojekt
VA-organisationerna emellan. Klustret ger också
insyn i vad som är på gång inom forskningsvärlden.

Genom klustret får doktorandgruppen en naturlig
mötesplats i samband med klustrets möten och
genom egna träffar. Doktorandnätverket kan komplettera de kontakter som skapas inom respektive
forskargrupp och ger utrymme för diskussioner om
hur det är att doktorera samt möjligheter att sprida
tips och idéer.

SLU och JTI har inom projektet – Minska utsläppen
av växthusgaser från svensk hantering av avloppsvatten och avloppsslam – undersökt växthusgasemissioner från lagring och efter spridning av
avloppsslam. Emissionerna av både lustgas och
metan under lagringen minskar med lägre lagringstemperatur. Lagring av ureabehandlat slam under
täckning gav låga emissioner av både metan och
lustgas. Efter spridning gav nedbrukning av slammet efter fyra timmar lägre lustgasemissioner än
nedbrukning direkt efter spridning. Efter spridning
av ureabehandlat slam på våren var emissionerna
av lustgas lägre än efter spridning av mesofilt rötat
slam på hösten.
Spridningsförsök.
Foto: Agnes Willén

Utbildning för framtiden
VA-branschen behöver rekrytera nya medarbetare
de närmsta åren. Inom VA-kluster Mälardalen
utbildas civilingenjörer och masterstudenter inom
VA-teknik. Klustersamarbetet har förbättrat möjligheterna för lärosätena att göra gästspel på varandras kurser. Det har också gett utrymme att samarbeta kring det terminsblock i VA-teknik som ges
i samarbete mellan SLU och Uppsala universitet
på avancerad nivå inom civilingenjörsprogrammet
Miljö- och vattenteknik. Cirka 25 studenter läser
terminsblocket varje år och flera studenter

fortsätter att arbeta inom branschen. Inom VAklustret utförs varje år ett tjugotal exjobb inom VAområdet, flera av dem i samarbete med klustrets
VA-organisationer eller på forsknings- och demonstrationsanläggningen Hammarby Sjöstadsverk.
Tack vare klustret gavs en doktorandkurs inom
Avancerade VA-system under hösten 2011. Kursen
hade även deltagare från VA-organisationerna.
Baserat på denna kurs har ett förslag på kurs för
yrkesverksamma skickats till Svenskt Vatten.

KTH har i pilotanläggningen på Hammarby Sjöstadsverk
studerat en enstegs deammonifikationsprocess med
nitritation/anammox i MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor). Projektet har undersökt hur man kan styra, övervaka
och optimera deammonifikationsprocessen och man har
tittat på den mikrobiella aktiviteten i biofilmen. Resultaten visar att det går att öka aktiviteten hos anammoxbakterierna och minska energiförbrukningen genom
att introducera en oluftad period i driften (intermittent
luftning). Redoxpotential kan vara en pålitlig parameter
för att styra processen. Vidare visar mätningar att lustgasemissionerna i nitritation/anammox-processen
uppgår från 0,4 till 2 procent av inkommande kvävebelastning, vilket är betydlig lägre än i traditionella kväverenings-processer med denitrifikation och nitrifikation.
Anammoxpiloten på Hammarby Sjöstadsverk.
Foto: Jinjing Yang

Slutsatser från projektåren 2010 – 2012
Erfarenheter från de första tre åren med VA-kluster
Mälardalen visar att klusterformen är efterfrågad
bland Svenskt Vattens medlemmar, och fyller en
viktig funktion som delvis saknats tidigare. Klustret
har bidragit till att nya forskningssamarbeten
startats upp och även varit framgångsrikt i att söka
och få kompletterande projektmedel. Detta har
skapat ett viktigt mervärde för programsatsningen.
Genom samarbetet har möjligheterna för en integrerad och förbättrad utbildning förbättrats, både
avseende grundutbildning, forskarutbildning och
utbildning för yrkesverksamma.
Det har tagit tid att få igång samarbetet inom en så
pass stor gruppering som VA-kluster Mälardalen,

men det har varit värdefullt att kunna skapa
gemensamma arbetsformer under de första
verksamhetsåren. Personliga möten är viktiga för
att skapa samarbeten och mervärde i ett
forskningskluster.
Engagemang och involvering från klustrets VAorganisationer är grundläggande för att samarbetet
skall fungera, och det behöver klustret fortsätta att
arbeta aktivt med i framtiden. Hittills vittnar medverkande VA-organisationer om att klustret varit
givande för dem.
Sammanfattningsvis kan det konstaterats att
projektprogrammet bekräftat att klustertanken
fungerar, och har en viktig funktion att fylla.

Tillsammans med Stockholm Vatten,
Käppalaförbundet och Syvab undersöker
IVL och UU hur man kan styra luftningen
energieffektivt med bland annat ammoniumåterkoppling. Ammoniumåterkoppling beräknar ett varierande syrebörvärde
baserat på utgående ammoniumhalt.
Tidigare forskning har visat på en besparingspotential på mellan fem till 20 procent
med ammoniumåterkoppling.
Resultaten från Stockholmsverken bekräftar detta, till exempel har man på Käppalaverket gått ner cirka 1 mg/l i syrehalt
tack vare ammoniumåterkoppling jämfört
med konstanta syrehalter med bibehållen
kväverening.
Mätningar visar även att luftgasavgången
inte ökat till följd av ändringen i syrehalt.
Förutom energibesparing bidrar tekniken
med ökad robusthet mot störningar.

Luftflödesventil på Himmerfjärdsverket.
Foto: Linda Åmand

Åren i korthet

2010:

Under klustrets första verksamhetsår lades mycket
arbete på att hitta gemensamma arbetsformer.
En struktur med styrgrupp, ledningsgrupp och
klustergrupp togs fram. Strukturen för årliga
verksamhetsdokument, bestående av verksamhetsplan och verksamhetsberättelse, arbetades fram.
Tillsammans med tre VA-organisationer startade
ett industrifinansierat doktorandprojekt. Ett viktigt
mål under det första året var att stärka finansieringen inom klustret. Detta lyckades väl och
klustrets medlemmar var framgångsrika i att söka
och få kompletterande projektmedel. Under året
startades VA-klusters hemsida. Klustrets första
årliga workshop anordnades i Västerås. Besökarna
kom såväl från klustrets medlemmar som mindre
kommuner i regionen, konsultföretag, media och
tekniktillverkare och distributörer. En utbildningsgrupp i klustret bildades under året för samverkan
inom grundutbildning, forskarutbildning och
utbildning för yrkesverksamma.

2011:

Under 2011 gick JTI - Institutet för jordbruks- och
miljöteknik med i klustret. Den 17 till 18 augusti
anordnade klustret ett tvådagarsinternat på temat
”Nya krav – nya gemensamma utmaningar”. Under
internatet gavs presentationer av representanter
från Miljödepartementet, Länsstyrelsen Stockholm,
Lantbrukarnas Riksförbund, IVL Svenska Miljöinstitutet och Svenskt Vattens avloppskommitté.
Den 14 december höll VA-kluster Mälardalen sin
andra workshop. Vid workshopen, som anordnades på Henriksdals reningsverk, presenterade
Örebro kommun, Käppalaförbundet, Syvab och
Stockholm Vatten strategier för hur de planerar för
nya utsläppskrav. Klustret gav under hösten en ny
doktorandkurs – Advanced Wastewater Systems –
med 19 deltagare. Lärosätena i klustret samt
projektprogrammet VA-teknik Södra och IVL Svenska Miljöinstitutet bidrog med undervisning inom
sina respektive forskningsområden. Doktorandkursen var öppen för anställda på klustrets VAorganisationer och två av deltagarna kom från
dessa.

Himmerfjärdsverket, Grödinge

2012:

Mälardalsklustret startar ett klusternätverk för alla
som är intresserade av att följa klustrets verksamhet. Nätverket består av cirka 120 personer från
hela VA-Sverige. Klusternätverket får sedan hösten
2012 nyhetsbrev om vad som är på gång inom
klustret. Under våren 2012 kontaktade klustret flera
VA-organisationer och berättade att klustret inför
en ny ansökan gärna tar emot fler medlemmar.
Växjö kommun, Örebro kommun, Norrköping Vatten och Tekniska Verken i Linköping tackade ja och
fick möjlighet att träffa och diskutera med klustrets
medlemmar på ett tvådagarsinternat i augusti.
Internatet syftade till att diskutera forskningsagendan och samarbetsmöjligheter för perioden
2013 till 2015. På internatet tog VA-organisationerna ett initiativ till att starta en processingenjörsgrupp inom klustret för att utbyta erfarenheter
och initiera samarbeten. 2012 års workshop
anordnades i Uppsala där forskningsresultat från
klustrets tre första verksamhetsår presenterades.

Åsikter om VA-kluster Mälardalen från klustrets
VA-organisationer
Eskilstuna Energi och Miljö:

Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) anser att
Mälardals-klustret är en viktig sammanslutning för
att få till en gemensam plattform för samarbete
inom avloppsrening, biogas mm i Mälardalsregionen (men även nationellt). Kommunikationen
och samarbetet kring forskning, utveckling och
utbildning i regionen skulle inte vara på den nivån
det är idag utan klustret. Vi kan tydligt se att genom
samarbetet mellan olika aktörer i klustret har flera
forskningsansökningar beviljats sedan klustret
startade. Genom att även skapa undergrupper i
klustret med möten för t.ex. processingenjörer i
regionen kan samarbetet mellan organisationerna
utvecklas på ett naturligt sätt. EEM anser att klustret har skapat nya kontaktvägar mellan lärosäten
och övriga aktörer inom regionen som har varit till
nytta för oss.

Käppalaförbundet:

Framtiden kräver nytänkande och kreativa lösningar. Ett välfungerande samarbete mellan
universiteten och VA-bolagen är en nödvändighet.
VA-kluster Mälardalen har en given plats i utvecklingsarbetet och fungerar som en plattform för
stora delar av Käppalaförbundets utvecklingsarbete.
Inför kommande klusterperiod är det viktigt att
reningsverken på nytt finner gemensamma
frågeställningar för samarbete liknande luftargruppens. Trots olika utformning på verken finns en
grundläggande problematik som bör lösas gemensamt. Exempel på gemensamma frågeställningar
är samarbeten inom biogasoptimering, utsläpp av
växthusgaser, slamavyttring, läkemedelsrester och
nya tekniker för kväve- och fosforavskiljning.

Stockholm Vatten:

VA-kluster Mälardalen är en bra plattform för att få
igång forskning med nära anknytning till den egna
verksamheten. Mötena ger bra tillfällen att prata
med andra aktörer inom VA och att knyta kontakter.
Klustret förenklar processen med att skapa
examensarbeten och hitta bra studenter samt att
få till industridoktorander.

Syvab:

Vid starten hade Syvab en ambition att öka satsningen på forskning och utveckling. Under flera
år hade varken doktorand- eller examensarbeten
utförts på Syvab och anledningen var till stor del
att det var svårt att ensamt finansiera ett arbete.
Tack vare klustret har en gemensam finansiering
av industridoktorander möjliggjorts och under
dess första tre år har Syvab finansierat ett projekt
tillsammans med Käppalaförbundet och Stockholm
Vatten.
En lärdom är att det är lättare att hitta ett gemensamt projekt om reningsverken börjar med att
gemensamt ta fram ett för alla intressant ämne.
Sedan får lärosätena, om de är intresserade,
presentera hur de kan uppfylla behovet.

Uppsala Vatten:

Uppsala Vatten ser ett stort värde i att kopplingen
mellan forskningsaktörer och VA-organisationer i
regionen har en koordinator i form av ett VAkluster. Det blir enklare att dela erfarenheter och
initiera projekt, inte minst genom personliga
kontakter. Samarbete vid examensarbeten och
doktorandstudier samt tillgång till lokaler som är
anpassade för forskning och utveckling öppnar för
nya möjligheter att uppnå en effektiv och miljövänlig VA-hantering.

Kungsängens reningsverk, Västerås

Syvab biogasanläddning, Grödinge

Publikationer från VA-kluster Mälardalen 2010-2012
Publikationer från projekt med stöd från Svenskt Vatten Utveckling eller Svenskt Vattens
medlemmar. Konferensbidrag är inte inkluderade i listan.
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