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    Abstract 
  
Deficiencies in biotreatment due to uncontrolled growth of filamentous microorganisms 
is a problem for wastewater plants worldwide. The project was assigned with the task of 
reducing the growth of filamentous bacteria at the paper mill SCA Munksund.  
  
12 bacteria and 1 fungi species were presented to the project as problematic due to their 
filamentous properties. Operating parameters affecting filamentous growth was 
examined and presented. The information gathered showed that a decrease in 
filamentous growth for 5 especially problematic bacteria could possibly be achieved by 
raising the DO, increasing the concentration of nutrients and decreasing the sludge age. 
Other parameters affecting the growth of filamentous bacteria, such as pH, temperature 
and F/M were found to be too diverse among the examined species.   
 
Alternative solutions not focused on finding optimal operating parameters was also 
investigated. Treatment using a feast-famine approach, installation of an anaerobic 
selector or ozonation of return sludge have been found to improve sludge quality.  
 
A statistical analysis was also performed on operating data. Methods used were Principal 
component analysis, Clustering and Logistic regression. These were used as a proof of 
concept rather than providing meaningful data for an operating window. 
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Projektbeställning 

Företaget SCA Munksund har av projektgruppen beställt en litteraturstudie med ett körfönster 
som resultat. Med körfönster menas ett förslag på konkreta värden av körparametrar. Detta 
ska syfta till att minimera okontrollerad tillväxt av filamentösa bakterier, vilka försämrar 
SCA Munksunds avfallsvattenrening. Parametrar som ska analyseras för att hitta ett optimalt 
körfönster är pH, temperatur, näringshalt, F/M, syretillgång, slamålder och septicitet.  

Rapportens upplägg 

Projektgruppen behandlade beställningen med en litteraturstudie och statistisk analys. 
Rapporten delas upp i fyra sektioner. Sektion 1 och 2 behandlar litteraturstudien och sektion 
3 behandlar den statistiska analysen. Ett gemensamt förslag presenteras därefter i sektion 4 
där respektive resultat diskuteras.  

Ansvarsområden 

Arbetet delades upp i två huvudområden; litteraturstudie och statistisk analys. Edvin von 
Euler och Cornelia Arnroth arbetade i huvudsak med den statistiska analysen men har även 
bidragit till delar i rapportskrivandet såsom etisk analys och bakgrund. Klara Lindbäck, 
David Hedar, Oskar Stenerlöw, Gabriel Chumpitaz Chavez var ansvariga för djupgående 
informationsanskaffning om filamenterande bakterier och att sammanställa en tabell med 
värden på parametrar som gynnar filamentering.  
  
 
 

Ordlista 

  AUC Area under the curve 

BOD Biological Oxygen Demand 

COD Chemical Oxygen Demand 

DO Dissolved Oxygen 
EDTA  Etylendiamintetraättiksyra 

FISH Flourescent in situ hybridization 

F/M Food/Microorganism 

MLSS Mixed Liquor Suspended Solids 

PCA Principal Component Analysis 

ROC Receiver Operating Characteristic 

SVI Sludge Volume Index 

SV30 Sludge Volume 30 (min) 

TSS Total Suspended Solids 
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1. Biorening 

Reningsverk världen över står allt för ofta inför problematik vid bioreningsprocessen. 
Biorening är en av de främst använda biotekniska metoderna för vattenrening, men komplex 
dynamik och biologisk diversitet vid processen gör att den blir svår att kontrollera. I 
anläggningar som rymmer tusentals kubikmeter vatten ska mikrobiella samhällen samarbeta 
för att bryta ner föroreningar och på så sätt skydda naturliga vattendrag. Driftstörningar har 
direkt negativ effekt på miljön och bör därför minimeras. 

1.1 Industriell reningsprocess vid pappersbruk 

SCA Munksund är ett pappersbruk som processar trä till papper. I processen används mycket 
vatten som förorenas av vedämnen och därmed måste renas innan det släpps ut till 
recipienten, Pite älv. Trä består av två huvudkomponenter, lignin och kolhydrater (cellulosa 
och hemicellulosa), som följer med vattnet till reningsanläggningen (Pettersen 1984). Lignin 
och kolhydrater är syreförbrukande ämnen som måste brytas ner för att minimera effekten på 
ekosystem i recipienten. Den viktigaste kemiska processen vid papperstillverkning är 
sulfatprocessen (Nationalencyklopedin, 2018). Avloppsvattnet innehåller därför ofta höga 
halter sulfater som omvandlas till vätesulfid. Detta, tillsammans med höga halter organiska 
syror, orsakar reningsvatten med vad som kallas hög septicitet (Richard et al. 2003). 
 
Rening av avfallsvatten syftar till att få ett utflöde med så lite föroreningar som möjligt. 
Reningen delas upp i primär- och sekundärsteg. Primärsteget består av försedimentering och 
sekundärsteget av en biorening i biobassäng följt av eftersedimentering, se figur 1. Inflödet 
når först primärsteget, där en försedimentering av fibrer och tyngre suspenderade ämnen sker. 
I avfallsvattnet finns ämnen som väger för lite för att sedimentera i det mekaniska steget, 
exempelvis lignin och hemicellulosa. I sekundärsteget bryts de organiska ämnena ner av 
mikroorganismer, något som kallas aktivslam, i en biobassäng där syre pumpas in från botten. 
Biobassängen innehåller totalt 8960 m3 vatten, vilket betyder att systemet verkar på stor 
skala. De organiska ämnena sedimenterar med biomassan, som mekaniskt skopas bort från 
bassängens botten. De organiska ämnena kan delas upp i chemical oxygen demand (COD) 
och biological oxygen demand (BOD), beroende på om de är biologisk nedbrytbara eller inte. 
Hur mycket syre som tillsätts mäts i mg/l, denna halt kallas dissolved oxygen (DO) 
(Wijnbladh 2007). Taket för hur mycket DO vattnet kan ta upp från luften som pumpas in 
beror av termodynamiska lagar och ligger på ca 6–8 mg/l (Food and Agriculture Organiation 
f the United Nations 2018). Aktivslam från eftersedimenteringen (se avsnitt 1.2) återanvänds 
i biobassängen för att uppnå en bra biomassa. Överflödigt slam komposteras för att hålla en 
slamålder som gynnar en hälsosam flora av mikroorganismer. Slamålder är ett genomsnitt på 
hur länge mirkoorganismerna befinner sig i biobassängen och mäts i dagar. Slamålder 
anpassas efter vilka ämnen som ska brytas ner i biobassängen, där hög slamålder är 
nödvändigt för svårnedbrytbara ämnen. Vid pappersblekning används 
etylendiamintetraättiksyra, EDTA, som kräver en hög slamålder (över 10 dagar) för att kunna 
brytas ner (Nörtemann 1999). 
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Figur 1. En schematisk bild över reningsstegen. Först sker försedimentering där fibrer sedimenterar, därefter 

biorening m.h.a. aktivslam följt av eftersedimentering. 
  

1.2 Aktivslam, ett mikrobiellt samhälle som renar vatten 

Aktivslam är ett resultat av mikroorganismer som aggregerar med hjälp av extracellulära 
föreningar och bildar så kallade flockar, se figur 2. Aktivslam är ett mikrobiellt samhälle som 
i huvudsak består av bakterier, men även arkéer och eukaryoter (Xia et al. 2018). 
Flockbildning är inte en del av mikroorganismernas normala livscykel utan en 
försvarsmekanism som induceras vid yttre stress. Reningsverk nyttjar olika metoder för att få 
cellerna att flockulera: höja temperaturen, ändra pH eller använda kemiska föreningar 
(Gregory 2013). Mikroorganismernas uppgift är att ta upp föreningar i vattnet som väger för 
lite för att sedimentera. Föreningar omvandlas till koldioxid och vatten, och restprodukter 
sedimenterar med flockarna (Wijnbladh 2007). Det är därav viktigt att densiteten hos 
flockarna är tillräckligt hög så att de ska ha god sedimentationsförmåga, något som mäts med 
sludge volume index (SVI). Densiteten kan minska vid okontrollerad tillväxt av filamentösa 
bakterier, se 1.3.3 och 1.3.4 (Cenens et al. 2000). Ett annat mått som ofta används är sludge 
volume 30 (SV30). SV30 mäts genom att en liter avfallsvatten får sedimentera i 30 minuter, 
mängden sedimenterat slam mäts i enheten ml/l.  
 
Eukaryota floran utgörs av en- och flercelliga djur. De livnär sig på bakterieceller som främst 
växer utanför eller på kanterna av flockarna. Detta är gynnsamt för aktivslammet eftersom det 
ger ett slam med mindre filament och därav med bättre sedimenteringsegenskaper. De djur 
som är vanligast i aktivslam är hjuldjur, ciliater och flagellater, se figur 2 (Eikelboom 2004). 
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Figur 2: Flockar med filament. Den röda pilen pekar på ett hjuldjur.  

Bilden är från SCA Munksund. 
 

1.3 Defekter i bioreningen   

Bioreningen är ett viktigt steg i reningsprocessen, men utgör också stora problem för 
reningsverk. Komplikationer orsakade av filamentösa bakterier kan leda till problem i 
bioreningen (Xia et al. 2018). 

1.3.1 Filamentering orsakar det största driftfelet i reningsverk 

Filamentering är ett av de största problem som reningsverk ställs inför. Fenomenet orsakas av 
mikroorganismer som inte flockulerar vid yttre stress utan istället filamenterar. Filamentering 
är en process där celler reagerar på yttre stress genom att föröka sig utan celldelning. Detta 
genererar elongering av cellerna som tillslut resulterar i stavliknade former. Stavarna kan bli 
10 till 50 gånger större än normala bakterieceller, vilket är deras främsta konkurrerande 
fördel vad gäller upptag av föda och näring (Jaimes-Lizcano et al. 2014). Filament är vid 
kontrollerad tillväxt bra för slamkvalitén då de stabiliserar bakterieflockarna (Sara Hallin, 
personlig kommunikation). Vid okontrollerad tillväxt av filamentösa mikroorganismer kan 
slamsvällning och skumning uppstå (Cenens et al. 2000). 

Filamenteringen kan ibland kopplas till hur mycket mat som finns tillgänglig (Eikelboom 
2000). Ett vanligt förekommande mått för att mäta detta är Food/Microorganism (F/M), det 
vill säga hur mycket mat det finns per mikroorganism. Detta mäts med enheten 
kgBOD×kgMLSS-1dag-1 där MLSS står för mixed liquor suspended solids och är ett mått på 
hur mycket suspenderande fasta ämnen som finns i avfallsvattnet. 

1.3.2 Filamentösa bakterier, en del av aktivslammets ekosystem 
Som nämnts ovan återfinns en mängd mikroorganismer i avfallsvatten. Det var länge okänt 
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vilka mikroorganismer som orsakade problemen med slamsvällning och skumning. År 1981 
publicerade en forskare vid namn Dick H Eikelboom en manual för hur filamentösa 
mikroorganismer kunde karaktäriseras i mikroskop (Eikelboom, manual). Den nomenklatur 
som Eikelboom införde används än idag. Karaktärisering sker via mikroskop och där skiljs 
filamenten åt enbart baserat på deras morfologi och färgning. Ingen hänsyn tas till 
bakteriernas fylogeni. Detta gör att många inte har klassats enligt normal systematisk 
namngivning (Martins et al. 2004). Vissa har normal namngivning, likt Microthrix parvicella 
(M. parvicella), medan andra vars fylogeni inte är helt kartlagd har namn som Typ 0041 
(Eikelboom, manual). Metoden är inte helt säker, vilket beror på att vissa bakterier har 
förmågan att variera sin morfologi och försvåra karaktäriseringen (Buali & Horan 1989, Foot 
et al. 1992). Ett mycket säkrare men också mer tidskrävande tillvägagångssätt är att använda 
sig av fluorescerande in situ-hybridisering (FISH), där bakteriernas unika 16S-sekvenser kan 
användas för identifiering (Amann & Fuchs 2008). 

Filamentösa bakterier har generellt en högre fitness än flockbildande bakterier. En av de 
huvudsakliga anledningarna till det är att filamenterande bakterier har en större yta. Den 
större ytan gör att de har en kompetitiv fördel vad gäller upptag av näring och föda. Det har 
även visat sig att många filamentösa bakterier lagrar energi väldigt effektivt vilket är en 
fördel vid näringsbrist (Fan et al. 2017). Generella trender visar även på att filamenterande 
bakterier överlever bättre i syrefattiga miljöer. Detta är också ett resultat av deras större yta 
som gör det enklare att ta till sig det syre som finns närvarande (Seder-Colomina et al. 2015). 
Vissa filamentösa bakterier har även alternativa metaboliska vägar och kan därmed överleva 
vid syrebrist (Eikelboom 2000). Vidare livnär sig arter på olika substrat och hittas därför i 
varierande grad på olika typer av vattenreningsverk (Richard et al. 2003).  
 
1.3.3 Försämrad rening vid slamsvällning 

Vid flockbildning aggregerar bakterier till grupper för att bättre kunna överleva (Gregory 
2013). Flockarna tenderar att vara små och för lätta för att sedimentera, men med lite filament 
struktureras de upp (Sara Hallin, personlig kommunikation). Om det finns filament i dessa 
flockar kan det inledningsvis ge stabilitet med avseende på flockarnas storlek och densitet. 
Vid för stora mängder filament kan den positiva effekten övergå till det motsatta och orsaka 
något som kallas slamsvällning. Detta sker när filament börjar växa ut ur flockarna och 
skapar broar mellan flockar eller tomrum inom dem (Eikelboom 2000). Detta försämrar 
sedimentationsförmågan då densiteten minskar. Slamsvällning ger ett högt SVI. 

1.3.4 Försämrad rening vid skumning 

Cellmembran består av fettsyror och är en hydrofob skiljevägg mellan cellens cytoplasma och 
externa lösningar. Skumning uppstår när filament, med sin relativt stora hydrofoba yta, 
fångar upp det syre som pumpas in i bassängen (Sara Hallin, personlig kommunikation). Den 
hydrofoba interaktionen gör att filament och flockar med utstickande filament stiger med 
syrebubblorna till vattenytan (de los Reyes III et al. 2001). När en tillräckligt stor mängd 
filament som binder syre samlats bildas väldigt mycket skum, och slutligen ett tjockt visköst 
lager. Skumlagret kan vara väldigt stabilt och ibland är den enda lösningen att manuellt ta 
bort det med spade. Risken att skum åker med vinden och når recipienten finns också.  
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Fenomenet påverkar inte SVI, men försämrar ändå reningsprocessen då skummet inte 
sjunker.  

2. Resultat av litteraturstudie 

Nedan följer resultatet från litteraturstudien om de tretton mikroorganismer som 
tillhandahölls, se bilaga 1. För att läsa mer om metoden som användes för litteraturstudien, se 
bilaga 2.  

2.1 Mikroorganismer 

För respektive mikroorganism redogörs morfologi, gynnande miljöer samt vilka åtgärder som 
kan vidtas för att motverka tillväxt. De bakterier som SCA Munksund pekade ut som de mest 
problematiska (Typ 021N, Sphaerotilus natans och Nocardioformer) bekräftades i 
litteraturstudien då de ofta benämns i samband med pappersbruk, slamsvällning och 
skumning. Utöver dessa så bedöms även Microthrix parvicella och Thiothrix som 
problematiska. I tabell 1 sammanfattas mikroorganismerna utifrån parametrarna som gynnar 
deras filamentering. 
 
I det mikrobiella ekosystemet som finns i avfallsvatten betraktas inte filamentös fungi som 
lika problematisk som filamentösa bakterier. Bakterier växer samt förökar sig mycket 
snabbare än svampar och har dessutom en mer central roll i bioreningen. Fungi brukar istället 
nämnas i samband med biokonvertering och återupptagande av värdefulla biomolekyler från 
biomassan, läs mer under 2.2.13. 

2.2 Sammanfattade tabell av gynnande parametrar för filamentösa 

mikroorganismer 

Litteraturstudien resulterade i en sammanställning av värden på parametrar som gynnar 
filamenteringen hos 13 olika mikroorganismer, se tabell 1. I många av studierna som används 
ges inga konkreta värden på parametrarna utan istället används godtyckliga 
ställningstaganden som låg/hög. Exempel på sådana parametrar är slamålder och 
näringshalter.  
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Tabell 1. Nedan hittas en sammanställning av undersökta bakterier. Tabellvärdena är de som enligt litteratur 
gynnar filamentbildning. Ett (-) indikerar att ett värde inte hittats. De bakterier som SCA Munksund uttryckt 

som mest problematiska är markerade med *. Utöver de som är problematiska för SCA Munksund har 
projektgruppen identifierat några som bedöms som särskilt problematiska, dessa markeras med **. 

 
 

 
 
 

2.2.1 Typ 021N 

 

Tabell 2: Sammanfattande parametrar för Typ 021N. Viktiga parametrar här är septicitet och F/M. 

 

 

Typ 021N är en grupp av filamentösa bakterier med liknande egenskaper som alla tillhör 
släktet Thiothrix. De är alla gammaproteobakterier och de kan vara heterotrofer, autotrofer 
eller litoautotrofer beroende på miljön de befinner sig i. Denna mångsidighet gör att de kan 
leva i många olika miljöer och att de är tåliga för förändringar (Onetto et al. 2017). 
Filamenten hos Typ 021N är långa i förhållande till andra bakteriers filament, vanligtvis 
mellan 500–1000 µm. Filamenten växer ofta utanför flockarna och kan på så sätt koppla ihop 
olika flockar med bakterier, vilket skapar ett slam med lägre densitet som får sämre 
sedimenteringsegenskaper (se bilaga 1). Filamenteringen gynnas av temperaturer mellan 25-
30°C och av pH 7-8, se tabell 2 (Aruga 2002). 
  
Typ 021N har visat sig ligga bakom stora problem med slamsvällning i olika reningsverk och 
är därför några av de mest studerade filamentösa bakterierna (Aruga 2002). Deras 

 
 

pH F/M 
( #$ ∗ &'(
#$ ∗ )*++ ∗ ,-$) 

Temperatur 
(°C) 

DO 
(mg/l) 

Kväve 
(mg/l) 

Fosfor 
(mg/l) 

Slamålder 
(dagar) 

Septicitet 

Typ 021N* 7-8 >0,15 25-30 <1,1 Låg Låg Hög Ja 
Typ 0092 - <0,15 >15 Låg - - >10 Ja 

N. limicola (I- III) - 0,1-0,3 - - - Låg - Ja 

Typ 0914 - <0,2 - - - - - Ja 
Typ 0041/0675 - <0,15 - - - - Hög Nej 

Typ 1851 - Låg - <1,1 - - Hög Nej 
Thiothrix(I, II)** - >0,1 - <1,1 - - Hög Ja 

S. natans* 5,8-7,8 >0,2 25–35 <3,0 Låg Låg Hög Nej 

Beggiatoa 6,5-8 0,51 10-33 1,5 - >1-2 - Ja 
M. parvicella** - <0,2 12–15 Låg - - >8–10 Nej 

Nocardioformer* - Låg 15–37 Låg - - >6–8 Nej 
H. hydrossis 7,5 Låg 26 Låg Låg Låg - Nej 

Fungi <5 - 20-40 - - - - Nej 

 
 

pH F/M 
( #$ ∗ &'(
#$ ∗ )*++ ∗ ,-$) 

Temp 
(°C) 

DO 
(mg/l) 

Kväve Fosfor 
(mg/l) 

Slamålder 
(dagar) 

Septicitet 

Typ 021N 7-8 >0,15 25-30 <1,1 Låg Låg Hög Ja 
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filamentering gynnas av höga F/M-kvoter (>0,15 kgBOD×kgMLSS-1dag-1), höga 
koncentrationer av fettsyror, låga syrehalter (<1,1 mg/l) samt låga näringshalter, speciellt låga 
halter kväve (Onetto et al. 2017, Richard et al. 2003, Guo et al. 2014). Tillväxten av Typ 
021N har även kunnat kopplas till hög septicitet. Detta på grund av att Typ 021N kan oxidera 
vätesulfid och använda svavel i sin metabolism. Slamsvällning orsakad av Typ 021N sker på 
bara några dagar och är ofta ihärdig och svår att bekämpa (Thompson et al. 2001). Typ 021N 
filamenterar mest under medelhög till hög slamålder (Martins et al. 2004). 
  
Till skillnad från slamsvällning orsakad av många andra bakterier kan slamsvällning orsakad 
av Typ 021N inte bekämpas med klorgas. Något som däremot har visat sig ha effekt är 
anaerob nedbrytning, se 2.3.2 (Asvapathanagul et al. 2015). Så kallade “frossa och fasta”-
metoder har även visat sig vara effektiva för att bekämpa slamsvällning orsakad av Typ 021N, 
läs mer om metoden under sektion 2.3.1 (Henriet et al. 2017). Ökning av näringsvärden och 
syre, minskning av F/M samt reducering av svavel är också möjliga lösningar (Martins et al. 
2004). 

  
2.2.2 Typ 0092 

Tabell 3: Sammanfattande parametrar för Typ 0092. Viktiga parametrar här är septicitet och F/M. 

 
 
Typ 0092 är en bakterie som tillhör fylumet Chloriflexi. Den skapar filament som är < 200 
µm och som ofta växer inom flockarna. Detta gör att mängden Typ 0092 ofta underskattas då 
filamenten är gömda inom flockarna och då inte syns vid till exempel mikroskopering 
(Eikelboom 2000). Typ 0092 tros ha en viktig roll för att öka flockarnas stabilitet då de 
flockbildande bakterierna binder till Typ 0092:s filament. Detta resulterar i större flockar som 
sedimenterar bättre (Welz et al. 2014).  

Filament orsakade av Typ 0092 kan enbart växa vid förhållanden med låg F/M (< 0,15  
kgBOD×kgMLSS-1dag-1), se tabell 3, det är dock inte F/M-halten som orsakar tillväxten 
(Richard et al. 2003). Typ 0092 gynnas av avfallsvatten med hög septicitet och höga halter 
organiska syror (speciellt citronsyra). Filamenttillväxten orsakad av Typ 0092 gynnas även av 
hög slamålder (>10 dagar), låg DO och är ofta dominant vid industriella reningsverk som till 
exempel pappersbruk (Martins et al. 2004).  
  
Mängden Typ 0092 i reningsverk har visats öka när mängden M. parvicella minskar. Detta 
tyder på att de kan använda samma substrat (Noutsopoulos et al. 2007). Samma studie visar 
också på att M. parvicella är mer dominant under vintern och Typ 0092 är mer dominant 
under sommaren. Typ 0092 gynnas av temperaturer över 15°C, medan M. parvicella kan växa 

 
 

pH F/M 
( #$ ∗ &'(
#$ ∗ )*++ ∗ ,-$) 

Temp. 
(°C) 

DO 
(mg/L) 

Kväve 
(mg/L) 

Fosfor 
(mg/L) 

Slamålder 
(dagar) 

Septicitet 

Typ 0092 - <0,15 >15 Låg - - >10 Ja 
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vid lägre temperaturer. För att motverka tillväxt av Typ 0092 kan syrehalten hållas hög, 
klorgas tillsättas eller så kan ett anaerobt steg tilläggas (Martins et al. 2004).   
  

2.2.3 Nostocoida limicola I-III 

 

Tabell 4: Sammanfattande parametrar för N. limicola. Viktiga parametrar här är septicitet och F/M. 

 

 

Det finns tre olika bakterier som går under namnet Nostocoida limicola (N. limicola). De är 
fylogenetiskt olika och kommer alla från olika familjer, se bilaga 1 för klassificering. 
Anledningen till att de, trots detta, går under samma namn är att de skapar liknande filament 
samt att de växer under liknande förhållanden. Filamenten är korta och växer ofta inom 
flockarna, liksom för Typ 0092 menar vissa studier att N. limicola utgör en viktig roll för 
ökad flockstabilitet (Nowak & Brown 1990). 
  
N. limicola III har visat sig vara den av de tre som orsakar störst problem vid industriella 
reningsverk, då i form av skumning. Den gynnas av avfallsvatten med hög BOD, låga 
temperaturer, brist på näring samt av hög slamålder, se bilaga 1 (Eikelboom 2000, Nowak & 
Brown 1990). N. limicola tillhör de bakterier som det gjorts mindre studier på och 
informationen varierar ofta beroende på källa. Mycket är fortfarande okänt kring dessa 
bakterier, både rent fylogenetiskt samt under vilka förhållanden de trivs se tabell 4. De flesta 
källor är dock överens om att N. limicola har liten inverkan på driften (Eikelboom 2000, 
Nowak & Brown 1990). 
 

2.2.4 Typ 0914 

 
Tabell 5: Sammanfattande parametrar för Typ 0914. Viktig parameter här är septicitet. 

 
 
Typ 0914 är en grampositiv bakterie som tillhör fylumet Chloriflexi (Eikelboom 2000). Den 
bildar filament som växer på ytan av flockarna och ibland även utanför flockarna. Den 
gynnas av höga BOD-halter samt av reducerat svavel, se tabell 5. Problem orsakade av Typ 
0914 kan bekämpas med klorgas (Bilaga 1). Typ 0914 verkar dock inte orsaka stora problem 

 
 

pH F/M 
( #$ ∗ &'(
#$ ∗ )*++ ∗ ,-$) 

Temp. 
(°C) 

DO 
(mg/L) 

Kväve 
(mg/L) 

Fosfor 
(mg/L) 

Slamålder 
(dagar) 

Septicitet 

N. limicola 
(I, II, III) 

- 0,1-0,3 - - - Låg - Ja 

 
 

pH F/M 
( #$ ∗ &'(
#$ ∗ )*++ ∗ ,-$) 

Temp. 
(°C) 

DO 
(mg/L) 

Kväve 
(mg/L) 

Fosfor 
(mg/l) 

Slamålder 
(dagar) 

Septicitet 

Typ 0914 - <0,2 - - - - - Ja 
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med slamsvällning eller skumning. Det finns bristfälligt med information om Typ 0914 då det 
inte gjorts så många studier om dess påverkan på aktivslam. Det som går att utläsa är att den 
verkar ha liten eller ingen inverkan på SVI (Eikelboom 2000). 
 

2.2.5 Typ 0041/0675 

 

Tabell 6: Sammanfattande parametrar för Typ 0041/0675. Viktig parameter här är F/M. 

 

 

Typ 0041 är en vanligt förekommande bakterie i avfallsvatten. Många studier hittar denna vid 
mikroskopering, både under laborativa experiment samt vid undersökningar av slamprover 
från vattenreningsverk (Noutsopoulos et al. 2007, Seviour et al. 1994). Typ 0041 brukar ofta 
förknippas med en annan art, Typ 0675. Hur lika dessa är när det kommer till filamenterande 
egenskaper är inte helt fastställt, men deras fysiska utseende är nästan identiskt. Båda arterna 
filamenterar inom bakterieflockar och Typ 0041 kan även växa från flockarnas utsida. 
Filamenten som Typ 0041 och Typ 0675 bildar är fyrkantiga och har en diameter på 1-2 µm. 
Längden för Typ 0041 är 100-500 µm, medan Typ 0675:s är 50-150 µm (se bilaga 1). Typ 
0675 finns det i stort sett ingen separat information om. I och med bristande information om 
skillnader mellan Typ 0041:s och Typ 0675:s förekomst har de i denna rapport behandlas som 
en och samma art. 
  
När Typ 0041/0675 förekommer i slam brukar även M. parvicella (se avsnitt 2.2.10) finnas 
närvarande (Noutsopoulos et al. 2007). Typ 0041/0675 förekommer ofta vid slamsvällning, 
men trots detta menar vissa att den inte utgör något större problem för effektiviteten av 
vattenreningen (Madoni et al. 2000, Seviour et al. 1994). Istället för att vara ett problem 
verkar bakterien snarare vara en bidragande faktor till att flockar ska kunna bildas. 
Anledningen tros vara, likt Typ 0092 och N. limicola, att filamenten som bildas av Typ 
0041/0675 uppstår inom flockarna och bidrar med stabilitet (Seviour et al. 1994). Typ 
0041/0675 antas därmed vara viktiga för att reningsprocessen ska fungera väl. 
  
Vid de undersökningar där Typ 0041/0675 hittats och bidragit till en stor andel av filament i 
avfallsvattnet har slamåldern varit högre än 7 dagar, se tabell 6. Vid lägre slamåldrar har Typ 
0041/0675 hittats, men är inte alls i samma mängd (Seviour et al. 1994). En annan parameter 
som visat sig spela roll för Typ 0041/0675:s förekomst är F/M. Lågt F/M gynnar Typ 
0041/0675:s bildande av filament, ner mot ett värde på 0,15 kgBOD×kgMLSS-1dag-

1(Richard et al. 2003). Syrekoncentrationen i vattnet påverkar också Typ 0041/0675:s 
filamentbildnande, och sker vid koncentrationer under 1,5 mg/l (Martins et al. 2004, Strom & 
Jenkins 1984). 
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( #$ ∗ &'(
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Typ 
0041/0675 

- <0,15 - - - - Hög Nej 
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Hög slamålder och låg F/M är förhållanden som gynnar filamentering hos de flesta bakterier. 
Försök har gjorts för att hitta andra parametrar som kan påverka Typ 0041/0675:s 
filamentbildande, men inga tydliga fynd har gjorts (Araújo dos Santos et al. 2015). I en studie 
i Grekland undersöktes 17 vattenreningsverk. Där upptäcktes det att under vintertid var Typ 
0041/0675 de mest eller näst mest dominerande bakterierna i 2 av 17 vattenreningsverk då 
slamsvällning varit ett problem (Noutsopoulos et al. 2007). Jämförelsevis under sommaren 
var denna siffra 4 av 17. Detta skiljer sig inte tillräckligt mycket för att dra ett antagande om 
säsong utgör en skillnad eller inte för tillväxten av filament hos Typ 0041/0675, menar 
författarna. 
  
Om problem med filamentös tillväxt hos Typ 0041/0675 uppstår kan F/M och 
syrekoncentrationen ökas (Martins et al. 2004, Richard et al. 2003). 
  

2.2.6 Typ 1851 

 

Tabell 7: Sammanfattande parametrar för Typ 1851. Viktig parameter här är DO 

 

 
Typ 1851 bildar filament som är 0,8 µm i diameter, 50-200 µm långa och växer från 
bakteriflockarnas utsida (se bilaga 1). Det finns inte så mycket information om Typ 1851 och 
vilka parametrar som gynnar dess tillväxt. Ett fåtal studier har dock genomförts. I dessa har 
det visat sig att Typ 1851 nästan uteslutande förekommer då slamåldern är hög, över 8 dagar 
och F/M är runt 0,15 kgBOD×kgMLSS-1dag-1, se tabell 7 (Richard et al. 2003).  
  
Likt många andra bakterier gynnas Typ 1851:s filamenttillväxt av låg DO. En studie fann att 
koncentrationer under 1,1 mg/l DO orsakade filamenttillväxt av Typ 1851 (Guo et al. 2014). 
En annan studie som undersökte förekomst av filamenterande bakterier i Sydafrika hittade 
Typ 1851 i ett par vattenreningsverk som behandlade industriellt avfallsvatten. Det var endast 
i ett av dessa som Typ 1851 var den mest dominanta bakterien, men inga tecken på problem 
med slamsvällning upplevdes (Welz et al. 2014). Författarna till studien menar att det inte 
kan dras någon slutsats utifrån detta resultat och att fortsatta undersökningar måste 
genomföras. 
  
Om problem med Typ 1851 uppstår kan DO och F/M ökas och slamåldern hållas låg (Guo et 
al. 2014, Martins et al. 2004, Richard et al. 2003). 
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Typ 1851 - Låg - <1,1 - - Hög Nej 
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2.2.7 Thiothrix I, II 

 

Tabell 8: Sammanfattande parametrar för Thiothrix I-II. Viktiga parametrar här är septicitet och F/M. 

 

 
Thiothrix I och II är två arter som tillhör släktet Thiothrix. Filamenten de bildar skiljer sig i 
storlek, mellan 50–500 µm och växer från bakterieflockars utsida (se bilaga 1). Trots fysiska 
skillnader påverkas deras filamentbildande av samma faktorer och kommer därför enbart 
betecknas som Thiothrix framöver (Welz et al. 2014). Thiothrix hittas nästan uteslutande i 
septiska avfallsvatten. Thiothrix är en bakterie som i sin metabolism oxiderar svavelväten 
(Martins et al. 2004). Thiothrix använder även kol i sin metabolism och trivs i miljöer där 
organiska syror såsom ättiksyra, propansyra, smörsyra och valeriansyra förekommer (Richard 
et al. 2003). Enligt studier är förekomsten av svavel i avfallsvattnet avgörande för Thiothrix 
överlevnad (Farquhar & Boyle 1972). Finns det svavel i avfallsvattnet är sannolikheten 
väldigt stor att Thiothrix lever där. 
  
Thiothrix är en av de bakterier vars filamentering kan orsaka stora driftsproblem i form av 
slamsvällning, framför allt i industriella avfallsvatten (Araújo dos Santos et al. 2015). 
Koncentrationer av svavel och organiska syror i septiskt avfallsvatten som visat sig orsaka 
oönskad filamenttillväxt har undersökts. För svavel räcker så lite som 1-2 mg/L och för 
organiska syror ger en koncentration på >100 mg/l en ökad filamenttillväxt hos Thiothrix 
(Richard et al. 2003). Thiothrix gynnas av F/M >0,1 kgBOD×kgMLSS-1dag-1, se tabell 8 
(Eikelboom 2000). 
  
Precis som de flesta andra filamenterande bakterier har Thiothrix förmågan att växa snabbare 
än flockbildande bakterier i syrefattiga miljöer. En studie har visat att bakterien förekommer i 
stora mängder i slam där DO är under 1,1 mg/l (Guo et al. 2014). Det är värt att nämna att vid 
denna syrekoncentration hittades även de andra filamenterande bakterierna Typ 021N och Typ 
1851. 
  
Slamålderns inverkan har också undersökts. Thiothrix hittas främst i medelhöga till höga 
slamåldrar (Martins et al. 2004). Det finns inga siffror på hur många dagar detta motsvarar.  
 
En lösning som behandlar en del av problemen är att använda sig av luftning av vattnet i ett 
tidigt skede av reningsprocessen (Farquhar & Boyle 1972, Richard et al. 2003). Detta i ett 
försök att minska mängden svavelföreningar i vattnet. Problemet med denna metod är att den 
istället gynnar bildandet av filament från andra typer av bakterier, framför allt Sphaerotilus 
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- >0,1 - <1,1 - - Hög Ja 
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natans (S. natans), se 3.1.8 (Richard et al. 2003). Andra förslag på lösningar inriktar också 
sig på att motverka septiciteten i avfallsvattnet. Genom att tillsätta mer näring - både kväve 
och fosfor - samt öka syretillförseln kan Thiothrix oönskade filamenttillväxt kontrolleras 
(Voelkel et al. 1974). Hur mycket av respektive näringsämne klargörs inte men ett 
förhållande av BOD:Kväve:Fosfor rekommenderas vara 100:5:1 (Voelkel et al. 1974). 
 

2.2.8 Sphaerotilus natans 

 

Tabell 9: Sammanfattande parametrar för S. natans. Viktiga parametrar här är F/M och DO. 

 

 

Spahearotilus natans är en filamentös bakterie associerad med slamsvällning i 
aktivslamprocessen. S. natans kan, beroende på näringsinnehållet i avfallsvatten, förändra sin 
fysiska skepnad och utveckla två distinkta morfologier. Enskilda stavformade bakterier eller 
filament. (Suzuki et al. 2002). Ett typiskt karaktärsdrag för S. natans är att filamenten bildas i 
så kallade mantelstrukturer. Dessa är nätverk bestående av långa kedjor av slutna 
stavformade celler (Kämpfer 1997). S. natans filament uppnår en längd på över 200 µm, med 
en diameter på cirka 1–1,5 µm. Filamentbildningen hos S. natans har ett likartad utseende 
med andra filamentösa bakterier, exempelvis Typ 0961 och Typ 021N (Eikelboom 2000). 
 
Hög slamålder och liten mängd löst syre i avfallsvatten är fördelaktiga omständigheter som 
bidrar till ökad filamenttillväxt av S. Natans, se tabell 9 (Kämpfer 1997). Ett försök där en 
koncentration av DO på 7,6 mg/L användes visade sig vara effektiv för att motverka 
filamenttillväxt. Då koncentration i stället sänktes till under 3 mg/l ökade tillväxten med 
närmare 500 % (Seder-Colomina et al. 2015). S. natans gynnas av F/M-halter som är högre 
än 0,2 kgBOD×kgMLSS-1dag-1 (Eikelboom 2000). Andra faktorer som gynnar tillväxten hos 
S. natans är temperaturer mellan 25–35 °C, pH omkring 5,8–7,8, låg halt av närsalter (främst 
kväve och fosfor) samt medelhöga/höga värden på F/M (Ferreira et al. 2014, Pellegrin et al. 
1999). 
 
  

 
 

pH F/M 
( #$ ∗ &'(
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S. natans 5,8-7,8 >0,2 25–35 <3,0 Låg - Hög Nej 
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2.2.9 Beggiatoa 

 

Tabell 10: Sammanfattande parametrar för Beggiatoa. Viktig parameter här är septicitet. 

 

 

Beggiatoa är en filamentös svavelbakterie i den mening att bakterien trivs i septiskt 
avfallsvatten. Dess närvaro i avfallsvatten från pappersbruk bidrar till den slamsvällning som 
uppstår under aktivslamprocessen (Williams et al. 1989). Beggiatoa bildar cylindriska 
och/eller diskformade celler som ordnas i långa filament, innehållandes små globuler av 
svavel (Ahmad et al. 1999). Filamentlängden brukar variera i storlek men de enskilda 
cellernas diameter ligger på 1,5–2,5 µm, där varje cell påvisar motilitet i form av ett glidande 
rörelsemönster. Beggiatoa kan därför kännas igen relativt enkelt med hjälp av cellernas 
orientering samt filamentens utseende (Eikelboom 2000). 

Beggiatoa lever i svavelrika miljöer och föredrar pH mellan 6,5–8. Värden på F/M som 
gynnar Beggiatoa brukar ligga på 0,51kgBOD×kgMLSS-1dag-1 och bakterien trivs när 
liten/måttlig mängd syre (omkring 1,5 mg/l) finns tillgängligt i omgivningen, se tabell 10 
(Williams et al. 1989). Beggiatoa är främst en kemolitotrof och använder vätesulfid som 
energikälla, där vätesulfid genom oxidation omvandlas till svavelsyra, vilket stimulerar 
tillväxt. För att erhålla kol livnär sig Beggiatoa på organiska syror och primära alkoholer, 
bestående av 2, 3 eller 4 kolatomer. Organiskt kol kan dessutom erhållas via 
koldioxidfixering i avfallsvattnet. Tillväxten gynnas också av kväveupptag, som tas upp i 
form av ammonium och nitrat (Williams et al. 1989, Wörner & Zimmermann 2000). Det 
finns även underarter inom Beggiatoa (exempelvis Beggiatoa alba och Beggiatoa 
leptomitiformis) som kan tillämpa en kemoorganotrof respektive mixotrof livsstil där 
bakterien istället använder sig av acetat respektive bärnstenssyra och tiosulfat som födokälla 
(Ghosh & Dam 2009). 
 
Förekomsten av Beggiatoa brukar nämnas i samband med förekomsten av Thiothrix och Typ 
021N, då bakterierna gynnas av liknande miljöförhållanden. Det går därför att vidta samma 
åtgärder som vid behandling av Thiothrix och Typ 021N, för att motverka filamenttillväxt hos 
Beggiatoa. Däremot är Beggiatoa inte alls lika problematisk som de två andra bakterierna 
under hantering av avfallsvatten (Williams et al. 1989). 
 
 
  

 
 

pH F/M 
( #$ ∗ &'(
#$ ∗ )*++ ∗ ,-$) 

Temp. 
(°C) 

DO 
(mg/L) 

Kväve 
(mg/L) 

Fosfor 
(mg/L) 

Slamålder 
(dagar) 

Septicitet 

Beggiatoa 6,5-8 0,51 10-33 1,5 - >1-2 - Ja 
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2.2.10 Microthrix parvicella 

 

Tabell 11: Sammanfattande parametrar för M. parvicella. Viktiga parametrar här är temperatur och DO. 

 

 
M. parvicella är en av de allra vanligaste filamentösa mikroorganismerna som orsakar dålig 
sedimentering och är framförallt ansvarig för skumbildningen i samband med aktivslam 
(Slijkhuis et al. 1988). Se klassificering i bilaga 1. Under vintern och våren brukar M. 
parvicella vara den dominerande arten i den bakteriella biomassan som bildas i avfallsvattnet. 
M. parvicella föredrar att leva i miljöer med relativt låga temperaturer för att upprätthålla sin 
metabolism. Den optimala temperaturen ligger på cirka 12–15°C, se tabell 11. Temperaturer 
över 20°C är icke-gynnsamma omständigheter sett till tillväxten av bakterien (Lienen et al. 
2014). M. parvicella bildar långa lindade filament, 200–400 µm i längd med en diameter på 
cirka 1 µm. Filamenten i fråga har vissa morfologiska likheter med bakterien Nostocoidia 
limicola (Eikelboom 2000). 
  
Filamenttillväxten hos M. parvicella är främst beroende av syrekoncentrationen samt vilken 
typ av kolkällor som finns tillgängliga i avfallsvattnet. M. parvicella frodas i medium som har 
låg DO och som innehåller lipider i form av långa fettsyror, exempelvis oljesyra (Fan et al. 
2017). M. parvicella kan generellt sett överleva i låg F/M, men är även i behov av specifika 
näringsämnen. Några exempel är reducerat kväve samt reducerade svavelföreningar 
(Slijkhuis et al. 1988). M. parvicella ackumulerar långa fettsyror under anaeroba 
förhållanden, men kan även utföra kvävefixerande processer under förändringar av det lösta 
syret i avfallsvattnet. Nitrifikation (omvandling av ammonium till nitrat) sker till exempel i 
aerob miljö medan denitrifikation (omvandling av nitrat till kvävgas) sker i anaerob miljö 
(Fan et al. 2017).  
 
Höga halter av långa fettsyror gynnar filamenttillväxten av M. parvicella, vilket har en 
inverkan på SVI. Värden för F/M och SVI brukar ligga på mindre än 0,2 kgBOD×kgMLSS-

1dag-1 respektive 170 ml/g, se tabell 11. Avsaknad av hydrofoba föreningar (till exempel 
oljesyra) som kolkälla leder till att värdet på SVI sjunker avsevärt, eftersom det bidrar till 
reducerad tillväxt av filament (Eikelboom 2000, Fan et al. 2017).   
 
Hög syrekoncentration och födokällor med en annan kemisk uppsättning, med avseende på 
kolinnehåll (till exempel glukos), minskar signifikant tillväxten av M. parvicella och därmed 
filamentbildningen (Slijkhuis et al. 1988). Lipider lagras vanligtvis intracellulärt i 
bakteriecellerna som en extra energireservoar med hjälp av lipas. Enzymaktiviteten kan dock 
inhiberas genom tillsats av polyaluminiumklorid, vilket blockerar M. parvicellas förmåga att 
ta upp substrat (Lienen et al. 2014). Syrehalten påverkar inte nödvändigtvis mängden kväve 
men påverkar vilken form kvävet förekommer i. Överflöd av syre innebär att 
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M. parvicella - <0,2 12–15 Låg - - >8–10 Nej 
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kväveföreningarna oxideras vilket gör det svårt för M. parvicella att ta upp essentiella 
näringsämnen och konkurrera med andra mikroorganismer (Slijkhuis et al. 1988). 
 

2.2.11 Nocardioformer 

 

Tabell 12: Sammanfattande parametrar för Nocardioformer. Viktiga parametrar här är slamålder och F/M. 

 

 
Nocardioformer är en grupp filamentösa bakterier som inkluderar alla som liknar Nocardia, 
några exempel är Nocardia, Gordonia Amarae och Rhodoccus. Nocardioformer är en 
samlingsterm för dessa bakterier och kommer användas i texten. Dessa bakterier är av fylum 
Actinobacteria och ordning actinomycetes. Även M. parvicella är av denna fylum samt 
ordning och har tillsammans med Nocardioformer identifierats som de primära orsakerna för 
skumningsevent (Eikelboom 2018). 
  
Nocardioformer är hydrofoba, och därför skiktar de sig när de befinner sig i en biobassäng 
och hamnar vid ytan. På grund av cellytans hydrofobicitet skapas skum genom fysiska och 
kemiska interaktioner med det syre och molekyler som återfinns i vattnet (Sara Hallin, 
personlig kommunikation). Exempelvis interagerar de med syret som pumpas in för att 
syresätta vattnet genom att fånga upp bubblorna. Om tillräckligt mycket syre fångas upp blir 
resultatet att filamenten flyter upp till ytan. Om tillräckligt höga nivåer Nocardioformer finns 
i biobassängen bildas ett tjockt lager skum som kan vara väldigt svårt att avlägsna (Maine 
Department of Environmental protection 2005b). 
  
Då Nocardioformer innefattar flera olika arter har de ett brett temperaturintervall (15–37°C) 
där de växer bra, se tabell 12 (Jiri Wanner 1994). Nocardioformer tenderar att växa mera 
under sommaren, till exempel G. spp och G. amarae (de los Reyes III et al. 2001), till 
skillnad från M. parvicella som är mer problematisk under vintern (Maine Department of 
Environmental protection 2005b). I vissa fall kan en art regelbundet orsaka problem under 
samma årstid. Om dessa regelbundna problem uppstår kan det vara aktuellt att identifiera 
vilken bakterie som är orsaken och specifikt designa systemet för att motverka denna 
bakterie. Vissa typer av Nocardioformer har visat sig mera konkurrenskraftiga vid låg DO 
(Richard et al. 2003) och låg F/M (Maine Department of Environmental protection 2005b). 
De använder bland annat lipider, fett och olja som näring (Maine Department of 
Environmental protection 2005b). Ett sätt att kontrollera tillväxten är att sänka slamåldern till 
under 6–8 dagar (Richard et al. 2003). 
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Nocardioformer - Låg 15–37 Låg - - >6–8 Nej 
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Förhållandet mellan filament och skumnivåer har undersökts för Gordonia spp., specifikt G. 
amarae (de los Reyes III et al. 2001), men det har inte gått att direkt koppla ihop de båda. 
Två gränser har identifierats, den minsta mängd filament som krävs för att ett 
skumningsevent potentiellt ska kunna ske, och en något större mängd efter vilken skummet är 
mycket stabilare och bildar ett tjockt visköst lager kallat ett skumningsevent (de los Reyes III 
et al. 2001). Efter att dessa gränser uppnåtts går det dock inte att avgöra om och när ett 
skumningsevent faktiskt kommer att inträffa. Ett system kan ha tillräckligt höga nivåer i 
veckor utan att ett skumningsevent inträffar. Slutsatsen att mängden filament är ett delkrav 
och att ytterligare faktorer spelar in kan då dras. Gränsen för skumbildning var 2•108 µm/ml 
och gränsen för skumstabilitet var 1•109 µm/ml. Här står µm för den totala längden av 
filament summerat och ml för provets volym (De los Reyes III et al. 2001). 
 
I ett försök att identifiera andra faktorer undersöktes effekten av flockbundna filament 
gentemot utspridda filament (Narayanan et al. 2010). Deras hypotes är att när filament är 
flockbundna kommer deras hydrofoba yta inte kunna interagera med omgivningen, vilket 
eliminerar deras skumbildande egenskaper. Ett filament som flyter fritt kommer dock att 
interagera obehindrat. Detta skulle innebära att biomassan av utspridda filament är linjär mot 
mängden skum, vilket de visar. Därför borde mängden utspridda Nocardioformer övervakas 
som ett tidigt varningssystem för skumningsevent, förslagsvis kan metoden som används och 
förklaras i artikeln användas (Narayanan et al. 2010). Även här identifierades en gräns för 
skumbildning, fast andra enheter användes. Gränsen var 5•107 µm/g där µm står för höjd av 
skum och g för vikten av total suspended solids (TSS). Dessa värden är sannolikt unika för 
varje pappersbruk och borde därför räknas ut för varje separat fall (Narayanan et al. 2010). 
  
Även metoder för att gynna produktionen av flockbundna filament över utspridda filament 
undersöktes och så kallade non-trapping metoder ger mycket större andel flockbundna 
Nocardioformer (Narayanan et al. 2010, Wanner 1994). Non-trapping metoder innebär att 
utflödet återfinns vid ytan av biobassängen, medan en trapping-metod har utflödet längre ner. 
Non-trapping metoder ökade andelen flockbundna filament markant, samtidigt som den totala 
andelen filament minskade (Wanner 1994). Det har även föreslagits att för trapping-metoder 
är slamåldern svår att kontrollera, då det djupare utflödet innebär att väldigt lite av de ytliga 
suspenderade ämnena följer med utflödet. Detta skulle kunna leda till ökad filamentering då 
slamåldern vid ytan skulle vara högre än den som regleras för (Eikelboom 2018). 
  
Nocardioformer frodas när det finns mycket fett och olja i inflödet (Richard et al. 2003). Ofta 
när det finns mycket fett och olja finns det även mycket tensider (detergenter eller andra 
fettlösande substanser). Tensider är molekyler med en hydrofob och en hydrofil del. Detta 
låter dem omsluta hydrofoba partiklar i hydrofila miljöer och vice versa, vilket gör att de 
hydrofoba molekylerna kan befinna sig i hydrofila miljöer. Tensider kan produceras av vissa 
Nocardioformer som G. amarae (Pagilla et al. 2002) och har använts för att isolera 
Nocardioformer i biobassänger. Tensiders effekt på filament har undersökts och även om 
miceller isolerar utspridda filament så bryter de även flockbundna filament ur sina flockar. 
Att använda tensider för att isolera utspridda filament är därför direkt skadligt om målet är att 
hindra svåra skumningsevent (Narayanan et al. 2010). Exempelvis skulle addition av tensider 
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i ett system med höga flockbundna Nocardioformnivåer deflockulera tillräckligt mycket 
filament för att initiera ett skumningsevent, även om det tidigare inte fanns tillräckligt mycket 
utspridda filament (Narayanan et al. 2010).  
 
Polyaluminiumklorid och katjoniska polymerer har testats för flockulering av utspridda 
filament, vilket därmed skulle begränsa deras skumbildande egenskaper. Fullskaliga tester 
genomfördes med trapping av utflödet för att öka mängden totala och utspridda 
Nocardioformer och därmed mera effektivt visa resultatet av addition av 
polyaluminiumklorid och katjoniska polymerer. Den totala mängden Nocardioformer 
påverkades inte, medan de utspridda minskade markant, vilket visar att utspridda 
Nocardioformer flockulerats och deras skumbildande egenskaper minimerats (Narayanan et 
al. 2010). 
 

2.2.12 Haliscomenobacter hydrossis 

 

Tabell 13: Sammanfattande parametrar för H. hydrossis. Viktiga parametrar här är DO och F/M. 

 
 

Haliscomenobacter hydrossis är utseendemässigt skild från de övriga filamentösa 
bakterierna, den är mycket mindre (10–100 µm), väldigt smal och grenar sig inte. Filamenten 
kan vara raka eller böjda (Maine Department of Environmental protection 2005a) och raka 
filament kan ofta se ut som nålar. För att kunna se H. hydrossis rekommenderas det att minst 
använda ett mikroskop med förstoring 400x. Den är väldigt lätt igenkänd på grund av 
storleken och avsaknaden av förgreningar. H. hydrossis växer ofta rakt ut ur flockar, en flock 
med många filament ser ofta ut som en nåldyna (Maine Department of Environmental 
protection 2005a). Filament inom flocken kan påverka slammets SVI vilket leder till 
försämrade sedimenteringsegenskaper. 
  
Även om H. hydrossis är en av de vanligare filamentösa bakterierna är den inte känd för att 
orsaka slamsvällning. Förutsättningar för att den skall selekteras över andra bakterier är en 
låg syrehalt, låg F/M eller liten mängd näring (Eikelboom 2018). H. hydrossis kan växa i 8–
30°C men har en optimal temperatur runt 26°C och föredrar pH runt 7.5, se tabell 13 
(Maulder 2018). 
  
Problem har upplevts med att vissa filament som morfologiskt identifierats som H. hydrossis 
inte har hybridiserat med artspecifika FISH-prober (Eikelboom 2018). Det visade sig att det 
fanns ett antal olika morfologier inom H. hydrossis och att tidigare prober bara kunde binda 
in till en av dem. Ett antal nya prober har utvecklats för att kunna identifiera samtliga 
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H. hydrossis 7,5 Låg 26 Låg Låg Låg - Nej 
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morfologier. Denna insikt kan förklara tidigare motsägelser mellan artiklar som då 
förmodligen helt enkelt har kollat på olika morfologier utan att ha insett detta (Eikelboom 
2018). Detta betyder att det är svårt att dra slutsatser från olika artiklar då man ofta inte kan 
säga vilken morfologi det faktiskt är som har undersökts. 
  
Sammanfattningsvis frodas H. hydrossis i miljöer där nivån syre, F/M och näring är låga, 
förslagsvis kan ration 100:5:1 (BOD:Kväve:Fosfor) vara en bra riktlinje (Richard et al. 
2003). Aeroba selektorer har i vissa fall lett till en minskad nivå av filament, men detta har då 
varit för en okänd typ av H. hydrossis (Eikelboom 2018). Detta innebär att H. hydrossis inte 
aktivt behöver motverkas. H. hydrossis skapar vanligtvis inte stora problem och dess tillväxt 
kan automatiskt motverkas genom att uppfylla övriga bakteriers krav och de föreslagna 
riktlinjerna för DO, F/M och näringsnivåer. 
 

2.2.13 Biokonvertering med hjälp av Fungi 
 
Tabell 14: Sammanfattande parametrar för Fungi. Viktig parameter här är pH. 

 
 
Under bioreningen av konventionella biologiska avfallsvatten genereras stora mängder 
bakteriella biomassor. Det överskottsslam som bildas kräver hantering och undanröjande så 
att det inte försvårar reningen, vilket är en dyr driftskostnad (Sankaran et al. 2010). I 
genomsnitt produceras det 0,4 gram biomassa per 1 gram COD som bryts ner, under 
aktivslamprocessen. Således omvandlas ungefär hälften av det borttagna COD från 
avfallsvattnet till nya bakterieceller (Metcalf & Eddy 2003). Konvertering av biomassan till 
näringsrikt gödsel, genom implementation av fungi i bioreningen, kan dock kompensera för 
den kostsamma reningsprocessen. 
  
Fungi, eller svampar, är adsorptiva heterotrofer (näringsupptag sker genom cellvägg) som 
karaktäriseras av deras förmåga att omvandla organiska molekyler i exempelvis avfallsvatten 
till användbara biomolekyler. Svampar är i jämförelse med bakterier bättre på att 
metabolisera komplexa kolhydrater såsom stärkelse och kan dessutom utsöndra extracellulära 
enzymer för att bryta ner motståndskraftiga ämnen såsom fenoler, polyaromatiska föreningar 
etc i avfallsvatten ( More et al. 2010, Sankaran et al. 2010). Diversiteten i livsstil och 
biodegraderingen är de huvudsakliga fördelarna med svampar i samband med 
slambehandlingen under aktivslamprocessen. Fungi främjar bland annat nitrifikation och 
denitrifikation (Guest & Smith 2002), flockulering av biomassa samt effektiv konvertering av 
biomassan i fråga till gynnsamma biprodukter (Wei et al. 2018). 
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Svampar frodas i biologiska system där miljöförhållandena innefattar lågt pH, omkring 5 
eller mindre, se tabell 14. Majoriteten av svampar är mesofiler (trivs i temperaturer mellan 
20–40°C) och obligata aerober, men kan även leva som termofiler och fakultativa anaerober 
(Sankaran et al. 2010, Tabak & Cooke 1968). Generellt sett så har svampar väldigt simpla 
krav på födointag, men kan skilja sig något om de exempelvis lever i symbios, som parasiter 
eller saprofyter. Den primära energikällan för svampar är kolhydrater, där dess tillgänglighet 
samt svamparnas nedbrytningsförmåga påverkas av mediets komposition och innehåll. Till 
exempel kan förändringar i pH påverka cellernas morfologier och i sin tur vattnets viskositet, 
vilket försämrar syreflödet. Utöver kol så är även kväve och oorganiska jonerna järn, koppar, 
kalium, kalcium, zink och mangan viktiga näringsämnen, vilka är väsentliga för 
enzymaktivitet och inre processer i cellen (Kavanagh 2017, Sankaran et al. 2010). 
  
Svampar som bildar filament är sällan dominerande i avfallsvatten och bidrar inte till 
slamsvällning, därav utgör de en liten procentuell andel av de närvarande mikroorganismerna 
i avfallsvattnet (Wie et al. 2010, Eikelboom 2000). Två svamparter som är relevanta för 
aktivslamprocessen, speciellt i avfallsvatten från pappersbruk, är brun- och vitrötesvampar. 
Brunrötesvampar bryter ner cellulosa och hemicellulosa medan vitrötesvampar bryter ner 
lignin, vilka är de grundläggande komponenterna i trä (Sankaran et al. 2010). Svampar 
producerar sekundära metaboliter i samband med reningen som kan användas inom medicin, 
jordbruk och industri. I detta sammanhang kan biodegradering med hjälp av svampar leda till 
återhämtning av värdefulla biomolekyler. Biomassan kan exempelvis omvandlas till 
näringsrikt gödningsmedel som i sin tur kan säljas till andra intressenter (More et al. 2010, 
Sankaran et al. 2010). 
 

2.3 Alternativa metoder för minimering av filament 

Filamentbildning kan bekämpas med kortsiktiga lösningar. Detta innebär vanligtvis 
tillsättning av kemikalier som till exempel klorgas, järn-eller aluminiumsalter för att minska 
filamenten (Henriet et al. 2017). En sådan lösning kan vara effektiv om filamentproblem bara 
uppstår ibland. Det löser dock inte problemet med filamentering på lång sikt då filamenten 
fortsätter att växa när tillsats av kemikalier upphör, något som blir kostsamt i längden. Det är 
inte heller hållbart utifrån ett miljöperspektiv att tillsätta kemikalier under en längre tid. Om 
återkommande problem med filamentbildning uppstår är det mer lönsamt med en långvarig 
lösning. Nedan redogörs för tre sådana; frossa och fasta, anaerob nedbrytning och 
ozonbehandling. 
  

2.3.1 Minimera filamenttillväxt med “Frossa och fasta” 

En metod som har visat sig vara effektiv för att minimera filamentbildning på pappersbruk är 
“frossa och fasta”-behandling. Som namnet indikerar är det en metod där mängden mat för 
bakterierna varieras. Detta har visat sig dämpa tillväxten av filamentösa bakterier vilket 
genererar ett slam med bättre sedimenteringsegenskaper. I en studie gjordes ett småskaligt 
experiment där slam och avfallsvatten togs från ett pappersbruk (Tsang et al. 2006). Försöket 
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genomfördes i flera steg. En del av inflödet pumpades in i en ”frossasektion” med hög F/M 
(0,8 kgBOD×kgMLSS-1dag-1). Resten av inflödes behandlades med lägre F/M (0,2 
kgBOD×kgMLSS-1dag-1), se figur 3. F/M-kvoten reglerades genom att variera 
flödeshastigheten på inflödet samt halten returslam. Högt inflöde i kombination med lite 
returslam ger en hög F/M (frossa) medan lågt inflöde och mycket returslam ger en låg F/M 
(fasta). Resultatet av detta blev ett lägre SVI men en bibehållen BOD-nedbrytning (Tsang et 
al. 2006).  
 
 
 

 

Figur 3. Schematisk bild över en “frossa och fasta”-process. Inflödet kan regleras för att växla mellan frossa- 
och fastafaser för aktivslammet. 

  
  
 

2.3.2 Reducera filament med anaerob nedbrytning av aktivslam 

Anaerob nedbrytning är en kompletterande rening efter aktivslamprocessen som ytterligare 
bearbetar överskottsslam från biomassan till biogas (Appels et al. 2008). Reningen uppnås 
med hjälp av ett komplext ekosystem av mikroorganismer (främst bakterier) som under 
anaeroba förhållanden successivt omvandlar de organiska substanserna i biomassan till 
mindre nedbrytbara molekyler. I en sådan nedbrytning minimeras framförallt filament och 
skadliga patogener elimineras, där 60–70 % av biomassan konverteras till metangas och 
ungefär 30 % till koldioxid, kväve, väte och vattenånga.  
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Den anaeroba nedbrytningen består huvudsakligen av fyra steg av biodegradering (se figur 4) 
(Young et al. 2013):  
 

1. Hydrolys - större polymerer (lipider, sackarider, protein, nukleinsyror) upplöses till 
mindre monomerer 

2. Syrabildning - monomererna omvandlas till flyktiga fettsyror, men även andra 
biprodukter som ammoniak, koldioxid och vätesulfid  

3. Acetatbildning - de flyktiga fettsyrorna omvandlas till acetat, koldioxid och väte 
4. Metanbildning (två separata steg) - acetat omvandlas till koldioxid och metangas, väte 

förbrukas som elektrondonator och koldioxid som elektronacceptor för att slutligen 
bilda metan. 

 
För att nedbrytningen ska bli så effektiv som möjligt behöver slammet tömmas på dess 
vatteninnehåll (via förtjockning och filtrering) samt göras stabilt och inert, för att kunna gå 
vidare med biodegraderingen (Appels et al. 2008). Hydrolysen är ett hastighetsbegränsande 
steg, då hydrolysen av organiska substrat är tidskrävande. Detta kan dock underlättas genom 
att tillämpa en förbehandling (antingen mekanisk, termisk, kemisk eller biologisk), vilket 
leder till upplösning/lysering av celler så att det intracellulära materialet kan omvandlas till 
biologiskt nedbrytbara komponenter (Feng et al. 2014, Gaur & Suthar 2017). 
 
 

 
 

Figur 4. Illustration av biodegraderingen samt de produkter som bildas under anaerob nedbrytning. 
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De medverkande bakterierna i den anaeroba reningen har specifika krav på miljöförhållanden 
och vilka operativa parametrar som används. Metanbildande bakterier trivs exempelvis i pH 
mellan 6,6–7,2 medan syrabildande (fermentativa) bakterier inte är lika känsliga och kan 
därför leva i pH mellan 4,0–8,5 (Appels et al. 2008). Det finns dessutom mesofila (30–38°C) 
och termofila (50–57°C) varianter av den anaeroba nedbrytningen. Den termofila processen 
är i det här fallet mycket snabbare då reaktionshastigheten ökar, men kräver samtidigt mer 
energi och kan ge dålig supernatant (Bolzonella et al. 2005). Temperatur respektive pH-
ökningar kan även öka toxiciteten då mängden fri ammoniak i avfallsvattnet ökar. Ammoniak 
kan tränga in i bakteriernas cellvägg och skapar på så sätt protonobalans. Syreförhållandena 
är även en påverkande faktor, då anaeroba mikroorganismer inte kan bryta ner stabila 
träkomponenter, såsom lignin (Appels et al. 2008). Flyktiga fettsyror kan sänka pH, men 
motverkas av de basiska produkter som bildas i metanbildningen (koldioxid, ammoniak, 
bikarbonat). Även tryck har en inverkan på reningen; propansyra och smörsyra som bildas i 
syrabildningen kan exempelvis endast brytas ner när trycket från vätgasen är 10-4 respektive 
10-5 atm (Feng et al. 2014). 
  
Anaerob biorening är en väl etablerad teknik som optimerar de operativa kostnaderna för 
hantering av avfallsvatten, samtidigt som det produceras förnyelsebar energi i form av biogas. 

2.3.3 Ozonbehandling 

Ozon, O3, är en instabil gas som lätt faller sönder till O2 och frisläpper därmed en radikal, O+. 
Radikalen har kort livslängd, i genomsnitt en millisekund, men är under denna korta tid 
extremt reaktiv. Ozon är därav ett kraftigt oxidations- och antibakteriellt verkande medel (van 
Leeuwen et al. 2009). Ozon har visat sig, med stor framgång, minimera filament utan att 
skada de nyttiga bakterierna i aktivslam vid biorening (van Leeuwen et al. 2009). Det finns i 
nuläget endast teorier kring varför just filament selekteras av ozon. Den ledande hypotesen är 
att filamentösa bakteriers större yta gör dem känsligare mot toxiska substanser i vattnet 
(Nilsson et al. 2018).  

2.3.3.1 Ozonering av returslam kan användas som bekämpning av filament 

Ett försök med ozonering av aktivslam gjordes på Himmerfjärdsverket (Grödinge) för att 
undersöka effekten på filament (Wijnbladh 2007). Himmerfjärdsverket hanterar rening av 
både industriellt och kommunalt avfallsvatten. Experimentet använde två separata 
reningslinjer, dvs primärsteg följt av sekundärsteg (se 1.1), där ena reningsvägen användes 
som kontroll. I försökslinjen fick returslam reagera med ozon innan det återfördes till 
biobassängen, se figur 5. Behandlingen utfördes periodvis med 6,6 respektive 4,4 mg O3/kg 
MLSS. 
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Figur 5. Schematisk bild över reaktorerna, tillägg för ozonering i rött. 
 
 
Försöket visade att ozonbehandlat returslam genererade mindre flockar med högre densitet än 
kontrollinjen. SVI för obehandlat aktivslam låg mellan 200–500 mg/l, medan det behandlade 
aktivslammet hade ett SVI på 70 mg/l. Filamenttätheten, framförallt utanför flockarna, 
minskade och ingen markant minskning i COD-nedbrytning kunde påvisas. 
  
Den huvudsakliga filamenterande bakterien som skulle bekämpas var M. parvicella, men 
behandlingen motverkade även andra bakteriers filamenttillväxt i aktivslammet. Överdriven 
användning av ozonering har visat sig resultera i avtagande effekt och systemet hamnar åter i 
balans och riskerar att drabbas av slamsvällning trots ozonering. Därför rekommenderas 
periodvis behandling av returslammet (Levén et. al. 2016).  

2.3.3.2 Ozonering i biobassäng kan möjliggöra sänkt slamålder 

Hög slamålder har visat sig viktigt för att bryta ner mer svårnedbrytbara ämnen. Detta beror 
på att efter en tid är lättnedbrytbara BOD slut, och konkurrensen för mikroorganismerna som 
lever på svårnedbrytbara ämnen avtar och de tillåts högre tillväxt (Richard et al. 2003). 
Problem kring detta uppstår då filamenterande bakterier frodas i aktivslam med hög 
slamålder (Martins et al. 2004). När O3 sönderfaller och frigör en radikal, fungerar radikalen 
som ett starkt oxidationsmedel och kan därmed oxidera organiska ämnen till mer nedbrytbara 
former (Rivas et al. 2000 van Leeuwen et al. 2009). EDTA, som är ett svårnedbrytbart ämne, 
används av SCA Munksund vid pappersblekning. EDTA kan degraderas av speciellt anrikade 
bakteriekulturer i vattenreningsverk (Nörtemann 1999). SCA Munksund behöver därav hålla 
en slamålder på över 10 dagar för att bakterier som bryter ner EDTA ska uppnå tillräckligt 
stora kulturer. Studier har visat på att ozon kan hjälpa omvandla EDTA till mer nedbrytbara 
oxidationsprodukter (Gilbert & Hoffmann-Glewe 1989). Att använda ozon kan eventuellt 
möjliggöra kortare slamålder då EDTA kan omvandlas till nedbrytbara komponenter (Gilbert 
& Hoffmann-Glewe 1989). 
  
För att ozon ska kunna oxidera svårnedbrytbara organiska ämnen vid biorening måste det 
blandas direkt med vattnet i biobassängen (van Leeuwen et al. 2009). En studie som 
undersökte nedbrytning av EDTA i blekningseffluent med ozon visade på att ozon 
selekterade nedbrytning av EDTA över annat COD (Korhonen et al. 2000). En dos O3 som 
eliminerar 90% EDTA bryter ner 65 % COD (Korhonen et al. 2000). Mikroskopibilder från 
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en annan studie där ozon sprutats rakt in i biobassängen visade att ozonet fortfarande agerade 
selektivt på filamentösa bakterier och inte reducerade nyttig biomassa i för stor utsträckning 
(van Leeuwen et al. 2009). Att reducera EDTA i så hög grad som ovanstående experiment 
syftade till att göra är för dyrt (Korhonen et al. 2000). I ett vattenreningsverk är det inte 
nödvändigt att bli av med all EDTA med hjälp av ozon, men att reducera halten i vattnet kan 
eventuellt leda till att kortare slamålder kan etableras. Med sänkt slamålder kan möjligtvis 
filamentbildning reduceras i viss mån (Sara Hallin, personlig kommunikation). 
 
  

2.3.3.3 För- och nackdelar med ozon 

Ozonbehandling har stor potential, men metodens pris är något som måste tas i beaktande. 
Till skillnad från till exempel klorering av vattnet, som är en vanlig metod för att bekämpa 
filament, lämnar inte ozon några oönskade restprodukter som kan vara skadliga för 
recipienten (Levén et al. 2016, Wijnblad 2007). Kostnadsskillnaden mellan de två 
behandlingarna är dock något som måste poängteras. Utrustning och operationskostnader för 
att nyttja ozon är högre än vid kemikalietillförsel (Korhonen et al. 2000). Metoden är dock 
prisvärd då ozon selekterar för filament och bevisligen förbättrar slamkvalitén (Nilsson et al. 
2018).  
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3. Statistisk dataanalys: Explorativ analys och prediktiv modellering 

Multivariat dataanalys är ett samlingsbegrepp för den metodik som används när stora 
datamängder med flertal variabler ska analyseras. Ämnet innefattar mängder av algoritmer. 
Nedan följer en kortare beskrivning av de som använts i denna analys. 

3.1. Introduktion till PCA, Klustring och Logistisk regression 

   
● Principalkomponentanalys:  

En principalkomponentanalys, eller PCA, syftar till att undersöka och förklara 
variansen i en mängd variabler (Johnson R & Wichern D 2014). Målet är att reducera 
mängden data från p variabler, exempelvis näringsparametrar, till k 
principalkomponenter. Detta för att möjliggöra en tolkning av stor mängd data. 
Principalkomponenterna k är linjära, ortogonala transformationer av p och väljs så att 
de förklarar en så stor andel av variansen som möjligt. PCA är ett intermediärt steg för 
vidare analysmetoder, såsom klustring och regression vilka också använts under 
projektet. 

 
● Klustring:  

Klustring, eller gruppering, används för att identifiera vilka objekt som är mer lika 
varandra än andra, och gruppera dem därefter (Johnson R & Wichern D 2014). Det 
finns ett flertal algoritmer för detta ändamål varav den som används i projektet heter 
K-means Clustering. Processen initieras genom att ett givet antal punkter slumpvis 
väljs ut som referenspunkter. Utifrån referenspunkterna grupperas datapunkter enligt 
avståndet till dessa referenspunkter. En mittpunkt på varje kluster räknas ut och 
ersätter de ursprungliga referenspunkterna. Processen, utom den initiala 
randomiseringen, upprepas tills grupperingen konvergerar.  

   
● Logistisk regression: 

Logistisk regression använder sig av en kvalitativ klassificering av variabler (Johnson 
R & Wichern D 2014). Responsvariabeln är begränsad till två värden, 0 och 1, vilka 
baseras på ett tröskelvärde. Ett värde som anses dåligt, och alltså är under 
tröskelvärdet, sätts till 0 och övriga till 1. Regressionsanalyser är prediktiva analyser 
som används för att beskriva relationer mellan variabeln som ska predikteras, 
exempelvis filamentbildning, och parametrar som kan påverka denna, såsom 
näringshalt, pH etc. För att utvärdera kvalitén på en logistisk regression kan en ROC-
kurva (Receiver operating characteristic kurva) göras. En ROC-kurva visar i vilken 
grad modellen lyckas med en sann positiv klassificering givet ett tröskelvärde på 
felaktiga positiva klassificeringar. I ett perfekt scenario tillåts 0 % felaktiga 
klassificeringar (x-axeln) och 100 % korrekta (y-axeln) erhålls. En kurva med höga y-
värden vilka svarar mot låga x-värden indikerar på hög kvalitet på modellen.  
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3.2 Metod, statistisk analys 

För att undersöka huruvida det finns samband mellan näringshalten av fosfor och kväve i 
avfallsvattnet och slamvolym, gjordes en multivariat analys av driftsdata. Analysen bestod av 
metoderna PCA, klustring och logistisk regression.  

3.2.1 Förbehandling av data 

SCA Munksund tillhandahöll driftsdata från bioreningsprocessen. Från denna data användes 
parametrarna SV30, dvs slamkvalité, och närsaltsparametrarna för fosfor och kväve: N500, 
N1150, P500 och P1150. 1150 och 500 står för mängden närsalter som tillsätts per 1150 
respektive 500 m3 avfallsvatten per timme. Utdrag från driftdata hittas i bilaga 3. Dessa fyra 
parametrar är olika mängder närsalter som tillsätts beroende på inflöde. Trots att COD är av 
högt intresse för en analys av detta slag exkluderades denna parameter då för få observationer 
fanns dokumenterade för att användas vid en analys. SCA Munksunds halter av fosfor och 
kväve, vid tillverkning av olika papperstyper varierar för respektive papperstyp. Driftsdatan 
som analyserna utgick ifrån anpassades därmed därefter. Ingen detektion av outliers 
(avstickande värden, så kallade uteliggare) utfördes, inte heller interpolation av avsaknade 
mätvärden. Eftersom näringstillförseln inte har en omedelbar effekt på SV30, så gjordes en 
tidsförskjutning med avseende på näringsvärden i förhållande till SV30 på 5 dagar. 
 
Parametrarna lästes in i programvaran R för att användas i algoritmer för att utföra PCA, 
klustring och logistisk regression. Algoritmerna som användes för respektive analysmetod 
hittas i bilaga 4. 

3.2.2 Principalkomponentanalys 

Vid PCA användes näringshalterna för att undersöka variansen. Parametern SV30 
exkluderades då denna skulle användas som responsvariabel i den logistiska regressionen. 
Det är alltså inte intressant att undersöka SV30s varians då denna parameter ska predikteras 
utifrån kväve- och fosforhalt. Principalkomponenterna som erhölls ur PCA användes till 
klustringen för att PCA reducerar mängden data och kan vara användbar för att identifiera 
kluster.  

3.2.3 Klusteranalys 

För klusteranalys användes K-means klustring. Principalkomponent 1 och 2 utgjorde 
koordinatsystemets axlar, och datapunkerna delades upp i kluster. För att få en bild av 
punkternas relation till SV30 antog punkter som svarade mot ett SV30-värde under 500 ml/l 
en cirkelform och resterande trianglar. Antalet cirklar respektive trianglar för respektive 
kluster räknades för hand och jämfördes. 

3.2.4 Logistisk Regression 

SV30 kan ses som ett mått på mängden filament i bassängen och sattes därmed som 
responsvariabel vid den logistiska regressionen. Ett högt värde på SV30 indikerar mycket 
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filament, och ett tröskelvärde på responsvariabeln sattes därmed till 500 ml/l. SV30-värden 
under 500 ml/l klassades som bra värden och sattes till 0, högre värden sattes till 1. 
 
Mätvärdena delades upp i två delar, en träningsmängd som används för att skapa modellen 
och en testmängd som används för att utvärdera modellen. 

3.2.5 Regressionsutvärderingar 

Receiver Operating Characteristic (ROC) – Kurva: En ROC-kurva gjordes för att 
undersöka i vilken grad modellen lyckas med en sann positiv klassificering givet ett 
tröskelvärde på felaktiga positiva klassificeringar.  
 
Som vidare utvärdering av den prediktiva modellen plottades en kurva där sanna positiva 
utfall ställdes mot falska positiva. Detta gjordes för att få en överblick över modellens 
felfrekvens som senare refereras till som “Area Under Curve” (AUC).  
 
Accuracy: Träffsäkerheten, “Accuracy”, hos modellen räknades ut genom att räkna andelen 
korrekta prediktioner av testmängden. 
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3.3 Resultat från statistik analys 

Utifrån algoritmer skrivna i programmet R, se bilaga 4, har driftsdata från SCA Munksund 
analyserats med PCA, klustring och logistisk regression. Med hjälp av dessa analyser har 
principalkomponenter, kluster och grafer erhållits, vilka hittas nedan. 

3.3.1 PCA  

I tabell 15 är principalkomponenter genererade från PCA listade. Principalkomponent 1, PC1, 
och principalkomponent, PC2, förklarar tillsammans 90,8 % av variansen, se figur 6. Det 
konstaterades därför att PC1 och PC2 ensamma kunde användas för vidare klusteranalys, se 
3.3.2. PC1 kan ses som ett medelvärde för alla komponenter, dvs N500, N1150, P500 och 
P1150. PC2 visar på ett kontrasterande samband mellan N500, N1150 och P500, P1150. 
Detta innebär att vid höga värden kvävesalter är fosforvärden låga och vice versa.  
 
 

Tabell 15 Här visas varje principalkomponents beroende av de ursprungliga variablerna, N500, N1150, P500 
och P1150. 

    
 PC1 PC2 PC3 PC4 
N500 0,4381 -0,6042 -0,5890 -0,3099 
N1150 0,5208 -0,4320  0,6690  0,3072 
P500 0,5243  0,4533 -0,3929  0,6043 
P1150 0,5117  0,4927  0,2259 -0,6666 

 
 
 

 
Figur 6. Principalkomponenterna PC1 och PC2 förklarar ensamma 90,8 % av variansen i datasetet. Antalet 

variabler (N500, N1150, P500, P1150) reduceras därför från fyra till två, då 90,8 % förklarar tillräckligt mycket 
av variansen. 
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3.3.2 Klustring  
Efter att ha reducerat antal variabler från fyra till två kunde PC1 och PC2 ställas mot varandra 
för klusteranalys. Datapunkterna från principalkomponenterna delades upp i två kluster, se 
figur 7. Diagrammet ska tolkas som att punkter högt upp till vänster har högt PC2-värde och 
lågt PC1-värde. Punkterna antar olika former utifrån vilket värde på SV30 de svarar mot. 
Värden under 500 ml/l visas som cirklar och över 500 ml/l som trianglar. Detta visualiserar 
möjliga samband mellan näringshalt och slamkvalité. 
 
 
  

 
Figur 7. Klustring mot Principalkomponenterna. 20/294 mätpunkter visade SV30 <500 ml/l i det röda klustret 

respektive 6/99 i det blå. 
 
 
 
Andelen cirklar i respektive kluster beräknades, och det konstaterades att det inte fanns något 
underliggande samband, se tabell 16.  
 
 

Tabell 16. Andelen cirklar (representation av bra slamkvalité) i respektive kluster  
 

 Andel cirklar i kluster 1 
(Blå) 

0,068 

Andel cirklar i kluster 2 
(Röd) 

0,060 
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3.3.3 Logistisk regression 

För att undersöka hur väl sambandet mellan näringshalt och filament kan användas för att 
prediktera slamsvällning gjordes en logistisk regression. Algoritmen hittar vilka parametrar 
som har starkast samband med slamsvällning. Detta resulterade i att det endast var 
fosforkomponenten P500 som hade tillräckligt stark korrelation till filamentbildning, ett 
resultat som diskuteras i 4.5 under punkt Datahantering. Utifrån detta resultat gjordes en 
modell som visar på hur slamkvaliteten korrelerar med halten P500, se figur 8. Modellen 
visar på att en högre halt P500 resulterar i en bättre slamkvalité. 
 
 

 
Figur 8. På y-axeln visas prediktionen för bra (0) och dålig (1) slamkvalité mot halten P500. En högre halt P500 

svarar mot en bättre slamkvalité.  
 

 

3.3.3.1 Receiver Operating Characteristic (ROC) - Kurva 

För att undersöka kvaliteten hos den prediktiva modellen gjordes en ROC-kurva, se figur 9.  
I figur 9 är det bästa förhållandet mellan sann och falsk prediktion inringad i blått. Det 
innebär alltså att vi tillåter 30 % fel prediktion för att få 85 % sann prediktion. För att 
förtydliga kurvans, och därmed modellens, kvalité visas två ytterligare kurvor i diagrammet. 
Den gröna linjen representerar en optimal modell, och den röda en modell helt utan 
tillförlitlighet. Viktigt att poängtera är att dessa kurvor inte har något med analysen att göra. 
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För att undersöka hur träffsäker ROC-kurvan var studerades arean under kurvan, AUC. AUC 
undersöker sannolikheten att klassificera ett slumpat mätvärde som högre än ett slumpvis valt 
lägre mätvärde. Man vill att arean under kurvan, AUC, ska vara så nära 1 som möjligt för att 
kunna säga att modellen är pålitlig. AUC erhållen under denna analys blev 0,73. På grund av 
identifierade felkällor i analysen kan det trots detta inte fastslås att analysens påvisade 
samband är korrekta, se 4.5 för vidare diskussion.  
 

 
Figur 9. En ROC-kurva konstruerad utifrån logistisk analys. Arean under kurvan är ett mått på hur träffsäker 

prediktionen är. I grönt ser vi ett exempel på en mycket bra kurva, kurvan i rött motsvarar en modell som gissar 
med 50% sannolikhet på vardera utfall. I blått är den optimala felfrekvensen markerad. 

 

3.3.3.2 Träffsäkerhet, “Accuracy” 

Modellen tilläts prediktera slamvolymen i den testmängd som valts ut. Modellen visade sig 
prediktera rätt i 92% av fallen. 92% är oväntat högt och indikerar förmodligen att något inte 
är som det ska i modellen, se 4.5. 
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4. Diskussion kring litteraturstudie och statistisk analys 

Här diskuteras resultaten från litteraturstudien och den statistiska analysen. Förslag till SCA 
Munksund utifrån respektive del presenteras i 4.1 och 4.3. Därefter så följer en separat 
diskussion för varje del där vi mer ingående motiverar våra förslag. Utöver dessa förslag så 
vill vi också rekommendera SCA Munksund att överväga de alternativa förslag som redogörs 
för i 2.3.  
 

4.1 Körfönster för minimering av filament 

Det körfönster som föreslås för SCA Munksund presenteras i punktlistan nedan. Från 
litteraturstudien har utöver de tre givna bakterierna (Typ 021N, Nocardioformer och S. 
natans) två ytterligare (M. parvicella och Thiothrix) identifierats som problematiska. 
Körfönstret är anpassat för att motverka filamenttillväxt orsakad av dessa fem bakterier. För 
motivering av varför just dessa fem bakterier valts, se bilaga 5. Hur vi tänkt kring respektive 
parameter i körfönstret motiveras i 4.2.  
 
● pH - inget entydigt resultat 
● Temperatur - inget entydigt resultat 
● 4–5 mg/l DO 
● Sänk slamålder i den mån det är möjligt 
● Öka mängden närsalter 
● F/M - inget entydigt resultat 
● Mäta svavelhalter och bedöma om åtgärder behöver ta för att minska septicitet 

4.2 Resonemang bakom val av körfönster 

pH: pH är en variabel som är svår att optimera då spridningen mellan bakteriernas optimum 
är stor. Fokus lades på de fem problematiska bakterierna och för tre av dem har inget pH-
värde som gynnar filamenttillväxt hittats. Vi har hittat att Typ 021N har optimum 7–8 och S. 
natans har 5,8–7,8. Utöver detta riskerar man att störa tillväxten av flockbildande bakterier 
vid drastiska pH-ändringar. Med detta i åtanke har vi inga bevis för att stödja ett optimalt pH 
för minimering av filamentös tillväxt.  
 
Temp: Temperatur är en svår variabel att kontrollera för att den påverkas starkt av vädret. Då 
de olika bakteriernas optimala temperaturer varierar kraftigt kommer vissa bakterier 
dominera under specifika årstider. M. parvicella frodas mellan 12–15°C medan olika 
Nocardioformer klarar temperaturer mellan 15–37°C, vilket innebär att M. parvicella 
sannolikt kommer vara särskilt problematisk för SCA Munksund då medeltemperaturen i 
Piteå är lägre än i stora delar av Sverige. Den optimala temperaturen för S. natans är 25–35°C 
och 25–30°C för Typ 021N, vilket innebär att de optimala temperaturerna varierar kraftigt. Vi 
har inte belägg för att rekommendera en temperatur för att kontrollera tillväxten av filament, 
dock kan temperaturen vara ett hjälpmedel vid identifieringen av bakterien bakom ett 
skumningsevent.   
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DO: För nästan alla filamentösa bakterier innebär en låg DO en fördel över flockbildande 
bakterier. SCA Munksund har angett att deras nuvarande DO ligger kring 2 mg/l i vattnet. 
Detta är ett värde som enligt resultatet i litteraturstudien bör vara tillräcklig för att motverka 
filamenttillväxt hos Typ 021N och Thiothrix, som filamenterar under 1,1 mg/l (se tabell 1). S. 
natans skiljde sig från övriga och får en kompetitiv fördel vid DO mindre än 3 mg/l. Inga 
konkreta värden på vilken syrekoncentration som gynnar filamenttillväxten hos 
Nocardioformer och M. parvicella hittades, men källor antydde på att de bildade filament vid 
låga syrekoncentrationer. 
 
I och med detta föreslår vi att SCA Munksund höjer inflödet av syre för att kunna uppnå en 
högre syrekoncentration, vilket kommer hjälpa att minimera filamentös tillväxt. Något som är 
viktigt att hålla i åtanke är att ett inflöde på 2 mg/l inte motsvarar en syrekoncentration på 2 
mg/l av löst syre i vattnet. För att uppnå en koncentration av löst syre på 2 mg/l krävs ett 
högre inflöde än 2 mg/l. Det värde på DO i vattnet som SCA Munksund bör sikta på är 4–5 
mg/l. Ett ökat flöde av syre bidrar också till en effektivare omrörning av avfallsvattnet, vilket 
leder till en jämnare fördelning av syre och även näring.  
 
Detta medför givetvis annan problematik. Med ett ökat inflöde av syre ökar driftskostnader. 
SCA Munksund kommer behöva ta ett beslut där kostnaden ställs mot önskan att minska 
mängden filament. Det kan mycket väl vara så att SCA Munksunds syretillförsel går på 
maximalt flöde, vilket innebär att för att öka syretillförseln krävs att ny hårdvara installeras. 
Om investeringar i biobassäng övervägs rekommenderas finfördelad bottentäckande luftning, 
i den mån att en DO på 4–5 mg/l är realistiskt att uppnå med en sådan installation.  
 
Slamålder: Slamålder har för många av bakterierna varit direkt avgörande för hur mycket 
filament som bildas. Det har även angivits som en kontrollmetod för att bekämpa 
slamsvällning och skumning. I dagsläget har SCA Munksund en slamålder på över 10 dagar, 
vilket vi anser är för högt. Om slamåldern skulle minskas till runt 5–7 skulle vi drastiskt 
minimera tillväxten av många av de filament som vi anser problematiska. Nocardioformer 
minimeras vid en slamålder under 6–8 dagar medan M. parvicella 8-10. Typ 021N och 
Thiothrix börjar först främjas vid en hög slamålder medan vi inte hittat något resultat för S. 
natans. Med en lägre slamålder selekterar man mot Nocardioformer och M. parvicella, utöver 
Typ 021N och Thiothrix som redan selekteras mot. 
 
Detta leder till problem med EDTA som används i SCA Munksunds blekningsprocess. Som 
det pratats om tidigare behövs en slamålder över 10 dagar för att bryta ned EDTA. Detta 
hindrar oss från att sänka slamåldern då SCA Munksund inte skulle uppfylla sina miljökrav. 
Dock verkar slamålder vara ett väldigt lovande verktyg för att kunna kontrollera tillväxten av 
filamentösa bakterier.  
 
Som det diskuteras i 2.3.3.2, skulle man teoretiskt sett kunna minska den slamålder som krävs 
för att bryta ned EDTA om ozon sprutas in i biobassängen. Detta skulle tillåta en sänkning av 
slamålder överlag då ett minimum av 10 dagar inte längre skulle vara ett krav. Genom att 
kombinera ozonbehandling med sänkt slamålder borde man effektivt kunna kontrollera 
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tillväxten av filamentösa bakterier. Dock så behöver inte 5–7 dagar vara optimalt, det finns 
fördelar med att ha en högre slamålder som tillväxt av önskade bakterier vilket innebär att en 
så låg slamålder kanske inte är realistiskt. 5–7 dagar valdes som exempel för att understryka 
fördelarna med att kontrollera tillväxten av filamentösa bakterier genom en lägre slamålder.  
 
Närsalter: Tillsats av kväve och fosfor är nödvändigt för att alla de bakterier som krävs vid 
bioreningen skall växa. De generella målen som måste uppnås är att bakterierna har 
tillräckligt mycket näring för att växa, samtidigt som det är tillräckligt lite kväve och fosfor 
kvar i vattnet när det skall släppas ut i naturen. Så på grund av miljökrav finns inte så stora 
möjligheter att variera närsalter (Naturskyddsverket 2016). Förslagsvis rekommenderar vi att 
mängderna ökas något samtidigt som utsläppskraven fortfarande uppfylls. Att öka 
förhållandet av kväve och fosfor till BOD bör enligt våra resultat ge positiv effekt. 
 
F/M: När F/M är alldeles för låg kommer en stor mängd filamentösa bakterier att frodas, av 
de fem problematiska inkluderar detta Nocardioformer och M. parvicella. Detta beror på att 
det inte finns tillräckligt mycket substrat och systemet kommer ur balans. Typ 021N, S. 
natans och Thiothrix däremot föredrar högre F/M på 0,15, 0,2 och 0,1 kgBOD×kgMLSS-

1dag-1. F/M är en parameter som man inte har direkt inflytande över, dock så kan det vara bra 
att veta att man ska försöka undvika att ha för låga nivåer då man börjar främja vissa 
filamentösa bakterier. 
 
Septicitet: Septicitet är något som två av de fem värsta bakterierna vi har kollat på frodas i, 
Typ 021N och Thiothrix. Då avfallsvatten från pappersbruk ofta innehåller höga halter svavel, 
innebär det att de sannolikt har en hög septicitet vilket gör att detta potentiellt kan användas 
som en metod för att identifiera orsaken till en slamsvällning. Vi rekommenderar att SCA 
Munksund börjar övervaka svavelhalter, något som inte görs idag. 
 
Mätning av utspridda Nocardioformer: Genom att kontinuerligt mäta mängden utspridda 
Nocardioformer får man ett tidigt varningssystem. Om man mäter de vanligaste individuella 
Nocardioformerna finns metoder för att snabbt identifiera vilken Nocardioform som är 
orsaken. Vi anser att detta är ett viktigt steg för att förstå vad som händer och för att vara 
förberedd när förändringar sker och börja motverka ett skumningsevent innan det har skett, 
vilket är effektivare än efter skummet redan har bildats. 
 

4.3 Förslag utifrån den statistiska analysen 

Vi vill poängtera att den utförda analysen är ett “proof of concept” mer än en tillförlitlig 
prediktionsmodell. Studier har visat att multivariat analys är ett värdefullt redskap inom 
området. Man har exempelvis studerat optimal slamålder med neurala nätverk (Maachou et 
al. 2017) och optimala parametrar för att minimera filament med PCA och neurala nätverk 
(Brault et al. 2011, Santos et al. 2015). Vi vill därför lägga fram förslag kring hur SCA 
Munksund kan förbättra sin datahantering för möjlig fortsatt analys. För att sammanfatta 
rekommenderar vi följande åtgärder för att möjliggöra framtida statiska analyser. För närmare 
förklaring av respektive punkt, se 4.4. 
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● Strikt datahantering, antingen i form av en databas i t.ex. SQL, specifika felkoder för 
driftstörningar och missing data och framför allt undvika kommentarer i diftsdatan.  

● Artificiella neurala nätverk tar hänsyn till mer komplexa, dynamiska system och är 
därför ett kraftfullt verktyg för att prediktera slamsvällning (Brault et al. 2011). 

● Mätning av COD mer frekvent och eventuellt registrera fler parametrar i driftsdatan.  
 

4.4 Resonemang bakom förslag givna i 4.3 

En lätthanterlig datastruktur minimerar felkällorna. Då vi manuellt gått in och gjort flertalet 
korrigeringar för att få mätningar som programvaran accepterar, finns det en risk för att vi i 
något steg korrumperat data och skapat en otillförlitlig slutprodukt.  
 
Artificiella neurala nätverk har använts i studier för att undersöka de komplexa samband som 
råder i aktivslam och biorening (Brault et al. 2011, Maachou et al. 2017). De kan användas i 
prediktiva och varnande syften vad gäller slamsvällning (Brault et al. 2011). Neurala nätverk 
är självlärande modeller som är väl lämpade för dynamiska system, såsom biologiska system 
(Johnson R & Wichern D 2014). Neurala nätverks utdata kan vara svåra att tolka, och viss 
expertis bör därför nyttjas om en sådan modell etableras.  
 
Vi har notifierats om att SCA Munksund ska installera ett nytt sensorsystem som utför 
onlinemätningar på miljöparametrarna i vattnet. Vi menar att detta kommer ge SCA 
Munksund noggrannare och bättre data som med fördel kan användas i vidare statistisk 
analys. Vidare har modellen som konstruerats under projektet endast använt fosfor och kväve 
som parametrar. För en större studie med djupare insikt i bioreningens komplexitet bör fler 
körparametrar användas. SCA Munksund kan exempelvis se över möjligheten att mäta COD 
mer frekvent för att tillräcklig mängd data för analys ska införskaffas. Övriga parametrar som 
slamålder, F/M och pH kan läggas till i driftsdatan för att kartlägga filamentering (Santos et 
al. 2015).  
 
Metoderna vi använt är främst variansbaserade och kvaliteten på utdatan ökar om man kan 
variera indatan och tydligare mönster bör då uppstå. I ett fullskaligt verk utgör detta risker för 
försämrad driftssäkerhet, en risk som kanske inte är värd att ta för att utforska 
inparametrarnas påverkan på slamkvalitén. Om risken för försämrad rening är för stor, kan 
man se över möjligheten att utföra experiment på mindre system som härmar SCA 
Munksunds biorening.  
 
Vi uppmuntrar SCA Munksund att utforska möjligheten för en mer utredande statistik analys, 
de är kraftfulla verktyg och är en förutsättning för att gå djupare än en “trial and error”-
approach. 
 

4.5 Övrig diskussion angående statistisk analys och felkällor 

Multivariatanalysen som utfördes under projektet hade som syfte att belysa samband mellan 
filamentbildning och näringshalt i avfallsvattnet. Förhoppningen med de första 
dataanalyserna, PCA och Klustring, var att hitta en underliggande struktur hos driftdatan. En 
sådan struktur skulle kunna avslöja ett mönster med avseende på näringshaltens påverkan på 
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slamvolymen. Dessa två metoder, tillsammans med prediktionsmodellen, hade som syfte att 
hitta en metod för optimalt körfönster för minimering av filament. 
 
I klustringen, se figur 7, ser vi inget tydligt samband mellan SV30 och de två klustren, 
andelen ofördelaktiga SV30-värden är ungefär lika stora. Även om de två olika klustren är 
väldefinierade, tydligt separerade och homogena så kan vi inte dra någon slutsats kring vilket 
matningsmönster som skulle vara fördelaktigt. Sannolikt har vi fångat de två vanligaste 
näringstillsatserna som tillsätts avfallsvattnet, och ingen av dem minimerar filament mer än 
den andra.  
 
I figur 8, ser vi att slammets kvalité försämras vid låg halt P500. Detta stämmer överens med 
resultatet från litteraturstudien som menar att låga näringshalter generellt gynnar 
filamenterande bakterier. Det är dock tvivelaktigt att fosfor ensam är den näringsparameter 
som väger tyngst vid korrelation till filament. Att en kurva som i figur 8 inte gjordes för 
övriga parametrar beror på att deras prediktiva sannolikhet inte är övertygande nog och skulle 
kräva inferens, något som inte rymdes inom detta projekt. Man skulle också behöva tolka 
resultatet för varje stickprov, och inte kunna dra en generell slutsats.  
 
Vidare gjordes en ROC-kurva för att undersöka pålitligheten i vår modell. Man vill att arean 
under kurvan ska vara så nära 1 som möjligt, och ett värde på eller under 0,5 är direkt dåligt. 
Kvalitetskontrollen som gjordes med ROC-kurvan ger en area på cirka 0,73, se figur 9, och är 
alltså varken dåligt eller utmärkt. Vi anser trots detta att resultatet har brister som gör att 
pålitligheten minskar. Vid kritisk analys av resultatet måste det fastslås att resultatet inte kan 
anses helt trovärdigt. Följande felkällor har identifierats, vilka motiveras nedan. 
 

• Ingen hänsyn till näringshalten i aktivslammet, endast tillförd näring har använts 
• Antaganden kring tidsberoende 
• Grova antaganden som påverkat AUC 
• Datahantering 

 
Näringshalter: I driftsdatan finns data på närsaltsdosering samt halt närsalter i aktivslammet. 
Vid analysen har endast närsaltdoseringen använts för prediktering och sambandsanalys 
eftersom samspelet mellan dosering och halt i slammet är utanför vår kunskapsnivå. Om 
halten näringsämnen i aktivslammet kan inkorporeras i prediktionsanalysen menar vi att 
resultatet kommer vara mer trovärdigt eftersom ingen data kring näring utesluts.    
 
Antagande kring tidsberoende: Vid analysen drogs slutsatsen att daglig näringstillförsel 
inte korresponderar till samma dags SV30, utan SV30 för några dagar framåt. Detta grundar 
sig på att näringen tas upp av mikroorganismer under ett längre tidsspann och därmed 
påverkar slamkvalité på längre sikt snarare än ögonblickligen. Andra liknande studier 
använde 2–5 dagars tidsförskjutning, optimalt är att använda alla dagar inom spannet (Brault 
et al. 2011). Det bestämdes att näringstillförsel korresponderar till 5 dagars senare värde på 
SV30. Vidare har vi vid prediktionen inte tagit hänsyn till tidigare dagars slamkvalité, som 
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egentligen spelar en stor roll för den predikterade slamkvalitén. För att ta hänsyn till detta 
måste kraftigare statistiska modeller/ metoder användas såsom neurala nätverk (Brault et al. 
2011).  
 
Kvalitetsvalidering: ROC-kurvan, se figur 9, användes som evaluering av prediktiva 
modellen. Arean under kurvan gav ett bra resultat vilket indikerar att det finns samband 
mellan näringshalt och filament. Det anses trots detta att resultatet inte är helt pålitligt 
eftersom grova antaganden gjorts under analysen.  
 
Datahantering: Logistiska regressionen pekar på att fosforkomponenten P500 spelar störst 
roll. Fosfor har visats i litteraturstudien vara viktig för filamenttillväxt, och prediktiva 
analysen stämmer därför med litteraturen. Vi vill trots detta poängtera att resultatet inte anses 
helt trovärdigt på grund av problematik med data. Innan driftsdata från SCA Munksund 
kunde användas till analyserna gjordes mycket redigering av datan. I Exceldokuments celler 
fanns inlagda kommentarer som orsakade problem vid överföring till R. Detta åtgärdades i så 
god mån som möjligt men medförde trots detta att mycket data tvingades tas bort. Det kan 
därmed vara så att resultatet är ett resultat av “missing data”. På grund av avsaknaden av 
outlier-identifiering och ytterligare städning av data som anses orimlig eller omöjlig kan vi 
skapat ett beroende. I detta fall pekar ett sådant beroende på att fosforhalten är mest 
avgörande för slamvolymen. Det kan alltså vara ett beroende som uppstått genom fel i 
manuella korrigeringar och problematisk datalagring. 
 

4.6 Brist på akademisk forskning 

Något som märktes tidigt i informationsanskaffningen var att det är svårt att hitta konkreta 
värden på de olika parametrarna för respektive mikroorganism. Ofta görs bara generella 
ställningstaganden som att till exempel en slamålder är hög eller låg. Hur många dagar en låg 
eller hög slamålder kan tänkas vara förtydligas sällan och har olika betydelse för olika 
reningsverk. Detta gör det svårt att dra några slutsatser angående vad som kan fungera på 
SCA Munksunds pappersbruk. Vi bedömer att fler parametrar behöver tas i beaktning för att 
få ett körfönster som är applicerbart på SCA Munksund. Övriga parametrar kan till exempel 
vara skalan på pappersbruket, vilket slags papper som tillverkas, klimatet osv. Problemet är 
att det helt enkelt inte finns litteratur som täcker detta. 
 
Ett annat problem är att olika bakterier kan gynnas av helt olika förhållanden. Något som 
fungerar bra för att minska tillväxten av en bakterie kan istället öka tillväxten av en annan. 
Detta gäller till exempel för F/M-kvoten. Typ 021N, Thiothrix och S. natans gynnas av hög 
F/M medan övriga bakterier gynnas av låg F/M. Här måste man alltså göra en bedömning 
utifrån bakterierna och vilka man bedömer vara värst. Det vi bedömer som en väg för SCA 
Munksund att gå vidare på är att prova sig fram utifrån de riktlinjer vi fått fram och se vad 
som fungerar och vad som inte fungerar för just dem. 
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5. Ansvarstagande – Etisk analys 

Projektet vi tilldelats syftar till att optimera biorening och därmed minimera utsläpp och 
föroreningar i vattendrag. Det etiska dilemmat vi ska diskutera cirkulerar därmed kring 
miljöetik och innefattar utsläpp av skadliga ämnen och problematiken kring industri kontra 
miljöbevarande regleringar. 
 
Riktlinjer kring biorening återfinns i form av juridiska gränser för utsläppsnivåer. Även om 
det skulle finnas utilitaristiska argument för att tillåta lägre utsläppsgränser med förtjänster i 
form av ökad tillväxt, fler jobb eller återinvestering av vinster i andra miljöbevarande projekt 
så krävs det av företaget att riktlinjerna följs. Utsläpp av syreförbrukande ämnen i vatten går 
inte att kompensera med vinster i andra sektorer då restaurering av vattendrag är tidskrävande 
och mångfald svår att återskapa. Industrin kring Östersjön har varit en stor bidragande faktor 
till Sveriges välstånd och tillväxt, men priset har varit högt och Östersjön är nu i ett kritiskt 
tillstånd med ekosystemet pressat till, eller i många fall förbi, bristningsgränsen 
(Naturskyddsverket, 2016). 
 
Detta arbete har fokuserat på att effektivisera reningsprocessen och därför minska brukets 
miljöpåverkan. Projektet har alltså som syfte att förbättra reningen och därmed även 
beställarens möjligheter att hålla sig inom de juridiska ramar som satts för vad som är en 
laglig utsläppsnivå.  
 
Även om själva regleringen har en tydlig pliktetisk kärna så finns det även en dygdetisk 
aspekt. Vad vill vi som samhälle och individer föra vidare till nästa generation? Både i form 
av problem men också möjligheter till naturnära upplevelser. För att uppnå detta måste vi 
som samhälle utveckla ett beteendemönster och värdegrund som speglar det arv vi vill lämna 
efter oss. Vi anser ändå att vi har ett ansvar till framtida generationer att inte bara bevara 
naturen i form av ett instrumentellt värde, en resurs, utan även att det finns ett inneboende 
värde i naturbevarande åtaganden vilket vi ändå tycker att reningsverk faller under. Industrin 
spelar en nyckelroll i vårt samhälle och vår uppgift är nu att se till att den i så stor mån som 
möjligt inte har negativ inverkan på vår natur. 
 
Under litteraturstudien har även vissa frågeställningar kring vetenskapligheten kring ämnet 
väckts. På grund av bristfällig karaktärisering av mikroorganismer och aktivslamprocessens 
oförutsägbara natur har det visat sig att varje verk och studie har unik mikrobiell 
sammansättning, detta minskar repeterbarheten hos experimenten och gör det svårare att 
extrapolera andras studier till allmängiltiga lösningar. Next Generation Sequencing-tekniker 
har inte slagit igenom på samma sätt som inom andra mikrobiella områden och de flesta 
studierna präglas av ett makroskopiskt angripssätt och de individuella bakteriernas ekologi 
har i viss mån försummats i förmån för driftstekniska studier. Utan laborativt arbete med just 
den mikrobiella sammansättning som återfinns i SCA Munksunds aktivslam är det svårt att 
avgöra vilka studier som är applicerbara på just deras problem utan att göra stora antaganden 
utan empiriskt underlag. 
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Bilaga 1. Klassificering av 13 undersökta bakterier 
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Bilaga 2. Metod för Informationsanskaffning 

För att genomföra projektet så användes flera metoder. Här redogörs för litteraturstudie, 
studiebesök samt intervju. 
 
Litteraturstudie: En litteraturstudie genomfördes för att samla information om olika 
filamentösa mikroorganismer, vilka parametrar som gynnar deras tillväxt samt för att hitta 
eventuella lösningar på problemet. Från beställaren SCA Munksund erhölls ett häfte med 13 
olika filamentösa mikroorganismer, dessa sammanställs i tabell 17. SCA Munksund pekade 
även ut tre av dessa som de som orsakar störst problem hos dem, dessa är markerade i 
tabellen. Med dessa bakterier som utgångspunkt så initierades informationsanskaffningen. 
Tidigt märktes det att dessa 13 mikroorganismer alla benämndes i artiklar samt att de även 
täckte in de mest omskrivna mikroorganismerna. Därför beslutades att inga ytterligare 
mikroorganismer behövde tas in i informationssökningen, samt att inga skulle uteslutas. 
 
 
Tabell 17: Lista på de 13 filamentösa bakterier som erhölls från beställaren. De som orsakar störst problem hos 
SCA Munksund är markerade med *. 
 

Bakterie 

Typ 0914 

Typ 1851 

Typ 0041 & 0675 

Typ 0092 

Typ 021N * 

Nostocoida limicola I-III 

Beggiatoa 

Fungi 

Haliscomenobacter hydrossis 

Microthrix parvicella 

Nocardioformer* 

Sphaerotilus natans * 

Thiothrix I, II 

 
Vetenskapliga artiklar användes som källor och dessa hittades via databaser som Scopus och 
Google Scholar. Artiklar med fokus på industriella reningsverk och pappersbruk försökte 
användas i så stor utsträckning som möjligt, speciellt för information om möjliga lösningar på 
slamsvällningsproblem. Detta för att få en rimlig bild av vad som är möjligt att göra. Vid 
sökning på mikroorganismerna, till exempel om vilken miljö de trivs i och vad som gynnar 
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deras filamentbildning, så accepterades även övriga källor som inte hade fokus på 
pappersbruk. Detta då det upplevdes att det inte fanns tillräckligt med källor som fokuserade 
på bakterier vid biorening på just pappersbruk för att ge en rättvis bild. En annan avgränsning 
som gjordes var att källorna i så stor utsträckning som möjligt skulle vara aktuella. Detta då 
det fortfarande forskas på ämnet och information uppdateras kontinuerligt. Artiklar från 
1900-talet försökte därför undvikas. 
  
Resultatet från litteraturstudien sammanställdes i kortare texter om respektive bakterie. 
Utöver detta så skapades även en tabell med de gynnande parametrarna för bakterierna för att 
ge en överblick samt för att hitta ett eventuellt körfönster, se tabell 1. 
  
Studiebesök: Eftersom att det geografiska avståndet till beställaren var långt så beslutades att 
ett studiebesök på Holmen i Hallstavik skulle äga rum istället för ett besök på SCA 
Munksund. Under detta studiebesök så hölls en föreläsning som berörde Holmens biorening 
samt de problemen de upplever. Efter det så gjordes en rundvandring på Holmens område 
och då främst vid de delarna som berörde bioreningen. Under denna rundvandring så 
samlades två prover på slam in från två olika luftningsbassänger. Dessa prover 
mikroskoperades sedan med 40 och 100x förstoring. 
 
Intervju: En intervju hölls med Sara Hallin på Sveriges Lantbruksuniversitet för att ställa 
frågor om mikroorganismerna i aktivslammet samt för att diskutera eventuella lösningar på 
problemet med filamentering i reningsverk. Samtalet spelades in och användes som källa. 
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Bilaga 3. Uttdrag från korrigerad driftsdata 

P500 = kg/(h•500m3**) 
P1150 = kg/(h•1150m3) 
N500 = kg/(h•500m3) 
N1150 = kg/(h•1150m3) 
 
**500 och 1150 står för flödet 
 

  

N500 N1150 P500 P1150 SV30
34 80 6 14 560
34 80 6 14
34 80 6 14
34 80 6 14
34 80 6 14 760
34 80 6 14
34 80 6 14 1000
34 80 6 14
34 80 6 14 900
34 80 6 14
34 80 6 14 310
34 80 6 14
34 80 6 14 400
34 80 6 14
34 80 6 14 680
34 80 6 14
34 80 6 14
34 80 6 14
16 62 1 7 480
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Bilaga 4. Koder i R 

1. Kod för PCA och Klustring, följt av funktion nödvändig för att plotta resultatet.  
 
#PCA and Clustering 
library(readxl) 
library(Amelia) 
library(ggplot2) 
library(scales) 
library(zoo) 
 
data_raw<-read.csv("DriftdataLK_test_2_kopia.csv", sep = ";", 
stringsAsFactors = F, na.strings = "") 
columns_sv30=c("SV30","N500", "N1150", "P500", "P1150") 
data_cleaned_sv30 <- data_raw[,which(colnames(data_raw)%in%columns_sv30)] 
 
data_cleaned_sv30<-na.omit(data_cleaned_sv30) 
for(i in 1:ncol(data_cleaned_sv30)){ 
  data_cleaned_sv30[, i] <- as.numeric(data_cleaned_sv30[, i]) 
} 
data_cleaned_sv30<-na.omit(data_cleaned_sv30) 
#lags data 5 steps 
a<-zoo(data_cleaned_sv30[,1]) 
b<-lag(a,5, na.pad=TRUE) 
#data.frame(b) 
data_cleaned_sv30[,1]<-data.frame(b) 
 
 
#PCA (sv30 excluded) 
data_cleaned_sv30 <- na.omit(data_cleaned_sv30) 
data_cleaned_sv30.pca = prcomp(data_cleaned_sv30[,2:5], 
                  center = T, scale. = T) 
print(data_cleaned_sv30.pca) 
pcaplot<-ggbiplot(data_cleaned_sv30.pca) 
pcaplot+labs(title="Principalkomponentanalys") 
 
#Clustering 
set.seed(20) 
testCluster <- kmeans(data_cleaned_sv30[,2:5 , ], 2, nstart = 30) 
data_cleaned_sv30$cluster <- as.factor(testCluster$cluster) 
clusterplot<-ggplot(data_cleaned_sv30,  
       aes(x = data_cleaned_sv30.pca$x[,1] , y = 
data_cleaned_sv30.pca$x[,2],  
           color = data_cleaned_sv30$cluster, 
           shape = as.factor(data_cleaned$binary_SV30))) + 
geom_point(size=3) 
clusterplot + labs(x="PC1: Medelv�rde",y="PC2: Kv�ve kontrasterat mot 
Fosfor",title="Klusteranalys") + scale_shape_discrete(name="SV30", 
                      breaks=c("0", "1"), 
                      labels=c("<500ml/l", 
">500ml/l"))+scale_color_discrete(name="Kluster", 
                       breaks=c("1", "2"), 
                       labels=c("", ""))+ guides(size=FALSE) 
 
 

 
  



 70 

#Function for plotting 
ggbiplot <- function(pcobj, choices = 1:2, scale = 1, pc.biplot = TRUE,  
                     obs.scale = 1 - scale, var.scale = scale,  
                     groups = NULL, ellipse = FALSE, ellipse.prob = 0.68,  
                     labels = NULL, labels.size = 3, alpha = 1,  
                     var.axes = TRUE,  
                     circle = FALSE, circle.prob = 0.69,  
                     varname.size = 3, varname.adjust = 1.5,  
                     varname.abbrev = FALSE, ...) 
{ 
  library(ggplot2) 
  library(plyr) 
  library(scales) 
  library(grid) 
   
  stopifnot(length(choices) == 2) 
   
  # Recover the SVD 
  if(inherits(pcobj, 'prcomp')){ 
    nobs.factor <- sqrt(nrow(pcobj$x) - 1) 
    d <- pcobj$sdev 
    u <- sweep(pcobj$x, 2, 1 / (d * nobs.factor), FUN = '*') 
    v <- pcobj$rotation 
  } else if(inherits(pcobj, 'princomp')) { 
    nobs.factor <- sqrt(pcobj$n.obs) 
    d <- pcobj$sdev 
    u <- sweep(pcobj$scores, 2, 1 / (d * nobs.factor), FUN = '*') 
    v <- pcobj$loadings 
  } else if(inherits(pcobj, 'PCA')) { 
    nobs.factor <- sqrt(nrow(pcobj$call$X)) 
    d <- unlist(sqrt(pcobj$eig)[1]) 
    u <- sweep(pcobj$ind$coord, 2, 1 / (d * nobs.factor), FUN = '*') 
    v <- 
sweep(pcobj$var$coord,2,sqrt(pcobj$eig[1:ncol(pcobj$var$coord),1]),FUN="/") 
  } else if(inherits(pcobj, "lda")) { 
    nobs.factor <- sqrt(pcobj$N) 
    d <- pcobj$svd 
    u <- predict(pcobj)$x/nobs.factor 
    v <- pcobj$scaling 
    d.total <- sum(d^2) 
  } else { 
    stop('Expected a object of class prcomp, princomp, PCA, or lda') 
  } 
   
  # Scores 
  choices <- pmin(choices, ncol(u)) 
  df.u <- as.data.frame(sweep(u[,choices], 2, d[choices]^obs.scale, 
FUN='*')) 
   
  # Directions 
  v <- sweep(v, 2, d^var.scale, FUN='*') 
  df.v <- as.data.frame(v[, choices]) 
   
  names(df.u) <- c('xvar', 'yvar') 
  names(df.v) <- names(df.u) 
   
  if(pc.biplot) { 
    df.u <- df.u * nobs.factor 
  } 
   
  # Scale the radius of the correlation circle so that it corresponds to  
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  # a data ellipse for the standardized PC scores 
  r <- sqrt(qchisq(circle.prob, df = 2)) * prod(colMeans(df.u^2))^(1/4) 
   
  # Scale directions 
  v.scale <- rowSums(v^2) 
  df.v <- r * df.v / sqrt(max(v.scale)) 
   
  # Change the labels for the axes 
  if(obs.scale == 0) { 
    u.axis.labs <- paste('standardized PC', choices, sep='') 
  } else { 
    u.axis.labs <- paste('PC', choices, sep='') 
  } 
   
  # Append the proportion of explained variance to the axis labels 
  u.axis.labs <- paste(u.axis.labs,  
                       sprintf('(%0.1f%% explained var.)',  
                               100 * 
pcobj$sdev[choices]^2/sum(pcobj$sdev^2))) 
   
  # Score Labels 
  if(!is.null(labels)) { 
    df.u$labels <- labels 
  } 
   
  # Grouping variable 
  if(!is.null(groups)) { 
    df.u$groups <- groups 
  } 
   
  # Variable Names 
  if(varname.abbrev) { 
    df.v$varname <- abbreviate(rownames(v)) 
  } else { 
    df.v$varname <- rownames(v) 
  } 
   
  # Variables for text label placement 
  df.v$angle <- with(df.v, (180/pi) * atan(yvar / xvar)) 
  df.v$hjust = with(df.v, (1 - varname.adjust * sign(xvar)) / 2) 
   
  # Base plot 
  g <- ggplot(data = df.u, aes(x = xvar, y = yvar)) +  
    xlab(u.axis.labs[1]) + ylab(u.axis.labs[2]) + coord_equal() 
   
  if(var.axes) { 
    # Draw circle 
    if(circle)  
    { 
      theta <- c(seq(-pi, pi, length = 50), seq(pi, -pi, length = 50)) 
      circle <- data.frame(xvar = r * cos(theta), yvar = r * sin(theta)) 
      g <- g + geom_path(data = circle, color = muted('white'),  
                         size = 1/2, alpha = 1/3) 
    } 
     
    # Draw directions 
    g <- g + 
      geom_segment(data = df.v, 
                   aes(x = 0, y = 0, xend = xvar, yend = yvar), 
                   arrow = arrow(length = unit(1/2, 'picas')),  
                   color = muted('red')) 
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  } 
   
  # Draw either labels or points 
  if(!is.null(df.u$labels)) { 
    if(!is.null(df.u$groups)) { 
      g <- g + geom_text(aes(label = labels, color = groups),  
                         size = labels.size) 
    } else { 
      g <- g + geom_text(aes(label = labels), size = labels.size)       
    } 
  } else { 
    if(!is.null(df.u$groups)) { 
      g <- g + geom_point(aes(color = groups), alpha = alpha) 
    } else { 
      g <- g + geom_point(alpha = alpha)       
    } 
  } 
   
  # Overlay a concentration ellipse if there are groups 
  if(!is.null(df.u$groups) && ellipse) { 
    theta <- c(seq(-pi, pi, length = 50), seq(pi, -pi, length = 50)) 
    circle <- cbind(cos(theta), sin(theta)) 
     
    ell <- ddply(df.u, 'groups', function(x) { 
      if(nrow(x) <= 2) { 
        return(NULL) 
      } 
      sigma <- var(cbind(x$xvar, x$yvar)) 
      mu <- c(mean(x$xvar), mean(x$yvar)) 
      ed <- sqrt(qchisq(ellipse.prob, df = 2)) 
      data.frame(sweep(circle %*% chol(sigma) * ed, 2, mu, FUN = '+'),  
                 groups = x$groups[1]) 
    }) 
    names(ell)[1:2] <- c('xvar', 'yvar') 
    g <- g + geom_path(data = ell, aes(color = groups, group = groups)) 
  } 
   
  # Label the variable axes 
  if(var.axes) { 
    g <- g +  
      geom_text(data = df.v,  
                aes(label = varname, x = xvar, y = yvar,  
                    angle = angle, hjust = hjust),  
                color = 'darkred', size = varname.size) 
  } 
  # Change the name of the legend for groups 
  # if(!is.null(groups)) { 
  #   g <- g + scale_color_brewer(name = deparse(substitute(groups)),  
  #                               palette = 'Dark2') 
  # } 
   
   
  return(g) 
} 
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2. Kod för logistisk regression 
 
library(Amelia) 
library(pscl) 
library(ROCR) 
 
data_raw<-read.csv("DriftdataLK_test_2_kopia.csv", sep = ";", 
stringsAsFactors = F, na.strings = "") 
columns = c("SV30", "N500", "N1150", "P500", "P1150") 
data_cleaned <- data_raw[,which(colnames(data_raw)%in%columns)] 
 
sapply(data_cleaned, function(x) sum(is.na(x))) 
missmap(data_cleaned, main = "Missing and observed values") 
 
data_cleaned<-na.omit(data_cleaned) 
 
 
for(i in 1:ncol(data_cleaned)){ 
data_cleaned[, i] <- as.numeric(data_cleaned[, i]) 
} 
data_cleaned <- na.omit(data_cleaned) 
 
binary_SV30 <- data_cleaned$SV30 
binary_SV30 <- floor(data_cleaned[, 1]/100) 
binary_SV30 = ifelse(binary_SV30  < 5, 0, 1) 
data_cleaned$binary_SV30 <- binary_SV30 
#lags data 5 steps 
a<-zoo(data_cleaned[,6]) 
b<-lag(a,5, na.pad=TRUE) 
data_cleaned[,6]<-data.frame(b) 
data_cleaned <- na.omit(data_cleaned) 
percent_test <- 0.25 
 
train <- data_cleaned[1:round((1-percent_test)*nrow(data_cleaned)), ] 
test <- data_cleaned[(round((1-
percent_test)*nrow(data_cleaned))+1):nrow(data_cleaned), ] 
 
model <- glm(binary_SV30~ N500 + N1150 + P500 + P1150 
,family=binomial(link='logit'),data = train) 
 
summary(model) 
anova(model, test = "Chisq") 
pR2(model) 
 
fitted.results <- predict(model,newdata=test,type='response') 
fitted.results <- ifelse(fitted.results > 0.5,1,0) 
 
misClasificError <- mean(fitted.results != test$binary_SV30) 
print(paste('Accuracy',1-misClasificError)) 
 
p <- predict(model, newdata=test, type="response") 
pr <- prediction(p, test$binary_SV30) 
prf <- performance(pr, measure = "tpr", x.measure = "fpr") 
plot(prf)+ title(main ="Kvalitetsv�rdering: Falsk mot sann positiv",adj=0) 
 
auc <- performance(pr, measure = "auc") 
auc <- auc@y.values[[1]] 
auc 
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3. Funktion för omvandling av logaritmerade värden samt för att plotta resultatet 
 
 
plot_model<- with(data_cleaned, data.frame(N500=mean(data_cleaned$N500), 
                                           N1150=mean(data_cleaned$N1150), 
                                           P500=mean(data_cleaned$P500), 
                                           P1150=mean(data_cleaned$P1150))) 
                   
plot_model$slamsv<-predict(model, newdata=plot:model, typ = "response") 
plot_model 
 
a <- min(data_cleaned$P500) 
b <- max(data_cleaned$P500) 
 
plot_model1 <- with(data_cleaned, data.frame(P500 = rep(seq(from = a, to 
=b, 
                                                         length.out = 100), 
2), 
                                          N500=mean(data_cleaned$N500), 
                                          N1150=mean(data_cleaned$N1150), 
                                          P1150=mean(data_cleaned$P1150))) 
 
plot_model2 <- cbind(plot_model1, prob = predict(model, newdata = 
plot_model1), type = "link") 
plot_model2 <- within(plot_model2, { 
  predProb <- plogis(prob) 
}) 
 
ggplot(data = plot_model2, aes(x = P500, y = predProb)) + geom_line(size 
=1) + theme_light() + xlab("P500") + ylab("Prediction Probability") + 
ggtitle("Logistisk modell utifrån P500") + scale_color_discrete(name = 
"SV30") 
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Bilaga 5. Avgränsning av bakterier 

Utöver de tre bakterier som SCA Munksund har angivit som problematiska har vi 
identifierat ytterligare två bakterier som problematiska. Då SCA Munksund använder en 
sulfatprocess borde de ha en hög septicitet, något som bidrar till att de bakterier som trivs i 
dessa omständigheter sannolikt finns hos SCA Munksund. Dessa bakterier inkluderar Typ 
021N och Thiothrix. Några andra som gynnas av septiska förhållanden (t.ex. Typ 0092, N. 
limicola och Beggiatoa) skapar däremot korta filament som inte tros ha så stor inverkan på 
SVI. Vissa av dem verkar till och med gynna flockstabiliteten. 
 
Thiothrix är nära besläktad med Typ 021N och dessa två är vanliga orsaker till slamsvällning i 
industriella reningsverk. De har båda förmågan att oxidera svavelväten och bildar liknande 
filament (Eikelboom 2000). Filamentlängden hos Thiothrix är kortare, vilket skulle kunna 
innebära att den är lindrigare då den inte kan binda ihop flockar lika lätt. Även M. parvicella 
är en av de mer problematiska bakterierna, precis som Nocardioformer så orsakar M. 
parvicella skumning, men kan även bidra till slamsvällning. Till skillnad från 
Nocardioformer, som är mer framträdande under sommarhalvåret, föredrar M. Parvicella 
temperaturer under 15ᵒC. Det är därför sannolikt att M. parvicella är problematisk för SCA 
Munksund under vintermånaderna i Piteå. 
 
Beggiatoa bedömdes som måttligt skonsam med avseende på filamentbildning i jämförelse 
med Thiothrix och Typ 021N . Beggiatoa har nämligen väldigt specifika krav på vilka 
kolkällor som lämpar sig medan Thiothrix och Typ 021N kan leva på en bredare mångfald av 
substrat (Williams et al. 1989, Wörner & Zimmermann 2000). Därför utgjorde generellt 
dessa en större andel av den observerade slamsvällningen. 
 
I vår rapport har Fungi inte behandlats som en filamentös mikroorganism då dess inverkan på 
slamsvällning ej är jämförbar. De flesta svampar är strikt aeroba medan majoriteten av 
filamentösa bakterier kan leva vid låga syrehalter. Därför kommer filamentösa bakterier 
dominera i en biobassäng. Dessutom är svampar eukaryoter och har annorlunda levnadssätt 
jämfört med prokaryoter. Filamentösa bakterier har generellt sett en högre tillväxthastighet än 
Fungi. Istället brukar Fungi ses som ett biologiskt hjälpmedel vid slamhantering och 
minskning av filament, till exempel genom biokonvertering (More et al. 2010, Sankaran et al. 
2010).  
 
På grund av bristfällig information drogs slutsatsen att Typ 0914 och Typ 1851 inte är 
problematiska med avseende på filamentbildning. Typ 0914:s inverkan på slamsvällning och 
skumning är minimal enligt det fåtal artiklar som hittats. Även för Typ 1851 är underlaget 
väldigt begränsat. Studier har genomförts som tillhandahåller data för F/M, slamålder samt 
DO, men forskare är oense om vad som gett upphov till dessa värden och dess innebörd för 
tillväxt av filament (Eikelboom 2000).  
 
Typ 0041/0675 och Typ 0092 är inte nödvändigtvis ofarliga, men uppfattades inte som de 
mest problematiska i samband med filamenttillväxt. Typ 0041/0675 förekommer ofta i 
slamsvällning när M. parvicella finns närvarande, men brukar oftast inte åstadkomma några 



 76 

större problem för reningsprocessen. Vid lägre slamålder är dess förekomst i avfallsvattnet 
inte lika frekvent, med störst sannolikhet på grund av att den är sämre anpassad än M. 
parvicella.  Typ 0092 är väldigt lik Typ 0041/0675 med avseende på matpreferenser samt 
vilken DO som föredras i miljön den lever i för att kunna frodas. Typ 0092 kan orsaka 
problem som är värt att ta hänsyn till och är vanligare under sommaren. Däremot så växer 
dess filament väldigt långsamt och det finns som tidigare nämnt sätt att motverka 
filamentbildningen. Något som karaktäriserar både Typ 0092 och Typ 0041/0675 är att deras 
filament växer inom flockarna. Filamenten bildar därav en slags genomgående struktur som 
bidrar till flockstabilitet, vilket kan vara fördelaktigt (Nowak & Brown 1990). 
 
N. limicola kan orsaka skumning men bedöms trots det inte vara en av de värsta då den 
skapar korta filament som växer inom flockarna (Nowak & Brown 1990). Informationen 
kring N. limicola varierar mellan olika källor och vi bedömer att vi inte har tillräckligt med 
information om denna bakterie för att garantera att de är ofarlig. 
 
Slutligen kom vi fram till att H. hydrossis är en relativt vanlig filamentös bakterie men att den 
inte brukar kopplas ihop med slamsvällning (Eikelboom 2018). Det mest problematiska med 
H. hydrossis är snarare att identifiera de olika morfoligierna och därmed kunna koppla 
resultatet till rätt morfologi. H. hydrossis skapar vanligtvis inte problem med filamentös 
tillväxt och det finns god kännedom kring hur näringsnivåer och syretillförsel kan regleras för 
att minimera förekomsten av H. hydrossis. 
 


