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Publikationer

Nära 3000 artiklar om bio-P (1975-2017)

Guldåren – 1990-2005

Nguyen Quang et al. (2019)



Publikationer

Nguyen Quang et al. (2019)



Bio-P-processen upplevs ha en varierande prestanda och 
oförutsägbara störningar

Beror på låga kolkoncentrationer, nitratrest, brist på 

substrat, högflöden och toxiska ämnen.

Nyckelfaktorer är inkommande C/P och sammansättningen 

av kolkällor.

Extern kolkälla såsom inköpt kolkälla och primär- och 

returslamshydrolys kan stabilisera bio-P-processen där 

inkommande avloppsvatten inte har ett fördelaktigt 

innehåll. 

Wang et al. (2019)



Barnard et al. (2019) - Ompröva mekanismerna kring bio-P 

Konventionell design har kanske ouppmärksamt bidragit 

till en mindre effektiv bio-P, medan alternativa 

konfigurationer tillåtit att flera olika PAO-arter, såsom 

Tetrasphaera, som kan fermentera längre kolkedjor och 

ta upp fosfor under anoxiska förhållanden.

Barnard et al. (2019)



Nielsen et al. (2019) – omvärdera mikrobiologin i bio-P-
processen

• Tetrasphaera lika viktig som Canditatus Accumulibacter i 

fullskala.

• GAO verkar inte vara ett verkligt problem.

Nielsen et al. (2019)



Sidoströms-bio-P

• Den mikrobiella diversiteten är högre i sidoströms-bio-P-

processer än i konventionella anläggningar, vilket borde 

innebära mer resilienta mikrobiella samhällen.

• Färre GAO i sidoströms-bio-P än i konventionella.

• Ny bio-P-modell behövs för att kunna göra en bra 

datamodell vid sidoströms-bio-P.

Onnis-Hayden et al. (2020b); Varga et al. (2018)



Slamålder

• Bio-P:ns prestanda och kinetik påverkas i stor 

utsträckning av slamåldern (SRT), med lägre och mer 

stabila utgående fosfathalter vid SRT < 10 dagar. 

• För lång slamålder, t ex för att implementera nitrifikation 

kan försämra bio-P:ns prestanda, gynna GAO och 

därmed även minska effektiv användning av löst COD.

Onnis-Hayden et al. (2020a)



Slamålder

Chan et al. (2020)



Denitrifierande PAO

-48% COD

-32% syre

-51% slam

Konsumtion av PHA som elektrondonator vid 
denitrifikation har i vissa fall varit associerad
till en ökning av lustgasproduktionen (Li et 
al., 2013;Wang et al., 2011; Zhou et al., 
2012).

Kuba et al. (1996)



Avancerad bio-P – dPAO via nitrit eller med nitritackumulering

t ex Cai (2020)



Bio-P i MBBR – HIAS-processen

Saltnes et al. (2017); Nair et al. (2020)



Nytt bio-P-test?

Bättre och noggrannare bio-P-test behövs enligt Feng et al. 

(2019)

• Acetattillsats vid pH 4.8

eller

• 1 % EDTA vid pH 8,0

visade på 1,5-2,5 ggr högre P-släpp.

Feng et al. (2019)



Maskininlärning/modellprediktiv styrning

Pang et al. (2019)



Sammanfattning – vad händer på forskningsfronten?

Framväxande forskningsområden och lite annat nytt:

• AGS

• VFA-produktion

• Fosforutvinning

• Mer komplext mikrobiella bio-P-samhälle än vi trott

• Avancerad bio-P med dPAO, även med nitrit och 
nitritackumulering samt studier av N2O-emissioner.

• Bio-P i MBBR

• Nya bio-P-test?

• Maskininlärning – ngt för bio-P?

• Kemfällning i kombination med bio-P


