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Sammanfattning 

Avloppsvatten från restauranger och skolkök innehåller en stor mängd fett och olja som 

kan täppa igen rör och ledningar och även interagera med mikrobiologiska processer på 

reningsverken. För att minska dessa problem installeras fettavskiljare. Fettavskiljarna 

måste tömmas med jämna mellanrum för att behålla sin effektivitet vilket är både 

tidskrävande och kostsamt. Vid ackumulering av fettet bildas en fettkaka som 

tillsammans med hög halt organiskt material och suspenderade ämnen orsakar en 

anaerob miljö i fettavskiljaren vilket ofta leder till svavelväteproduktion som är toxiskt 

och bidrar till en obehaglig lukt. För att lösa dessa problem studeras möjligheten att 

använda biologisk behandling av fettavskiljare.  

Syftet med studien var att undersöka möjligheten att använda biologisk behandling av 

fettavskiljare. Detta utfördes genom att först fysikaliskt och kemiskt karaktärisera 

avloppsvattnet och fettkakan i tre olika fettavskiljare utanför skolkök och sedan isolera 

lipasaktiva Bacillus sp. samt undersöka dessas fettnedbrytande förmåga i avloppsvatten 

från en fettavskiljare i huvudsakligen aerob respektive anaerob miljö.  

Resultaten av nedbrytningsförsöket tyder på att tillsats av bakterier till avloppsvattnet 

ökar reduceringen av det biologiskt nedbrytbara materialet samt att en huvudsakligen 

aerob miljö är viktig för fettnedbrytningen och för att minska den obehagliga lukten. 

Resultaten tyder även på att isolat R bidrog till en kraftig reducering av BOD och att det 

även var ett av de isolat vars halt minskat minst av de testade efter inkubering. Det hade 

varit önskvärt att veta detta isolats fettnedbrytande förmåga men halten fett var så hög 

att det inte kunde observeras med använda mätmetoder.  

Fler studier behövs för att karaktärisera bakteriefloran i fettavskiljarna för att få mer 

kunskap och hitta bra fettnedbrytande bakterier som positivt kan interagera med 

befintlig mikroflora och användas till effektiv biobehandling av fettavskiljare. 
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Abstract 

The high content of fats and oils in wastewater from restaurants and school kitchens is a 

problem because of their ability to block pipes and sewer lines. They can also integrate 

with the biological processes at the wastewater treatment plant and reduce its 

effectivity. Grease separators are often installed to decrease these problems. The gradual 

accumulation of fat in grease separators occurs with the development of a grease cap 

and together with a high organic load and a high concentration of solid particles there 

will be an anaerobic environment. This often leads to the production of hydrogen 

sulphide which is toxic and contributes to an unpleasant odor. To solve these problems 

the potential of biotreatment of grease separators is studied. 

The aim of this study was to investigate the potential of using biotreatment in grease 

separators. This was performed through characterization of the wastewater and the 

grease cap content in three different grease separators from different schools and 

through isolation of lipase active Bacillus sp. and evaluation of their fat degrading 

ability in wastewater in primarily aerobic respectively anaerobic environment.   

The results of the degradation test indicate that the adding of bacteria to wastewater will 

increase the reduction of biodegradable material and that a primarily aerobic 

environment is important for the degradation of fat and the reduction of the unpleasant 

odor. 

The result also indicates that isolate R contributed to an important degradation of 

biodegradable material and that it was one of the isolates that had the least reduction of 

bacteria after incubation. It would have been desirable to evaluate their fat degrading 

ability but the content of fat in the samples was too high so they were described as 

>5000 mg/ l and no degradation could be observed. 

There is a need of further studies of the bacterial flora in grease separators to receive 

more knowledge about it and to find efficient fat degrading bacteria that positively 

could integrate with the existing bacterial flora and be used in effective bio treatment of 

grease separators.  
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1 Introduktion  

Avloppsvatten från restauranger och skolkök innehåller en stor mängd fett och olja som 

kan täppa till rör och ledningar och även interagera med mikrobiologiska processer på 

avloppsreningsverken vilket kan leda till en bristande effektivitet eller att de slutar 

fungera som de ska. Det enklaste och vanligaste sättet för att minska dessa utsläpp och 

förebygga problemen som kan uppstå på grund av hög fetthalt i avloppsvattnet är att 

installera en fettavskiljare som illustreras i figur 1. (1) Fettavskiljarna i Europa ska följa 

standarden EN 1825-1 (2). Även då fettavskiljare används kan fett komma ut i rör och 

ledningar då fettavskiljarna kan misslyckas i att hålla kvar det lösta och det emulgerade 

fettet. Fettavskiljarna måste även tömmas med jämna mellanrum då det annars blir för 

mycket fett i dem och de kan då inte förhindra fett från att följa med avloppsvattnet (3, 

4). Ytterligare ett problem är att det ofta genereras kraftiga odörer vilket kan vara 

problematiskt för de som bor och arbetar i närheten. Dessa odörer är oftast ett resultat av 

anaeroba bakteriers metabolism. (5) Odörerna beror på flera olika föreningar i 

avloppsvattnet. De som ger den obehagligaste lukten är svavelföreningarna svavelväte 

och merkaptan. Svavelvätet är utöver sin kraftiga odör även toxiskt mot människor och 

mikroorganismer och orsakar dessutom korrosion på betong och byggstål (6). Det kan 

även reagera med metallföreningar och bilda metallsulfider vilket ger en mörk färg (7). 

Svavelväte bildas då sulfatreducerande bakterier (anaerober) använder sulfat som 

elektronacceptor för att generera energi (8). Tömningarna som måste ske av 

fettavskiljarna är tidskrävande och kostsamma. För att minska mängden fett samt för att 

minska eller slippa den obehagliga och farliga lukten kan biologisk behandling vara en 

bra lösning (3, 4).  

 

Figur 1. Bilden visar en fettavskiljare. Den första delen är slamdelen och den andra delen är 

separationsdelen där fettet separeras från det utgående flödet.  Bildreferens: 

http://www.renhallningen.se/foretag/tomningavfettavskiljare.4.26fb68b713d6a7746ec3aa6.html 

 

1.1 Biobehandling av fettavskiljare  

Bioaugmentation är en metod där specifika mikroorganismer tillsätts i ett system för att 

förstärka en önskad effekt. Denna metod används ofta vid föroreningar och i 

bioreaktorer för att öka nedbrytningen av ämnen, öka effektiviteten av de 

mikrobiologiska processerna och för att underlätta etablering av specifika bakterier till 

den redan befintliga mikrofloran. (9) Det finns flera typer av biologiska produkter på 

marknaden och många består av flera olika bakteriearter. De kan även innehålla 

enzymer och näringsämnen. Tidigare studier har visat att biologiska produkter 

innehållande flera olika bakterier kan reducera fettinnehållet i avloppsvatten från bland 

annat industrier. En produkt som innehöll arterna Bacillus sp, B. subtilis, B. 

megaterium, B. thuringiensis, B. stearothermophilus, B. licheniformis, B. polymyxa, B. 
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pumilis, Lactobacillus sporogenes, Saccharomyces cerevisiae, Pseudomonas 

fluorescens, P. stutzeri, Cellulomonas uda, Micrococcus sp. och Tjiobacillus novellus 

visades ge en signifikant ökad nedbrytning av olika sorters fetter såsom ister, solrosolja 

och rapsolja. (3) Mikroorganismerna som används ska kunna bryta ned substanserna bra 

i den rådande miljön, vara konkurrenskraftiga och vara kvar i den nya miljön samt 

kompatibel med den mikroflora som redan finns där och arbeta komplementärt och/eller 

synergiskt med dem för att bryta ned de specifika substanserna (10).  

 

1.2 Mikrobiell fettnedbrytning 

Fetterna och oljorna i avloppsvattnet består i huvudsak av triglycerider som är 

uppbyggda av fettsyror bundna med esterbindningar till glycerol. Den mikrobiella 

nedbrytningen av fett börjar med en extracellulär hydrolys av esterbindningen mellan 

glyceroldelen och fettsyrorna med hjälp av lipaser (triacylglycerol acylhydrolases, EC 

3.1.1.3). Långkedjiga triglycerider är lipasernas naturliga substrat och reaktionen sker 

vid gränsytan mellan lipid och vatten. (11) Lipaserna kan antingen vara specifika och 

endast hydrolysera triglycerider som innehåller specifika fettsyror eller vara icke-

specifika och hydrolysera triglycerider med olika fettsyror. Fettsyrorna tas sedan upp av 

mikroorganismen och bryts antingen ned eller inkorporeras i lipider. Nedbrytningen av 

fettsyrorna sker genom betaoxidationen som är ett flertal serier av reaktioner där 

fettsyran bryts ned genom att två kolatomer försvinner som acetyl-CoA i varje reaktion. 

(8, 12) Av fettsyror med ojämnt antal kol eller med förgreningar bildas propionyl-CoA 

eller en förgrenad fettsyra-CoA som sedan metaboliseras ytterligare till acetyl-CoA 

genom olika reaktioner eller utsöndras ur cellen. Acetyl-CoA går därefter in i 

citronsyracykeln eller omvandlas till hexos eller andra beståndsdelar i cellen genom 

glyoxylate cykeln. Slutprodukterna som bildas vid aerob nedbrytning av fett är 

koldioxid och vatten. (8) Det har vistats i olika studier att fettnedbrytningen påverkas av 

specificiteten av lipaserna och substratets fysikaliska och kemiska karaktär samt pH 

(12). 

 

1.3 Bacillus och lipaser 

Bakterier ur släktet Bacillus är, tack vare sina biologiska egenskaper, intressanta för 

användning i olika industriella applikationer till exempel bioaugmentation av 

avloppsvatten (13). Bacillus-släktet är Gram-positiva, stavformiga bakterier som bildar 

resistenta endosporer som respons på stress. De är aeroba eller fakultativt anaeroba. (14, 

15) De flesta Bacillus-arter är icke-patogena och lätta att odla vilket gör dem 

användbara till kommersiella biologiska produkter (3). Bacillus finns överallt i miljön 

där de bryter ned och metaboliserar substrat från både växt- och djurriket som bland 

annat cellulosa, stärkelse, pektin, agar, protein och kolväten (14). Detta sker med hjälp 

av enzymer som proteaser, amylaser, cellulaser och lipaser som många arter har vistats 

utsöndra. Produkterna från nedbrytningen använder bakterierna som kolkällor och 

elektrondonatorer (8, 13, 16, 17). Lipaser är mycket industriellt intressanta och används 

bland annat i tvättmedelsindustrin, vid brödtillverkning, i läderindustrin och 

läkemedelsindustrin. Bakterier som används för produktion av dessa enzym är ofta av 

släktet Bacillus. (18) . Den optimala temperaturen för de flesta lipaser är 30° - 60° C 

men det finns även lipaser vars temperaturoptimum är högre eller lägre än detta. 

Bacillus sp. och många andra bakterier tillväxer och producerar lipaser bäst runt pH 7 

(11). Lipaserna från Bacillus har delats in i underfamiljerna 1.4 och 1.5 beroende på 

likheten i deras aminosyrasekvenser. I underfamiljen 1.4 är lipaserna mesofila, 
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effektivast vid pH 7-11 och hydrolyserar triglycerider med korta till mediumlånga 

fettsyror. Lipaser i underfamiljen 1.5 är till skillnad mot de andra termostabila och 

bibehåller sin aktivitet även i temperaturer över 50° C. (19) Generellt sett så är de flesta 

lipaser effektivast i neutrala och alkaliska pH som de i underfamilj 1.4 men det finns 

lipaser som är aktiva även vid pH 3-12 (11).  Många Bacillus utsöndrar även 

antibakteriella ämnen, till exempel Bacillus polymyxa som utsöndrar polymyxin B som 

hämmar Gram-negativa bakterier genom att interagera med lipopolysachariderna i deras 

yttre membran (8, 20). Detta antibiotika kan användas vid beredande av selektivt media 

för Bacillus då de är resistenta (21). Bacillus cereus producerar även hemolysin som 

lyserar de röda blodkropparna och som kan visas på blodagarplattor då det bildas en 

hemolytisk zon runt kolonierna (22). Den optimala tillväxttemperaturen är olika för 

olika arter och stammar men majoriteten av Bacillus-arterna växer optimalt vid 

temperaturer mellan 30°- 45° C. Vissa arter kan växa ända upp till 65° C medan andra 

kan växa i temperaturer runt 0° C. Olika Bacillus-arter har vistats växa inom pH-

intervallet pH 2-11. (23) Ett exempel på en art är Bacillus cereus som växer vid ett pH 

över 5-6 och i temperaturer mellan 8° C - 55° C med ett temperaturoptimum runt 28° C 

- 35° C och (24).  

Som alla bakterier måste Bacillus för att kunna växa ha en energikälla, en källa till kol 

och andra näringsämnen och lämpliga fysikaliska förutsättningar såsom syrehalt, pH 

och temperatur. De makronäringsämnen bakterierna behöver beror av deras egen 

uppbyggnad som består av kol, väte, syre, kväve, svavel, fosfor, kalium, magnesium, 

järn, kalcium, mangan och spår av koppar, zink, kobolt och molybden. Ungefär 50 % av 

en bakteriecells torrvikt är kol som bygger upp allt cellulärt material. Som kolkällor 

används olika organiska ämnen. Bakteriecellens torrvikt består även av ca 20 % syre, 14 

% kväve, 8 % väte, 3 % fosfor, 1 % svavel, 1 % kalium, 0,5 % magnesium, 0,5 % 

kalcium och 0,2 % järn. (23) För optimal tillväxt krävs att alla dessa ämnen finns i 

tillräcklig mängd. Yieldkoefficienten beskriver hur mycket cellmassa som bildas per 

gram substrat (25). Yieldkoefficienten för Bacillus thuringiensis har visats vara 0,43 g 

celler/ g glukos (26). 

För kontroll av lecitinas- och lipasaktivitet kan näringsagar med äggulemulsion 

användas. Vid utsöndring av lecitinas bildas en vit zon runt kolonierna på grund av att 

lecitinaset bryter ned lecitinet i äggulan till olösliga diglycerider och fosforylkolin. 

Lipasaktiviteten resulterar i en skimrande yta vid och på kolonierna. (27) 

Lipasaktiviteten kan även kontrolleras med andra metoder till exempel med 

tributyrinagar. Vid lipasaktivitet bildas då klara zoner runt kolonierna.(28) 

Bacillus sp är tack vare sina egenskaper som att den bildar endosporer och därmed 

klarar extrema förhållanden, växer inom ett rätt brett pH- och temperaturintervall, är 

lättodlad och ofta bildar lipaser mycket intressant för industriell användning. Därför 

valdes just Bacillus sp. för isolering och undersökning i denna studie. 
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2 Syfte 

Syftet med projektet var att utvärdera möjligheten att använda biologisk behandling för 

att minska halten fett och förbättra underhållet och funktionen av fettavskiljare vid 

skolkök. Detta utfördes genom: 

- Att fysikaliskt och kemiskt karaktärisera avloppsvattnets och fettkakans 

sammansättning i tre olika fettavskiljare installerade utanför skolkök vid tre 

olika skolor i Kalmar. 

- Att karaktärisera de visuella aspekterna, odör, fettkaka och ackumuleringen av 

fasta partiklar i de tre fettavskiljarna. 

- Att isolera Bacillus sp. med hög lipasaktivitet från avloppsvattnet och fettkakan 

från de tre fettavskiljarna samt att utvärdera deras nedbrytande förmåga genom 

att studera nedbrytning i avloppsvatten från en av fettavskiljarna i aerob 

respektive anaerob miljö. 

 

3 Material och metoder 

Provtagningarna utfördes på fettavskiljare med samma storlek vid tre olika skolor: 

Björkenäs förskola, 7/4-2014 

Fettavskiljaren var senast tömd den 11/12-2013.  

Maten som tillagas är endast potatis, pasta, ris, pannkakor, raggmunk, bröd, gröt, ägg 

och musli. Kött och sås levereras från en annan skola. De använder rapsolja till 

matlagningen och sköljer av fettet ur stekpannor i diskhon utan att torka ur först. De 

serverar 55 portioner frukost kl. 7.30- 8.30, 90 portioner lunch kl 11.30 och 55 portioner 

mellanmål kl 14.15. Björkenäs förskola innehar en diskmaskin och den används ca 30 

gånger per dag. 

Rinkabyholmsskolan, 8/4-2014 

Fettavskiljaren var senast tömd den 26/3-2014.  

Maten som tillagas är ”husmanskost” som exempelvis kött och potatis och de använder 

rapsolja vid matlagningen. De serverar ca 40- 50 portioner frukost kl 6.30, 330 

portioner lunch kl 10.45 -12.15 och 140 portioner mellanmål kl 13.45 -14.30. 

Rinkabyholmsskolan innehar en diskmaskin som används konstant från ca 6.30- 14.00. 

Lindöskolan, 14/4-2014 

Fettavskiljaren var senast tömd den 2/4-2014.  

Maten som tillagas är ”husmanskost”. Fettet som används är rapsolja och mjölkfritt 

margarin. De serverar 50 portioner frukost kl 7.40- 8.15, 400 portioner lunch kl 10.40 -

12.00 och 120 portioner mellanmål kl 13.30- 14.30. Lindöskolan innehar en diskmaskin 

som används konstant från 7.30- 15.00.  

 

3.1 Provtagning 

Provtagningen började med att mängden svavelväte mättes med en MicroClip XT Gas 

Alert (BW technologies) i luftfasen i både slamdelen och i separationsdelen. Även lukt 

och utseende i de olika delarna bedömdes och noterades. Vid varje provtagningstillfälle 

mättes temperatur, pH och syrehalt med en HQ40d Multimeter (Hach). Syrehalten 
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mättes återigen efter fyra dagar i fettavskiljaren vid Lindöskolan, efter tio dagar vid 

Rinkabyholmsskolan, och efter fyra veckor vid Björkenäs förskola. Under 

provtagningarna noterades fettkakans tjocklek och mängden slam i botten av sludge 

judgen (Normer Tec AB, plexiglasrör). 

Utrustningen som användes för provtagning till de mikrobiologiska testerna 

desinficerades med 70 % etanol i ca två minuter samt sköljdes med destillerat vatten. 

Prov som innehöll både fettkaka, avloppsvatten och slam togs upp från fettavskiljaren 

med en sludge judge och blandades i ett autoklaverat uppsamlingskärl. Avloppsvattnet 

överfördes sedan till autoklaverade provflaskor. Fettkaka togs upp med ett litermått och 

överfördes till autoklaverade provflaskor.  

Samma provtagningsprocedur användes till de kemiska analyserna. Provflaskorna 

fylldes i följande ordning; 1) totalhalten fett (glasflaska), 2) protein och kolhydrat, 3) 

BOD 4) TOC, 5) COD, kväve och fosfor, 6) Hach lange och 7) TSS. Från Lindöskolan 

skickades även prover för analys av totalhalten fett och halten emulgerat fett och dessa 

flaskor fylldes då först. På Björkenäs förskolan skedde båda provtagningarna innan 

köksaktiviteterna hade startat medan de på Rinkabyholmsskolan och Lindöskolan redan 

hade påbörjat dessa aktiviteter innan provtagningen och det var därför ett svagt flöde av 

vatten genom fettavskiljaren vid provtagningen. Under provtagningarna vid Björkenäs 

förskola och Rinkabyholmsskolan regnade det dessutom till och från. Samtliga prover 

förvarades på is och i mörker tills de antingen skickades till Eurofins, analyserades eller 

frystes in för förvaring innan analys. 

 

3.2 Kemiska analyser 

 

3.2.1 TSS – totalhalt suspenderade ämnen 

Halten suspenderade ämnen analyserades enligt svensk standard (SS-EN 872) som är en 

metod som används för att bestämma halten suspenderade ämnen i råvatten och 

avloppsvatten genom filtrering genom glasfiberfilter. Vid analysen användes 

glasfiberfilter med en diameter på 55 mm (Whatman, GF/B, katalognummer: 1821 

055). Enligt standarden ska ett referensprov innehållande mikrokristallin cellulosa 

beredas och filtreras, detta kunde dock inte utföras då det inte fanns någon cellulosa 

tillgänglig. Analysen utfördes inom fyra timmar efter provtagningstillfället för proverna 

från Rinkabyholmsskolan och efter ca 7 h för övriga prover. Samtliga prover förvarades 

på is och i mörker fram till utförandet av analysen. Efter filtrering torkades 

glasfiberfiltrena i värmeskåp vid 105° C i ca 20 h. Trippelanalyser utfördes på samtliga 

prover. 

3.2.2 Kolhydrater 

Halten kolhydrater bestämdes genom analys med anthrone-metoden (29). Efter 

provtagning förvarades proverna i frys fram till utförandet av analysen då de fick tina i 

rumstemperatur och därefter homogeniseras med en stavmixer. Anthrone-reagens 

bereddes genom att lösa upp 0,2 g anthrone i 100 ml koncentrerad svavelsyra (10mM). 

Standardlösningar bestående av sukros och MQ-vatten och med koncentrationerna 10, 

25, 50, 75 och 100 μg/ml bereddes. Därefter blandades 0,4 ml prov eller 

standardlösning med 0,8 ml anthrone-reagens i eppendorfrör. Som blank-prov för att 

nollställa spektrofotometern användes 0,4 ml MQ-vatten och 0,8 ml koncentrerad 

svavelsyra. Som blank-prov för att senare i beräkningar kunna dra bort partiklarnas 

oönskade ljusspridning användes 0,4 ml prov och 0,8 ml koncentrerad svavelsyra. 
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Samtliga rör förslöts och mixades på vortex innan de inkuberades i kokande vattenbad i 

10 minuter. Därefter mixades de återigen innan absorbansen mättes vid 625 nm. Vid 

absorbansmätningen användes glaskyvetter av storleken 1,5 ml. Trippelanalyser 

utfördes på samtliga prover.  

3.2.3 Protein 

Protein analyserades med ett Pierce
TM

 BCA Protein Assay Kit från Thermo Scientific. 

Standardlösningar bestående av bovint serumalbumin och MQ-vatten med 

koncentrationerna 0, 25, 125, 250, 500, 750, 1000, 1500 och 2000 μg/ml bereddes. 

Därefter blandades 25 μl prov eller standardlösning med 200 μl reagens i en 

mikrotiterplatta som sedan skakades på skakbord i 30 sekunder för att därefter täckas 

och inkuberas i 37° C i 30 min. Som blankprov för att i beräkningarna kunna dra bort 

partiklarnas oönskade ljusspridning användes 25 μl prov och 200 μl MQ-vatten. 

Absorbansen mättes i en spektrofotometer vid våglängden 560 nm. Trippelanalyser 

utfördes på samtliga prover. 

3.2.4 Fett 

Totalhalten fett analyserades enligt svensk standard (SS028211) som är en gravimetrisk 

metod som används för att bestämma totalhalten fett i avloppsvatten genom extraktion 

med petroleumeter och indunstning. Proven förvarades i frys fram till utförandet av 

analysen då de fick tina i rumstemperatur. Provvolym samt övriga volymer halverades 

vid analys. Vid analys utfördes endast en extraktion per prov. Efter separering i 

separertratt filtrerades petroleumeterfasen genom ett pappersfilter ner i en vägd 

rundkolv. Vid indunstning av petroleumeter användes en evaporator med ett vattenbad 

med en temperatur på 30° C. För att beräkna koncentrationen totalfett vägdes 

rundkolvarna och viktdifferensen räknades om till koncentration i mg/l.  För att 

kontrollera om eventuell viktförändring uppstår för rundkolven i analysen placerades tre 

rundkolvar i vattenbad på 30° C i ca 5 min, sedan i värmeskåp i 70° C i 30 min och i 

excikator i 30 min och därefter vägdes kolvarna. Trippelanalyser utfördes på proverna 

från Rinkabyholmsskolan och Lindöskolan medan enkelanalys utfördes på provet från 

Björkenäs förskola. På proverna från Lindöskolan utfördes trippelanalys av Eurofins 

Environment Testing Sweden som även utförde enkelanalyser av totalhalten fett i prov 

från nedbrytningsförsöket. Analyserna utfördes enligt svensk standard (SS 28211) 

3.2.5 BOD7 – biokemisk syreförbrukning 

Trippelanalyser utfördes på prover från fettavskiljare av Eurofins Environment Testing 

Sweden AB. De utförde även enkelanalyser på prov från nedbrytningsförsöket. Proven 

analyserades enligt NS EN 1899 1-2. 

3.2.6 TOC – totalhalt organiskt kol 

Enkelanalyser utfördes på samtliga prover av Eurofins Environment Testing Sweden 

AB. Analyserna utfördes enligt standarden EN 1484.  

3.2.7 Kväve och fosfor 

Totalhalten kväve analyserades med kit LCK 238, LATON och LCK338, LATON och 

totalhalten fosfor analyserades med ett LCK 350, fosfatkyvettest. Samtliga kit var 

inköpta från Hach Lange.  



  
 

- 7 - 

 

Proven förvarades i frys fram till utförandet av analysen då de fick tina i 

rumstemperatur. Innan analys homogeniserades proverna genom mixning med 

stavmixer. Enkelanalys utfördes på provet. 

Prov analyserades dessutom av Eurofins Environment Testing Sweden AB. 

Kvävehalten analyserades enligt metoden EN ISO 11905-1/KONE och halten fosfor 

analyserades enligt metoden SS-EN ISO 15681-2:2005/TrAAcs. 

3.2.8 Fettkakans sammansättning 

Vattenhalten analyserades enligt NMKL 23, askhalten analyserades enligt NMKL 173, 

halten råprotein analyserades enligt NMKL 6 och halten råfett analyserades enligt 

NMKL131 av Eurofins Food and Agro Testing Sweden AB (enkelprov). Utifrån de 

resultaten beräknades kolhydrathalten. 

3.3 Mikrobiologiska analyser 

 

3.3.1 Isolering av Bacillus sp. 

Spädningsserier utfördes med ett prov av avloppsvattnet och ett prov från fettkakan från 

samtliga fettavskiljare. För att lösgöra mikroorganismerna från fettet arbetades fettkaka 

med 0,9 % saltlösning och en 1:10 spädning utfördes i en stomacher. Från samtliga 

spädningsrör spreds sedan 0,1 ml prov på näringsagarplattor innehållande polymyxin B 

och ägguleemulsion. Efter inkubering i 30° C i ca 24 h plockades de Bacillus- kolonier 

med störst lecitinas- och lipasaktivitet och störst kolonier ut och renströks på likadana 

plattor som tidigare nämnts. Renstryken upprepades och isolaten undersöktes sedan i 

mikroskop för att säkerställa att de tillhörde släktet Bacillus.  

3.3.2 Artbestämning med API 50 CHB 

Samtliga isolat uppodlades på näringsagarplattor och artbestämning utfördes sedan med 

API 50 CHB-kit på åtta valda isolat. Isolaten valdes ut på grund av deras lecitinas- och 

lipasaktivitet, att de var renodlade samt att de såg olika ut morfologiskt. API 50 CHB är 

ett standardiserat system som inkluderar 50 biokemiska tester för att undersöka 

mikroorganismers förmåga att metabolisera olika kolhydrater då det är något som skiljer 

mellan olika arter. I 50 mikrobrunnar finns olika substrat som tillhör kolhydratfamiljen 

samt pH-indikator och vid jäsning av dessa kolhydrater sker ett färgomslag. Avläsning 

av färgomslag utfördes efter 24 och 48 h vilket med hjälp av API´s schema gav 

indikation på vilka arter som isolerats. 

3.3.3 Lecitinas- och lipasaktivitet  

För att undersöka isolatens lecitinas- och lipasaktivitet utfördes renstrykning på 

näringsagarplattor innehållande polymyxin B och ägguleemulsion. Isolaten inkuberades 

i 30° C i ca 24 h. Isolaten som undersöktes var isolat B 3, B och B 1 från Björkenäs 

förskola, isolat R från Rinkabyholmsskolan samt isolat L från Lindöskolan.  

3.3.4 Hemolysaktivitet 

För att undersöka isolatens hemolysaktivitet utfördes renstrykning på blodagarplattor. 

Isolaten inkuberades i 30° C i ca 24 h. Isolaten som undersöktes var isolat B 3, B1, R, 

och L. 

3.3.5 Nedbrytningsförsök 

De fyra valda isolaten (Brevibacillus laterosporus: B1, Bacillus cereus: B3 och L och 

Bacillus mycoides: R) slammades upp i 50 ml näringsbuljong och inkuberades i bafflade 

e-kolvar på skakbord i 30° C i ca 12 h för att sedan användas som ymp. En 
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haltbestämning utfördes på ympen genom ytspridning på näringsagarplattor 

innehållande polymyxin B och ägguleemulsion. Avloppsvatten från fettavskiljaren vid 

Björkenäs förskola förbehandlades genom att silas och sedan homogeniseras med en 

stavmixer. Proverna delades sedan upp i fem bägare med 1,5 liter i vardera. Till fyra av 

bägarna ympades 15 ml av de olika isolaten. Prov överfördes därefter till bafflade e-

kolvar (450 ml) vilka inkuberades i 25° C på skakbord, till duranflaskor (500 ml) som 

inkuberades i 25° C i värmeskåp samt till provflaskor för analys av totalhalten fett (200 

ml) och BOD7 (250 ml). Proverna till analys av totalhalten fett surgjordes direkt med 

0,7 ml 6 M HCl och förvarades därefter i ca 4° C och proverna till analys av BOD 

förvarades i frys. Under inkubering mättes och justerades pH två gånger per dag så att 

pH låg mellan 7,0 och 7,5. Efter ca 72 h noterades lukt och färg på proverna och de 

överfördes från de bafflade e-kolvarna och duranflaskorna till provflaskor från Eurofins 

med samma procedur som för referensproven och samtliga prov skickades därefter till 

Eurofins. En haltbestämning utfördes på de inkuberade proven genom ytspridning på 

näringsagarplattor innehållande polymyxin B och ägguleemulsion. 

 

4 Resultat 

 

4.1 Odör och visuell bedömning av fettavskiljaren 

Det var inte möjligt att uppmäta något svavelväte vare sig slamdelen eller i 

fettavskiljardelen i någon utav fettavskiljarna. Samtliga fettavskiljare hade en svag odör 

av avlopp men luktade inte speciellt mycket.  

Fettavskiljaren vid Björkenäs förskola hade en hård och ganska tjock fettkaka som var 

mörk i färgen i mitten av fettavskiljaren men ljusnade ut mot kanterna, se figur 2. 

Fettkakan var ca 3 – 6 cm tjock och det fanns mycket suspenderade ämnen i hela 

vattenpelaren se figur 3. Vid andra provtagningen var det så mycket suspenderade 

ämnen i hela vattenpelaren inuti sludge judgen så att fettkakans tjocklek inte kunde 

bedömas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Fettkakan i separationsdelen. 

 

                                                                                        Figur 3. Sludge judge med prov. 

Fettkaka 
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Fettavskiljaren vid Rinkabyholmsskolan hade ett tunt lager av fettkaka som låg som i 

bitar längs med väggarna och inget i mitten. ”Fettkakan” var mjuk och ljusgul/beige till 

färgen, se figur 4. Fettkakan var blandad med vattnet i sludge judgen, se figur 5. 

Figur 4. Fettkakan i separationsdelen.                                                  Figur 5. Sludge judge med prov. 

 

 

I fettavskiljaren vid Lindöskolan var fettkakan rätt så mjuk och tunn samt beige/ljusgul 

till färgen, se figur 6. Det fanns även lite jord liggandes på fettkakan. Fettkakan var ca 

2,5 cm tjock. Det fanns inte så stor mängd av synliga suspenderade ämnen i sludge 

judgen, se figur 7. 

Figur 6. Fettkakan i separationsdelen.                                            Figur 7. Sludge judge med prov.            

 

 

 

Fettkaka 

Fettkaka  
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4.2 Fysikaliska parametrar 

 

De fysikaliska parametrar som mättes vid provtagningarna var temperatur, pH och 

syrehalt, resultaten framgår av tabell 1. 

Tabell 1 . Fysikaliska parametrar vid provtagningstillfällena.  

Provplats Temperatur (° C) pH Syrehalt, (mg/l) 

Björkenäs förskola  17,3 5,9 1,0 

Björkenäs förskola, efter 

fyra veckor 

17,6 6,2 0,7 

Rinkabyholmsskolan 25,7 6,3 0,3 

Rinkabyholmsskolan, 

efter tio dagar 

- - 0,3 

Lindöskolan 19,6 5,9 0,7 

Lindöskolan,  

efter fyra dagar 

- - 0,6 

 

4.3 Kemiska analyser 

 

4.3.1 TSS 

Mängden suspenderade ämnen i avloppsvattnet framgår av tabell 2. 

Tabell 2.  Mängd suspenderade ämnen i mg/l (95 % konfidensintervall). 

Provplats TSS (mg/l) 

Björkenäs förskola 3800 ± 250 

Rinkabyholmsskolan 370 ± 360 

Lindöskolan 7300 ± 16000 
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4.3.2 Kolhydrat 

Resultatet av kolhydratanalysen framgår av tabell 3. 

Tabell 3. Halten kolhydrater i mg/l (95 % konfidensintervall). 

Provplats Kolhydrat (mg/l) 

Björkenäs förskola 150 ± 27 

Rinkabyholmsskolan 50 ± 8 

Lindöskolan 65 ± 17 

 

4.3.3 Protein 

Resultatet av proteinanalysen framgår av tabell 4. 

Tabell 4. Halten protein i mg/l (95 % konfidensintervall) 

Provplats Protein (mg/l) 

Björkenäs förskola 650 ± 370 

Rinkabyholmsskolan 170 ± 38 

Lindöskolan 180 ± 90 

 

4.3.4 Fett 

Resultatet av fettanalyserna framgår av tabell 5. 

Tabell 5. Totalhalten fett i mg/l (95 % konfidensintervall). Resultatet från Eurofins har en mätosäkerhet 

på ± 15 % 

Provplats Fett (mg/l) Fett (Eurofins, mg/l) 

Björkenäs förskola 1400 - 

Rinkabyholmsskolan 220 ± 38 - 

Lindöskolan >5000 >5000 
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4.3.5 BOD och TOC 

Resultatet av analyserna av BOD och TOC i avloppsvattnet framgår av tabell 6. 

Resultatet av BOD-analysen har en mätosäkerhet på 30 % och resultatet av TOC har en 

mätosäkerhet på 10 %. 

Tabell 6. BOD i mg/l (95 % konfidensintervall) och halten TOC i mg/l.  

Provplats BOD (mg/l) TOC (mg/l) 

Björkenäs förskola 9600 ± 1700 2400 

Rinkabyholmsskolan 760 ± 360 290 

Lindöskolan 1700 ± 500 560 
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4.3.6 Kväve och fosfor 

Resultaten av analyserna av kväve och fosfor i avloppsvattnet framgår av tabell 7. För 

att få en uppfattning om mängden kväve och fosfor är tillräcklig för optimal tillväxt av 

bakterier användes Bacillus thuringiensis yieldkoefficient för glukos som är 0,43 i aerob 

miljö. Massan celler som kan bildas utifrån mängden organiskt kol i avloppsvattnet 

beräknades med hjälp av halten TOC i de olika fettavskiljarna.  För att bilda denna 

cellmassa i fettavskiljaren vid Björkenäs förskola krävs ca 144,5 mg/l kväve och 30 

mg/l fosfor. I fettavskiljaren vid Rinkabyholmsskolan krävs ca 17,5 mg/l kväve och 3,7 

mg/ l fosfor. Mängden kväve och fosfor som krävs i fettavskiljaren vid Lindöskolan är 

ca 33,7 mg/l och 7,2 mg/l. Analyserna av kväve och fosfor utförda av eurofins har en 

mätosäkerhet på 10 %.  

 

Tabell 7. Halten kväve och fosfor i mg/l (95 % konfidensintervall) 

Provplats Analysmetod Parameter mg/l 

 

 

 

Björkenäs förskola 

 

Hach lange 

Kväve 94,8 

Fosfor 15,3 

 

Eurofins 

Kväve 110 ± 14 

Fosfor 16 ± 1,4 

 

 

Rinkabyholmsskola 

 

Hach lange 

Kväve 24 

Fosfor 3,83 

 

Eurofins 

Kväve 25 ± 1,4 

Fosfor 4 ± 0,7 

 

 

Lindöskolan 

 

Hach lange 

Kväve 52,3 

Fosfor 6,19 

 

Eurofins 

Kväve 44 ± 12 

Fosfor  13,3 ± 1,4 
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4.3.7 Fettkakans sammansättning 

Resultatet från analysen av fettkakan från fettavskiljaren vid Björkenäs förskola kan ses 

i figur 8, resultatet från Rinkabyholmsskolan kan ses i figur 9 och resultatet från 

Lindöskolan kan ses i figur 10. Resultatet visar på en hög halt vatten i samtliga 

fettkakor, dock är vattenhalten lägre i fettkakan från Lindöskolan. Halten råprotein är 1 

% i samtliga fettkakor medan kolhydrater är 0 % i fettkakan från Björkenäs förskola, 2 

% i fettkakan från Rinkabyholmsskolan och 5 % i fettkakan från Lindöskolans 

fettavskiljare. Fetthalten var 6 % i fettkakan från fettavskiljaren vid Björkenäs förskola 

och Rinkabyholmsskolan medan fetthalten i fettkakan från Lindöskolan var 25 %.  

Askhalten var 1 % i fettkakan vid Björkenäs förskola och Lindöskolan. I fettkakan vid 

Rinkabyholmsskolan var den 0 %. 

 

 

Figur 8. Fettkakans näringssammansättning. 

.  

Figur 9 . Fettkakans näringssammansättning. 

 

Figur 10. Fettkakans näringssammansättning. 
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4.4 Mikrobiologiska analyser 
4.4.1 Artbestämning med API  50 CHB 

Resultatet av artbestämningen med API 50 CHB blev att de arter av Bacillus som 

isolerats från avloppsvattnet (tre stycken olika) från Björkenäs förskola troligtvis var 

Bacillus cereus (två olika stammar) och Brevibacillus laterosporus. De Bacillus som 

isolerats från fettkakan från Björkenäs förskola (två stycken olika) bedömdes till att 

troligtvis vara Bacillus cereus och Bacillus mycoides. De Bacillus som isolerats från 

avloppsvattnet från Lindöskolan (två stycken olika) bedömdes vara Bacillus cereus (en 

tredje stam). Från Rinkabyholmsskolan hade en Bacillus-art isolerats, denna bestämdes 

till att troligen vara Bacillus mycoides. Den visuella bedömningen av kolonimorfologin 

tyder dock på att isolatet inte är B. mycoides då den inte har dess karaktäristiska 

kolonimorfologi. 

4.4.2 Lecitinas- och lipasaktivitet 

Resultatet av lecitinas- och lipasaktivitetsförsöket visade att samtliga isolat hade en vit 

zon runt kolonierna vilket beror på lecitinasaktiviteten och samtliga isolats kolonier 

hade även en skimrande blank yta vilket tyder på lipasaktivitet. Samtliga isolat visade 

även en proteasaktivitet då det runt om kolonierna bildades en klar zon.  

4.4.3 Hemolysaktivitet 

Isolaten B 1 och B 3 visade på en kraftig hemolytisk aktivitet då de hade klara zoner 

runt kolonierna. Isolaten L och R visade inte på någon hemolytisk aktivitet då de ej 

visade klara zoner runt kolonierna.  

4.4.4 Nedbrytningsförsök 

Resultatet av haltbestämningen av ympen samt haltbestämningen av proven efter 

inkubering på skakbord (med omrörning) och värmeskåp (utan omrörning) efter ca 72 h 

framgår av tabell 8. Det fanns mycket bakgrundstillväxt på alla agarplattor förutom på 

plattan med isolat L, där det var en betydligt mindre bakgrundstillväxt på plattor med 

prov som inkuberats både med omrörning och utan omrörning. Inkubering med 

omrörning resulterade troligtvis i en kraftigare tillväxt av bakteriefloran i avloppsvattnet 

vilket visades genom att bakgrundstillväxten var kraftigare på dessa plattor än på de 

plattor med prov som inkuberats utan omrörning. Kolonierna från prov med ymp av B1 

var mycket mindre än kolonierna vid isoleringen samt mindre än kolonierna på övriga 

plattor. 

För isolat B1 var haltreduceringen betydligt större i provet med omrörning (log 3,4) än i 

provet utan omrörning (log 2,9) Även isolat B3 visade på en något större reducering i 

halt (log 3,4) vid inkubering med omrörning än vid inkubering utan omrörning (log 

3,3). Haltbestämningen av isolat L och R visade på en betydligt lägre reducering i halt 

än för isolat B1 och B3. Reduceringen av isolat L var log 1,2 i båda proven och 

reduceringen av isolat R var log 2,3 i prov utan omrörning och log 2,2 i prov med 

omrörning. 

Nedbrytningen av fett framgår av stapeldiagram i figur 11. Halten fett i referensprovet 

var; 4500 mg/l i 0-provet, 4300 mg/l i prov utan omrörning och 2500 mg/l i prov med 

omrörning. Halten fett i prov med ymp av isolat B1 var; >5000 mg/l i 0-provet och i 

provet utan omrörning och 3600 mg/l i provet med omrörning. Halten fett i prov med 

ymp av isolat B3 var; 4100 mg/l i 0-provet, 4300 mg/l i provet utan omrörning och 2300 

mg/l i provet med omrörning. Halten fett i prov med ymp av isolat L var >5000 mg/l i 

0-provet och i provet utan omrörning medan halten i provet med omrörning var 5000 
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mg/l. Halten fett i prov med isolat R var >5000 mg/l i samtliga prov. Alla värden över 

5000 mg/l anges som >5000 mg/l.  

Nedbrytningen av mängden BOD framgår av stapeldiagram i figur 12. Halten BOD i 

referensprovet var; 4600 mg/l i 0-provet, 5500 mg/l i provet utan omrörning och 4400 i 

provet med omrörning. I prov med isolat B1 var halten; 6900 mg/l i 0-provet, 6000 mg/l 

i provet utan omrörning och 5800 mg/l i provet med omrörning. I prov med isolat B3 

var halten; 6100 mg/l, 4900 mg/l och 3800 mg/l. Halten BOD i prov med isolat L var; 

8300 mg/l i 0-provet och 5900 mg/l i både prov utan omrörning och med omrörning. I 

prov med isolat R var halten BOD; 9500 mg/l, 7100 mg/l respektive 5100 mg/l. 

Tabell 8.  Resultaten av samtliga haltbestämningar och mängden bakterier tillsatta till proven angivet i 

log10 cfu/ml. 

 Halt efter ymp, 

(cfu/ml) 

Halt utan omrörning, 

efter 72 h (cfu/ml) 

Halt vid omrörning, 

efter 72 h (cfu/ml) 

B 1- Brevibacillus 

laterosporus 

6,7 3,8 3,3 

B 3 – Bacillus 

cereus 

6,2 2,9 2,8 

L – Bacillus cereus 6 4,8 
 
4,8 

R – Bacillus 

mycoides 

5,3 3,0 3,1 

Figur 11. Diagrammet visar resultaten av fettnedbrytningsförsöket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Diagrammet visar resultaten av nedbrytningsförsöket av BOD. 
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4.4.5 Lukt och visuell bedömning  

De prover som inkuberats i bafflade e-kolvar på skakbord uppvisade en sötaktig lukt 

utan den obehagliga odören från avloppsvatten. Referensprovet och prov med isolat B3 

luktade starkast medan prov med isolat B1, L och R hade en något svagare lukt. De 

prover som inkuberats utan omrörning uppvisade en stark odör av avloppsvatten och 

svavelväte. Av dessa prover luktade referensprovet och provet med isolat B1 ungefär 

lika medan prov med isolat B3, L och R hade en något svagare lukt. 

Färgen på de prover som inkuberats med konstant omrörning var ljusgul/beige medan 

färgen på de prover som inkuberats utan omrörning var grå, se figur 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Bilden visar provflaskor med prov från nedbrytningsförsöket. Till vänster är de prover som 

inkuberats i värmeskåp utan omrörning och till höger är de flaskor som inkuberats med konstant 

omrörning. 

 

5 Diskussion 

5.1 Odör och visuell bedömning av fettavskiljaren 
5.1.1 Svavelväte 

När en tid har gått sedan tömning av fettavskiljarna så ackumuleras fettet i en fettkaka 

som tjocknar allt eftersom och det samlas organiskt material och suspenderade ämnen i 

fettavskiljaren vilket kunde ses vid Björkenäs förskola. Detta leder till en syrefattig 

miljö i fettavskiljaren vilket resulterar i en anaerob metabolism av mikrofloran. 

Anaeroba sulfatreducerande bakterier kan då använda sulfat som elektronacceptor 

istället för syre och det bildas svavelväte som ger en mycket obehaglig odör. I 

fettavskiljarna var det inte möjligt att uppmäta något svavelväte i vare sig slamdelen 

eller i fettavskiljardelen. Detta kan vara ett resultat av att utrustningen som användes för 

att mäta svavelvätet inte var lämplig för denna analys och att en annan utrustning borde 

ha använts. Det kan även betyda att det inte fanns något svavelväte eller någon mätbar 

mängd svavelväte i fettavskiljarna vilket är troligast då fettavskiljarna inte luktade så 

speciellt mycket.  

5.1.2 Lukt och fettkaka 

Samtliga fettavskiljare avgav en svag odör av avlopp men luktade inte speciellt mycket. 

Det var inte någon stor skillnad i odör mellan fettavskiljarna vare sig de var nytömda 

eller inte. Fettkakan i fettavskiljaren vid Björkenäs förskola var tjockare, hårdare och 

mörkare än fettkakan i fettavskiljarna vid Rinkabyholmsskolan och Lindöskolan. Detta 

beror på att den fettavskiljaren inte var tömd på fyra månader. Att fettkakan var mörk 
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kan vara ett tecken på anaerob aktivitet då det mörka beror på metallsulfider som bildas 

vid reaktioner med svavelväte. Fettkakans tjocklek var ca 3- 6 cm i fettavskiljaren vid 

Björkenäs förskola och ca 2,5 cm i fettavskiljaren vid Lindöskolan. Lindöskolans 

fettavskiljare tömdes ca två veckor innan provtagning vilket tyder på att bildningen av 

en fettkaka går väldigt snabbt i ett skolkök med hög köksaktivitet som i det på 

Lindöskolan vilket betyder att en fettavskiljare vid ett kök med hög aktivitet kan 

behövas tömmas oftare än en fettavskiljare vid ett kök med lägre aktivitet om inte 

effektiviteten påverkas på något annat sätt som med till exempel biobehandling. 

 

5.2 Fysikaliska och kemiska parametrar 
5.2.1 Temperatur 

Temperaturen i de tre fettavskiljarna låg mellan 17,3° C och 25,7° C. Detta är inte den 

optimala tillväxttemperaturen för majoriteten av Bacillus-arter (optimal 

tillväxttemperatur: 30°- 45° C). Dock är temperaturintervallet väldigt olika för olika 

arter och stammar och vissa kan växa ända upp till 65° C medan andra kan växa i 

temperaturer runt 0° C. Ett exempel är B. cereus som växer vid 8° C - 55° C med ett 

temperaturoptimum runt 28° C - 35° C. Den optimala temperaturen för de flesta lipaser 

är 30°-60° C men det finns de som har temperaturoptimum både högre och lägre än 

detta. Lipaserna i grupp 1.4 som Bacillus producerar är mesofila vilket gör att de skulle 

kunna användas vid biobehandling av fettavskiljare om temperaturen är som uppmätt. 

Temperaturen i fettavskiljaren ändras då inflödet av varmt vatten sker och den ändras 

även av utomhustemperaturen så temperaturen är inte konstant. För att kunna diskutera 

temperaturen bättre och för att få en större förståelse för vilka bakterier som skulle 

kunna användas i biologiska produkter bör flera provtagningar utföras under en längre 

period för att se hur utomhustemperaturen påverkar temperaturen i fettavskiljaren.  

5.2.2 pH 

En annan parameter som påverkar tillväxten av bakterier är pH. pH i fettavskiljarna 

uppmättes till 5,9 - 6,3. Olika Bacillus har visats växa i pH 2-11 vilket visar på att olika 

arter och stammar av Bacillus kan användas vid biobehandling av fettavskiljare.  B. 

cereus som är en av de arter som isolerats i studien behöver ett pH på minst 5-6 vilket är 

det pH som är uppmätt i fettavskiljarna. Generellt sett är dock de flesta lipaser som 

utsöndras som effektivast i neutrala och alkaliska miljöer men det finns lipaser som är 

aktiva även vid pH- intervall från 3-12. 

5.2.3 Syrehalt 

Mätningarna av syrehalten i samtliga fettavskiljare visade låga värden. Halten syre i 

fettavskiljaren vid Björkenäs förskola var 1,0 mg/ l vid första provtagningen och 0,7 vid 

andra provtagningen, vid Rinkabyholmsskolan 0,3 mg/l vid båda provtagningarna och 

vid Lindöskolan 0,7 mg/l respektive 0,6 mg/l. Den något högre halten syre i 

fettavskiljaren vid Björkenäs förskola kan vara något missvisande då fettkakan var för 

tjock och hård för att kunna sänka ned syremätaren i avloppsvattnet och för att 

möjliggöra mätning var då ett hål tvunget att göras i fettkakan vilket kan ha lett till att 

syre tillfördes vattnet. Minskningarna i syrehalt som kunde uppvisas i fettavskiljarna vid 

Björkenäs förskola och Lindöskolan kan bero på fettkakan kan ha tjocknat vilket då 

hindrar syretillförsel. Vid behandling av fettavskiljare vill man ha en aerob miljö då 

nedbrytningen av fettsyrorna i beta-oxidationen kräver mycket syre och för att anaeroba 

eller fakultativt anaeroba mikroorganismer inte ska tillväxa och bilda svavelväte. En 

lösning på problemet med en för låg halt syre vore att tillföra syre i fettavskiljarna 

genom luftning. 
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5.2.4 TSS 

Den totala halten suspenderade ämnen var högst i fettavskiljaren vid Lindöskolan. Detta 

resultat kan innehålla variationer då proven innehöll klumpar och halten beror på om det 

kom med klumpar vid analysen eller inte. Vid den visuella bedömningen av 

fettavskiljarna kunde man se mest suspenderade ämnen i fettavskiljaren vid Björkenäs 

och detta kan stämma då den var tömd långt innan de andra. 

5.2.5 Kolhydrat, protein och fett 

Kolhydrat- och proteinhalten var högst i avloppsvattnet inuti fettavskiljaren vid 

Björkenäs förskola som har stått längst tid utan tömning. Halten totalfett visades vara 

högst i fettavskiljaren vid Lindöskolan dock var resultatet av analysen som utfördes på 

Linnéuniversitetet osäkert. Detta beror på att endast enkelprov utfördes på prov från 

Björkenäs förskola samt att endast en extraktion av vattenfasen utfördes vilket kan 

resultera i ett resultat med en lägre halt fett än det sanna värdet eftersom det vid höga 

halter fett kan vara svårt att få allt fett att lösa sig i eterfasen och det fortfarande kan 

vara fett kvar i vattenfasen. Fetthalten borde rimligtvis ha varit högre i Björkenäs 

förskola än i Lindöskolan då den var tömd ca fyra månader tidigare. Dock är 

köksaktiviteten i Björkenäs förskola inte lika hög som aktiviteten i Lindöskolan 

eftersom de får levererat mycket mat som kött och sås samt endast serverar 200 

portioner mat/ dag jämfört med Lindöskolans 570 portioner mat/dag. Detta kan i så fall 

styrka att resultatet stämmer även om halten fett i Björkenäs förskola är lägre än det 

sanna värdet. Kolhydrater, fett och proteiner är en del av det organiska materialet och 

kolkällorna för mikroorganismerna i fettavskiljarna. 

5.2.6 BOD och TOC 

Halten BOD och TOC var högst i fettavskiljaren vid Björkenäs förskola vilket var 

förväntat. Den totala halten organiskt kol var mellan 25 – 38 % utav det 

nedbrytningsbara organiska materialet i samtliga avloppsvatten. TOC är mått på det kol 

som mikroorganismerna använder som kolkälla och BOD är ett indirekt mått på 

mängden oxiderbart material (8). 

5.2.7 Kväve och fosfor  

Mängden kväve och fosfor som bakterier kräver för optimal tillväxt ska vara ca 14 % 

och 3 % av cellens massa. De mängder kväve och fosfor som krävs för optimal tillväxt 

av bakterier i fettavskiljaren vid Björkenäs förskola är ca 144,5 mg/l kväve och 30 mg/l 

fosfor. Halterna i fettavskiljaren vid Björkenäs förskola var något mindre då 

kvävehalten var ca 110 mg/ l och fosforhalten ca 16 mg/l och detta tyder på att optimal 

tillväxt av bakterier inte kan ske. Den låga halten kväve och fosfor beror troligtvis på att 

de i detta kök mestadels tillagar kolhydratrik mat som pasta, ris och potatis. De får 

levererat mycket mat såsom kött och sås och de är även det skolkök som serverar minst 

antal portioner per dag.  

I fettavskiljaren vid Rinkabyholmsskolan krävs ca 17,5 mg/l kväve och 3,7 mg/ l fosfor 

för optimal tillväxt. Halterna i fettavskiljaren var ca 25 mg/l kväve och ca 4 mg/l fosfor 

vilket tyder på att en optimal tillväxt kan ske utifrån behovet av dessa näringsämnen. 

För att optimal tillväxt av mikroorganismer ska ske i fettavskiljaren vid Lindöskolan 

krävs ca 33,7 mg/l kväve och 7,2 mg/l fosfor. Halterna i fettavskiljaren var ca 44 mg/l 

kväve och ca 13,3 mg/l fosfor vilket tyder på att optimal tillväxt kan ske även i denna 

fettavskiljare. Att det är en högre halt kväve och fosfor i dessa fettavskiljare beror på en 

högre köksaktivitet med fler proteinrika livsmedel då de i dessa skolkök tillagar 

merparten av det som serveras. 
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5.2.8 Fettkakans sammansättning 

Fettkakan i fettavskiljaren vid Björkenäs förskola och fettkakan i fettavskiljaren vid 

Rinkabyholmsskolan hade väldigt liknande sammansättning. De har ett väldigt högt 

innehåll av vatten och fettinnehållet är ca 6 % i båda fettkakorna. Det höga 

vatteninnehållet är en bra förutsättning för hydrolysen av fettet till fria fettsyror och 

glycerol. Förutsättningarna för fettnedbrytning är dock dåliga då proteinhalten endast är 

1 % vilket leder till en låg kvävehalt samt att syrehalten i fettkakan är låg vilket leder till 

en anaerob miljö. Fettkakan i fettavskiljaren vid Lindöskolan hade en betydligt högre 

halt fett än de andra två. Detta kan bero på att mer fett släpps ut med avloppet från 

Lindöskolans kök eller att det vid provtagning pressades ut en större mängd vatten ur 

fettkakan från fettavskiljaren vid Lindöskolan än vid Björkenäs förskola och 

Rinkbyholmsskolan. 

 

5.3 Mikrobiologiska analyser 

Resultatet från artbestämningsförsöket med API 50 CHB var att de isolerade bakterierna 

var av arterna Brevibacillus laterosporus, Bacillus mycoides samt två stammar av 

Bacillus cereus. Koloniernas morfologi undersöktes noggrant och det är mindre troligt 

att isolat R var Bacillus mycoides. Isolat B1 och isolat R såg liknande ut vid jämförelse 

av kolonimorfologin dock var isolat B1 hemolyserande medan isolat R troligtvis inte 

var det vilket visar att de troligen inte var av samma art/stam även om de 

kolonimorfologiskt liknade varandra. Isolat L växte som med förgreningar och var inte 

hemolytisk medan isolat B3 såg liknande ut men inte hade lika tydliga förgreningar och 

var hemolytisk. Eftersom artbestämningen visades vara osäker så kan inte isolaten 

identifieras dock var den en hjälp vid val av isolat till nedbrytningsförsöket då önskan 

var att testa olika arter/stammar. 

Resultatet av lecitinas- och lipasaktivitetstestet användes också som hjälp för val av 

isolat till nedbrytningsförsöket. Detta utfördes på NA-agar med innehåll av polymyxin 

B och ägguleemulsion. Försöket borde istället utförts på tributyrinagar som är mer 

specifikt för lipasaktivitet men av tidsbrist så valdes den tidigare nämnda sustratet då 

den redan använts vid isoleringen av bakterierna.  

5.3.1 Nedbrytningsförsök 

Vid nedbrytningsförsökets början bestämdes halten Bacillus sp. i ympen för att 

undersöka bakteriernas tillväxt under försöket. Efter haltbestämningen i slutet av 

försöket kunde en reducering i antal Bacillus sp. ses i samtliga prov. Den största 

reduceringen sågs i proverna med isolat B1 och isolat B3. Kolonierna från prov med 

isolat B1 var mycket mindre än vid isoleringen och än kolonierna från övriga prov. De 

mindre kolonierna kan bero av en hämmande effekt som andra organismer i provet 

orsakat.  

I proverna som ympats med isolat L och R kunde en lägre reducering av halt än för 

isolat B1 och B3 observeras. I prov med tillsatts av isolat L uppvisades en betydligt 

svagare bakgrundstillväxt. Detta kan bero på att isolat L troligtvis utsöndrar 

antibakteriella substanser som inhiberar tillväxten av andra organismer i fettavskiljaren. 

De prov som inkuberats med omrörning visade en kraftigare bakgrundstillväxt än de 

prov som inkuberats utan omrörning. Detta tyder på att bakterierna från avloppsvattnet 

tillväxer bättre i en aerob miljö än i en anaerob miljö.  

De prov som inkuberats utan omrörning hade en obehaglig lukt av avloppsvatten och 

svavelväte. Det kan förväntas då miljön i dessa blir anaerob och de anaeroba bakterierna 
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bland annat producerar svavelväte. Lukten var något starkare i referensprovet utan 

tillsats av bakterier och provet med isolat B1 än i de övriga proven. De prover som 

inkuberats med omrörning hade en behaglig och sötaktig lukt. Lukten var starkast i 

referensprovet utan tillsats av bakterier och i provet med isolat B3 medan den var något 

svagare i de övriga proven. Detta visar att vid luftning av avloppsvatten kan den 

obehagliga odören av avloppsvatten och svavelväte försvinna genom att aerob 

metabolism sker. Det tyder även på att tillsatsen av Bacillus möjligtvis kan bidra till en 

svagare lukt.  

Färgen på samtliga prover som inkuberats med omrörning var beige/gula medan proven 

som inkuberats utan omrörning var grå till färgen. Detta tyder på att olika typer av 

mikroorganismer har gynnats och olika metabola reaktioner har skett i provet med 

omrörning (syresättning) jämfört med i provet utan omrörning.  

Resultatet av fettnedbrytningsförsöket tyder på att den totala fetthalten reduceras mer i 

en aerob miljö än i en anaerob miljö. Reducering av fett kunde ses i referensprovet och i 

prov med isolat B1 och B3. Nollprovet och provet utan omrörning med isolat av B1 

hade en fetthalt på >5000 mg/ l vilket innebar att mängden reducerat fett tyvärr inte 

kunde bedömas. Prov med isolat L och R innehöll även de >5000 mg/l fett och det kunde 

därför inte med säkerhet bedömas om någon reducering hade skett i dessa prov 

Resultatet av BOD-analysen tyder på att tillsatsen av bakterier är viktigt för 

nedbrytningen då tydlig reduktion uppvisades i samtliga prov med tillsats medan enbart  

en liten reducering uppvisades i referensprovet utan tillsats av bakterier. I prov med 

isolat B3 och R visades en större reduktion av BOD i provet som inkuberats med 

omrörning medan isolat B1 och L inte visade på någon stor skillnad i reduktion vid 

aerob respektive anaerob inkubering. Det isolat som uppvisade den högsta BOD-

reduktionen var isolat R. Det hade varit mycket intressant att se fettnedbrytningen i 

proverna med tillsats av detta isolat men dessvärre hade de så hög fetthalt att någon 

reducering inte kunde observeras.  

Testerna visade dock på att homogeniseringen och påfyllnaden i provflaskorna och e-

kolvarna är ett väldigt kritiskt steg då halten BOD i nollproven var mycket olika och 

man kunde se en antydan till att halten ökade efter provtagningsordningen. Organiska 

material sedimenterar väldigt snabbt och ytterligare omrörning hade behövts för att få 

ett mer tillförlitligt värde på halten BOD och halten fett. Tillsatsen av bakterier bör inte 

gjort någon skillnad på halten organiskt material i nollproven eftersom de har en väldigt 

liten massa och därför kan dålig homogenisering och otillräcklig omrörning ses som 

felkällorna i testet.  Endast enkelanalyser utfördes för samtliga prov förutom för 

referensens nollprov som analyserades i dubbelprov. Resultatet hade blivit betydligt 

tillförlitligare om trippelanalyser utförts på samtliga prover. Det hade dock behövts mer 

och större utrustning för detta vilket inte fanns tillgängligt. Samtliga prover borde även 

ha spätts då fettanalysen inte ger ett säkert resultat vid höga halter och de halter 

redovisas därför som >5000 mg/l. Mängden kväve och fosfor i fettavskiljaren som 

användes till nedbrytningsförsöket var inte optimal för bakterietillväxt vilket kan ha 

påverkat bakterierna och detta borde ha undersökts innan nedbrytningsförsöket startade. 

Problemet vid utförande av projektet har varit den tidsbegränsning som funnits. Mer tid 

innan provtagningsstart och analysstart hade varit önskvärt då mer kunskap om 

analysmetoder, utrustning och bakgrunden till projektet hade behövts. De kemiska 

analyserna tog upp stor del av tiden vilket resulterade i för lite tid till att studera 

bakgrunden till de mikrobiologiska analyserna. 
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5.3.2 Isolatens egenskaper 

Isolat B1 hämmades troligen av den inhemska bakteriefloran i fettavskiljarna då halten 

av isolatet minskade betydligt under nedbrytningsförsöket samt att kolonierna var 

väldigt små vid jämförelse med kolonierna efter isoleringen och kolonierna från de 

andra proven. Provet med ymp av isolat B1 uppvisade en trolig reducering av fetthalten 

och även en något lägre reducering av halten BOD. Isolatet visade på hemolysaktivitet 

och proteasaktivitet. 

Isolat B3 uppvisade även den en kraftig reducering av mängden bakterier vid 

nedbrytningstestet och kan möjligtvis ha hämmats av den inhemska bakteriefloran. I 

provet med tillsats av isolat B3 visades dock en trolig reducering av både BOD och 

halten fett. Isolatet visade på hemolysaktivitet och proteasaktivitet. 

Isolat L var det isolat vars halt reducerades minst vid haltbestämningen samt det isolat 

med den svagaste bakgrundstillväxten. Detta tyder på att isolatet utsöndrar 

antibakteriella substanser som hämmar den inhemska bakteriefloran i fettavskiljarna. 

Vid tillsats av isolat L kunde ingen reducering av fett observeras på grund utav för hög 

halt fett i proven men en trolig reducering av BOD kunde uppvisas. Isolatet visade 

proteasaktivitet. 

Isolat R hade även den en mindre reducering i antal bakterier än B1 och B3. Vid tillsats 

av isolat L erhölls den största reduceringen av BOD. Det hade varit mycket intressant 

att se om en reducering av fett hade skett med tillsats av detta isolat men det kunde inte 

observeras då halten fett i proven var för höga. Dessa resultat tillsammans med 

resultatet att isolat R troligen inte hämmar den inhemska bakteriefloran i fettavskiljaren 

tyder på att det är en bakterie som har egenskaper som är önskvärda vid biobehandling 

av fettavskiljare. Isolatet visade även proteasaktivitet. 

 

6 Slutsats 

Biobehandling kan tillsammans med luftning av fettavskiljaren vara en bra lösning för 

att förhindra obehaglig lukt och minska fetthalten och innehållet av organiskt material i 

fettavskiljare. Vid val av biologisk produkt måste dock parametrar som temperatur och 

pH tas i beaktning då miljön kan vara sur och temperaturen variera beroende på 

utomhustemperatur. I de fettavskiljare som studerats i denna studie hade bakterier som 

är effektiva vid ett lågt pH och vid mesofila temperaturer behövts. Fettavskiljarna vid 

Rinkabyholmsskolan och Lindöskolan innehöll halter kväve och fosfor som beräknats 

bidra till en optimal tillväxt av bakterierna vilket är viktigt vid biobehandling. 

Resultaten av nedbrytningsförsöket tyder på att tillsats av bakterier ökar reduceringen 

av det biologiskt nedbrytbara materialet samt att en huvudsakligen aerob miljö är viktig 

för fettnedbrytningen och för att minska den obehagliga lukten. Olika arter och stammar 

av Bacillus har olika egenskaper vilket har visats i denna studie. Det är därför viktigt att 

vid val av bakterier till biologiska produkter hitta bakterier med rätt egenskaper för 

miljöerna i fettavskiljarna.  

Fler studier behövs för att karaktärisera bakteriefloran i fettavskiljarna för att få mer 

kunskap och hitta bra fettnedbrytande bakterier som kan användas till biobehandling av 

fettavskiljare. I framtida studier bör prov till nedbrytningsförsök spädas så att halten fett 

blir mätbar, homogeniseringsteget bör utföras ännu noggrannare, testet bör utföras med 

trippelprov samt att isolatens lipasaktivitet bör kontrolleras med andra metoder. 
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