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Abstract 
 

Pre-Commercial Procurement of a Mercury Free COD 
analysis method for Wastewater and Waste Products 
 
Organic substances in wastewater is traditionally analyzed with Chemical Oxygen Demand, 
COD. The standard method CODCr is based on oxidation with dichromate and the consump-
tion of oxidant is an indirect measure of the amount of organics in the sample. To limit the in-
terference of chloride ions does CODCr contain Mercury. Use of Mercury is banned in Swe-
den and CODCr is used with a time limited exception. To enable for the wastewater treatment 
plants to fulfill their demands on reporting under the Wastewater Directive and for them to 
conduct a good operations and development work is it important to find an alternative Mercu-
ry free COD method. Therefore, this pre-commercial procurement was initiated with the goal 
to identify, develop and validate a method ready to commercialize that should be Mercury 
free and comparable with CODCr and preferably also free from dichromate. In the procure-
ment phase, Phase 1, three methods from two suppliers were selected for evaluation: 

1. COD analysis with chloride elimination from German supplier Macherey-Nagel (CE-
COD). The method was based on CODCr without Mercury. Chloride ions were re-
moved prior to digestion with filtering-precipitation-filtering. 

2. COD analysis with chloride detection from German supplier Macherey-Nagel (CD-
COD). The method was based on CODCr without Mercury. Chloride content in the 
sample was measured separately and theoretical interference calculated and compen-
sated for after analysis. 

3. COD analysis with photo-electro-chemical oxidation, PeCOD from Canadian suppli-
er Mantech (PeCOD). Oxidation of soluble organic substances are achieved by a UV-
light induced process on a surface of titanium-dioxide. The photoelectrical oxidation 
induces a current proportional to the amount of oxidized material. PeCOD is not 
identical but proportional to CODCr. 

 
The three methods were evaluated in parallel on equally three different laboratories with dif-
ferent wastewater samples. Evaluation and validation was split into two phases. All methods 
were evaluated briefly in Phase 2a, while only the methods considered to have a potential to 
reach commercialization within the time span of the project were validated in Phase 2b. In 
Phase 2a was control samples made together with testing on real samples. For Phase 2b was, 
except further testing on real samples, also tests made for repeatability, reproducibility, dura-
bility and chloride interference together with an interlaboratory comparison study. A rigorous 
statistical evaluation was performed in accordance with the standard procedures for validation 
of chemical analysis methods; trueness, repeatability, reproducibility, chloride interference 
and durability was evaluated. As reference method for the validation was the cuvette test for 
CODCr by Hach-Lange used. 
 Table A shows the essential results from the evaluation of the three methods. 
 
Table A. Results for trueness (bias) and repeatability for the three tested mercury free COD meth-

ods on influent and effluent wastewater samples. 
 Bias [%] Repeatability [%] 
 Influent Effluent Influent Effluent 
CD-COD -2.47 -11.2 3.9 7.0 
CE-COD -17.3 -35.4 n/a n/a 
PeCOD -53.3 -36.1 4.1 7.2 

 
 In Phase A all three methods was tested. It was evident from start that method CE-COD 
was not practically possible to use on influent samples. The sample preparation with filtering-
precipitation-filtering was clogging and not enough sample could be treated. Furthermore, the 
filtering as such leads to an filtered COD analysis and is not comparable with the reference 
method for total COD. The few results obtained showed very poor trueness against filtered 
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CODCr (Table A). The PeCOD method was in Phase 2a tested on filtered samples since it by 
default only measures soluble COD, although the method was easy to use and have several at-
tractive properties it yielded large bias against filtered CODCr (Table A). Before Phase 2b did 
the supplier announce that the promised solubilisation unit, to allow total COD analysis, 
would not be ready to test within the time span of the project. Neither CE-COD nor PeCOD 
were validated in Phase 2b. 
 The method CD-COD was evaluated and validated throughout the project. The method 
shows a very good trueness (low bias) and repeatability for influent samples at all the three 
laboratories (Table A). For effluent samples are the results a bit more scattered and for two 
out of three laboratories are the bias not acceptable, see Figure A. This is for the wastewater 
samples from large treatment plants with very strict effluent constraints. For the third labora-
tory is the bias acceptable and in opposite direction than for the other two laboratories. There-
fore, the result for the total effluent samples looks acceptable (Table A and Figure A) but that 
is an effect of over and under estimations compensating for each other. The repeatability for 
CD-COD is not satisfactory compared to CODCr. The chloride interference and durability 
studies showed no significant influence of chloride ion concentrations up to 600 mg/l and 
storage of preserved samples up to 7 days. 
 The conclusion is that the method CD-COD worked fine for influent samples but for efflu-
ent samples is the result plant specific and an individual laboratory validation will show the 
applicability at every specific laboratory and sample type. To get a method generally applica-
ble on all plants and samples does the method CD-COD need more development to solve is-
sues on some effluent samples. 
 

 

 
Figure A. Linear regression for the method CD-COD (output) against CODCr (target) on influent 
and effluent wastewater samples for the three laboratories at; Käppala WWTP (two upper left), 

Gryaab WWTP (two upper right), Komlab laboratory (two lower left) and total for all laboratories 
(two lower right). 
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Förord 
Denna rapport sammanfattar projektet Förkommersiell innovationsupphandling av kvick-

silverfri COD-analys. Projektet har adresserat problemet med att COD-analysen behöver 
ersättas eftersom den innehåller kvicksilver och används med ett undantag från det gene-
rella kvicksilverförbudet i Sverige. Denna förkommersiella upphandling följer på ett pla-
neringsprojekt där frågeställningen och behovet analyserades samt kvicksilverfria COD-
metoder identifierades. Planeringsprojektet kom till slutsatsen att det fanns ett fortsatt be-
hov av att kunna analysera COD samt att det existerade intressanta alternativa analysme-
toder och att det därmed fanns förutsättningar för att genomföra en förkommersiell upp-
handling. I detta projekt har Käppalaförbundet varit projektägare och upphandlande en-
het. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, sektionen Urban Water Management 
(Emma Lundin och Magnus Arnell) har fått förtroendet av Käppalaförbundet att projekt-
leda arbetet och också varit huvudförfattare för denna rapport.  
 För projektorganisationen har en bred aktörskonstellation engagerats. En projektgrupp 
bestående av: Projektägare Torsten Palmgren vid Käppalaförbundet, projektledare Emma 
Lundin och Magnus Arnell från SP samt laboratoriekoordinator Manuela Lopez från 
Komlab har planerat och drivit det operativa arbetet i projektet. För det laborativa arbetet 
har en laboratoriegrupp bestående av: Manuela Lopez, Komlab; Dervisa Karat, Käppala-
förbundet och Anette  Johansson, Gryaab ansvarat. Styrgruppen med syfte att förankra 
projektet i branschen och med mandat att besluta om projektets inriktning bestod av: Tor-
sten Palmgren vid Käppalaförbundet; Lena Cedergren , Va Syd; Kristina Stark Fujii , 
Syvab; Maria Hjelmar, Tekniska Verken i Linköping; Robert Hansson, Umeva och Peter 
Sörngård, Svenskt Vatten. Deltagare i projektets referensgrupp har varit: Karin Arlinger-
Månsson, Kristianstads kommun; Ernst-Olof Swedling, Uppsala Vatten; Charlotta Raud-
berget, Jönköpings kommun; Niklas Tideklev, Upphandlingsmyndigheten; Kenneth Öh-
man, Västvatten och Greg Morrison, Chalmers. För kontakt och information har också 
Havs- och vattenmyndigheten och Kemikalieinspektionen varit knutna till projektet. Det 
inledande laborativa arbetet genomfördes till del som ett examensarbete av Sandra Jons-
son från utbildningen Miljö- och Vattenteknik vid Uppsala universitet. Som projektledare 
vill jag framföra ett varmt tack till alla som engagerat sig i projektet och bidragit till ge-
nomförandet! 
 För genomförandet av en förkommersiell upphandling har Vinnova beviljat projektet 
medel, projektnummer 2014-06077. Vi är tacksamma för finansieringen som möjliggjort 
detta projekt. 
 
Magnus Arnell 
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Sammanfattning 
Organiskt material analyseras traditionellt i avloppsvattenprover med analysmetoden ke-
misk syreförbrukning, CODCr. Analysmetoden baseras på oxidation av organisk material 
med dikromat varvid förbrukningen av oxidationsmedel blir ett indirekt mått på mängden 
organiskt material i provet. Standardmetoden för CODCr innehåller kvicksilver för att mi-
nimera interferens av kloridjoner. Användning av kvicksilver är förbjudet i Sverige och 
CODCr används idag under ett tidsbegränsat undantag. För att avloppsreningsverken ska 
kunna uppfylla rapporteringskravet på COD under avloppsvattendirektivet och bedriva ett 
bra drifts- och utvecklingsarbete måste en alternativ kvicksilverfri COD-metod tas fram. 
Mot den bakgrunden startades denna förkommersiella upphandling med målet att identi-
fiera, utveckla och validera en kommersialiserbar anlysmetod som skulle vara kvicksil-
verfri och jämförbar med CODCr samt gärna dikromatfri. Upphandlingsfasen, Fas 1, ledde 
till att tre metoder från två leverantörer valdes ut för utvärdering: 

1. COD-analys med kloridelimination från Tyska Macherey-Nagel (CE-COD) 
2. COD-analys med kloriddetektion från Tyska Macherey-Nagel (CD-COD) 
3. COD-analys med PeCOD® från Kanadensiska Mantech (PeCOD).  

 
De tre metoderna testades parallellt vid tre olika laboratorier. Utvärdering och validering 
delades in i två faser där alla tre metoderna utvärderades översiktligt i Fas 2a medan end-
ast metoder som bedömdes ha god potential att nå kommersialisering inom ramen för pro-
jekttiden validerades i Fas 2b. För Fas 2a gjordes kontrollprover och validering på verk-
liga prover. För Fas 2b gjordes, förutom fortsatt validering på verkliga prover, också ana-
lyser för repeterbarhet, reproducerbarhet och kloridinterferens samt provningsjämförelse 
och en hållbarhetsstudie. En rigorös statistisk utvärdering har utförts i enlighet med stan-
dardförfarandet för validering av kemiska analysmetoder; riktighet, repeterbarhet, repro-
ducerbarhet, kloridinterferens och hållbarhet utvärderades. Som referensmetod vid valide-
ringen användes ampullmetoden CODCr från Hach-Lange. 
 Resultaten i Fas 2a visade att metoden CE-COD inte var praktiskt användbar, dels på 
grund av att provberedningen med fällning och filtrering av provet var praktiskt svår att 
genomföra samt att filtreringen i sig endast möjliggjorde analys av filtrerad COD och inte 
total COD. Metoden PeCOD testades i Fas 2a endast på filtrerade prover eftersom mät-
principen inte kan analysera partikulärt organiskt material. Förutom att metoden visade på 
bristande korrelation mot referensmetoden så meddelade leverantören att de inte skulle 
kunna leverera den utlovade upplösningsenheten för partikulärt material som skulle möj-
liggöra analys av total COD. Varken CE-COD eller PeCOD gick vidare till validering i 
Fas 2b. CD-COD från Macherey-Nagel var den metod som gav bäst resultat utifrån upp-
handlingens krav. Kloridinterferens kompenseras genom separat kloridmätning och re-
duktion av uppmätt COD-värde. Metoden gav resultat med hög riktighet och god repeter-
barhet för inkommande prover. För utgående prover var riktigheten acceptabel på ett av 
tre laboratorier. På de laboratorier vars prover kom från stora reningsverk med höga ut-
släppskrav underskattade metoden COD-halten. Kloridkoncentrationen i provet kunde 
inte visas påverka mätresultatet. CD-COD är kvicksilverfri men inte dikromatfri. Meto-
den är färdig att kommersialisera för mätning på inkommande avloppsvatten. Även för 
utgående avloppsvatten kan analysmetoden användas om en laboratorieintern validering 
visar att riktigheten är acceptabel på specifika provtyper och provpunkter. För generell 
tillämpning på utgående prover behöver metoden utvecklas vidare. 
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Nomenklatur 
  

β Korrektionsfaktor i beräkning av CD-COD [mg COD/mg Cl] 

b Bias, mått på riktighet för en testmetod i avvikelse från referensmetoden i [mg/l] 

brel Bias, mått på riktighet för en testmetod som relativ  avvikelse från referensmetoden i [%] 

bD 
Bias, detekterbar, den minsta bias som är möjlig att detektera med tillgängligt dataun-
derlag [%] 

BOD Biological Oxygen Demand 

c Molaritet [mol/l] 

Ci Koncentration av förening i [mg/l] 

Cl- Klorid 

COD Kemisk syreförbrukning från engelskans Chemical Oxygen Demand 

CODCr COD-analys baserad på oxidation med dikromat 

CODref Referensmetod för mätning av COD 

CODtest Testmetod för mätning av COD 

CD-COD Testmetoden kloriddetektion 

CE-COD Testmetoden kloridelimination 

FFU Förfrågningsunderlag 

FoU Forskning och Utveckling 

Hg Kvicksilver 

k Lutningskoefficient i en linjär modell [mg COD/mg Cl] 

LOU Lagen om offentlig upphandling 

m Interceptet i en linjär modell [mg/l] alt. [%] 

n Antal mätningar i föreliggande beräkning [st] 

p Antal laboratorier som genomfört mätningar [st] 

PeCOD Testmetoden PeCOD från engelskans Photoelectrochemical Chemical Oxygen Demand 

PCP Förkommersiell (innovations-)upphandling från eng. Pre-commercial Procurement 

r Residual mellan testmetod och referensmetod [mg/l] 

rrel Relativ residual mellan testmetod och referensmetod [%] 

|r| Absolutvärde av residualen, det vill säga residualvärdet utan tecken [mg/l] 

|rrel| Absolutvärde av den relativa residualen, det vill säga residualvärdet utan tecken [%] 

rh Residualen mellan mätning vid provtagning och efter lagring [mg/l] 

REACH EU:s kemikalielagstiftning 

s Standardavvikelsen för en population 

sd Standardavvikelse för residualer eller relativa residualer 

sL Standardavvikelsen mellan laboratorierna [mg/l] 

sR Standardavvikelsen under repeterbarhetsbetingelser [mg/l] 

sr Repeterbarhet för en analysmetod 

SS Suspenderad substans 

t t-värde i ett statistiskt t-test 

T1 och T2 temporära hjälpvariabler 

TED EU:s upphandlingsdatabas Tenders Electronic Daily 

TOC Totalt organiskt kol, från engelskans Total Organic Carbon 

TRL Teknologisk utvecklingsnivå, från engelskans Technology Readiness Level 

UV-ljus Ultraviolett ljus 

�̅d-test Medelvärdet av COD-halten för dubbelanalyserna mätt med testmetoden [mg/l] 

�̅d-ref Medelvärdet av COD-halten för dubbelanalyserna mätt med referensmetoden [mg/l] 
�̅prov Medelvärdet av alla laboratoriernas mätningar [mg/l] 
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1 Bakgrund 
Sverige har en väl utbyggd insamling och rening av avloppsvatten. Kommunalt avlopps-
vatten består av framförallt organiskt material, kväve och fosfor. Avloppsreningsverken 
har en hundraårig historia av att skydda vår miljö mot dessa skadliga utsläpp genom att 
rena avloppsvatten med en kombination av mekaniska, kemiska och biologiska processer. 
I takt med att samhället börjat ställa om till en cirkulär ekonomi har insikten växt fram att 
mycket av föroreningarna i avloppsvattnet egentligen är resurser som borde nyttiggöras 
och återföras i kretslopp. Reningsverken måste idag utöver vattenrening i världsklass 
också fokusera på energieffektivisering, energiproduktion (i form av biogas) och återvin-
ning / återföring av näringsämnen. Detta arbete kräver en noggrann processuppföljning 
och nya verktyg, t.ex. processmodeller, för att utveckla nya och befintliga reningsproces-
ser. 
 Att kunna analysera innehållet i råvaran (avloppsvattnet) är grunden för all processtyr-
ning och uppföljning. För avloppsvatten, där VA-verken inte kan påverka sammansätt-
ning eller mängd i det korta perspektivet, är detta särskilt viktigt. Alla Svenska av-
loppsreningsverk har därför kontrollprogram som föreskriver en mängd fysikaliska och 
kemiska analyser av avloppsvattnets innehåll i olika provpunkter. Beroende på renings-
verkets storlek föreskriver tillsynsmyndigheten olika omfattning på kontrollprogrammet 
men många VA-verk kompletterar med provpunkter och analyser i varierande omfattning 
för intern processuppföljning och optimering. Tillsynsmyndigheten har ansvar för att sätta 
gränser för och följa upp utsläppen till recipient. Till grund för regleringen ligger EU:s 
ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) som reglerar arbetet med att nå god status för vat-
tenkvalitén i naturliga vatten samt EU:s avloppsvattendirektiv (91/271/EEG) som reglerar 
reningsverkens verksamhet. Avloppsvattendirektivet har implementerats som Svensk lag 
(SNFS 1994:7). Huvudsakligen är det utsläpp av organiskt material, fosfor och kväve 
som regleras för att förhindra övergödning och syrebrist. Utsläpp av organiskt material 
ger näring till mikrofloran i recipienten vilket göder tillväxten och ökar syreförbrukning-
en. För uppföljning av rening och utsläpp av organiskt material har sedan mer än 50 år 
indirekt mätning genom kemisk syreförbrukning (COD från engelskans Chemical Oxy-
gen Demand) varit standardmetod. En inneboende egenskap hos COD-analysen är att den 
korrelerar till energiinnehållet i provet, 1 kg COD innehåller 3,5 kWh (Kepp och Sol-
heim, 2000). Det innebär att baserat på COD-analyser kan energibalanser upprättas. En 
energibalans över ett enskilt processteg eller helt reningsverk möjliggör ett effektivt ar-
bete med processoptimering generellt och energieffektivisering i synnerhet.  
 Då dagens COD-metod, som beskrivs i avsnitt 1.1 nedan, innehåller förbjudna och 
hälso- och miljövådliga kemikalier (framförallt kvicksilver och dikromat) finns ett behov 
av att utveckla alternativa analysmetoder. Frågan om alternativa analysmetoder är inte ny. 
Svenskt Vatten har engagerat sig i frågan i över 20 år och finansierat flera studier (Axén 
och Morrisson, 1994; Benito och Morrssin, 2003; Balmér, 2015) och många internation-
ella utredningar och forskningsstudier finns också rapporterade (DEFRA, 2007; Houser, 
2003; Geerdink et al., 2009; Southway, 1981). Efter att förbudet mot användning av 
kvicksilver (Hg) infördes i Sverige 2009, har Kemikalieinspektionen gett dispens för att 
använda kvicksilver i analysen av CODCr. Dikromat är förbjudet i EU:s kemikalielagstift-
ning REACH även om det tillsvidare är fortsatt tillåtet för alla typer av laboratorieana-
lyser under undantaget för forskning- & utveckling (FoU) i REACH förutsatt att den en-
skilda juridiska enheten använder mindre än ett ton per år. (Pirselova, 2015)  
 År 2013 började därför Svenskt Vatten tillsammans med ett antal VA-organisationer 
utreda möjligheterna för en förkommersiell innovationsupphandling av en kvicksilverfri 
COD-metod. Planeringsprojektet kom fram till att ett behov finns från branschen av en ny 
metod och att flera tekniskt intressanta alternativ har presenterats både som princip och av 
olika leverantörer. Metoderna är dock relativt oprövade och en omfattande utvärdering 
skulle behöva göras för Svenska förhållanden och ställas mot den befintliga kravbilden. 
Det konstaterades att utvecklingsarbetet var lämpat för en förkommersiell innovations-
upphandling. Därför tog Käppalaförbundet 2014 ledningen och formerade ett konsortium 
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av intressentorganisationer för att ansöka om och genomföra en förkommersiell upphand-
ling. En ansökan författades till den Sveriges innovationsmyndigheten, Vinnova som be-
viljade projektet drygt 2 miljoner kr för genomförandet. 
 Behovet av en ny COD-analys är stort och alternativa sätt att mäta mängden organiskt 
material kan inte ersätta COD på alla plan. De huvudsakliga behoven sammanfattas i föl-
jande 5 kategorier. 
 
Utsläppskontroll – Avloppsdirektivet anger att utsläpp av organiskt material ska mätas 

och rapporteras som CODCr. Flera avloppsreningsverk har fått tillstånd att rapportera 
COD-värden baserat på TOC omräknat till COD med en specifik faktor. Korrelat-
ionen mellan COD och TOC är ofta dålig (Balmér, 2015) och en riktig COD-mät-
ning skulle vara fördelaktig så länge rapporteringskravet på COD kvarstår.  

Processuppföljning – Tack vare möjligheten att upprätta energi- och materialbalanser 
med COD har analysen en stor betydelse för uppföljning av reningsverk. Den an-
vänds för att följa upp effektiviteten i reningen, kontrollera funktionen på processin-
stallationer som luftningssystem, etc., etc. För processuppföljning liksom alla opti-
merings- och modelleringsarbeten är det positivt om parameter för uppföljning och 
rapportering till myndighet är samma eftersom det säkerställer kontinuerlig tillgång 
på data. 

Energioptimering – Att ha mätvärden för avloppsvattnets energiinnehåll i olika former 
och olika punkter är essentiellt för att kunna jobba med någon form av effektivise-
ring av energianvändningen på ett avloppsreningsverk. Utan energibalanser över 
verket eller individuella delprocesser är ett framgångsrikt optimeringsarbete svårt. 

Biogasproduktion – Såväl energivärdet på inflödet, utgående slam och biogasen kan mä-
tas och beräknas i COD vilket ger unika möjligheter till utveckling, uppföljning och 
optimering av biogasproduktion på avloppsreningsverk. 

Processmodellering – Sedan mer än 40 år har forskarsamhället utvecklat detaljerade pro-
cessmodeller för avloppsreningsprocesser. I takt med ökande krav har också re-
ningsverken insett värdet av och börjat använda dessa kraftfulla verktyg i utveckl-
ingsarbetet. Alla processmodeller som tillämpas i branschen idag är baserade på 
COD och blir helt obrukbara utan tillgång på bra och tillförlitlig COD-data. Om 
långa och kontinuerliga serier av COD-mätningar inte finns tillgängliga när ett pro-
jekt ska genomföras blir det kostsamt och bristfälliga resultat när separata mätkam-
panjer måste genomföras för enskilda modelleringsprojekt. 

1.1 Mätning av kemisk syreförbrukning (COD) 
Mätning av organiskt material i avloppsvatten har på ett grundligt sätt beskrivits av Bal-
mér (2015), där beskrivs översiktligt organiskt material och listas olika mätmetoder in-
kluderande COD och alternativa mätprinciper / variabler. Här kommer enbart COD att 
behandlas eftersom den förkommersiella upphandlingen avgränsat sig till just alternativa 
COD-analyser. 
 COD är en metod för att indirekt mäta mängden organiskt material uttryckt som syre-
förbrukning vid kemisk oxidation. Principiellt kan många olika kemiska oxidationsmedel 
användas i analysen men i praktiken används i Sverige idag kaliumpermanganat 
(KMnO4) eller kaliumdikromat (K2Cr2O7). Kaliumpermanganat är ett svagare oxidat-
ionsmedel och inte tillräckligt för mätning på avloppsvatten utan används t.ex. på dricks-
vattenprover. Den standardmetod som finns för avloppsvattenprover i Sverige idag (SS 
28142) utförs genom kokning av provet med en känd mängd kaliumdikromat i sur miljö. 
Det organiska materialet oxideras varvid Cr6+ i dikromat reduceras till Cr3+. För att uppnå 
nära fullständig oxidation katalyseras provet av ett silversalt. I standardmetoden kokas 
provet med så kallad återloppskokning och förbrukningen av dikromat mäts genom titre-
ring. Även om ammonium inte oxideras i COD-analysen så finns det flera andra oorga-
niska ämnen som kan reagera med dikromat och interferera med analysen. För avlopps-
vattenprover är det framförallt kloridjoner (Cl-) som är problematiskt eftersom halter på 
50 till 100 mg Cl/l är vanliga och periodvis ännu högre på vissa håll. För att undvika klo-
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ridinterferens tillsätts kvicksilversulfat, kloridjonerna komplexbinds då med kvicksilver 
och stör ej analysen inom vissa gränser.  
 I planeringsprojektet undersöktes användningen av COD-analysen i Sverige genom en 
enkätundersökning som besvarades av 43 av 68 tillfrågade laboratorier. Den visade att så 
gott som alla laboratorier, bland annat av arbetsmiljösjäl, gått över till ampullmetoden för 
mätning av COD. Ampullmetoden har därför valts som referensmetod i denna studie och 
beskrivs närmare i avsnitt 3.1.1. 
 I planeringsfasen för projektet studerades alternativa mätmetoder för COD. Flera prin-
ciper hittades i litteraturen, dels metoder med kemisk oxidation med dikromat likt stan-
dardmetoden men alternativa sätt att förhindra kloridinterferens utan kvicksilver eller al-
ternativa oxidationsmedel, och dels en mätprincip med UV-inducerad fotokemisk oxidat-
ion på en yta av titandioxid. Metoder med alternativa uppslutningsprinciper, t.ex. 
mikrovågor eller UV-ljus har presenterats. Inför den förkommersiella upphandlingen ut-
värderades den tekniska utvecklingsnivån på offererade testmetoder för att bedöma förut-
sättningen att nå kravet på att kunna kommersialisera metoden efter projektets genomfö-
rande. 

1.2 Syfte och Mål 
Syftet med projektet var att genom en förkommersiell innovationsupphandling, utveckla, 
validera och utvärdera en kvicksilverfri analysmetod för COD som tillgodoser avloppsre-
ningsverkens behov. 
 Målet var att upphandlingen skulle generera en till tre testmetoder för jämförelse med 
referensmetoden CODCr från Hach-Lange (CODref). Utvärderingen av upphandlade meto-
der skulle ske parallellt på tre laboratorier med olika vatten (geografisk spridning olika 
reningsteknik) för att få en god bild av testmetodernas funktion i Svenska förhållanden. 
Det förväntade resultatet var att minst en metod skulle möte projektets krav och kommer-
sialiseras för vidare upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

2 Förkommersiell innovationsupphandling 
I EU:s upphandlingsdirektiv som till stora delar styr den Svenska upphandlingslagstift-
ningen finns ett undantag för forsknings- och utvecklingstjänster (FoU) som stipulerar att 
om FoU-tjänster upphandlas i konkurens får upphandlingslagstiftningen åsidosättas utan 
att bryta mot statsstödsreglerna. Detta kallas för förkommersiell upphandling (Pre-
Commercial Procurement, PCP) och ger en upphandlande myndighet betydande friheter 
jämfört med en vanlig upphandling. De grundläggande EU-rättsliga principerna om icke-
diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande 
måste fortfarande beaktas och följas. Målet med en PCP är att upphandla icke-befintliga 
lösningar / innovationer utifrån ett specifikt behov hos den upphandlande myndigheten. 
PCP:n omfattar utveckling från idé- / konceptstadie till framtagande av prototyper eller 
testserier för att visa innovationens tillämplighet i den efterfrågade applikationen men inte 
vidare leveranser. Efter PCP:n kan ordinarie kommersiell upphandling genomföras för 
fullskaliga leveranser. Se Figur 1. 
 

 

Figur 1. Tidslinje för projektets genomförande. 
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 För genomförande av PCP har Vinnova tagit fram en handbok (Vinnova, 2013) baserad 
på riktlinjer från EU. Handboken beskriver översiktligt regelverket kring PCP och i detalj 
den process som ett PCP-projekt följer. Kopplat till handboken finns en uppsättning 
malldokument bl.a. för utformning av förfrågningsunderlag (FFU). Föreliggande projekt 
har genomförts i enlighet med handboken. Figur 1 visar en tidslinje över projektet med de 
olika faserna från handboken.  
 Direkt efter att projektet blivit beviljat startades arbetet med att sammanställa förfråg-
ningsunderlaget för PCP:n. Underlaget författades av projektgruppen med stöd av en 
upphandlingskonsult och en jurist. Förfrågningsunderlaget skrevs på Engelska eftersom 
det förväntades att utländska leverantörer skulle vara intresserade av och intressanta för 
projektet. Totalt omfattade förfrågan 5 stycken dokument: Tender Invitation, Challange 
Description, Agreement, Evaluation Score Model, och Tender Form. Utifrån det identifie-
rade behovet av en kvicksilverfri COD-analys specificerades ett antal krav och kriterier i 
förfrågningsunderlaget, dessa kan läsas i sin helhet i bilaga 1 (Challange Description och 
Evaluation Score Model). De viktigaste kraven var: 

• Metoden skall vara kvicksilverfri. 
• Leverantören skall ha för avsikt att efter utveckling kommersialisera metoden. 
• Metoden bör vara dikromatfri. 
• Metoderna utvärderas på: huruvida de väl korrelerar med referensmetoden; är 

lämpliga för processmodellering; är tids- och kostnadseffektiva; och är miljövän-
liga. 

 
 För funktionsupphandlingar som detta i grunden var är det avgörande att utforma en 
bra modell för utvärdering och rangordning av inkomna anbud. Till förfrågningsunderla-
get utformades en poängmodell (Evaluation Score Model, bilaga 1) som utöver skallkra-
ven beaktade: inverkan på utmaningen, teknisk lösning, kvalitet på anbudet, projektled-
ning och pris. 
 Förfrågan offentliggjordes via EU:s upphandlingsdatabas Tenders Electronic Daily 
(TED) den 21 januari. Svarstiden hölls kort (30 dagar) för att inte äventyra projektets 
tidsplan. Efter en omgång med frågor inkom slutligen 4 anbud från 2 olika leverantörer. I 
Fas 1 utvärderads anbuden utifrån villkoren i förfrågningsunderlaget och rankades enligt 
den poängmodell som tagits fram. Efter konsultation med referensgruppen beslutade pro-
jektets styrgrupp att nedanstående tre testmetoder skulle gå vidare till Fas 2a – utvärde-
ring. Testmetoderna beskrivs i avsnitt 3.1. 

4. COD-analys med kloridelimination från Tyska Macherey-Nagel (CE-COD) 
5. COD-analys med kloriddetektion från Tyska Macherey-Nagel (CD-COD) 
6. PeCOD® från Kanadensiska Mantech (PeCOD). Metoden offererades i två utfö-

randen: en med manuell och en med automatiserad provmatning. 
 
 Fas 1 kunde hållas kort i projektet tack vare den utförliga förstudien som hade specifi-
cerat behovet och gjort en konceptmässig genomgång av tillgängliga principer och meto-
der för analys av kvicksilverfria COD-metoder (Pettersson et al., 2014). Fas 2 delades in i 
2a och 2b där den första delen innefattade uppsättning och kalibrering av metoderna på 
tre parallella laboratorier samt ett mindre antal försök. Detta för att testa utrustningens 
funktion och säkerställa att resultaten hade potential att möta kraven på metoden innan 
den mer omfattande metodvalideringen inleddes i Fas 2b. Hela Fas 2 beskrivs detaljerat i 
avsnitt 3 nedan. 
 PCP har generellt varit en bra metod för upphandling av ny analysmetod för COD utan 
kvicksilver. Initialt fanns en oro för att tillgängliga metoder skulle ha för hög TRL (från 
engelskans Technology readiness level) och därmed inte passa in i upphandlingsformen. 
Leverantörerna gjorde också starka utfästelser om hur väl fungerande och testade de offe-
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rerade metoderna var. Projektets genomförande visade dock på ett befintligt utvecklings-
behov och med tanke på den pressade tidsplanen i detta projekt var det istället en extra 
utmaning att utvecklingsarbete i den omfattningen fick drivas parallellt. Det speglade en 
ovana från leverantörerna att delta i PCP med den riskdelning mellan beställare och leve-
rantör det innebär med försäljning produkter under utveckling. I utformningen av pro-
jektet och förfrågningsunderlaget var Vinnovas (senare Upphandlingsmyndighetens) 
handläggare till stor hjälp men upphandlingen kunde ha tjänat på att ha en upphandlings-
expert med erfarenhet av PCP delaktig i hela projektet. För att säkerställa kunskapsöver-
föring till den upphandlande myndigheten bör denna expert vara från eller underleveran-
tör till myndigheten. En upphandlingsexpert hade också kunnat bidra med viktiga erfa-
renheter om att specificera en funktionsupphandling. En framgångsfaktor för projektet var 
att detaljerade tilläggsvillkor (supplementary agreements) skrevs med leverantörerna utö-
ver standardavtalet för PCP:n. Dessa stipulerade åtaganden från respektive part, leverans-
punkter, rapportskyldigheter och möjlighet att avbryta utvecklingen med respektive leve-
rantör vid olika tidpunkter. Fördelaktigt hade varit om det där också definierats vad som 
skulle göras med utrustning och testmaterial efter projektets avslut. 

3 Utvärdering och validering av upphandlade me-
toder 

Detta avsnitt sammanfattar det laborativa arbetet med att utvärdera och validera de tre 
upphandlade analysmetoderna. De tre metoderna beskrivs först kortfattat vartefter den 
experimentella planeringen och praktiska erfarenheter redovisas följt av en beskrivning 
av den statistiska utvärderingen av data tillsammans med rapportering av resultaten från 
valideringen. För en mer utförlig och praktisk beskrivning av metoderna se Jonsson 
(2015). 

3.1 Beskrivning av analysmetoderna 

3.1.1 Referensmetoden CODref 
Metoden baseras på katalyserad kemisk oxidation av organiskt material i sur miljö vid 
förhöjd temperatur. Den uppmätta förbrukningen av oxidationsmedel motsvarar mängden 
oxiderat organiskt material. 
 För avloppsvattenprover används det kraftfulla kaliumdikromat (K2Cr2O7) som oxidat-
ionsmedel, under reaktionen reduceras krom i Cr2O7

2- från Cr6+ till Cr3+ och det är före-
komsten av den senare som slutligen mäts. Koncentrerad svavelsyra (H2SO4) samt silver-
sulfat (Ag2SO4) är närvarande för att snabba på och katalysera reaktionen. Provet kokas 
tillsammans med kemikalierna vid 148 °C i två timmar. Sammantaget uppnås en mycket 
hög oxidationspotential vilket är avgörande för att bryta ner partikulärt material, kom-
plexa organiska föreningar och uppnå en nära fullständig oxidation. I de fall klorid före-
kommer i provet tillsätts kvicksilver(II)sulfat (HgSO4), kloriden komplexbinds då till 
kvicksilvret och interferens kan till största delen undvikas. 
 Vid laboratorier på Svenska avloppsreningsverk används idag uteslutande färdigprepa-
rerade ampulltester med spektrofotometrisk mätning. De har flera fördelar: de aggressiva 
och giftiga kemikalierna är preparerade i ampullerna vid leverans och behöver inte hante-
ras av laboranten; provet kokas i ett slutet rör och förluster till luft av t.ex. kvicksilver 
undviks; och hela ampullen kan skickas tillbaka för återvinning vilket medför att inget 
farligt kemikalieavfall spills på laboratoriet. För detta projekt användes ett ampulltest från 
leverantören Hach-Lange, LCK 114/814 med ett mätområde på 30 – 1 500 mg/l som tole-
rerar en kloridkoncentration upp till 1 500 mg/l. Efter kokning mäts absorbansen för detta 
test vid 605 nm. 
 För referensmetoden måste provet homogeniseras och om analys inte ska genomföras 
omedelbart också konserveras med svavelsyra, c(H2SO4) = 4 mol/l, till pH < 2. 
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3.1.2 Kloriddetektion 
Testmetoden kloriddetektion från Tyska Macherey-Nagel baseras på referensmetoden 
CODref med modifieringen att silver och kvicksilver tagits bort ur testet. Det innebär att 
förekommande klorid i provet kommer att oxideras av dikromat och ge upphov till en 
överskattning av de organiska ämnen som avses att mäta. För att kompensera för det ana-
lyseras i denna metod kloridkoncentrationen separat och COD-koncentrationen kompen-
seras enligt ekvation (1).  
 
 CD-COD = COD,	avläst − � ∙ Cl (1) 
 
Faktorn β har bestämts av leverantören genom att prover av standardlösning (kaliumvä-
teftalat, KHC8H4O4) över mätområdet, 15 – 1 500 mg/l, spikades med klorid över ett stort 
koncentrationsområde varvid interferensen kunde fastställas och korrektionsfaktorn be-
räknas. 
  Själva testet är ett ampulltest där oxidation med dikromat sker i sur miljö vid 148 °C  i 
2 h med efterföljande spektrofotometrisk mätning likt CODref, se Figur 2. Genom att klo-
ridjonerna närvarar i testet utan att fällas ut med kvicksilver måste också katalysatorn sil-
ver tas bort för att förhindra utfällning av silverklorid vilket annars skulle grumla provet 
och störa mätningen. För projektets validering levererade Macherey-Nagel ampuller i två 
mätområden, ett för prover med 15 - 160 mg COD/l och ett för 150 - 1 500 mg COD/l. 
För det låga testet gjordes mätningen vid 436 nm och för det höga vid 620 nm. 
 För CD-COD bereds provet med homogenisering (endast inkommande prover) och 
konservering med svavelsyra till pH < 2. Då laboratorierna i projektet inte analyserade 
klorid själva skickades en del av  provet till Va Syds laboratorium för kloridanalys. 
 Testmetoden är kvicksilverfri men inte dikromatfri. 

3.1.3 Kloridelimination 
Testmetoden från den Tyska leverantören Macherey-Nagel baseras på elimination av klo-
rid före analys. För att undvika kloridinterferens utan kvicksilver i testet föregås analysen 
av en provberedning med fällning och filtrering av en liten provvolym i en spruta. Själva 
testet är ett ampulltest där silverkatalyserad oxidation med dikromat sker i sur miljö vid 
148 °C  i 2 h med efterföljande spektrofotometrisk mätning likt CD-COD och CODref. Se 
Figur 2. 
 För CE-COD bereds provet efter homogenisering (endast inkommande prover) och 
konservering med svavelsyra till pH < 2, genom att applicera ca. 4 ml i en spruta innehål-
lande silvernitrat vilket fäller ut silverklorid ur provet. Efter reaktionstiden (30 sek) filtre-
rades provet genom en filterenhet på sprutan, se Figur 3.  
 För projektets validering levererade Macherey-Nagel ampuller i två mätområden, ett 
lägre för prover med 15 - 160 mg COD/l och ett högre för 150 - 1 500 mg COD/l. För det 
låga testet gjordes mätningen vid 436 nm och för det höga vid 620 nm. 
 CE-COD mäter enbart filtrerade prover och är kvicksilverfri men inte dikromatfri. 
 

 

 

Figur 2. Utrustningen för CD-COD och CE-
COD. Värmeblock och spektrofotometer för 
oxidation och mätning av COD. Foto: Sandra 

Jonsson. 

Figur 3. Utrustning för CE-COD. Spruta för 
elimination av klorid genom fällning och 

filtrering. Foto: Sandra Jonsson. 
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3.1.4 PeCOD 
Mätprincipen för testmetoden PeCOD från Kanadensiska Mantech skiljer sig helt från re-
ferensmetoden och de två övriga testmetoderna i utvärderingen. Kemisk oxidation med 
dikromat har ersatts med en fotoelektrokemisk metod där UV-inducerad oxidation av löst 
organiskt material sker på en sensor med en yta av titandioxid (TiO2). Den fotoelektro-
kemiska oxidationen ger upphov till en ström som är proportionell mot mängden oxiderat 
material, vilken mäts och räknas om till mg COD/l. Två olika tillvägagångssätt för olika 
mätområden tillämpades i projektet, 15 - 150 mg/l och 150 – 1 500 mg/l. Analysresultatet 
är inte ekvivalent med men proportionellt mot  CODref och leverantören uppger att en 
korrelationsfaktor mot CODref måste fastställas. Faktorn PeCOD:CODref ligger normalt 
mellan  1:1 och 1:5 och är specifik för varje provpunkt men Mantechs erfarenhet från för-
sök i Nordamerika är att faktorn är stabil över tid.  
 PeCOD levererades både med en manuell och en automatisk inmatning av prov, se Fi-
gur 4. För den manuella uppställningen bereddes provet enligt nedan av laboranten och 
proverna växlades manuellt. Den automatiska provmatningen doserar reagens och bereder 
provet automatiskt och en provväxlare skiftar prover från en kassett. Själva analysenheten 
är identisk för de båda uppställningarna. 
 Provet bereds enligt specifikationen genom filtrering med 50 µm-filterpapper varefter 
en elektrolyt, litiumnitrat (LiNO3), tillsätts. 
 PeCOD mäter enbart löst COD och är både kvicksilverfri och dikromatfri. Mantech ut-
fäste i upphandlingen att en enhet för upplösning av partiklar skulle levereras före starten 
av Fas 2b. Metoden skulle därmed kunna utvärderas även för total COD. 
 

Figur 4. Analysutrustning för PeCOD. Den manuella uppställningen till vänster och den automa-
tiska till höger. Foto: Sandra Jonsson. 

3.2 Laborativt arbete 
De tre analysmetoderna som var föremål för utvärdering har testats parallellt på tre ackre-
diterade laboratorier vid Svenska avloppsreningsverk: Käppalaverket på Lidingö, Komlab 
i Örnsköldsvik och Gryaab i Göteborg. Efter att tilldelningsbeslut meddelats de utvalda 
leverantörerna Macherey-Nagel och Mantech förbereddes leveranser av utrustning och 
förbrukningsmaterial för det experimentella arbetet. När utrustningen levererats i första 
halvan av april 2015 sattes alla tre metoderna upp parallellt vid alla tre laboratorierna. 
Båda leverantörerna var behjälpliga i driftsättning och uppstart av testmetoderna. Ett om-
fattande arbete med utvärdering av testmetoderna i Fas 2a gjordes i form av ett examens-
arbete av Sandra Jonsson (Jonsson, 2015). Examensarbetet ligger delvis till grund för 
denna rapport. 
 
3.2.1 Försöksplan 
Försöksplanen inkluderade sju olika moment: kalibrering, kontrollprover, validering på 
verkliga prover, hållbarhetsstudie, provningsjämförelse och kloridinterferensstudie. Dub-
belanalyser har generellt genomförts för testmetoderna och mestadels även för referens-
metoden (Komlab har i senare delen av projektet gjort enkelanalys med CODref). 
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Fas 2a 
Kalibrering -  Kalibreringskurvor gjordes med standardlösning för test- och referensme-

toderna. Standardlösning för CODref, CD-COD och CE-COD är beredda av kalium-
väte-ftalat (KHC8O4H4) medan Mantech har specificerat att Sorbitol ska användas 
för PeCOD. Kalibreringskurvor bereddes i ett lågt och ett högt mätområde för re-
spektive metod. För CE-COD och CD-COD: låg [15 25 50 100 160], hög 
[100 200 500 1000 1500]. För PeCOD: låg [20 40 70 100 150] och hög [150 300 500 
1000 1500]. 

Kontrollprover – Prover med känd koncentration av COD bereddes med standardlösning 
kaliumväte-ftalat för CODref, CD-COD och CE-COD och av Sorbitol för PeCOD. 
COD-halten analyserades med både test- och referensmetoderna. 

Validering på verkliga prover – Prover på inkommande och utgående vatten från re-
ningsverk togs nästan varje vecka under hela Fas 2 och analyserades med både test- 
och referensmetoderna. Data ligger till grund för beräkning av riktighet och repeter-
barhet. 

 

Fas 2b 
Kloridinterferensstudie – Påverkan på analysresultatet av klorid testades över ett stort in-

tervall av CCl genom att tillsätta kända mängder klorid i en ökande skala (spika) till 
prover av inkommande och utgående vatten. Följande CCl testades: naturlig halt + [0 
50 100 250 500] mg Cl/l.  

Repeterbarhet – Separata mätserier för analys av repeterbarhet gjordes på inkommande 
och utgående prov vid alla tre laboratorierna. Tio till tolv analyser på ett och samma 
prov analyserades vid ett tillfälle under repeterbarhetsbetingelser (Magnusson och 
Örnemark, 2012). 

Provningsjämförelse – En provningsjämförelse mellan de tre laboratorierna gjordes på 
testmetoderna i Fas 2b. Ett prov på inkommande respektive utgående vatten från alla 
tre laboratorierna skickades till de andra laboratorierna och analyserades samtidigt 
med både test- och referensmetoderna. Totalt jämfördes 6 prover på tre loboratorier. 

Hållbarhetsstudie – Prover på inkommande och utgående vatten förbehandlades i enlig-
het med metodens anvisningar och sparades i kylskåp. Analys gjordes efter progres-
sivt ökande lagringstid, 0, 3 och 7 dagar med både test- och referensmetoderna. 

 
3.2.2 Provtagning och provberedning 
Provtagning gjordes på reningsverk i anslutning till de tre laboratorierna. Flödesproport-
ionella dygnsprover togs en gång i veckan utifrån reningsverkens kontrollprogram. Det 
innebär att prover togs olika dagar i veckan efter ett på förhand slumpvis valt mönster. 
Gryaab och Käppalas laboratorium provtar och analyserar vatten från respektive renings-
verk i anslutning till laboratoriet medans Komlab analyserar avloppsvatten från flera re-
ningsverk av olika storlek i närområdet. Prov på inkommande vatten har tagits efter rens-
gallren och på utgående prov efter hela reningsprocessen. 
 De olika metoderna krävde som specificerats i avsnitt 3.1 olika förbehandling. Figur 5 
illustrerar hur proverna har hanterats för de olika analyserna. Alla ampullmetoderna kräv-
de konservering och för inkommande vatten också homogenisering. I CE-COD innebär 
steget avsett att avlägsna klorid med fällning och filtrering att provet filtreras också. För 
PeCOD skulle provet enbart filtreras genom 50 µm filterpapper. Då laboratorierna inte 
kunnat få tag i filterpapper av rätt dimension har Komlab använt filterpapper med 20 µm 
och Käppala och Gryaab filterpapper avsedda för analys av suspenderat material med 
0,45 µm. 
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Figur 5. Illustration för provhantering för de olika analysmetoderna.  
Homogenisering gäller enbart prover på inkommande vatten. 

3.3 Statistisk metod 
För all statistisk analys har programvarupaketet Matlab använts (Matlab 8.4, The Mat-
hWorks Inc., Natick, MA, USA 2014). Ingen metodbaserad outlieranalys har gjorts men 
analysresultaten har rensats från ej tillämpliga provsvar och värden utanför respektive 
metods mätområde. Residualerna, r, och relativa residualerna, rrel, i  mg/l respektive pro-
cent mellan testmetoden i fråga och referensmetoden CODref beräknades enligt ekvation 
(2) och (3) och analyserades översiktligt för att om nödvändigt dela upp den fortsatta ut-
värderingen i haltområden. Observera att uppställningen av ekvation (2) och (3) avgör 
teckenkonventionen i resultaten. Ett negativt r eller rrel betyder att testmetoden underskat-
tar COD-halten jämfört med referensmetoden. 
 
 � = �̅d-test − �̅d-ref (2) 

 
 
 

�rel = �̅d-test − �̅d-ref�̅d-ref ∙ 100 (3) 

där, 
r är residualen [mg/l]; 
rrel är den relativa residualen [%]; �̅d-test är medelvärdet av COD-halten för dubbelanalyserna mätt med testmetoden un-
der validering [mg/l]; �̅d-ref är medelvärdet av COD-halten för dubbelanalyserna mätt med referensmetoden 
från Hach-Lange [mg/l]. 

3.3.1 Riktighet 
Riktighet har beräknats utifrån löpande prover från de tre laboratorierna. Parade t-tester 
har gjorts på såväl r som rrel för att avgöra om en avvikelse (bias) mellan test- och refe-
rensmetoden kan säkerställas statistiskt, ekvation (4) (Miller och Miller, 2006). Bias (b) 
har beräknats som medelvärdet av alla r, ekvation (5) och relativ bias (brel) som medel-
värdet av rrel, ekvation (6). I de fall t-testets utfall visar att ingen statistiskt säker bias kan 
påvisas har den minsta bias som kan säkerställas med tillgänglig datamängd beräknats 
från ekvation (7), (NIST, 1992). 
 
 
 

� = �√�  (4) 

 
 
 

! = ∑��  (5) 

 
 

 
!rel = ∑�rel�  (6) 

 
 
 

!D = 3,605	 √�  (7) 



18 

© SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 

där, 
b är bias eller riktighet [mg/l]; 
brel är relativ bias [%]; 
bD är undre gräns för säker bias; 
n är antal prover [st]; 
s är standardavvikelsen för aktuell provserie; och 
t är t-värdet som jämförs mot en 2-sidig t-värdestabell vid 95% konfidensnivå. 

 
Ett värde på brel < 10% har antagits som acceptabel riktighet för inkommande prov (Euro-
peiska rådets direktiv 98/83/EG om kvaliteten på dricksvatten) medan brel < 15% har ac-
cepterats för utgående prover med hänvisning till att mätosäkerheten för CODref normalt 
ligger kring 15%. 

3.3.2 Repeterbarhet 
Repeterbarhet, sr har uppskattats genom att beräkna den sammanvägda standardavvikel-
sen, enligt ekvation (8) och (9) (Magnusson och Örnemark, 2012) i respektive haltområde 
och jämföra med motsvarande värde för CODref. Då formeln inkluderar standardavvikel-
sen för varje dubbelanalys, sd, har endast prover där dubbelanalys utförts kunnat använ-
das. Antalet använda mätningar, n, skiljer sig därför i några fall åt för beräkning av repe-
terbarheten jämfört med bias. 
 
 
 
 

 r = &∑ d'�  (8) 

 
 
 

 r,rel =  r ∙ (∑�̅d-test� )*+
 (9) 

där, 
sd är standardavvikelsen för respektive dubbelanalys; 
 

3.3.3 Reproducerbarhet 
Den utförda provningsjämförelsen användes för att beräkna reproducerbarheten sR enligt 
ekvation (10) till (13) nedan (SS-ISO 5725-2). Beräkningen gjordes för varje prov (ett IN 
och ett UT från varje laboratorium) och sr beräknades enligt ekvation (8) baserat på mät-
ningarna på respektive prov. 
 
 ,+ = ∑�̅d-test (10) 

 
 ,' = ∑�̅d-test'  (11) 

 
 
 

 L' = ./,' − ,+'/(/ − 1)2 −  r'2  (12) 

 
 
 

 R = 5 L' +  r' (13) 

där, 
T1 och T2 är temporära hjälpvariabler i beräkningen [mg/l]; 
p är antal laboratorier som genomfört mätningar på varje prov [st]; 
sL är standardavvikelsen mellan laboratorierna [mg/l]; och 
sR är standardavvikelsen under repeterbarhetsbetingelser [mg/l]. 

 

3.3.4 Kloridinterferens 
Residualerna r och rrel har beräknats för alla prover i kloridinterferensstudien. För att av-
göra om klorid har någon signifikant inverkan över koncentrationsintervallet har en linjär 
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modell, ekvation (14), optimerades mot data. Sannorlikheten för att modellen avviker från 
en konstant modell (det vill säga k = 0, m = 0) beräknades och anges som p-värde, p < 
0,05 visar att modellen vid 95% konfidensnivå avviker från 0. Konfidensintervallen för 
modellens parametrar har beräknats och redovisas tillammans med skattningen. 
 
 
 

� = 7 ∙ Cl +8 (14) 

där, 
k är lutningskoefficienten i modellen; 
CCl är koncentrationen av klorid; 
m är en koefficient som anger skärningen med y-axeln. 

 

3.3.5 Hållbarhet 
För att avgöra om provets lagringstid har någon signifikant påverkan på resultatet har 
mätningarna med testmetoden i hållbarhetsstudien analyserats med linjär regression. Dif-
ferensen (rh) mellan mätningen vid noll dagar och tre respektive sju dagar beräknades en-
ligt ekvation (15). En linjär modell optimerades för rh mot lagringstiden t enligt ekvation 
(16). Sannorlikheten för att modellen avviker från en konstant modell (det vill säga k = 0, 
m = 0) beräknades som p-värde, p < 0,05 visar att modellen vid 95% konfidensnivå avvi-
ker från 0. 
 
 

�h = �̅d-test,	t-i − �̅;-test,	t-0 (15) 

 
 �h = 7 ∙ � + 8 (16) 

där, 
t är lagringstiden för provet [d]; �̅d-test,	t-i är COD-koncentrationen mätt med testmetoden vid tidpunkten i [mg/l]; �̅;-test,	t-0 är COD-koncentrationen mätt med testmetoden vid tidpunkten noll [mg/l]. 

3.4 Resultat – Kloriddetektion, Macherey-Nagel 
CD-COD har testats genom hela projektet. Utvärderingen i Fas 2a indikerade att metoden 
hade potential att möta kraven i projektet även om resultaten för utgående prover visade 
att utvecklingsarbete återstod. Metoden gick vidare till validering i Fas 2b. 
 Residualanalysen redovisas i Figur 6. Det är tydligt utifrån samlade prover att det är re-
lativt sett stor skillnad på mätfelet, r och även rrel, mellan mätningar med låga COD-halter 
(det vill säga utgående vatten) och med höga COD-halter (det vill säga inkommande vat-
ten). Analysen har därför delats upp i inkommande (IN) och utgående (UT) prover som 
för denna testmetod också representeras av två olika mätområden.  
 Den statistiska utvärderingen visar att en statistiskt säkerställd skillnad mellan meto-
dens medelvärde jämfört med referensmetoden (bias) kan påvisas för alla fall utom ett 
(Total in), se Tabell 1. För mätningar på inkommande vatten är brel < 10% för samtliga 
laboratorier och även totalt. Det betyder att riktigheten enligt fastställd gräns är accepta-
bel för inkommande prover. På utgående vatten är resultaten inte entydiga mellan de tre 
laboratorierna, Komlab har en brel < 15% vilket är acceptabelt men på Gryaab och 
Käppala är brel > 20%. Totalt för utgående prover är brel < 15% tack vare att Gryaab och 
Käppalas underskattning delvis kompenseras av Komlabs överskattning. Detta ska inte 
tolkas som att metoden kan godkännas generellt, utan validering krävs på respektive labo-
ratorium och varje provpunkt. Ingen säker förklaring har kunnat ges till att testmetoden 
kraftigt underestimerar COD-halten på utgående vatten vid två av tre laboratorier. En te-
ori som framförts av leverantören är att avsaknaden av silver som katalysator skulle vara 
avgörande för utgående prover från reningsverk med långt driven rening och därmed 
mycket låg utgående COD-halt. Teorin bygger på att den lilla kvarvarande COD:n är 
svårnedbrytbar och att katalysatorn i referensmetoden då skulle göra betydande effekt. 
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Figur 6. Residualanalys av samtliga mätdata från alla prover från alla laboratorier med CD-COD.  
Överst – absolutvärdet av r (|=|), nederst – |=rel|.  

 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1. Resulterande statistisk utvärdering. Statistiskt säkerställd skillnad mellan  
CD-COD och CODref i absoluta tal, b, och procentuellt, brel. 

 n [st] b [mg/l] brel [%] 
Käppala in 45 -17,0 -2,51 
Käppala ut 35 -7,97 -26,2 
Gryaab in 41 13,5 4,06 
Gryaab ut 37 -9,43 -21,0 
Komlab in 38 -16,9 -2,16 
Komlab ut 39 3,03 11,4 
Total in 124 -6,87 -2,47* 
Total ut 111 -4,60 -11,2 
* bias ej statistiskt säkerställd. Med tillgängliga analysdata hade  

en relativ bias motsvarande detta värde kunnat påvisas. 
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Figur 7. Statistisk analys av residualerna på data med CD-COD från samtliga laboratorier. Övre 
raden visar r och den undre rrel; vänstra kolumnen är IN och den högra kolumnen UT. Heldragen 
svart linje markerar medelvärde, streckade svarta linjer övre och undre konfidensintervall och röd 

linje tre standardavvikelser. 
 
 

 

 

Figur 8. Linjär regression för CD-COD (output) mot CODref (target) på respektive provpunkt (IN 
och UT) och på respektive lab. Övre-vänster: Käppala; övre-höger: Gryaab; nedre-vänster: Kom-
lab; och nedre-höger: Total. Skattningen av den linjära modellen presenteras på y-axeln och R-

värdet i rubriken. 
 
 
 Figur 7 illustrerar resultatet av de parade t-testerna för samlade prover IN respektive 
UT med bias, konfidensintervall och standardavvikelse relativt CODref. Figur 8 visar en 
linjär regression för jämförelse med referensmetodenen tillsammans med respektive 
regressionsekvation och R-värde. 
 Då datamängden från löpande prover från de tre laboratorierna var god har repeterbar-
het inte beräknats från de separata mätningarna på repeterbarhet utan genom metodiken i 
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avsnitt 3.3.2 på löpande prover. Repeterbarheten för CD-COD är, som ses i Tabell 2, 
kring 3-4% för inkommande prover vilket är jämförbart med CODref. För utgående prover 
är den betydligt högre, 5-7%, jämfört med CODref som med ett undantag ligger kring 2-
4%. Reproducerbarheten som redovisas i Tabell 3 inkluderar repeterbarheten för prov-
ningsjämförelsen och ligger mellan 16 och 22 mg/l för inkommande prover och 5 till 9 
mg/l för utgående. 
 Den linjära modellen för analys av kloridinterferens redovisas i Tabell 4 och  Figur 9. 
De beräknade p-värdena är större än 0,05 för skattningen av modellens båda parametrar, k 
och m, oavsett om r eller rrel är målvariabel vilket också illustreras av att konfidensinte-
vallen spänner över noll som kan ses i både Tabell 4 och Figur 9. Kloridkoncentrationen 
kan inte sägas ha någon statistiskt säker inverkan på CD-CODs avvikelse från CODref. 
 Den linjära modellen av hållbarhetsstudien visas grafiskt i Figur 10. Även här omsluter 
konfidensintervallet rh = 0 och p-värdet är större än 0,4 för avvikelse från en konstant 
modell för både inkommande och utgående prov. 
 

Tabell 2. Repeterbarhet, sr, för CD-COD och CODref. Antalet prover med dubbelanalys  
som kunnat utvärderas redovisas för varje kombination av lab/provmatris/analys. 

 
n CODref 

[st] 
sr CODref 

[%] 
n CD-COD 

[st] 
sr CD-COD 

[%] 
Käppala in 44 2,32 41 3,70 
Käppala ut 34 5,10 34 7,61 
Gryaab in 41 3,58 41 3,76 
Gryaab ut 37 3,42 37 5,70 
Komlab in 9 1,62 37 4,35 
Komlab ut 11 2,57 38 7,41 
Total in 94 2,78 119 3,94 
Total ut 82 3,83 109 7,00 

 

Tabell 3. Reproducerbarheten, >R, för CD-COD. Medelvärdet, ?@prov, av alla laboratoriernas mät-

ningar samt reproducerbarheten, >r, anges också för varje prov. Beräkningar baserade på mätning-
arna i provningsjämförelsen. 

Prov �̅prov [mg/l]  r [mg/l]  R [mg/l] 
Käppala in 620 11,0 16,0 
Käppala ut 19,3 1,00 4,97 
Gryaab in 448 4,38 22,4 
Gryaab ut 33,9 0,57 6,34 
Komlab in 807 17,3 18,8 
Komlab ut 45,5 4,91 8,70 

 

Tabell 4. Resulterande parametrar för anpassning av en linjär modell av r och rrel mot CCl.  
Skattningen av respektive parametervärde redovisas tillsammans med undre och övre  

konfidensintervall och p-värde. 

 Skattning 
Undre 

konf.intervall 
Övre 

konf.intervall 
p-värde 

k (abs) [-] 0,00300 -0,0628 0,0688 0,93 
m (abs) [mg/l] 8,36 -11,6 28,3 0,40 
k (rel) [-] -0,0568 -0,146 0,0320 0,20 
m (rel) [%] 19,8 -7,15 46,7 0,14 
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Figur 9. Analys av kloridinterferensdata för CD-COD (kryss). Residualerna r och rrel mot klorid-
koncentration med tillhörande linjär modellanpassning (röd linje) och modellens övre och undre 

konfidensintervall (röd prickad linje). 

 

Figur 10. Residualen för hållbarhetstesterna, rh, mot lagringstiden (kryss) med tillhörande linjär 
modellanpassning (röd linje) och modellens övre och undre konfidensintervall (röd prickad linje). 

Inkommande prover i övre grafen och utgående prover i den undre. 

3.5 Resultat – Kloridelimination, Macherey-Nagel 
CE-COD utvärderades initialt i fas 2a. Testmetoden fungerade mycket dåligt för framför-
allt inkommande vatten då filtren i sprutan satte igen och i praktiken var sprutorna inte 
användbara. Förbehandlingen fungerade bättre för utgående än för inkommande. Då för-
behandlingen, för att avskilja bildad silverklorid, innebar en filtrering även av övriga par-
tiklar i proverna hade testmetoden inte möjlighet att möta projektets krav på en metod 
jämförbar med analys av total COD med CODref. Testmetoden beslutades för att tas ur 
projektet under Fas 2a och gick inte vidare till validering i Fas 2b. 
  Resultaten från de försök som gjordes med CE-COD presenteras i Tabell 5, Figur 11 
och Figur 12. Eftersom testmetoden innebär att proverna filtreras har r och rrel beräknats 
med analys av filtrerade prover även för CODref, noteras bör att porstorleken på filtren i 
sprutan intä var känd men att den sannorlikt skiljer sig från standardfiltren som användes 
för referensmetoden. Då dataunderlaget är mycket begränsat är osäkerheterna i den stat-
istiska analysen mycket stor och med så få som två till fyra prover för vissa punkter är det 
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inte möjligt att göra alla statistiska test. Som ses i Tabell 5 är bias stor i alla testade fall 
(brel > 15%) vilket inte kan anses vara ett acceptabelt mätfel. I de fall b kunnat fastställas 
har det genomgående blivit mindre för UT än IN. Att proverna filtreras skulle kunna 
misstänkas ligga bakom detta men då även CODref gjorts på filtrerade prover är det inte 
uppenbart varför det skulle vara så.  
 För att undersöka hur stor effekt filtreringen har på utgående prover där halten av sus-
penderat material är låg beräknades r och rrel även på skillnaden mellan CE-COD och 
ofiltrerad CODref, dessa beräkningar är betecknade med ”ofilt” i Tabell 5 och Figur 11. 
För alla laboratorier enskilt och samlade prover är det tydligt att bias är högre när CE-
COD jämförs med ofiltrerad CODref. Metoden CE-COD har framhållits som fördelaktig, 
framförallt för utgående prover, eftersom silverkatalysatorn är kvar i testet. Det går dock 
inte att utifrån resultaten i denna studie visa att metoden har tillräcklig riktighet ens på ut-
gående filtrerade prover. Dock ska det sägas att antalet mätningar är mycket få och fler 
analyser skulle behövas för att kunna uttala sig med säkerhet. 

Tabell 5. Resulterande statistisk utvärdering för CE-COD. Statistiskt säkerställd skillnad mellan  
CE-COD och CODref i absoluta tal, b, och procentuellt, brel. Beteckning ”ofilt” refererar till bias 

beräknad mellan CE-COD och ofiltrerade prover med CODref. 
 

* bias ej statistiskt säkerställd. För få data för att beräkna b och brel med ekvation (7). 
** bias ej statistiskt säkerställd. Med tillgängliga analysdata hade en relativ bias motsvarande detta värde 

kunnat påvisas. 
 

 
Figur 11. Statistisk analys av residualerna på data från CE-COD från samtliga laboratorier. Övre 
raden visar r och den undre rrel; vänstra kolumnen är IN och den mellersta kolumnen UT med fil-
trerade prover för såväl CE-COD som CODref, i den högra jämförs filtrerade prover från CE-COD 
med ofiltrerade prover med CODref. Heldragen svart linje markerar medelvärde, streckade svarta 

linjer övre och undre konfidensintervall och röd linje tre standardavvikelser. 

 n [st] b [mg/l] brel [%] 
Käppala in 2 ---* ---* 
Käppala ut 5 8,01 27,2 
Käppala ut ofilt 7 10,8 34,1 
Gryaab in 4 ---* 30,2 
Gryaab ut 5 9,1 22,7 
Gryaab ut ofilt 8 15,4 34,5 
Komlab in 2 ---* ---* 
Komlab ut 6 16,7** 56,1** 
Komlab ut ofilt 8 12,7 37,5 
Total in 8 43,2 34,8 
Total ut 16 6,91 17,3 
Total ut ofilt 23 13,1 35,4 
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Figur 12. Linjär regression för CD-COD (output) mot CODref (target) på respektive provpunkt (IN 
och UT). Skattningen av den linjära modellen presenteras på y-axeln och R-värdet i rubriken. 
 

3.6 Resultat – PeCOD, Mantech 
Testmetoden PeCOD utvärderades parallellt med de andra metoderna i Fas 2a. Av de två 
mätområdena användes endast det låga då samtliga prover låg inom det mätområdet efter 
filtrering. Då den vid upphandling inte klarade att analysera partikulär COD gjordes alla 
analyser på filtrerade prover, även filtrerad CODref mättes för jämförelse. Mantech hade 
utlovat att man innan Fas 2b startade skulle ha levererat en kompletterande enhet för att 
kunna lösa upp partiklar och på så vis mäta total PeCOD. I september när beslut skulle tas 
om att gå vidare till Fas 2b annonserade Mantech att de inte kunde leverera denna enhet 
och därmed var det inte möjligt att analysera total PeCOD. Mantech uppfyllde därmed 
inte kraven i avtalet och formellt togs PeCOD ut ur projektet. Analyser på filtrerade pro-
ver fortsatte dock och nedan redovisas en analys baserat på dessa jämfört med analys av 
filtrerade prover på CODref. Undantaget är Komlab utgående där analyser gjordes på ofil-
trerade prover med både PeCOD och CODref under senare delen av projektet. 
 I Fas 2a testades både en manuell och en automatiserad utrustning. Den manuella vi-
sade sig vara tidsödande vid analys av många prover och avslutades. För enstaka analyser 
hade den dock varit effektiv. Den automatiserade har testats under hela provtiden med 
undantag för några längre stilleståndsperioder vid alla tre laboratorierna. Detta har berott 
på tekniska problem och uppehåll i leverans av förbrukningsvaror några veckor då oviss-
het rådde om metodens framtid i projektet. På grund av detta är dataunderlaget mindre än 
för CD-COD men fortfarande tillfredsställande stort för att göra en statistisk analys. 
 Residualanalysen, Figur 13 visar att den relativa spridningen är ganska jämn över hela 
koncentrationsintervallet. Detta kan bero på att proverna filtrerades och området från 
lägsta till högsta uppmätta koncentration med PeCOD inte är lika stort som för t.ex. CD-
COD. Den analys som presenteras delas ändå för enkelhet i inkommande respektive utgå-
ende prover. 
 I Tabell 6 ser man att avvikelsen från CODref, bias, är stor, generellt brel > 15% vilket 
betyder att riktigheten inte är tillfredsställande. Dessa skillnader är genomgående statist-
iskt säkerställda med parat t-test, se Figur 14. Mantech menar att detta är väntat och att en 
korrigeringsfaktor för varje reningsverk eller till och med varje provpunkt måste etableras 
för att korrigera till värden jämförbara med CODref. Denna faktor ska enligt Mantechs ti-
digare erfarenheter vara stabil över tid. I våra tester är dock spridningen stor, se Figur 15 
där R-värdena är låga eller mycket låga.  
 Repeterbarheten mellan dubbelanalyserna är acceptabel, se Tabell 7, men ändå  mar-
kant sämre än för referensmetoden. Orsaken till detta är inte klarlagd.  
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Figur 13. Residualanalys av samtliga mätdata från alla prover från alla laboratorier med PeCOD.  
Överst - |=|, nederst – |=rel|. 

 
 

Tabell 6. Resulterande statistisk utvärdering. Statistiskt säkerställd skillnad mellan  
PeCOD och CODref i absoluta tal, b, och procentuellt, brel. 

 n [st] b [mg/l] brel [%] 
Käppala in 31 -72.7 -51.0 
Käppala ut 18 -9.38 -31.5 
Gryaab in 29 -58.7 -49.8 
Gryaab ut 24 -14.0 -38.2 
Komlab in 28 -75.0 -59.4 
Komlab ut* 15 -22.1 -38.1 
Total in 88 -68.8 -53.3 
Total ut 57 -14.7 -36.1 

* För Komlab ut har analyser gjorts på ofiltrerade prover med både PeCOD och CODref. 
 
 

Tabell 7. Repeterbarhet, sr, för PeCOD och CODref. Antalet prover med dubbelanalys  
som kunnat utvärderas redovisas för varje kombination av lab/provmatris/analys. 

 
n CODref 

[st] 
sr CODref 

[%] 
n PeCOD 

[st] 
sr PeCOD 

[%] 
Käppala in 30 1,92 30 5,18 
Käppala ut 18 7,36 18 5,41 
Gryaab in 29 1,75 27 2,34 
Gryaab ut 24 5,1 24 5,02 
Komlab in* 0 --- 26 2,51 
Komlab ut* 4 2,54 14 9,88 
Total in 67 1,82 83 4,08 
Total ut 46 5,34 56 7,23 

* För Komlab ut har dubbelanalyser endast gjorts i några fall för CODref UT och inga IN. 
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Figur 14. Statistisk analys av residualerna på data med PeCOD från samtliga laboratorier. Övre 
raden visar r och den undre rrel; vänstra kolumnen är IN och den högra kolumnen UT. Heldragen 
svart linje markerar medelvärde, streckade svarta linjer övre och undre konfidensintervall och röd 

linje tre standardavvikelser. 
 
 

 
 

 
 

Figur 15. Linjär regression för CD-COD (output) mot CODref (target) på respektive provpunkt (IN 
och UT) och på respektive lab. Övre-vänster: Käppala; övre-höger: Gryaab; nedre-vänster: Kom-
lab; och nedre-höger: Total. Skattningen av den linjära modellen presenteras på y-axeln och R-

värdet i rubriken. 
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4 Slutsatser 
Förkommersiell upphandling var en lämplig projektform för utveckling av en ny innova-
tiv analysmetod för kvicksilverfri COD-analys. 

• För en framgångsrik  förkommersiell innovationsupphandling bör tidplanen an-
passas beroende på den förväntade utvecklingsnivån (TRL) på de upphandlade 
innovationerna med marginal för förändringar och oförutsedda hinder. Detta pro-
jekt fick förlängas för att kunna genomföra en grundlig metodvalidering. 

• Både deltagarna i projektets konsortium och offererande leverantörer var initialt 
ovana vid förkommersiell upphandling. Ett upphandlingsstöd med erfarenhet av 
både funktionsupphandling och av förkommersiell upphandling i projektets ge-
nomförande är en fördel. Leverantörerna måste redan i anbudsskedet fås att förstå 
att syftet är att utveckling ska ske i samverkan i genomförandet av projektet och 
att produkterna inte måste vara färdiga på förhand. 

 
Anbudsfasen resulterade i att tre testmetoder gick vidare till utvärdering och validering. 

• Kloriddetektion från Macherey-Nagel var den metod som gav bäst resultat utifrån 
upphandlingens krav. Kloridinterferens kompenseras genom separat kloridmät-
ning och reduktion av uppmätt COD-värde. Den gav resultat med hög riktighet 
och god repeterbarhet för inkommande prover. För utgående prover var riktighet-
en acceptabel på ett av tre laboratorier. På Käppala och Gryaab med stora re-
ningsverk med höga utsläppskrav underskattade metoden COD-halten. Klorid-
koncentrationen i provet kunde inte visas påverka mätresultatet. Kloriddetektion 
är kvicksilverfri men inte dikromatfri. 

• Testmetoden kloridelimination från Macherey-Nagel där kloriden skulle avlägs-
nas på förhand med fällning och filtrering var inte praktiskt tillämpbar, allra 
minst på inkommande prover. Det obligatorisk filtreringssteget innebar också att 
endast filtrerad och inte total COD kunde mätas vilket inte räcker enligt kravspe-
cifikationen. Det fåtal mätningar som gjordes visade på en kraftig underskattning 
av COD-halterna och riktigheten var långt ifrån definierade gränser. Metoden är 
kvicksilverfri men inte dikromatfri. 

• PeCOD från Mantech testades i både med manuell och automatisk provmatning. 
Den manuella var allt för tidsödande på de stora provserier som kördes under pro-
jektet. Den automatiska var väl fungerande och bra att arbeta med. Testresultaten 
visar på en dålig riktighet mot referensmetoden och stor spridning i resultaten. 
Vidare har Mantech inte kunnat leverera den enhet man utlovat för upplösning av 
partiklar vilket skulle möjliggöra mätning av inte bara filtrerad utan också total 
PeCOD. Metoden kan inte anses möta projektets krav på en alternativ COD-
metod. PeCOD är både kvicksilver- och dikromatfri. 

 
COD-metoden kloriddetektion från Macherey-Nagel är färdig att kommersialisera för 
mätning på inkommande avloppsvatten. Även för utgående avloppsvatten kan analysme-
toden användas om en laboratorieintern validering visar att riktigheten är acceptabel på 
specifika provtyper och provpunkter. 
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5 Framtida utveckling 
Slutsatsen från projektet att den kvicksilverfria metoden CD-COD går att använda i 
många fall är positiv. Dock kvarstår tre huvudsakliga områden för fortsatt utveckling. 
 i) CD-COD ger inte tillfredsställande riktighet för utgående prover från alla renings-
verken. För att kunna byta ut standardmetoden generellt behövs en metod som fungerar 
tillfredsställande för alla vanliga tillämpningar. Leverantören Macherey-Nagel har ut-
tryckt ett intresse för att fortsätta utvecklingsarbetet med metoden för att lösa detta pro-
blem. 
 ii) metoden kräver att en separat analys av kloridkoncentrationen i prover analyseras. 
Det innebär en ökad kostnad och om laboratoriet i fråga inte analyserar det själva också 
en omständighet att skicka iväg det med fördröjda provsvar som följd. Leverantören ser 
möjligheter att utveckla en enklare kloridanalys med tillräcklig noggrannhet om intresse 
för metoden finns.  
 iii) CD-COD innehåller dikromat och skulle inte vara användbar om undantaget för 
FoU i Reach tas bort eller förändras. I dagsläget finns inga indikationer men det ligger i 
sakens riktning att miljöfrämjande lagstiftning skärps med tiden. Att fortsätta att utveckla 
dikromatfria COD-metoder är därför alltjämt intressant. Mantech som säljer PeCOD 
kommer under 2016 att arbeta med att utveckla den enhet för upplösning av partiklar som 
krävs för att kunna mäta total PeCOD. Av intresse vore om metoden också kan utvecklas 
för att stabilare korrelera med CODCr. Det är också känt att andra metodiker för att mäta 
COD utan dikromat presenterats, dessa hade för låg TRL för att kunna utvecklas i denna 
korta PCP men i en ansats att utveckla en strikt dikromatfri metod kan dessa kanske ges 
tid och förutsättningar för att utvecklas och utvärderas. 
  Oberoende ett eventuellt förbud mot användning av dikromat i COD-analyser har EU-
kommissionen startat en utredning av COD-analysen relaterat till avloppsvattendirektivet. 
Två parallella frågor drivs i utredningen: 1) sökande efter en tillförlitlig dikromatfri 
COD-metod; och 2) utredning om kravet på rapportering av COD i Avloppsdirektivet 
(91/271/EEG) kan ersättas med en annan naturligt dikromatfri metod för att mäta utsläpp 
av organiskt material. Utredningen startade i december 2015 och ska pågå till maj 2016. 
Om EU:s utredning resulterar i att COD slopas för utsläppskontroll i direktivet kommer 
användningen av COD-analysen sannolikt att minska kraftigt över ett antal år, detta även 
om det finns en tillåten och fungerande metod för COD. I praktiken innebär det att till-
gången på COD-data för övriga användningsområden redovisade i avsnitt 1 ovan som 
processuppföljning, energioptimering och modellering kommer att bli mycket begränsad 
på många reningsverk. För dessa insatser hänvisas då till kortare mätkampanjer i en-
skillda projekt vilket är dömt att ge ett betydligt sämre underlag för ett effektivt utveckl-
ingsarbete. 
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Pre-Commercial Procurement of a Mercury Free COD 

analysis method for Wastewater and Waste Products 
 

Introduction to the Challenge 

This attached document provides background information that comes with the 

Tender Invitation for the Pre-Commercial Procurement of a Mercury Free Method 

for Analysis of Organic Matter in Wastewater and Waste Products –conducted by 

Käppala Association. 

 

Analysis of chemical oxygen demand (COD) in wastewater is used as a measure 

of effluent total content of organic matter. The Swedish wastewater treatment 

plants (WWTPs) use a COD analysis method using dichromate as oxidant, here 

stated as CODCr-analysis method comparable to the universal standard ISO 157 

05:2002, that also involves the use mercury, prohibited by law in Sweden. 

Dichromate was recently listed in the Authorization List for Chemicals of 

Concern (Regulation European Chemicals Agency, REACH), for more detailed 

information on chemicals of concern see: http://echa.europa.eu/addressing-

chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-

authorisation-list/authorisation-list). 

 

CODCr analysis is currently the only reliable method available at the Swedish 

WWTPs for COD analysis. The need to find an alternative COD analysis method 

is addressed through this pre-commercial innovation procurement with the goal to 

find suppliers for first of all the Swedish market that can deliver a comparable 

analysis method to CODCr, which does not involve mercury and preferably not 

dichromate. Also, the entire European market will be facing the challenge to find 

an alternative CODCr-analysis method as of the sunset date for dichromate, 2017-

09-21 in REACH.  

 

Introduction to the Pre-Commercial Procurement 

Pre-Commercial Procurement, (PCP) is a competitive form of procurement that 

enables public authorities to cooperate with innovative companies and other 

organizations involved in development projects to find innovative solutions in 

order to address specific challenges and needs in the public sector. The new 

innovative solutions are created through step-by-step awarding so that the risks 

for the contracting authority having to cancel the entire project are reduced. 

 

For Research and Development (R & D) services, a market price will be paid, 

which gives companies an open, competitive and reliable source of early funding 

and also the possibility of establishing an early client for the work to develop new 

solutions. The chances that the developed solutions will be used are amplified by 

the fact that PCP focuses on to specifically identify the needs. 

 

PCP is suitable for tenderers of all sizes, including small and medium enterprises 

as the contracts are often of relatively low value and short time. 

http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list
http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list
http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list
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The idea of an Innovation Procurements is to promote the power of innovation 

within the public sector. The Swedish Innovation Agency, Vinnova, together with 

the Swedish Competition Authority, have been given government mandate to 

promote technique and innovation procurements within environmental 

technology. This initiative is also a part of the Horizon 2020 work program 

adopted by the European Commission. This pre-commercial procurement has 

been funded and supported by Vinnova. 

 

The Contracting Authority  

The Käppala Association is a municipal association comprising of eleven member 

municipalities that have the task to treat the wastewater for the member cities. The 

association’s board consists of politicians from each member municipality. Find 

more information about the contracting authority, Käppala Association, at: 

http://www.kappala.se/. 

 

Käppala Association has a goal with this project to find a mercury-free method for 

COD-analysis that can replace the COD analysis method used today called 

CODCr. It is a mandatory requirement that the method in the tender proposal is 

mercury free and awarding criteria that it is dichromate free. The winning 

proposal should be commercialized on the Swedish market quickly after this PCP 

has ended enabling Käppalas Treatment Plant and all other treatment plants in 

Sweden to start a procurement process.  

 

Swedish authorities and the treatment plants, as owners of the identified needs, are 

represented in the project’s steering committee and reference group. Their specific 

roles are explained in the Tender Invitation. 

 

Challenge Background 

The reason for the use of mercury when analyzing COD in wastewater is the high 

concentration of chlorides which interferes with the method. Municipal 

wastewater in Sweden often contains high levels of chlorides. Not only does the 

organic material oxidize during the analysis, but also the chlorides which 

therefore add on to the measured COD data. 

 

Analysis of chemical oxygen demand (COD) in wastewater is used as a measure 

of the total content of organic matter. The Swedish Standard for the analysis of 

CODCr is SS 028142.Often the Swedish wastewater treatment plants (WWTPs) 

measure COD comparable to the Universal standard ISO 157 05:2002 with a 

range of measurement commonly between 30-1000 mg/l. For a higher 

concentration the sample is diluted. The method takes close to three hours and has 

a measurement uncertainty of 15 %. 

 

Both standard analysis methods involve the use of mercury, used to eliminate the 

chloride interference. Mercury is prohibited in Sweden by law and dichromate, 

used as an oxidant in the method, may be banned in a near future according to the 

Swedish Chemicals Agency as it is now listed in REACH as mentioned above.  

http://www.kappala.se/
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CODCr analysis is currently the only reliable method available at the WWTPs for 

COD analysis and the consequences of not being able to continue to measure 

COD in wastewater are expected to be most distinct in the WWTPs’ work with: 

 

-internal process controls, 

-the establishment of internal energy balances, 

-continuing the work with COD-based modeling, 

-energy efficiency, 

-biogas optimization and  

-research and international benchmarking. 

 

Therefor the WWTPs carry the ownership of the needs behind this project. 

 

There are exceptions given to WWTPs for the use of mercury for CODCr analysis 

until the end of 2016, of the possibility for dispensation to be applied for 

according to the Swedish Chemicals Agency (KEMI). In the light of the problem, 

a planning project for a procurement of innovation –“Pre-study for procurement 

of innovation – Hg free COD analysis method for wastewater” was conducted 

through funding from Vinnova and the Swedish Water &Wastewater Association 

(SWWA). This pre-study clarified that the need for a mercury free COD-analysis 

method, that is not affected by the interference from chlorides, is not met by the 

market and also that there are potential suppliers working to develop such a 

solution. 

 

Scope of the project 

The analysis method must be mercury free and it is highly favorable if also free 

from dichromate .The evaluation will be further based on the wastewater sector’s 

needs of finding a method that: 

- correlates with the existing CODCr-analysis method,  

- enables comparison with historical data, 

- enables international benchmarking, 

- enables the development of process models for WWTPs regardless 

the geographical situate, 

- is time and cost efficient compared to the CODCr analysis method, 

- is environmentally sustainable, user friendly and acceptable for the 

working environment; 

- is possible to develop for online measurements. 

The supplier who submits a tender should have the intention to bring forward a 

COD analysis method that is equivalent to and can replace the current standard 

method, in accordance to the Swedish WWTP’s needs stated above. It is a pre-

requisite that the supplier has the intention to commercialize the method on the 
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Swedish market and should in the tender set goals and plans for Phase 2 as part of 

the procedure for commercial implementation. 

 

The energy consumption at a WWTP is the single largest cost and the need to 

improve energy efficiency is increasing in pace with the volume of entering 

wastewater increases and requirements for the plant effluent is constrained. The 

COD analysis method should provide the opportunity to ensure the possibility to 

measure the organic substance in the wastewater so that mass and energy balances 

can be established allowing efforts to optimize the energy use and reuse the 

internal energy. The simulation models for WWTPs, developed and used in 

Sweden and in most of the world, is based on the parameter COD. COD analysis 

is consequently a very important tool in the continuing work on energy efficiency 

and international benchmarking. 

 

Procurement Process 

Further instructions on how to participate in this pre-commercial procurement can 

be found in the tender invitation. For information visit the project web page 

http://www.svensktvatten.se/FoU/Kvicksilverfri-COD/. For further questions 

contact Emma Lundin, the project manager: 

 

Email: emma.lundin@urbanwater.se 

Telephone: +46 73 652 4905 

 

Be aware of that the last day to submit questions (See the Preliminary Timetable 

for the Procurement, in the Tender Invitation) 

http://www.svensktvatten.se/FoU/Kvicksilverfri-COD/
mailto:emma.lundin@urbanwater.se
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1 Score model 

 Impact on the challenge 

1.1
I. How well the proposed method solves the challenge described in the 

specifications and if also expanded challenges or needs within the 

wastewater field is addressed in an innovative way so that the 

method will have the desired effect. 

 

Scoring guidance  

10 The proposed solution clearly states that it is dichromate free.  

15 Above applies and the idea has a restricted use of other hazardous chemicals listed in 

REACH.  
 

19 Above applies and the proposed idea clearly states that it is low in complexity to 

manage in comparison with CODCr. 
 

23 Above applies and the proposed idea clearly states that the method gives a quicker 

analysis response than CODCr. 

 

 

27 Above applies and the proposed idea clearly states that the method may be used for 

continuous measurement. 
 

30 The proposal shows great potential by addressing probable expanded challenges within 

the process line at WWTPs with an innovative approach and promising concepts and/or 

techniques. 

 

 

II. The extent to which the described solution shows commercial 

feasibility and whether there is a realistic plan for commercialization 

or route to market. 
 

Scoring Guidance  

4 The tender gives little indication for the solution to feasibly be commercialized.  

8 The tender gives certain indications for the solution to feasibly be commercialized 

however with lacking trust in the choice of approach. 
 

12 The tender gives indications that the solution can feasibly be commercialized.  

16 As described in the tender the solution shows commercial feasibility and the supplier 

shows a realistic plan for commercialization after the PCIP. 
 

20 As described in the tender, the solution has a very promising commercial feasibility and 

the supplier shows a convincing realistic plan for commercialization after the PCIP. 
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 Technical Approach 

1.2

III. The possibility to validate the approach that will be adopted.  

Scoring Guidance  

10 The description given for the technical approach is described deficiently.   

20 The description given for the technical approach is not legitimate.  

30 The description given for the technical approach is legitimate but will probably not 

enable a valid Test Validation Comparison. 
 

40 The description given for the technical approach is legitimate and will probably enable a 

valid Test Validation Comparison. 
 

50 The description given for the technical approach is legitimate and indicates that a valid 

Test Validation Comparison is possible. 
 

 Quality of the Tender 
1.3

IV. The extent to which the tender shows a structured plan for the 

development of a functioning product and if the plan is reasonable in 

order to start Phase 2 in time. 
 

Score Guidance  

5 The tender includes a limited plan for the project, for the development of a functional 

COD analysis method. It is uncertain if Phase 2 can be started according to plans. 
 

10 The tender includes a plan for the project, for development of a functional COD analysis 

method that is comparable to the Swedish Standard and that shows feasibility for Phase 

2 to be started according to plans. 

 

16 The tender includes a plan, within the framework of the project, for development of a 

functional COD analysis method that is comparable to the Swedish Standard and that 

assures the start of Phase 2 according to plans. 

 

25 The tender includes a very structured plan, within the framework of the project, for 

development of a functional COD analysis method that is comparable to the Swedish 

Standard and that assures the start of Phase 2 according to plans. 
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 Project Management 

1.4

V. The project management skills and capabilities  

Score Guidance  

2 The tender does not include sufficient information on project management which 

makes it difficult to evaluate and gives low assurance that the project will be executed 

in an appropriate manner. 

 

5 The project management is somewhat described and can possibly lead to a satisfactory 

execution of the project. 
 

10 The project management is described and can possibly lead to a satisfactory execution 

of the project. Adequate resources seem to be set aside by the supplier and eventual 

sub-suppliers and risk assessment is included in the tender. 

 

15 The tender includes an adequate project plan which should lead to a satisfactory 

execution of the project. The tender ascertains that adequate resources is set aside and 

risk assessment is included  

 

20 The tender includes an adequate project plan which should lead to resources being used 

beneficially and also shows the possible utilization of the outcome from the 

development within the project. The risks are well defined in the tender and proposed 

handling is constructive. 

 

25 The tender includes a strong project plan which enables resources being used 

beneficially and also shows how to maximize the utilization of the outcome from the 

development within the project. The tender includes information that proves sufficient 

resources set aside by the supplier and eventual sub-suppliers. The risks are well 

understood and defined in the tender and proposed handling is constructive and will be 

done in an efficient manner. 
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VI. The cost of the analysis method will be evaluated based on the total 

annual cost for the buyer and should state the initial cost as well as 

operating cost for 500 and 5000 no. of tests per year. Different business 

models for pricing should be described, i.e lease of equipment or 

purchase of equipment (including lifespan).  

 

Score Guidance  

Score =
𝑙𝑜𝑤𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒

𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑖𝑒𝑟′𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒
∙ 50 

 

50*  Lowest estimated annual cost for buyer based on a well described 

business model including initial cost, operating cost and lifespan. 

 

*This score may be given to more than one supplier in case the estimation has been based off entirely 

different volumes i.e. one case is of advantageous for small-scale use, and the second case is of 

advantageous for large scale use. 
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SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  

SP-koncernens vision är att vara en internationellt ledande innovationspartner. Våra 1 400 

medarbetare, varav över hälften akademiker och cirka 380 med forskarutbildning, utgör en be-

tydande kunskapsresurs. Vi utför årligen uppdrag åt fler än 10 000 kunder för att öka deras 

konkurrenskraft och bidra till hållbar utveckling. Uppdragen omfattar såväl tvärtekniska forsk-

nings- och innovationsprojekt som marknadsnära insatser inom provning och certifiering. Våra 

sex affärsområden (IKT, Risk och Säkerhet, Energi, Transport, Samhällsbyggnad och Life 

Science) svarar mot samhällets och näringslivets behov och knyter samman koncernens tek-

niska enheter och dotterbolag. SP-koncernen omsätter ca 1,5 miljarder kronor och ägs av 

svenska staten via RISE Research Institutes of Sweden AB. 

 

SP Technical Research Institute of Sweden 

Our work is concentrated on innovation and the development of value-adding technology. Us-

ing Sweden's most extensive and advanced resources for technical evaluation, measurement 

technology, research and development, we make an important contribution to the competitive-

ness and sustainable development of industry. Research is carried out in close conjunction 

with universities and institutes of technology, to the benefit of a customer base of about 10000 

organisations, ranging from start-up companies developing new technologies or new ideas to 

international groups. 

 

 

 


