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SAMMANFATTNING 

Behovet av energieffektiva och välfungerande vattenreningssystem är stort, och 

växer i takt med den ökande befolkningsmängden. Lakvatten bildas då framförallt 

nederbörd rinner genom deponerat avfall. Problematiken kring lakvattenrening 

består i att bassängerna är placerade utomhus, vilket medför låga temperaturer 

under vinterhalvåret. Då lakvattenrening i huvudsak utförs med biologisk 

reningsteknik, medför de låga temperaturerna en sänkning i den bakteriella 

aktiviteten vilket försämrar reningseffektiviteten. Ett annat problem som ofta 

uppstår vid lakvattenrening är att det förorenade vattnet ofta består av höga halter 

kväve, medan fosforhalterna är låga. Detta ger en obalans i bakteriernas 

metabolism och kan leda till begränsningar i reningseffektivitet.  

I detta arbete har en nyutvecklad bioreaktor, som testas på Djupdalens 

avfallsanläggning, undersökts. Bioreaktorn togs i drift under hösten 2015 samt 

från april – december 2016. Mätdata från Djupdalen baserat på månatliga 

vattenprover och kemiska analyser för 2014 – 2016, har studerats för att ta reda 

på bioreaktorns bidrag till reningseffektvitet av ammoniumkväve. Egna 

vattenprovtagningar har utförts under maj 2017, där reningseffektivitet och aktiv 

biofilmsyta vid driftsättning av bioreaktorn studerats. Slutligen utfördes försök 

där biofilm från Djupdalen testats vid 17 – 18 liksom 12 – 15 ˚C med olika halter 

fosfortillskott, för att undersöka huruvida reningseffektiviteten kan förbättras om 

fosforhalten höjs.  

Resultaten tyder på att bioreaktorn bidrar till kraftig förbättring av 

reningseffektiviteten i luftningsbassängen, men förbättringspotential finns. Flera 

av de miljömässiga faktorerna i luftningsbassängen medför mindre gynnsamma 

förhållanden för den bakteriella tillväxten, såsom temperaturer under 15 ˚C, 

kraftiga underskott av fosfor i det inkommande lakvattnet och något för basiska 

pH värden. Genom egna vattenprovtagningar och medföljande kemiska analys 

framkom det att temperaturer över 15 ˚C i lakvattnet gynnar en snabbare 

utveckling av biofilmen. Slutligen visade laborativa försök att fosfortillskott vid 

temperaturer på 12 - 15 ̊ C medförde en ökad reningseffektivitet, medan resultatet 

var oförändrat för temperaturer på 17 – 18 ˚C vid en uppehållstid på 24 timmar. 

Däremot visar en lägre uppehållstid på 16 timmar, att fosfortillskott påverkar 

försöken positivt för båda temperaturerna. Detta tyder på att ett fosfortillskott 

under hösten i luftningsbassängen, när temperaturerna i lakvattnet går under 15 

˚C, bör kunna medföra att bioreaktorn kan förbättra sin reningseffektivitet, trots 

den sjunkande lakvattentemperaturen.  

  



 
 

ABSTRACT 

The need for energy efficient and well-functioning water treatment systems is high, 

and grows as the growing population increases. Leachate is formed as water flows 

through landfilled waste. The problem of leachate treatment is that the reactors are 

located outdoors, which causes low temperatures during the winter months. As the 

leachate treatment is mainly carried out with biological purification techniques, the 

low temperatures cause a decrease in bacterial activity, which reduces the 

purification efficiency. Another problem that often arises in this type of water 

treatment is that the contaminated water consists of high nitrogen levels, while 

phosphorus levels are low. This gives an imbalance in the metabolism of the bacteria 

and can lead to limitations in purification efficiency. 

 

In this work, a newly developed bioreactor, which is tested at Djupdalen's waste 

facility, has been investigated. The bioreactor was put into operation in autumn 2015 

and from April to December 2016. Measurement data from Djupdalen based on 

monthly water samples and chemical analyzes for 2014-2016 have been studied to 

find out the bioreactor's contribution to the purification efficiency of ammonium 

nitrogen. Water sampling was carried out in May 2017, where purification efficiency 

and active biofilm surface were calculated during the operation start of the 

bioreactor. Finally, experiments were performed where biofilms from Djupdalen 

were tested at 17-18 as well as 12-15 ° C with different levels of phosphorus 

supplementation, to investigate whether purification efficiency could be improved if 

phosphorus levels were increased. 

 

The results indicate that the bioreactor contributes to a significant improvement in 

the purification efficiency of the aeration reactor, but there is still an improvement 

potential. Several of the environmental factors in the aeration reactor cause less 

favorable conditions for bacterial growth, such as temperatures below 15 ˚C, severe 

phosphorus deficiency in the incoming leachate and slightly for basic pH values. 

Through water sampling and the accompanying chemical analysis it was found that  

temperatures above 15 ˚C in the leachate favor a faster development of the biofilm. 

Finally, laboratory experiments showed that phosphorus additions at temperatures of 

12-15 ° C resulted in increased purification efficiency, while the result was 

unchanged for temperatures of 17-18 ° C at a water residence time at 24 hours . 

However, at a lower water residence time of 16 hours, the phosphorous supplement 

gave an effect for both temperatures. This indicates that a phosphorus supplement 

during the autumn of the aeration reactor, when the temperatures in the leachate go 

below 15 ˚C, should allow the bioreactor to improve its purification efficiency 

despite the sinking water temperature. 

  



 
 

FÖRORD 

Den här rapporten är ett examensarbete som omfattar 30 högskolepoäng och har 

genomförts som en avslutning på utbildningen till civilingenjör i energi- och 

miljöteknik vid Karlstad universitet.  

 

Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har 

sedan diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har vid 

seminariet deltagit aktivt som opponent till ett annat examensarbete.  

 

Jag vill tacka handledare Roger Renström och Karin Granström på Karlstad 

universitet för hjälp och stöttning med ämnesfrågor och rapportskrivning. Jag vill 

även tacka Ola Holby för stöd i början av examensarbetet samt Maria Sandberg för 

hjälp med ämnesfrågor och vid laborativa försök. Slutligen vill jag rikta ett stort tack 

till Jonny Svensson och killarna i mätstationen på Djupdalens avfallsanläggning som 

bidragit med information, fakta och hjälp i samband med all min vistelse ute på 

Djupdalen 

 

 

 

 

 

 

Emilia Öberg 

 

 

Karlstad juni 2017.   



 
 

BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR 

Aerob  Fritt syre finns tillgängligt i miljön 

Anaerob  Varken fritt syre eller kemiskt bundet syre finns tillgängligt 

Anox  Endast kemiskt bundet syre finns tillgängligt 

AOB  Ammonium oxidationsbakterier 

BOD7  Biokemiskt syrebehov för 7 dagar. Ett mått på hur mycket biologiskt 

nedbrytbart material det finns i vattnet.  

COD  Kemiskt syrebehov, visar hur mycket syre som förbrukas vid 

fullständig kemisk nedbrytning av organiska ämnen i vatten. 

DO  Syrehalt, löst syre i vattnet 

HRT  Vattnets uppehållstid 

MBBR Moving bed biofilm reactor 

NOB Nitrit oxidationsbakterie 

SND Simultan nitrifikation och denitrifikation 

TAN  Totalt ammoniumkväve 

TN  Totalkväve, summan av organiskt kväve, ammonium/ammoniak, nitrit 

och nitrat 
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1. INLEDNING 

Rent vatten är livsnödvändigt för allt liv, och påverkar det mänskliga samhället inom 

flertalet områden. Genom användning inom exempelvis hushåll, industrier samt 

kontakt med avfall, förorenas vattnet, vilket medför behov av rening innan utsläpp 

och återanvändning. Krav på rening av förorenat vatten har funnits under många år 

och behovet av energieffektiva och välfungerande system ökar ständigt, i takt med 

den ökande befolkningsmängden (Red. Persson et al., 2005; Sehar och Naz, 2016).  

Avloppsvatten och lakvatten, är två typer av förorenat vatten, där framförallt halten 

organiskt material, kväve och fosfor behöver reduceras (Red. Persson et al., 2005). 

Dessa ämnen förekommer naturligt i vattenmiljöer och är i sig inte förorenande. 

Problem uppstår då koncentrationerna blir för höga, vilket kan leda till bland annat 

övergödning och syrebrist i mottagande recipienter (Naturvårdsverket 2016). 

Avloppsvatten är samlingsnamn för det vatten som förorenas av hushållsaktiviteter, 

industrianvändning samt det vatten som, vid nederbörd, rinner längs med gator i 

tätorter och samlas upp i dagvattenbrunnar. Kommunalt avloppsvatten skickas till 

kommunala avloppsreningsverk, normalt omfattande tre tekniker; mekanisk, 

biologisk och kemisk rening (Red. Persson et al., 2005).  

Lakvatten bildas då nederbörd, och i vissa fall yt- och grundvatten, passerar genom 

avfallsdeponier. Deponerad avfallstyp påverkar vattnets sammansättning. År 2005 

var drygt 200 deponier med hushållsavfall i drift, varav 150 samlade upp lakvattnet 

för rening. Reningen kan ske gemensamt med avloppsvatten eller i enskilda 

anläggningar. Till skillnad från avloppsvatten, är halterna kväve och organiskt 

material normalt högre i lakvatten, vilket försvårar gemensam rening med 

kommunalt avloppsvatten. Enskilda anläggningar har därför blivit vanligare, och 

viktigare. Biologisk rening är mest använd, då den är bäst lämpad för reduktion av 

organiskt material och kväve (Red. Persson et al., 2005).  

Biologisk rening nyttjar vattenlevande mikroorganismers metabolism. Genom 

miljöanpassning och gynnsamma driftförhållanden kan lämpliga mikroorganismer 

fås fram, med syfte att; 

• Reducera mängden organiskt bunden energi, vilket förhindrar syrebrist i 

mottagande vattenområden.  

• Oxidera ammonium till nitrat för att minska dess giftighet och syreupptag. 

• Reducera substanser som, utsläppta i vattenområden, bidrar till övergödning, 

exempelvis kväve, fosfor och organiskt material.  

Vattnets mikroorganismer lever suspenderade eller fastväxta på ytor. Den 

sistnämnda formen bildar hud på bärarytan, kallad biofilm. Huvuddelen av 

mikroorganismerna inom biofilmstekniken består av bakterier, som utför olika typer 

av processer där förorenande ämnen omvandlas eller på annat sätt avlägsnas från 
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vattnet. Nitrifikation och denitrifikation är två vanliga processer inom biologisk 

rening. Processerna kompletterar varandra, och båda krävs för fullständig 

omvandling av ammonium till kvävgas. Det finns tekniker för utförande av båda 

processerna i samma reaktor, som underlättas av biofilmens förmåga till zonbildade 

syremiljöer. Simultan nitrifikation och denitrifikation (SND) kräver aeroba reaktorer 

med anoxiska zoner, vilket gynnar autotrofa nitrifierande samt heterotrofa 

denitrifierande bakterier (Mara och Horan, 2003).  

Nya processer och tekniker har under det senaste årtiondet utvecklats för 

effektiviserad rening, med hänsyn till miljö- och energibesparingar (Canals et al., 

2013). Energianvändning förekommer bland annat genom drift av motorer och 

pumpar inom luftningsanordningar samt för uppvärmning av vattnet till lämpliga 

temperaturer för biologisk aktivitet (Welander och Mattiasson, 2003). För att minska 

energianvändningen, utan kompromiss med anläggningens reningsförmåga, behöver 

biofilmssystem optimeras, genom design och gynnsamma driftförhållanden (Canals 

et al., 2013). Balansen mellan näringsämnena kol, kväve och fosfor, påverkar 

bakteriernas tillväxt och därmed dess förmåga till önskvärd reningseffektivitet 

(Metcalf & Eddy, 2014). Optimala förhållandet för mikrobiell tillväxt ligger på 

100:5:1 (Gray, 2004), eller 100:9:1 (Sandberg, 2010). Förhållandet kan variera, 

beroende på biologisk process, samt vilken form näringsämnena finns til lgängliga i 

(Gray, 2004). Vid lakvattenrening är normalt halten fosfor i underskott, vilket kan 

hämma reningseffektiviteten (Red. Persson et al., 2005). Extra fosfortillskott kan 

vara nödvändiga för optimal bakteriell tillväxt (Metcalf & Eddy, 2014). 

Låg temperatur påverkar aktiviteten hos bakterierna inom biologisk rening, vilket 

leder till försämrad reningseffektivitet (Gilbert et al., 2014; S. Zhang et al., 2013). 

Nitrifikation har uppvisats till 5  ͦ C, med synbar hämning redan vid 15  ͦ C.   Bakterier 

inom denitrifikation har påvisat aktivitet, om än hämmad, till 2  ͦ C (Metcalf & Eddy, 

2014). Vid lägre temperaturer sker normalt sett uppvärmning av vattnet för att gynna 

bakteriernas aktivitetsnivå.  En forskningsfråga som fått stor uppmärksamhet de 

senaste åren är hur reningssystem, som involverar biofilm, kan anpassas för att klara 

lägre temperaturer, utan att någon form av uppvärmning behöver ske.  

1.1 BAKGRUND 

Djupdalens avfallsanläggning ingår i Karlstad Energi AB, som återvinningsstation 

och deponi, av bland annat hushållsavfall. På anläggningen finns reningssystem för 

lakvatten, bestående av uppsamlingsbassäng, luftningsbassäng och fyra 

våtmarksbassänger. Systemet är placerat utomhus, och ingen uppvärmning av vattnet 

sker.  Under åren som anläggningen varit i drift, har kvävereduktionen varit 

problematisk under de kallare månaderna. Olika åtgärder har arbetats fram, med 

fokus på att öka våtmarkens kapacitet. År 2014 uppnåddes riktvärdet för 

kväveutsläpp, men ytterligare förbättringsbehov påvisades under framförallt kallare 

månader.  
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Eden Aquatech har, i samarbete med Karlstad universitet, utvecklat en flytande 

mobil bioreaktor, som arbetar med simultan nitrifikation och denitrifikation. 

Bioreaktorn har sedan hösten 2015, under delar av året, placerats i anläggningens 

luftningsbassäng. Månatliga vattenprover från inflöden och utflöden har utförts, där 

Alcontrol Laboratories utfört kemisk analys av proverna. Påverkan på bioreaktorns 

reningseffektivitet från lakvattnets fosforinnehåll, pH, syrehalt och temperatur i 

vattnet, liksom bioreaktorns faktiska bidrag, saknas. 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Vid simultan nitrifikation och denitrifikation har halten syre i vattnet visat sig vara 

en kritisk parameter för välfungerande process ( Seifi och Fazaelipoor, 2012). Det 

har även påvisats att låga temperaturer kan ha större negativ inverkan på 

reningseffektiviteten om det råder syrebegränsade förhållanden (Salvetti et al., 

2006). I detta arbete kommer syrehalten i vattnet mätas vid egna provtagningar, samt 

under experiment med biofilm, men vidare analys över direkt påverkan på 

reningseffektiviteten kommer inte utföras. Lakvattnets pH sammanställs och tas upp 

i resultatet för arbetet med tidigare mätdata, men ingen hänsyn kommer tas i 

resterande delar.  

1.3 SYFTE OCH MÅL 

Syftet med arbetet är undersöka flytande mobila bioreaktorns reningseffektivitet (%) 

av ammoniumkväve (TAN), biofilmens utveckling vid uppstarten av bioreaktorn 

2017, samt biofilmens reningseffektivitet (%) vid tillskott av fosfor vid olika 

lakvattentemperaturer. 

Målen med arbetet är att: 

• Jämföra in och utflöden (mg/l) av TAN samt temperaturer i inkommande 

lakvatten, 2014 – 2016. Undersöka sammansättningen på lakvattnet i form 

av underskottet av BOD7 och fosfor samt pH i inkommande lakvatten. 

Därefter beräkna genomsnittligt lakvattenflöde genom luftningsbassängen,  

reningseffektiviteten (%) gällande TAN för månader med bioreaktor och 

utan, samt den teoretiska aktiva biofilmsytan (m2).  

• Utföra egna mätningar på lakvattnet, in och ut ur luftningsbassängen och 

utföra kemiska analyser på vattnet. Beräkna reningseffektiviteten (%) 

gällande TAN, samt utvecklingen av aktiv biofilmsyta (m2) under 

driftstarten, maj 2017.  

• Utföra fem olika försök på biofilmens reningseffektivitet (%) av TAN vid 

17 - 18 och 12 - 15 ͦ C, och undersöka huruvida extra tillskott av fosfor 

förbättrar reningseffektiviteten. Utföra kemiska analyser på lakvattnet och 

beräkna reningseffektiviteten (%) vid uppstart, avslut och under försökets 

gång. 
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2. RENING AV LAKVATTEN 

Lakvatten, är samlingsnamn för förorenat vatten, som bildas vid olika typer av 

avfallsdeponier. Hos yngre deponier, bildas lakvattnet till största del av nederbörd 

rinner genom avfallet och tar med sig organiska och oorganiska ämnen, metaller och 

andra föreningar som avfallet innehåller. Hos äldre deponier, kan även grund- och 

ytvatten tränga in i deponin och samla på sig ämnen och material som bör avlägsnas 

innan vidare färd till omgivande vattenområden (Naturvårdverket, 2014).  

Sammansättningen av lakvattnet, speglar typen av avfall som deponerats, samt 

åldern på deponin. En deponi som är ung, och därmed inte hunnit alltför långt i sin 

nedbrytningsprocess, innehåller ofta höga halter organiskt material. Detta innebär att 

BOD-halten, liksom BOD/COD kvoten är hög. Normalt uppmäts höga halter av 

totalt kväve, ammonium samt metaller som järn, mangan, kalcium, magnesium och 

kalium. För äldre deponier, där nedbrytningsprocessen kommit längre, innehåller 

lakvattnet lägre halter BOD, och kvoten BOD/COD är låg. Däremot erhålls 

fortfarande höga halter totalt kväve och ammonium, medan halterna metall är lägre 

än i yngre deponier. Generellt sett anses lakvattnet innehålla högre halter organiskt 

material och kväve än avloppsvatten, medan halterna av fosfor normalt är låga (Red. 

Persson et al., 2005). Deponierna delas upp i fyra olika faser (Naturvårdsverket 

2008):  

• Syre- och nitratreducerande fas – uppstart av deponin, några dagar till veckor.  

• Sur anaerob fas – några veckor upp till 10 år, normalt lågt pH, höga halter av 

BOD, COD, kväve och svavel. 

• Metanogen fas – några månader upp till flera hundra år, neutralt eller basiskt 

pH, lägre halter av BOD, höga halter av COD och kväve. 

• Humusbildande fas – efter mer än 100 år, endast svårnedbrytbara ämnen 

kvar, med risk för frigörande av metaller. 

Tabell 1, visar exempel från Naturvårdsverkets faktablad om lakvatten från deponier, 

på parametrar i vattnet från hushållsdeponi i metanogena fasen (Naturvårdsverket 

2008). 

TABELL 1: TYPISKA VÄRDEN FÖR OLIKA PARAMETRAR DÅ DEPONIN BEFINNER SIG INOM DEN METANOGENA FASEN 

(NATURVÅRDSVERKET, 2014). 

Parametrar Lakvatten m 

pH 6,4 – 8,5 
BOD7 (mg/l) 4 – 110 
COD (mg/l) 250 – 1300 

Totalfosfor (mg/l) 0,16 – 4 

Ammoniumkväve (mg/l) 93 – 870 
Totalkväve (mg/l) 30 - 900 
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Lakvatten kan, liksom avloppsvatten, renas med hjälp av mekanisk, biologisk och 

kemisk rening. Eftersom vattnet ofta innehåller höga halter av organiskt material och 

kväve är den biologiska reningen vanligast och av största vikt. Några vanliga 

metoder för biologisk rening på deponiområdet är luftad damm och konstruerad eller 

naturlig våtmark. 

Vid tekniken luftat damm, används en bassäng med täta sidor och botten, där 

lakvattnet samlas upp och syresätts. Denna teknik främjar framförallt reduktionen av 

organiska material, samt har förmågan att oxidera tvåvärt järn till trevärt. Trevärt 

järn är svårlösligt i vatten vilket gör att det fäller ut och kan avlägsnas från lakvattnet. 

Luftade dammar fungerar ofta sämre för rening av kväve. Den luftade miljön gynnar 

nitrifikation, vilket omvandlar ammonium till nitrat, men utan kompletterande 

rening, minskar inte halten av totalt kväve. För att lösa problemet, kan den luftade 

dammen delas upp i olika zoner, där vissa är luftade och andra inte, för att främja 

denitrifikation. Andra typer av kompletterande tekniker, antingen inuti dammen eller 

efter, kan också användas (Red. Persson et al., 2005). 

Ett exempel på en reningsteknik, som kan användas som komplettering till luftat 

damm, är en konstruerad eller naturlig våtmark. Naturliga våtmarker fungerar som 

naturens egna reningsverk, framförallt i form av kvävereduktion genom 

denitrifikation. Nitratet från den luftade dammen kan därmed konverteras till 

kvävgas, genom att lakvattnet skickas genom våtmarksbassänger. Genom att til lsätta 

en extra kolkälla kan denitrifikationen främjas ytterligare. Våtmarker kan 

konstrueras så att även nitrifikation gynnas, men vid höga ammoniumhalter blir 

syrebehovet svårt att uppnå. En nackdel med våtmarker är att dess prestanda sjunker 

kraftigt vid lägre temperaturer (Naturvårdverket, 2014).   

2.1  BIOLOGISK RENING 
Biologisk rening kan ske på flertalet olika sätt, gemensamt för samtliga är att 

biologisk aktivitet används för att avlägsna föroreningar från vattnet. Detta utförs 

genom utnyttjande av vattenlevande mikroorganismers metabolism, till största del 

bakterier. Dessa kan leva suspenderade i vattnet eller fastväxta på olika typer av 

bärarmaterial i reaktorerna. Biologisk rening används bland annat för att rena vattnet 

från biologiskt nedbrytbara organiska ämnen, patogena organismer och 

näringsämnen (Metcalf och Eddy, 2014). 

Biologiskt nedbrytbara organiska ämnen består till största del av kolhydrater, 

proteiner och fetter som återfinns i vattnet. Halterna i avlopps- och lakvatten varierar, 

men utgör normalt en stor del av de ämnen som behöver avlägsnas innan utsläpp till 

närliggande vattenområden. Biologiskt nedbrytbara organiska ämnen mäts 

exempelvis i termer av BOD, biological oxygen demand. BOD beskriver hur mycket 

löst syre som går åt för att bryta ner mängden organiskt material, och beräknas 

normalt för 5, 7 eller 21 dagar (Metcalf och Eddy, 2014). 
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Kol, kväve och fosfor, är essentiella för all form av växtlighet. Krav på rening finns 

för samtliga, på grund av dess bidrag till övergödning om halterna blir för höga. 

Halter och förhållanden mellan dessa tre ämnen varierar hos inkommande förorenat 

vatten. Detta är en viktig faktor att kontrollera, för optimering av den biologiska 

reningens kapacitet. Förhållandet bör anpassas efter typen av biologisk process som 

vill erhållas (Metcalf och Eddy, 2014), där utgångsläget är det optimala förhållandet 

för mikrobiell tillväxt, 100:5:1 (Gray, 2004) eller 100:9:1 (Sandberg, 2010). För att 

optimera reningseffektiviteten, kan därför tillsats av ovanstående tre ämnen krävas, 

om någon av halterna anses för låga i det inkommande vattnet. Inom lakvattenrening 

är framförallt underskott av fosfor i inkommande vatten ett vanligt problem för 

optimal bakteriell tillväxt. (Metcalf och Eddy, 2014).  

Fosfor förekommer inte, till skillnad från både kol och kväve, i gasform. Detta 

betyder att den varken kan försvinna eller tillföras via luften. Fosfor brukar delas in 

i löslig form och partikulär form, där den lösliga fosfatfosforn är den som cellerna 

lättast kan ta upp (Metcalf och Eddy, 2014). Fosforn är en viktig grundsten inom den 

intercellulära energitransporten för alla organismer. Adenosin di fosfat, ADP, 

fungerar som energibärare, medan adenosin tri fosfat, ATP, fungerar som 

energilager. ADP binder en fosfatgrupp till sig, vilket kostar energi och bildar ATP. 

När cellen sedan behöver energi frigörs fosfatgruppen igen, så att ATP omvandla s 

till ADP igen, se ekvation 1 (Sandberg, 2010). 

 ADP + PO4
 -  + energi ↔ ATP   (1) 

Miljöfaktorer som pH och temperatur har stor påverkan på mikroorganismernas 

överlevnad och prestanda. Generellt brukar pH mellan 6,5 – 7,5 anses optimalt för 

bakteriell tillväxt. De flesta bakterier kan dock överleva inom ett bredare spektrum, 

men över pH 9,5 och under 4, dör de flesta bakterier. Mikroorganismer delas upp i 

tre grupper, med hänsyn till dess temperaturberoende; psykrofil, mesofil och 

termofil. Psykrofila mikroorganismer har sitt temperaturoptimum mellan 12 – 18 ͦ C, 

mesofila mellan 25 – 40  ͦ C och termofila mellan 55 – 65 ͦ C (Metcalf och Eddy, 

2014).  

En djupare förståelse av de mikroorganismer som involveras, reaktionerna som 

utförs, miljöfaktorer som påverkar prestandan, näringsbehovet samt 

reaktionshastigheter och vad som påverkar dessa, krävs för optimal design och drift 

av biologisk rening.   

2.1.1 BAKTERIER INOM DEN BIOLOGISKA RENINGEN 

Precis som alla levande varelser, behöver bakterier energi för att överleva. Detta 

nyttjas inom den biologiska reningen genom att bakterietyper, som använder vattnets 

föroreningar i sin metabolism, gynnas (Jr et al., 2011). Bakterierna utför så kallade 

redox reaktioner, det vill säga simultan oxidation och reduktion. Detta betyder att 

bakterierna får en atom, molekyl eller jon att lämna ifrån sig en eller flera elektroner 
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(oxidation), medan en annan atom, molekyl eller jon plockar upp elektroner 

(reduktion). Detta omvandlar de ursprungliga föroreningarna till andra former, som 

antingen är ofarliga eller enklare att avlägsna (Svensson och Carlson, 2012). För att 

gynna rätt typ av bakteriegrupp undersökts framförallt två parametrar; 

elektronacceptorn och elektrondonatorn. En elektronacceptor är ett ämne som får ett 

annat ämne att oxidera, medan elektrondonatorn får ett annat ämne att reducera (Jr 

et al., 2011).  

Elektronacceptorn påverkas genom att miljön i reningsreaktorn anpassas. Inom den 

biologiska reningens bakteriegrupper finns det tre huvudtyper av elektronacceptorer; 

syre, organiskt material och oorganiska material. En miljö med tillgång på löst syre 

i vattnet (DO) brukar kallas aerob. Generellt brukar alla andra typer av miljöer kallas 

anaeroba, men inom den biologiska reningen delas den anaeroba miljön in i två olika 

delar. Finns det gott om organiska föreningar, som koldioxid och sulfater, kallas 

miljön anaerob. Finns det istället gott om nitrit och/eller nitrat kallas miljön anoxisk. 

I de anoxiska miljöerna finns syre bundet i kemisk form istället för löst i vattnet (Jr 

et al., 2011).  

Bakterierna delas in i grupper utifrån dess elektronacceptor. De som endast kan 

överleva om det finns tillgång till löst syre i vattnet kallas för obligat aeroba 

bakterier. I anaeroba miljöer, där det inte finns något syre, lever istället obligat 

anaeroba bakterier. Däremellan finns det en bakterietyp som kallas fakultativa 

bakterier. Dessa använda syre som elektronacceptor, om det finns tillgång till det, 

men kan sedan skifta till andra typer av acceptorer om syret skulle försvinna. Inom 

biofilmstekniken, där det ofta bildas olika zoner av aeroba, anaeroba och anoxiska 

miljöer brukar de fakultativa bakterierna spela stor roll. (Jr et al., 2011).  

Indelning av bakterierna sker även till följd av deras elektrondonator. 

Elektrondonatorerna inom biologisk rening är organiska och oorganiska föreningar. 

De bakterier som använder sig av organiska föreningar, samt en kolkälla i form av 

organiskt kol, kallas för kemoheterotrofa bakterier, eller heterotrofa bakterier. 

Bakterier som istället använder sig av icke organiska föreningar och vars kolkälla 

kommer från koldioxid, kallas kemoautotrofa, eller autotrofa bakterier (Mara och 

Horan, 2003; Metcalf och Eddy, 2014). Omvandling av koldioxid till cellulärt kol, 

kräver mer energi, vilket medför att autotrofa bakterier får ett sämre utbyte av 

cellmassa och tillväxt. Detta medför att dessa kan konkurreras ut av de mer 

snabbväxande heterotrofa bakterierna, om inte optimala förhållanden erhålls 

(Metcalf och Eddy, 2014). De vanligaste autotrofa bakterierna inom biologisk rening 

är det så kallade nitrifiernade bakterierna, som använder sig av ammoniumkväve 

eller nitritkväve som elektrondonator. De vanligaste heterotrofa bakterierna är 

denitrifierarna som kräver en organiska föreningar för att utföra sina processer (Jr et 

al., 2011; Mara och Horan, 2003).  
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Heterotrofa bakterier kan vara både fakultativa, aeroba och anaeroba, medan 

autotrofa bakterier kan vara anaeroba och aeroba. Inom biologisk vattenrening 

används flertalet bakteriegrupper, varav några kan studeras i Tabell 2 (Metcalf och 

Eddy, 2014). 

TABELL 2: OLIKA TYPER AV BAKTERIETYPER, DESS KOLKÄLLA, ELEKTRON DONTAOR OCH ACCEPTOR SAMT PRODUKTER, 

FRITT TOLKAT FRÅN METCALF OCH EDDY,( 2014). 

Bakterietyp Reaktionsnamn Kolkälla Elektron 

donator 

Elektron 

acceptor 

Produkt 

Aerobisk 

heterotrof 

Aerobisk 
oxidation 

OF* OF* O2 CO2, H2O 

Aerobisk 

autotrof 

Nitrifikation CO2 NH4
+, NO2

- O2 NO2
-, NO3

- 

Fakultativ 

Heterotrof 

Denitrifikation 
(Anoxisk) 

OF* OF* NO2
-, NO3

- 
 

N2, CO2, 
H2O 

Anaerob 

Heterotrof 

Syra -
fermentering 

OF* OF* OF* VFA 

Anaerob 

autotrof 

Anammox CO2 NH4
+ NH4

+ N2, NO3
- 

* OF = organiska föreningar 

2.1.2 BIOFILM 

Mikroorganismer, som används inom biologisk rening, kan växa på fasta eller rörl iga 

ytor inuti reningsreaktorn. När detta sker bildas en slags hud på bärarmaterialet, som 

normalt brukar kallas för biofilm. Biofilmen består, förutom mikroorganismer 

(mestadels bakterier), av stora mängder vatten, vilket ger den en slags gelatinöst 

uttryck (Mara och Horan, 2003). Det gelatinösa vätskelagret separerar lagren av 

bakterier från det förorenade vattnet och fungerar som ett slags diffusionslager. 

Substrat, näringsämnen och syre diffunderar genom lagret in till bakterierna. 

Produkter från den biologiska nedbrytningen transporteras sedan genom 

diffusionslagret, ut i vattnet (Metcalf och Eddy, 2014). Biofilmen innehåller även 

extracellulära polymerer bakterierna utsöndrar, främmande ämnen som bakterierna 

absorberat samt små abiotiska partiklar. En fördel med biofilm jämfört med 

suspenderade mikroorganismer är att olika typer av mikromiljöer kan bildas inuti 

själva biofilmen. Varje mikromiljö har sin egen specifika näringsämnesgradient, pH, 

protonkoncentration med flera, som alla påverkar metabolismen hos bakterierna. 

Detta medför också att det blir möjligt att utföra flera olika processer inuti en och 

samma reaktor, då olika mikromiljöer gynnar olika typer av bakterier och dess 

reningsprocesser. Egenskaper hos biofilmen påverkas framförallt av tre olika 

faktorer (Mara och Horan, 2003); 

• Biologiska – typen av mikroorganismer 

• Kemiska – fluidkompositionen och dess kontakt med biofilmen 

• Fysikaliska – de hydrodynamiska och termiska förhållanden som rådde då 

biofilmen bildades 
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Beroende på ovanstående tre faktorer kommer biofilmen utvecklas och erhålla en 

tjocklek på allt emellan 100 mikrometer till 10 millimeter. Tjockare biofilm gynnar 

skiktbildningen av  mikromiljöer, till följd av att substrat och syre konsumeras allt 

eftersom så att en minskning sker djupare in i biofilmen (Metcalf och Eddy, 2014). 

Får biofilmen möjlighet att växa sig tjock, kan en anaerobisk zon bildas längst in mot 

bäraren, medan zonen närmast avloppsvattnet är aerob, vilket kan studeras i Figur 1.  

 

FIGUR 1: EN GRAFISK ÖVERBLICK AV BIOFILMENS MÖJLIGA LAGER, MED INDIVIDUELLA MIKROMILJÖER, FRITT TOLKAT 

FRÅN MARA OCH HORAN, 2003. 

Anoxiska zoner kan bildas, vilket gör det möjligt för nitrifierande och anoxiska 

denitrifierande bakterier att simultant rena vattnet från kväve.  

2.1.3 REDUKTION AV KVÄVE 

Inom reningen av både lakvatten och avloppsvatten, från så väl industrier som 

kommunala avloppsverk, är mängden kväve ofta så pass hög att den behöver 

reduceras innan vattnet förs vidare till omgivande vattenområden. Kvävet kommer 

normalt sett in i reningssystemet i form av ammoniak, eller ammonium när det är 

löst i vatten, men kan även vara i andra former som organiskt kväve, nitrit eller nitrat. 

Det organiska kvävet är oftast i form av olika aminogrupper. En omvandling till 

ammoniak sker när det organiska materialet som innehåller aminogrupperna bryts 

ner, en process som inom kvävecykeln brukar kallas ammonifikation (Jr et al., 2011). 

Att avlägsna kväve från det förorenade vattnet är en komplicerad process, framförallt 

på grund av två egenskaper hos ämnet (Metcalf och Eddy, 2014): 

Bärar-
material Biofilm

Bulk
vätska Gas

Anaerobisk 
zon

Aerob 
zon

Förorenat
vatten

Luft

O2

organiskt
material

Metaboliska
produkter 

mm
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• Kväve kan erhålla många olika oxidationstillstånd, varav oberoende 

oxidationstillstånd kan ses nedan: 

𝑁𝐻3 →  𝑁2 →  𝑁2𝑂 → 𝑁𝑂 →  𝑁2𝑂3 → 𝑁𝑂2 → 𝑁2𝑂5 

• Oxidationstillstånden kan påverkas av levande organismer 

Vissa av oxidationstillstånden är sämre än andra, vilket gör det viktigt att utforma 

processer så att rätt tillstånd erhålls. Två vanliga processer för kvävereducering är 

nitrifikation och denitrifikation. Bakterierna inom dessa processer har förmågan att 

förändra oxidationstillstånden och kompletterar varandra så att en slutprodukt av 

kvävgas erhålls. En överblick av de två processerna kan studeras i Figur 2 (Metcalf 

och Eddy, 2014).  

 

FIGUR 2: ÖVERBLICK AV PROCESSERNA NITRIFIKATION OCH DENITRIFIKATION INOM BIOLOGISK RENING, FRITT TOLKAT 

FRÅN (METCALF & EDDY, 2014). 

De vanligaste formerna av kväve inom vattenrening är ammoniak (NH3), ammonium 

(NH4
+), kvävgas (N2), nitritjon (NO2

-) och nitratjon (NO3
-), där ammonium är en 

katjon som bildas då ammoniak löses i vatten. Olika mängder av kväve brukar 

omnämnas som totalt ammoniumkväve (TAN) samt totalt kväve (TN), vilket är 

summan av organiskt kväve, ammoniak, nitrit och nitrat (Metcalf och Eddy, 2014). 

Nitrifikation 

Nitrifikation är en tvåstegsprocess där två typer av nitrifierande bakterier oxiderar 

ammonium till nitrit och därefter nitriten till nitrat. Den första delen av processen 

Org. kväve

Ammoniak-

kväve

Nitrit (NO2
-)

Nitrat (NO3
-)

O2
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Denitrifikation

Denitrifikation
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och hydrolys
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(nettotillväxt)
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utförs av ammonium oxidationsbakterier (AOB) och den andra delen av nitrit 

oxidationsbakterier (NOB). Beroende på miljö och andra påverkande faktorer kan 

nitrifikationsprocessen vara fullständig eller ofullständig. Detta betyder att AOB kan 

vara aktiv och utföra sin del i processen även om NOB inte är aktiv. Om detta är 

fallet kallas reaktionen för nitritation, och motsvarar ofullständig nitrifikation 

(Metcalf och Eddy, 2014). Om båda grupperna är aktiva och hela processen 

genomförs är det fullständig. Delprocesserna och den fullständiga processens 

stökiometri kan studeras i ekvation (2) – (4) (Canziani et al., 2006; Metcalf och Eddy, 

2014). 

𝑁𝐻4
+ +

3

2
𝑂2 → 𝑁𝑂2

− + 𝐻2𝑂 + 2𝐻+  AOB  (2) 

𝑁𝑂2
− +

1

2
𝑂2 → 𝑁𝑂3

−  NOB  (3) 

𝑁𝐻4
+ + 2𝑂2 →  𝑁𝑂3

− + 2𝐻+ + 𝐻2𝑂 fullständig nitrifikation (4) 

För att nitrifikation ska kunna utföras optimalt krävs det att halten organiska ämnen 

är begränsad. Eftersom de heterotrofa bakterierna har ett större massutbyte än 

autotrofa, kommer ett överflöd av organsikt material medför att de nitrifierande 

bakterierna konkurreras ut. I övrigt påverkas nitrifikationsprocessen framförallt av 

kvävekoncentrationen och tillförseln av giftiga ämnen i det inkommande vattnet, 

alkaliniteten samt temperaturen på vattnet (Metcalf och Eddy, 2014).  

Denitrifikation 

Biologisk denitrifikation är en process där heterotrofa bakterier oxiderar antingen 

nitrat eller nitrit till kvävgas. Kvävgasen kan sedan släppas ut i naturen eller tas om 

hand, beroende på vad det aktuella reningsverket är utrustat med (Red. Persson et 

al., 2005). Denitrifikation kan även fungera så att nitrat omvandlas till 

ammoniumkväve, något som inträffar om halten ammoniumkväve är för låg för att 

cellsyntesen hos bakterierna i reaktorn ska fungera. Eftersom heterotrofa bakterier 

kräver organiska föreningar för att kunna utföra sin metabolism, krävs det att vattnet 

innehåller högre halter organiskt material. Om det inkommande förorenade vattnet 

inte har tillräckligt höga koncentrationer kan tillsatser av organiskt kol behöva 

tillsättas, för att uppnå optimal denitrifikation (Metcalf & Eddy, 2014). Stökiometrin 

för denitrifikation med nitrat respektive nitrit kan studeras i ekvation (5) och (6). 

Nitrat – fullständig nitrifikation har föregått 

6𝑁𝑂3
− + 5𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝐶𝑂2 → 3𝑁2 + 6𝐻𝐶𝑂3

− + 7𝐻2𝑂  (5) 

Nitrit – ofullständig nitrifikation har föregått 

6𝑁𝑂2
− + 3𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝐶𝑂2 → 3𝑁2 + 6𝐻𝐶𝑂3

− + 3𝐻2𝑂  (6)  
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Som stökiometrin i (5) och (6) antyder krävs en mindre mängd kolkälla om 

denitrifikationen sker med nitrit som elektronacceptor. Studier där försök till att 

favorisera den mindre kolkrävande reaktionen har skett, då en minskning i kolkälla 

både gynnar förmågan till simultan nitrifikation och denitrifikation, samt 

ekonomibesparingar (Zheng et al., 2010).  

Simultan nitrifikation och denitrifikation  

Simultan nitrifikation och denitrifikation (SND) är en teknik som utvecklats i takt 

med att biofilmens möjligheter upptäcktes. För att SND ska kunna ske, måste miljön 

i stort vara aerob, för att gynna nitrifikationen, men innehålla anoxiska zoner, där 

denitrifikationen kan ske. Att lyckas få till en miljö som möjliggör fullständig SND 

är inte helt enkelt, då processerna har olika krav på driftförhållanden. Flertalet studier 

har därför undersökt olika parametrar, som mängd löst DO, luftning och pH, för att 

ta reda på hur SND bäst kan gynnas. SND kan, som nämndes ovan, utföras både med 

fullständig och ofullständig nitrifikation (Mara och Horan, 2003).  

Det senaste har fått större uppmärksamhet då kravet på kolkälla minskar för 

denitrifikationen. En minskad halt organiskt material gör det enklare för processerna 

att samsas i samma reaktor. Nitrit är en instabil form av kväve, som därför lätt 

omvandlas till nitrat. Att hindra bildningen av nitrat så att denitrifikationen kan ske 

med nitrit som elektronacceptor är därför inte helt enkelt, men vid SND blir detta 

enklare på grund av den begränsade halten DO i vattnet. Det finns även risker med 

ofullständig nitrifikation och denitrifikation. Om bildningen av nitrat hämmas och 

denitrifikationen inte skulle fungera optimalt av någon anledning, kan högre halter 

av nitrit släppas ut. Detta är inte önskvärt då nitrit är giftigt för fiskar och andra 

vattenlevande organismer i de mottagande vattenområdena (Metcalf och Eddy, 

2014).  

Zheng et al., (2010) har utfört en studie där SND med ofullständig nitrifikation har 

testats. Avloppsvattnet som testades hade ett genomsnittligt kol/kväve förhållande 

på 2,05, pH på 7,61 samt en ammoniumhalt på 65,6 mg/l. Under luftningsbegränsade 

förhållanden och ett DO under 1 mg/l, kunde en fungerande SND process påvisas. 

Den genomsnittliga reningseffektiviteten för TN låg på 52%. De låga halterna på DO 

och den begränsade luftningen gynnade AOB över NOB vilket medförde en ökning 

i nitrit och därmed denitrifikation efter ofullständig nitrifikation.  

Enligt Seifi och Fazaelipoor, (2012) visade deras försök på att den mest kritiska 

parametern för en fungerande SND process är syret. För höga halter förhindrar 

bildandet av anoxiska zoner, och därmed möjligheten till denitrifikation i systemet. 

Blir halterna istället för låga, kommer nitrifikationen hämmas.  

C. Zhang et al., (2013) påvisade att ett DO på 5,8 mg/l samt 2,5 mg/l, gynnade 

nitrifikation. En undersökning av biofilmens tjocklek och syredistribution visade att 

endast aerobiska miljöer kunde uppvisas. Först när halten DO sänktes till 1,5 mg/l 
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kunde denitrifikation uppmätas, och distributionen av syre i biofilmen visade på 

aeroba och anoxiska zoner, med aktiv nitrifikation och denitrifikation.  

2.2 LÅGA VATTENTEMPERATURER 

Flertalet studier på avlopps- och lakvattenrening har utförts, där fokus legat på 

prestandan vid låga temperaturer. Nedan följer en sammanställning av utvalda 

artiklar gällande området.  

S. Zhang et al., (2013a) har undersökt temperaturens påverkan för 

nitrifikationsprocessens förmåga att rena råvatten. Studiens försök delades upp i sex 

perioder där temperaturer på 33,8 ͦ C till 2,5 ͦ C testades. Medelvärdet för 

bortförseleffektiviteten av TAN under period 3 (22,2 – 9,7 ͦ C) låg på 74,9%, period 

4 (11,1 – 2,5 ͦ C) 36,8 % och period 5 (3,7 – 18,4 ͦ C) 81,7%. En kraftig försämring 

av nitrifikationsprestandan skedde, enligt resultatet vid 5  ͦ C, med lägst uppmätt 

effektivitet TAN 12,7%.  

Liknande resultat framkom i den uppföljande artikeln (Zhang et al., 2014), med 

samma typ av vatten. Prestandan hos nitrifikationsprocessen hämmades kraftigt när 

temperaturen sjönk under 5 ͦ C. En signifikant återhämtning av 

nitrifikationsaktiviteten uppmättes vid 7  ͦ C.  

En air-lift reactor som arbetar med biofilm testades på lakvatten från en kommunal 

deponi, som varit i drift över 6 år. Försöken utfördes under ett år, och temperaturen 

på lakvattnet påverkades av årstiden. Under första perioden uppmättes temperaturen 

till 11 ͦ C och reningseffektiviteten av TAN uppnådde 70 %. När temperaturen steg 

till 18 ͦ C i period 2, erhölls 100 % reningseffektivitet. I tredje perioden steg halten 

ammonium i inflödet drastiskt medan temperaturen hölls konstant. Resultatet blev 

att reningseffektiviteten sjönk till ett medelvärde på 50 % (Kim et al., 2006). 

I studie av Di Trapani et al., (2013) kombinerades moving bed biofilm reactor, 

MBBR och aktivslam. Under 150 dagar testades reningskapaciteten hos den 

bärarfyllda reaktorn samt två aktivslam bassänger, uppdelat i tre perioder med tre 

olika temperaturer. Resultatet visade reningseffektivitet av ammonium på 81,19% 

vid 12 ͦ C, 83,89 % vid 10 ͦ C och 96,93% vid 14 ͦ C. Nitrifikationsaktiviteten sjönk 

märkbart under några dagar vid 10 ͦ C. 

Zhou et al., (2016) har testat en hybridiserad A/O - reaktor, där bärare med biofilm 

placerats i den aeroba bassängen. Tre olika försök utfördes, där reningsförmågan av 

TAN, TN och COD beräknades. I första försöket höll reaktorn en temperatur på 25  ͦ 

C, en fyllningsgrad på 35% och en uppehållstid för vattnet (HRT) på nio timmar. 

Här uppmättes en genomsnittlig bortförseleffektivitet på 90,5% för COD, 98,4% för 

TAN och 77,1% för TN.  I andra försöket sänktes temperaturen till 15  ͦ C, HRT 

ökades till 12 timmar medan fyllningsgraden hölls konstant. Resultatet visade på 

bortförseleffektivitet på 89,1% för COD, 97,8% för TAN och 61,8% för TN. 
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Nitrifikationshastigheten minskade medan aktiviteten fortsatte att öka. 

Temperaturen sänktes i tredje försöket till 10  ͦ C, HRT hölls konstant medan 

fyllnadsgraden ökades till 50%. Detta resulterade i genomsnittlig effektivitet på 

90,3% för COD, 95,7% för TAN och 72,0 % för TN. Under perioden kunde ett lägsta 

värde på bortförseleffektivitet av TAN uppmätas till 55,9%. Detta inträffade i början 

av tredje försöket, innan systemet hunnit anpassa sig och åter klara av att höja 

reningskapaciteten.  

Ett liknande försök utfördes av He et al., (2016), där en hybridiserad A2O-reaktor 

med tillsatta bärare i den aeroba zonen användes. Vid 14  ͦ C uppmättes en TN 

bortförsel på 80,4% och vid 10  ͦ C 78,1%. Biofilmens tjocklek undersöktes när 

temperaturen sänktes och resultatet visade en märkbar temperaturpåverkan. 

Tjockleken minskade när vattnet blev kallare. 

En ammoniumbegränsad och en syrebegränsad MBBR undersöktes för utvärdering 

av faktorernas bidrag till bättre eller sämre kapacitet vid låga temperaturer. Reaktorn 

med ammoniumbegränsande förhållanden, kördes under sju månader, med 

temperaturer mellan 10,2 – 23,3 ͦ C. Under dessa månader uppmättes maximal 

reningsförmåga av TAN till 92,4 %, samt minsta värde på 62,9 %. Den andra 

reaktorn med syrebegränsande förhållanden kördes även den under sju månader, med 

temperaturer mellan 12,5 – 28,1 ͦ C. Resultatet för denna reaktor gav maximal 

reningseffektivitet på 86,3% samt lägsta värde på 16,9%. Den genomsnittliga 

reningskapaciteten för reaktor 1 låg på 86,1% medan reaktor 2 visade 50,6%. 

Resultaten från denna studie visar att låga temperaturer har större inverkan på 

nitrifikationsprocessen hos en MBBR med syrebegränsade förhållanden än med 

ammoniumbegränsande förhållanden (Salvetti et al., 2006). 

I Tabell 3, kan en sammanställning av parametrar och driftdata kring utvalda artiklar 

studeras, tillsammans med resultaten. 
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TABELL 3: EN SAMMANSTÄLLNING AV UTVALDA ARTIKLAR GÄLLANDE STUDIER OM RENINGSEFFEKTIVITET AV 

AMMONIUMKVÄVE OCH TOTALT KVÄVE VID LÅGA TEMPERATURER. 

 

Reaktor, 

 storlek  

och vatten 

NH4
+ 

inflöde 

[mg/l]  

(+tillsatt 

NH4
+) 

DO 

[mg/l] 
HRT 

[h] 
Aktiv 

ytarea 

[m2/m3] 

Fyllnads-

grad [% ] 

Temperatur 

 [  ͦC] 
Renings-

effektivitet 

TN/TAN 

[% ] 

medelvärden 

Referens 

 MBBR 

Sjövatten 

Pilot-skala 

1,13 (+1) - 1 230 50 22,2–9,7 -/74,9 S. Zhang 

et al., 

2013a 

 MBBR 

Sjövatten 

Pilot-skala 

2,25 (+2) - 1 230 50 11,1–2,5 -/36,8 S. Zhang 

et al., 

2013a 

MBBR 

Sjövatten 

Pilot-skala 

2,33 (+2) - 2 230 50 3,7–18,4 -/81,7 S. Zhang 

et al., 

2013a 

Air-lift biofilm  

Lakvatten 

Pilot-skala 

800 3–5 - - - 11 -/70 Kim et 

al., 2006 

Air-lift biofilm 

Lakvatten 

Pilot-skala 

700 3 – 5 - - - 18 -/100 Kim et 

al., 2006 

Air-lift biofilm 

Lakvatten 

Pilot-skala 

1200 3 – 5 - - - 18 -/50 Kim et 

al., 2006 

 MBBR (hybrid) 

Kommunalt 

avloppsvatten 

Lab-skala 

28,04 2,16–

3,25 

3,47 600 60 11,54 -/81,19 Di 

Trapani et 

al., 2013 

 MBBR (hybrid) 

Kommunalt 

avloppsvatten 

Lab-skala 

21,41 3,37–

4,66 

3,83 600 60 9,72 -/83,89 Di 

Trapani et 

al., 2013 

MBBR (hybrid) 

Kommunalt 

avloppsvatten 

Lab-skala 

25,56 2,96–

5,02 

3,26 600 60 13,83 -/96,93 Di 

Trapani et 

al., 2013 

 A/O (hybrid) 

Hushålls-

avloppsvatten 

Bench-skala 

33,5–

65,6 

>2 12 1200 35 15 61,8/97,8 Zhou et 

al., 2016 

 A/O (hybrid) 

Hushålls-

avloppsvatten 

Bench-skala  

33,5–

65,6 

>2 12 1200 50 10 72/95,7 Zhou et 

al., 2016 

 A2/O (hybrid) 

Avlopps vatten 

dränerings-

brunn 

Lab-skala 

49,7 

(mängd 

TN) 

2–4 13 350 40 14 80,4/- He et al., 

2016 

 A2/O (hybrid) 

Avlopps vatten 

dräneringsbrunn 

Lab-skala 

49,7 

(mängd 

TN) 

2–4 13 350 40 10 78,1/- He et al., 

2016 

 MBBR 

Förbehandlat 

avloppsvatten 

Pilot-skala 

1,84 24,4 0,33 250 50 23,3–10,2 -/86,1 Salvetti et 

al., 2006 

MBBR 

Förbehandlat 

avloppsvatten 

Pilot-skala 

11,8 7,86 0,67 250 50 28,1–12,5 -/50,6 Salvetti et 

al., 2006 



16 
 

3. MATERIAL 

Detta kapitel är tänkt som en bakgrund för läsaren, för att förstå hur reningen på 

Djupdalen ser ut och vilka problem som finns, samt hur den studerade bioreaktorn 

är uppbyggd och fungerar. Material som tas upp i detta kapitel kommer från 

Djupdalens provtagningsprogram1, miljörapporter för 2014 – 20152, patentansökan 

för bioreaktorn3 samt installationsinstruktioner om bärarmaterialet från EXPO-NET 

Danmark A/S4. 

3.1 DJUPDALENS AVFALLSANLÄGGNING 

Avfallsanläggningen i Djupdalen har funnits sedan 1984 och tillhör Karlstad Energi 

AB. Anläggningen fungerar både som återvinningsstation och deponi av grovt avfall 

från hushåll, bygg-, rivnings- och industriavfall samt schaktmassor. Behandling av 

oljehaltigt slam och oljeförorenad jord ingår i verksamheten sedan 2006. Lakvatten 

bildas vid deponering, vilket renas på anläggningen innan utsläpp. Uppsamling av 

lakvattnet sker med avgränsande diken och dräneringssystem, till en 

utjämningsbassäng. Hit transporteras även renat vatten från oljeslamsanläggningen. 

Från utjämningsbassängen sker kontrollerat flöde till reningssystemet. Det består av 

luftningsbassäng där vattnet syresätts, samt fyra efterkommande våtmarksbassänger.  

Eftersom reningskapaciteten är sämre under vintermånaderna, på grund av lägre 

temperaturer, töms utjämningsbassängen på hösten. Detta medför möjligheten att 

minska flöden under vintern, då utjämningsbassängen kan användas som buffert. När 

temperaturen stiger under våren ökas flödena ut ur bassängen.  

Utflödet ur luftningsbassängen regleras med hjälp av breddavlopp. Lakvattnet rinner 

ut ur luftningsbassängen när vattennivån stiger över breddavloppets inlopp. 

Luftningen sker sedan 2014 av ytluftare.  

Våtmarken består av fyra bassänger med inplanterade vassväxter. Lakvattnet 

passerar samtliga och transporteras vidare ut i Färjestadsbäcken. Figur 3 visar de 

olika stegen i reningssystemet. 

 

                                                             
1 Provtagningsprogram för Djupdalens avfallsanläggning, utformat 2009, given från Jonny Svensson 2017. 
2 Miljörapport 2014 och 2015, gällande Djupdalens avfallsanläggning, given från Jonny Svensson 2017. 

3 Patentansökan gällande flytande mobil bioreaktor, given av Ola Holby, 2016. 

4 EXPO - NET Danmark A/S, 2015. Submerged, aerated filter - Biological treatment of waste water, installation 

instructions, given från Ola Holby 2017. 
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FIGUR 3: ÖVERGRIPANDE GRAFISK BESKRIVNING AV DJUPDALENS LAKVATTENRENINGSSYSTEM, FRITT TOLKAD FRÅN 

KARTOR I PROVTAGNINGSPROGRAM1 OCH MILJÖRAPPORTER2. 

3.1.1 PROVTAGNINGSPROGRAM DJUPDALEN1 

Provdrift av lakvattenbehandling genom luftningsbassäng och våtmark resulterade 

år 2005 i utökat provtagningsprogram för Djupdalens avfallsanläggning. 2009 

meddelade Miljödomstolen slutgiltiga villkor för utsläpp. Programmet uppdaterades 

när anläggningen utökade verksamheten med behandling av oljeavfall. 

Provtagningsprogrammet ger direktiv angående förebyggande provtagningar på 

lakvattnet. Syftet är att möjliggöra deponering med permanent placering och 

förvaring av avfall samtidigt som miljöskyddskrav och andra liknande säkerhetskrav 

efterföljs.  

Riktvärden angående utsläpp av föroreningshalt i det behandlade lakvattnet från 

våtmarken är satta till: 

• BOD7 = 15 mg/l 

• Fosfor = 0,5 mg/l 

• Kväve = 30 mg/l 

Ovan nämnda riktvärden är årsmedelvärden, baserade på månatliga provtagningar. 

Vid överskridande av riktvärdena måste förklaring och åtgärdsprogram framställas 

till ansvarig myndighet.  

Provtagning sker på förbestämda platser; luftningsbassängens inlopp (P1), samt 

utlopp (P2), våtmarkens utlopp (P3) och under sommaren, även mitt i våtmarken 

(P5). Alla mätpunkter kan studeras närmare i Figur 4, och beteckningar och placering 

är direkt plockade och fritt tolkade från dokumentet över Djupdalens 

provtagningsprogram. 

A = Utjämningsbassäng

B = Luftningsbassängen

C = Våtmarksbassänger

A

B

C

C

C

C
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FIGUR 4: MÄTPUNKTER FÖR PROVTAGNING AV DJUPDALENS LAKVATTENBEHANDLING, FRITT TOLKAT FRÅN 

DOKUMENTET PROVTAGNINGSPROGRAM FÖR DJUPDALEN. P1 ÄR INLOPPET TILL LUFTNINGSBASSÄNGEN, P2 UTLOPPET, 

P5 EN MÄTPUNKT I VÅTMARKEN OCH P3 UTLOPPET AV VÅTMARKEN. 

Tabell 4 visar provtagningsschemat som är framtaget och Tabell 5 beskriver de 

olika parametrar som analyserna innefattar.  
TABELL 4: PROVTAGNINGSSCHEMA FRITT TOLKAT FRÅN PROVTAGNINGSPROGRAMMET FÖR DJUPDALENS 

AVFALLSANLÄGGNING. BETECKNINGAR OCH PROVPUNKTSBENÄMNINGAR TAGNA FRÅN GIVNA DOKUMENT. 

Prov-

tagnings-

punkter 

Tidpunkt och omfattning 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

P1 X X XII XI X XII XI X XI XII X XII 

P2 X X X XI X X XI X XI X X X 
P3 X X XII XI X X XI X XI XII X X 
P5     X X XI X XI    

 

  

P1

P2

P5
P3
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TABELL 5: BESKRIVNING AV PARAMETEROMFATTNING FÖR KEMISK ANALYS AV PROVTAGNINGAR GÄLLANDE 

LAKVATTEN PÅ DJUPDALEN. FRITT TOLKAT FRÅN DOKUMENTET PROVTAGNINGSPROGRAM FÖR DJUPDALEN. 

Omfattning 

X XI XII 
Turbiditet Turbiditet Turbiditet 

Färgtal Färgtal Färgtal 

Konduktivitet Konduktivitet Konduktivitet 
pH pH pH 

Alkalinitet Alkalinitet Alkalinitet 
TOC TOC TOC 

Ammoniumkväve Ammoniumkväve Ammoniumkväve 
nitratkväve + nitritkväve nitratkväve + nitritkväve nitratkväve + nitritkväve 

Nitritkväve Nitritkväve Nitritkväve 
Totalkväve Totalkväve Totalkväve 

Fosfatfosfor Fosfatfosfor Fosfatfosfor 
Totalfosfor Totalfosfor Totalfosfor 

Klorid Klorid Klorid 
Sulfat Sulfat Sulfat 
BOD7 BOD7 BOD7 

- Järn CODcr 

- Kalcium Arsenik 
- Kalium Bly 
- Magnesium Kadmium 
- Natrium Koppar 
- Strontium Krom 

- - Kvicksilver 
- - Nickel 
- - Zink 
- - PCB summa 7 
- - Ftalater 

 

3.1.2 MILJÖRAPPORT 2014 OCH 20152 

Avfallsanläggningen i Djupdalen har tillstånd att mottaga, sortera, behandla och 

lagra 110 000 ton avfall per år samt deponera 70 000 ton per år. Under 2014 mottogs 

34 455 ton varav 23 963 ton deponerades, 2015 mottogs 28 444 ton varav 

deponeringen stod för 19 144 ton. De tillåtna värdena underskreds med god 

marginal. Gällande lakvattenanläggningen uppnåddes målen för utsläpp av BOD7, 

kväve och fosfor vilket kan studeras i Tabell 6.  

TABELL 6: RIKTVÄRDEN OCH UPPMÄTTA ÅRSMEDELVÄRDEN  2014 OCH 2015 AV FÖRORENINGSHALTEN I BEHANDLAT 

LAKVATTEN. 

 Riktvärden 

[mg/l] 

Årsmedelvärde 2014 [mg/l] Årsmedelvärde 2015 [mg/l] 

BOD7 15 7,3 8,6 
Fosfor 0,5 0,2 0,1 
Kväve 30 27,6 27,9 

 

Som Tabell 6 visar, understegs riktvärdena för fosfor och BOD7 med råge, medan 

halten kväve precis uppfyller målet. Kvävehalten påvisar klar förbättring mot 

tidigare år. 2009 låg årsmedelvärdet omkring 45 mg/l, vilket föranledde extra 
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åtgärder för minskade kväveutsläpp. De faktiska utsläppen mot de tillåtna 

riktvärdena från 2009 – 2015 kan studeras i Figur 5 (Miljörapport, 2015). Målen för 

kväveutsläpp uppfylldes först 2014, medan både BOD7 och fosfor legat under sina 

respektive riktvärden över hela perioden. 

 

FIGUR 5: SATTA RIKTVÄRDEN GÄLLANDE UTSLÄPP AV FÖRORENINGSHALTER FRÅN LAKVATTNET MED DE UPPMÄTTA 

ÅRSMEDELVÄRDEN 2009 - 2015. DIAGRAM TAGET MED TILLÅTELSE FRÅN MILJÖRAPPORT FRÅN DJUPDALEN 2015. 

Enligt miljörapporten för 2014 och 2015 fungerar våtmarken bra under sommar och 

höst, men sämre vinter och vår. Vidtagna åtgärder för ökad reningskapacitet är 

utplacering av biofilmsbärare samt tillskott av extra kol i form av slam från Sjöstads 

reningsverk. Under hösten 2015 testades en nyutvecklad flytande bioreaktor från 

Eden Aquatech i luftningsbassängen.  

3.2 FLYTANDE BIOREAKTOR3 

Den framtagna bioreaktorn är konstruerad så biofilm utvecklas på fasta 

bärarmaterial. Luftningens design främjar utvecklandet av aeroba och anoxiska 

zoner, vilket gynnar simultan nitrifikation och denitrifikation. Prototyp av 

bioreaktorn, som testas i Djupdalens luftningsbassäng, kan studeras i Figur 6.  

Konstruktionen består av övre och undre ram, som håller ihop reaktorn samt fungerar 

som fästen till bärarmaterialet. I mitten sitter luftningsanordningen, och högst upp, 

fastsatt i den övre ramen, sitter flytkroppar. Flytkropparna är dimensionerade för att 

klara av att hålla bioreaktorn flytande, även då biofilmen utvecklas.  
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FIGUR 6: BIOREAKTORN PÅ VÄG NER I LUFTNINGSBASSÄNGEN SAMT I DRIFT. BILDMATERIAL TAGET MED TILLÅTELSE 

FRÅN OLA HOLBY, 20165. 

3.2.1 LUFTNINGSANORDNING 

Bioreaktorns luftningsanordning består av motor och luftfördelningsenhet. Luften 

transporteras ner till botten på bioreaktorn, där ett munstycke sprider ut luftbubblorna 

under biofilmen. Bärarmaterialet för biofilmen är rörformat, vilket gör att 

pumpeffekt uppnås. Blandning av vatten och luftbubblor transporteras upp genom 

rören och på så vis förses biofilmen med syre. En grafisk överblick av 

luftningsanordningens sammansättning kan studeras i Figur 7. Enligt designen på 

bioreaktorn ska möjlighet finnas att kontrollera storleken och spridningen av 

luftbubblorna. Detta kan uppnås genom anpassning av munstycket, exempelvis 

genom lutning på väggarna, orientering och djup på spåren.  

                                                             
5 Bildmaterialet taget från powerpoint given av Ola Holby 2016, och publicerad med tillåtelse. 
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FIGUR 7: GRAFISK ÖVERBLICK AV LUFTNIGSANORDNING, TAGEN MED TILLÅTELSE FRÅN OLA HOLBY, 20165. 

3.2.2 BIOFILMSPLATTFORM4 

Biofilmsplattformen består av fast bärarmaterial, utvecklat av företaget EXPO-NET 

Danmark A/S. Bärarna har formen av rör med håligheter i väggarna. Denna typ av 

bärare, kallad BIO-BLOK®, svetsas ihop långsida mot långsida, i fyrkantiga block. 

Blocken kan monteras ihop, sida vid sida, eller i lager ovanför varandra. Denna 

variationsmöjlighet gör materialet anpassningsbart till olika typer av utrymmen och 

krav.  

Tester har utförts på bärarmaterial för att erhålla bortförselhastigheter vid optimala 

förhållanden, vilka kan studeras i Tabell 7. Ett urval av förhållanden som bör 

föreligga för bästa rening är: 

• Att vattnet och biofilmen har tillräckligt bra kontakt, vilket kan erhållas 

genom lämplig luftning eller spolning över bärarna. 

• Att inflödande vatten inte innehåller giftiga ämnen, som skadar den 

biologiska nedbrytningen. 

• Att lämplig uppehållstid för vattnet uppnås. 

• Att vattnets temperatur håller sig inom de ramar som systemet är 

dimensionerat för. 

• Att det inkommande vattnet innehåller lämplig kvot mellan kol, kväve och 

fosfor, för gynnande av mikrobiell kulturtillväxt (100:5:1). 

För bästa möjliga ammoniumbortförsel bör även följande faktorer uppfyllas: 
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• Att halten organiskt material inte överstiger 10 mg BOD/m2d i det inflödande 

vattnet. 

• Att halten DO ligger över 4 mg/l, för gynnande av nitrifikation. 

TABELL 7: TEORETSIKT TESTADE NEDBRYTNINGSHASTIGHETER VID OLIKA TEMPERATURER FÖR BÄRARMATERIALET BIO-

BLOK®. 

Temperatur [ ͦC] Nedbrytnings- 

Hastighet av TAN [g/m2d] 

0 0 
2,5 0,15 
5,0 0,30 

7,5 0,40 
10,0 0,50 
12,5 0,60 
15,0 0,70 
17,5 0,80 
20,0 0,90 

25,0 1,00 

 

Bioreaktorn använder ett lager BIO-BLOK® 100, vilket betyder att bärarmaterialet 

har ytan 100 m2/m3, rördiametern 70 mm, samt dimensionerad standardmodul på 

54*54*55 cm. 

3.2.3 PROTOTYP I DJUPDALEN6 

Prototypen testades för första gången 2015, mellan augusti till november. 

Utvärdering av designen och reningsförmågan utfördes. Bioreaktorn sjönk då 

biofilmen utvecklades, vilket tydde på underdimensionering av flytkropparna och 

föranledde en omdimensionering av dessa. 

  

                                                             
6 Information given på mejl från Svend Petersen, Eden Aquatech 2017, samt muntligt från Ola Holby 2017.  
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Till 2016 hade åtgärder som påvisats nödvändiga under 2015 utförts. Bioreaktorns 

drift under 2016 kan studeras i Tabell 8. 

TABELL 8: SCHEMA ÖVER BIOREAKTORNS DRIFT UNDER 2016, INFORMATION GIVEN FRÅN OLA HOLBY OCH SVEND 

PETERSEN FRÅN EDEN AQUATECH. 

Tid Kommentar 

April (v. 13 – 17) v. 13 – 14: Bioreaktorn ej i drift 

 v.15: Bioreaktorn placerades i 
luftningsbassängen 

 v. 16 – 17: Bioreaktorn i drift 

Maj (v.17 – 22) v. 17 – 22: Bioreaktorn i drift 

Juni (v. 22 – 26) v. 22 – 26: Bioreaktorn i drift 

Juli (v.26 – 30) v.26 – 27: Bioreaktorn i drift 

 v.28: Driftstopp i slutet på veckan 

 v. 29 – 30: Bioreaktorn ej i drift 

Augusti (v. 31 – 35) v.31 – 35: Bioreaktorn i drift 

September (v. 35 – 39) v. 35 – 36: Bioreaktorn i drift 

 v. 37: Motorbyte – Bioreaktorn ej i drift 
 v.38 – 39: Bioreaktorn i drift 

Oktober (v. 39 – 44) v. 39 – 44: Bioreaktorn i drift 

November (v. 44 – 48) v. 44 – 48: Bioreaktorn i drift 

December (v. 48 – 52) Exakt information saknas – togs ur drift under 
månaden 
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4. METOD 

I detta kapitel beskrivs de metoder som använts för att utföra examensarbetets tre 

huvuddelar, motsvarande arbetets tre mål. Inledningsvis beskrivs sammanställningen 

och beräkningarna över reningseffektivitet och aktiv biofilmsyta utifrån tidigare 

mätdata från luftningsbassängen. Därefter följer utförandet och den kemiska 

analysen av egentagna vattenprover från inlopp och utlopp i luftningsbassängen. 

Slutligen beskrivs metoden för de laborativa försöken, där en undersökning huruvida 

fosfortillskott kan öka reningseffektiviteten vid olika temperaturer utförs. Kapitlet 

avslutas med samtliga ekvationer som använts under arbetets gång. 

4.1 RENINGSEFFEKTIVITET AV TAN SAMT AKTIV BIOFILMSYTA 

UTIFRÅN TIDIGARE MÄTDATA 

Under denna del av arbetet har material med mätdata från 2014 – 2016 använts. 

Givna mätdata baseras på månatlig vattenprovtagning utförd av personal på 

Djupdalens avfallsanläggning samt medföljande kemisk analys av Alcontrol 

Laboratories. Det tillhandahållna materialet motsvarar provtagningsschemat i Tabell 

4, och omfattar samtliga parametrar från Tabell 5, se kapitel 3.1.1. I Tabell 9 kan 

Alcontrol Laboratories använda metoder för kemisk analys, gällande 

ammoniumkväve, totalt kväve, BOD7, fosfatfosfor, totalt fosfor samt pH, studeras.  

TABELL 9: UTDRAG FRÅN PARAMETEROMFATTNINGEN SAMT DESS OLIKA METODER FÖR KEMISK ANALYS, 

TILLHANDAHÅLLEN AV ALCONTROL LABORATORIES.  

Parameter Metod 

Ammoniumkväve TrAAcs Meth. NoJ-001-88-B 
Totalt kväve TrAAcs ST8902-NO23/2 

BOD7 SS-EN 1899-1 
Fosfatfosfor SS-EN ISO15681-2:2004mod 
Totalt fosfor SS-EN ISO 15681-2:2004 

pH SS-EN ISO 10523:2012 

 

En sammanställning av ammoniumkvävet in och ut ur luftningsbassängen, samt 

inflödet av fosfatfosfor, totalt fosfor, BOD7 och pH från givna mätdata, utfördes för 

samtliga år. Utifrån inflödet och utflödet av ammoniumkväve beräknades 

reduktionen (mg/l) samt reningseffektiviteten (%). Då materialet endast innefattade 

en mätning per månad ansågs det uträknade värdet vara ett medelvärde över hela den 

aktuella månaden. En jämförelse mellan reningseffektiviteten mellan de tre åren som 

materialet omfattade utfördes, där fokus lades på att utvärdera eventuella 

förbättringar de månader bioreaktorn varit i drift. Kvoten C: N: P beräknades i det 

inkommande lakvattnet och jämfördes mot teoretiskt optimala kvoter hämtade från 

litteratur, se kapitel 2.1.  

Slutligen beräknades den aktiva biofilmsytan, som teoretiskt sett borde krävas för att 

biofilmen ska klara den uppmätta reduktionen av ammoniumkväve. Beräkningen 

baserades på ammoniumflödet in och ut ur luftningsbassängen, temperaturen på 
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lakvattnet, samt biofilmens teoretiska kapacitet gällande rening vid olika 

temperaturer, se Tabell 7. Vid beräkningen av aktiv biofilmsyta har förenklande 

antaganden förekommit. Beräkningen baseras på att systemet, det vill säga hela 

luftningsbassängen med bioreaktor och luftningsutrustningen, är stabilt och 

oberoende av tiden. Ammoniumkvävereduktionen, temperaturen och den teoretiska 

nedbrytningshastigheten antas därmed vara densamma för samtliga dagar av 

månaden. Detta antagande kommer sig av att ammoniumflödet in och ut ur 

luftningsbassängen, liksom den uppmätta temperaturen, baseras på mätningar från 

en dag av månadens 28 – 31 dagar, vilket medför att större noggrannhet inte går att 

uppnå. De framtagna aktiva ytorna får därför anses som grova uppskattningar, och 

har beräknats på utvalda temperaturintervall runt den uppmätta temperaturen.  

4.2 RENINGSEFFEKTIVITET AV TAN SAMT AKTIV BIOFILMSYTA 

UTIFRÅN EGNA PROVTAGNINGAR 

Under våren 2017 utfördes två provtagningar per vecka på lakvattnet, från och med 

3 maj, en vecka efter att bioreaktorn sjösattes i luftningsbassängen. Vattenprov togs 

från inloppet och utloppet av luftningsbassängen, se Figur 4. Rengjorda plastburkar 

användes för förvaring och transport av lakvattnet till laboratoriet på Karlstad 

universitet. Vid samtliga provtagningstillfällen användes en portabel 

parametermätare, Hq40d multi, från Hach Lange, se Figur 8, för uppmätning av 

lakvattnets syrehalt och temperatur.  

 

FIGUR 8: MÄTVERKTYG FÖR KONTROLL AV SYREHALT OCH TEMPERATUR I LUFTNINGSBASSÄNGEN. 

Vattenproverna analyserades kemiskt, med Hach Lange provrör för 

ammoniumkväve och fosfatfosfor. Provrör för ammoniumhalter på 2 – 47 mg/l 

(LCK303) samt 1 – 12 mg/l (LCK305) användes, liksom fosfatprovrör för 0,05 – 1,5 

mg/l (LCK349). Resultaten av den kemiska analysen från provrören avlästes med 

hjälp av en spektrometer, se Figur 9.  
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FIGUR 9: ANVÄND SPEKTORMETER (SVART) SAMT AMMONUMPROVRÖR REDO ATT ANALYSERAS. 

Vid första tillfället, den 3 maj 2017, uppmättes syrehalten och temperaturen på tre 

ställen i luftningsbassängen. Bredvid inloppet, mitt emellan inloppet och utloppet, 

samt vid utloppet. Tre mätningar utfördes första gången, för att se om syrehalt och 

temperatur skiljde sig mellan olika delar av luftningsbassängen. Mätningarna skedde 

omkring 0,5 meter ut från kanten av luftningsbassängen med intervallmätning var 

30:e sekund, och vid varje mätpunkt utfördes fem mätningar. Vid resterande 

mätningar, som utfördes vid varje provtagningstillfälle, mättes enbart syrehalt och 

temperatur vid inloppet av luftningsbassängen. Samma metod som vid första tillfället 

genomfördes, men med tre mätningar istället för fem. Ett fullständigt 

provtagningsschema kan studeras i Tabell 10.  

TABELL 10: PROVTAGNINGSSCHEMA FÖR EGNA VATTENPROVTAGNINGAR I INLOPP (P1) OCH UTLOPP (P2) AV 

LUFTNINGSBASSÄNGEN. 

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Vecka 18 

(1 - 7 maj) 

  X  X 

Vecka 19 

(8 - 14 maj) 

 X  X  

Vecka 20 

(15 - 21 maj) 

 X    

Vecka 21 

(22 - 28 maj) 

X  X   

 

Direkt efter att provtagningarna utförts transporterades lakvattnet till Karlstad 

universitet, där kemisk analys på ammoniumhalten i inflödet och utflödet, liksom 

fosfathalten i inflödet utfördes. Instruktioner från provrörspaketen efterföljdes, vilka 

kan studeras för ammoniumkväve i Figur 10 och för fosfatfosfor i Figur 11. För 

ammoniumkvävet utfördes samtliga steg i beskrivningen, medan endast steg 2 samt 

6 – 8 utfördes för fosfatfosforn. Beroende på koncentrationen av ammoniumkväve 

eller fosfatfosfor, finns olika typer av provrör.  För ammoniumhalter på 2 – 47 mg/l 
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användes provrör som heter LCK303, för koncentrationer på 1 – 12 mg/l användes 

provrören LCK305 samt för koncentrationer på 0,015 – 2,0 mg/l användes LCK304 

användes. Fosfatprovrören som användes motsvarade koncentrationer på 0,05 – 1,5 

mg/l och hette LCK349. 

 

FIGUR 10: INSTRUKTIONER GÄLLANDE ANALYS AV AMMONIUMKVÄVE MED HACH LANGE PROVRÖR, 2 – 47 MG/L. 

  

FIGUR 11: INSTRUKTIONER GÄLLANDE ANALYS AV TOTAL FOSFOR OCH FOSFATFOSFOR MED HACH LANGE PROVRÖR. 

FÖR FOSFATFOSFOR GÄLLER PUNKT 2 SAMT 6 – 8. 

Vid första provtillfället, den 3 maj 2017, utfördes fem tester, det vill säga fem provrör 

användes, på vattenprovet vid inflödet respektive utflödet. Andra och tredje 

provtillfället utfördes tre tester per vattenprov. Resterande tid utfördes ett test per 

vattenprov. Vid orimliga resultat eller uppenbart icke fungerande provrör, gjordes 

testerna om med nya provrör. Fosfathalten analyserades med tre tester vid första 

provtagningen och därefter med ett test per tillfälle.  

Provrören avlästes med hjälp av en spektrometer och mätdata i form av 

ammoniumhalt och fosfathalt (mg/l) erhölls. Utifrån avlästa ammoniumhalter och 

uppmätta temperaturer beräknades reningseffektiviteten (%) samt aktiv biofilmsyta 

(m2). Noggrannheten i beräkningarna kring den aktiva ytan kan anses som något 

bättre i denna del, jämfört med liknande beräkningar i föregående kapitel, då 

mätningsintervallet minskat från en gång per månad till två gånger per vecka. 

4.3  BIOFILMENS RENINGSEFFEKTIVITET VID OLIKA HALTER 

FOSFORTILLSKOTT 
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Den 3 maj 2017, hämtades BIO-BLOK® med utvecklad biofilm, från våtmarken på 

Djupdalens avfallsanläggning. Två rör sågades loss, med en finbladig handsåg, för 

att sedan delas upp i totalt 6 delar på omkring 10 cm vardera. En överblick av BIO-

BLOK® i våtmarken, där bitar hämtades, kan studeras i Figur 12. 

 

FIGUR 12: BÄRARE MED UTVECKLAD BIOFILM, VID ETT UTLOPP MELLAN VÅTMARKSBASSÄNGERNA, DÄR 2 RÖR SÅGADES 

LOSS OCH DELADES I SEX DELAR FÖR ANVÄNDNING I LABORATIVA FÖRSÖK. 

Hämtande av lakvatten och uppmätning av syrehalt utfördes i samband med att 

tidigare beskrivna vattenprovtagningar utfördes, vilket föranleder att samma 

uppmätta syrehalter och metoder som tas upp i kapitel 4.2, gäller även försöken. Till 

den laborativa försöksuppställningen användes sex stycken bägare på 800 ml 

vardera, ett vattenbad, en portabel parametermätare av samma modell som den som 

beskrivs i kapitel 4.2, två luftningsanordningar i form av akvarieluftpumpar, slangar, 

glasrör och tillgång till strömmande kallt vatten. Hela försöksuppställningen, med 

bägare med biofilm, samt luftningsanordning, kan studeras i Figur 13. 
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FIGUR 13: Ö. V – VATTENBADET OCH UPPSTÄLLNINGEN AV FÖRSÖKET. Ö. H – ANVÄND LUFTNINGSANORDNING. N. V – 

BÄGARE MED BIOFILM I RUMSTEMPERATUR. N. H – BÄGARE MED BIOFILM I KYLANDE VATTENBAD. 

Till den kemiska analysen av lakvattnet före, under och efter försöken användes 

provrör från Hach Lange på samma sätt som finns beskrivet i kapitel 4.2. Provrör för 

ammoniumhalter på 2 – 47 mg/l (LCK303), 1 – 12 mg/l (LCK305) samt 0,015 – 2,0 

mg/l (LCK304) användes, liksom fosfatprovrör för 0,05 – 1,5 mg/l (LCK349). 

Resultaten av den kemiska analysen från provrören avlästes med hjälp av en 

spektrometer, se kapitel 4.2. Som fosfattillskott användes 85 % fosforsyra, som 

blandades ut med avjoniserat vatten.  

På morgonen till varje uppstart av nytt försök, hämtades lakvatten i en 10 liters dunk, 

direkt från det inkommande lakvattnet till luftningsbassängen. Totalt utfördes fem 

försök. Kemisk analys av lakvattnet utfördes samma dag som det hämtats, där 

halterna ammoniumkväve och fosfatfosfor avlästes. Bärarna med biofilm placerades 

i bägare tillsammans med 600 ml lakvatten från luftningsbassängen. Tre av bägarna 

placerades i rumstemperatur. Resterande tre bägare placerades i vattenbad, där 

slangar placerats på botten för att hålla lakvattnet omkring 12 - 15 ˚ C. Samtliga sex 

bägare syresattes motsvarande uppmätt halt i luftningsbassängen. Bägarna med 

biofilm lämnades därefter att stabiliseras under ett dygn, innan vidare förändringar 

vidtogs.  
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Baserat på det teoretiskt lämpliga molförhållandet mellan kväve och fosfor, 9:1 

(Sandberg 2010), beräknades den ungefärliga halten fosfor som bör tillsättas för att 

uppnå sambandet 9:1 om ett tillskott på 5 ml tillsattes, och sambandet 4,5:1 om 2,5 

ml tillsattes. En lösning av 85 % fosforsyra och avjoniserat vatten blandades ut till 

lämplig koncentration Beräkningarna utfördes genom att molhalten, n (mol/l), 

beräknades för fosforsyran, fosfaten och ammoniumhalten i lakvattnet. Denna 

beräkning kan studeras i ekvation (7), där M står för molmassan (g/mol) och m står 

för masskoncetrationen (g/l). Därefter beräknades en önskad molhalt av fosfat i 

lakvattnet för att nå önskat förhållande, se ekvation (8). Denna användes sedan mot 

molhalten i fosforsyran för att bestämma hur många gånger syran behövde spädas 

med vatten, se ekvation (9). 

 𝑛 = 𝑀 ∗ 𝑚     (7)  

𝑀ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑 𝑃𝑂4 =
𝑀𝑁𝐻4

9
    (8) 

𝑆𝑝ä𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝑛𝐻3𝑃𝑂4

𝑛ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑 𝑃𝑂4
    (9) 

 

Tabell 11 visar de temperaturer och fosfortillskott som implementerades.  

TABELL 11: FÖRSÖKSUPPSTÄLLNING MED DE OLIKA BÄGARNA OCH MEDFÖLJANDE TEMPERATURER OCH TILLSATT 

FOSFORSYRABLANDNING. 

Försök Temperatur (˚ C) Tillsatt  

fosforsyralösning (ml) 

A 17 – 18 - 

B 17 - 18 2,5 

C 17 - 18 5 

D 12 - 15 - 

E 12 - 15 2,5 

F 12 - 15 5 

 

I uppstarten av varje försök hälldes nytt lakvatten över bärarna med biofilm, 

luftningen och temperaturen kontrollerades och fosforsyrablandningen tillsattes. 

Därefter fick biofilmen arbeta med lakvattnet under 20 – 72 h, innan försöket 

avslutades och ett nytt startade. I det fall tid gick mellan att ett försök avslutades till 

dess att ett nytt startades (exempelvis över helger), byttes lakvattnet ut och luftni ng 

och temperatur kontrollerades, men ingen extra fosforsyra tillsattes. Mätningar på 

lakvattnet testades i uppstarten och vid avslut för samtliga fem försök. Under de tre 

sista försöken, togs även mätningar med tätare mellanrum i starten och i slutet av 

försöket, för att undersöka vid vilken tidpunkt högst aktivitet sker. Samtliga försök, 

med uppehållstider (HRT), använda provrör samt datum för uppstart, kan studeras i 

Tabell 12. Vid varje uppstart och avslut mättes även syrehalten och temperatur i 
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samtliga bägare, samt konstant över hela försökstiderna i bägare D. Vid uppstart och 

avslut utfördes en mätning per bägare, medan den konstanta mätningen i bägare D 

skedde med intervall på 30 minuter.  

 
TABELL 12: REDOGÖRELSE AV UPPEHÅLLSTIDER, KEMISKA ANALYSER OCH UPPSTART FÖR SAMTLIGA FEM FÖRSÖK. 

Försök HRT (h) Antal analyser Analyserade 

parametrar 

Hach Lange Provrör 

Försök 

1 

Uppstart 

4/5 

20 2 (hämtat 

lakvatten (1), 

efter avslutat 

försök (2)) 

NH4
+, PO4

3- (1) 

NH4
+ (2) 

Ammonium 2–47 mg/l (1) 

Fosfatfosfor, 0,05 – 2 mg/l (1) 

Ammonium 1 – 15 mg/l (2) 

Försök 

2 

Uppstart 

5/5 

72 2 (hämtat 

lakvatten (1), 

efter avslutat 

försök (2)) 

NH4
+, PO4

3- (1) 

NH4
+ (2) 

Ammonium 2–47 mg/l (1) 

Fosfatfosfor, 0,05 – 2 mg/l (1) 

Ammonium 1 – 15 mg/l (2) 

Försök 

3 

Uppstart 

9/5 

24 

Undersökning 

av starten – 

mätningar vid 

1 h och 2 h. 

4 (hämtat 

lakvatten (1), 

under försökets 

gång (2, 3), efter 

avslutat försök 

(4)) 

NH4
+, PO4

3- (1) 

NH4
+ (2, 3) 

NH4
+ (4) 

Ammonium 2–47 mg/l (1) 

Fosfatfosfor, 0,05 – 2 mg/l (1) 

Ammonium 2 – 47 mg/l (2) 

Ammonium 1 – 15 mg/l (3) 

Ammonium 1 – 15 mg/l samt 

0,015 – 1,5 mg/l (4) 

Försök 

4 

Uppstart 

11/5 

24 

Undersökning 

av starten – 

mätningar vid 

1,5 h. 

3 (hämtat 

lakvatten (1), 

under försökets 

gång (2), efter 

avslutat försök 

(3)) 

NH4
+, PO4

3- (1) 

NH4
+ (2)   

NH4
+ (3) 

Ammonium 2–47 mg/l (1) 

Fosfatfosfor, 0,05 – 2 mg/l (1) 

Ammonium 2 – 47 mg/l (2) 

Ammonium 1 – 15 mg/l samt 

0,015 – 1,5 mg/l (3) 

Försök 

5 

Uppstart 

15/5 

24 

Undersökning 

av slutet – 

mätning vid 

16 h. 

3 (hämtat 

lakvatten (1), 

under försökets 

gång (2), efter 

avslutat försök 

(3)) 

NH4
+, PO4

3- (1) 

NH4
+ (2)   

NH4
+ (3) 

Ammonium 2–47 mg/l (1) 

Fosfatfosfor, 0,05 – 2 mg/l (1) 

Ammonium 1 - 15 mg/l (2) 

Ammonium 1 – 15 mg/l samt 

0,015 – 1,5 mg/l (3) 

 

Reningseffektiviteten hos samtliga bägare med biofilm beräknades, utifrån de avlästa 

resultaten från provrören för ammoniumkväve. En jämförelse mellan 

reningseffektiviteten mellan de olika bägarna utfördes. Utifrån resultaten 

undersöktes fosfattillskottets inverkan på reningseffektiviteten vid 17 - 18 respektive 

12 - 15 ˚ C.   
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4.4 BERÄKNINGAR 

I detta kapitel beskrivs de ekvationer som använts i arbetet. En noggrannare 

beskrivning av hur ekvationerna implementerats i arbetet beskrivs under varje enskilt 

delkapitel.  

4.4.1  RENINGSEFFEKTIVITET 

Reningseffektiviteten beräknades både för givna mätdata, egna vattenprover och vid 

försöken på biofilmen. Ekvationen baseras på reduktionen av ammoniumkväve 

utifrån halterna i obehandlat lakvatten mot halten efter rening (mg/l), se ekvation 10. 

𝜂 = (
�̇�𝑖𝑛−�̇�𝑢𝑡

�̇�𝑖𝑛
) ∗ 100   (10) 

𝜂 = reningseffektivitet (%) 

�̇�𝑖𝑛 = massflödet ammoniumkväve in i luftningsbassängen (mg/l) 

�̇�𝑢𝑡 = massflöde ammoniumkväve ut ur luftningsbassängen (mg/l) 

4.4.2  AKTIV YTA 

Den aktiva ytan, se ekvation 11, beräknades för givna mätdata, samt vid den egna 

vattenprovtagningen, baserat på reduktionen av ammoniumkväve (g/d) samt den 

teoretiska nedbrytningshastigheten (g/d, m2) från Tabell 7, kapitel 3.2.2.  

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑦𝑡𝑎 =
(�̇�𝑖𝑛−�̇�𝑢𝑡 �̇�𝑙 )⁄

𝑛𝑒𝑑𝑏𝑟.ℎ𝑎𝑠𝑡
   (11) 

Aktiv yta = den teoretiska aktiva ytan på biofilmen (m2) 

�̇�𝑖𝑛 = massflödet ammoniumkväve in i luftningsbassängen (mg/l) 

�̇�𝑢𝑡 = massflöde ammoniumkväve ut ur luftningsbassängen (mg/l) 

�̇�𝑙 = volymflödet av lakvatten in i luftningsbassängen (l/d) 

Nedbr. hast = teoretiska nedbrytningshastigheten på biofilmen, baserat på tester 

gjorda med BIO-BLOK® (g/d, m2) 
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5. RESULTAT OCH DISKUSSION 

I detta kapitel presenteras och diskuteras arbetets olika argument, metoder och 

resultat, utifrån tidigare vattenprovtagningar, egna vattenprovtagningar, kemiska 

analyser samt försök med biofilm och olika fosfortillskott. Kapitlet är indelat efter 

de tre huvuddelar som arbetet består av, och avslutas med ett delkapitel om förslag 

på fortsatta studier. 

5.1 RENINGSEFFEKTIVITET AV TAN SAMT AKTIV BIOFILMSYTA 

UTIFRÅN TIDIGARE MÄTDATA  

5.1.1  RENINGSEFFEKTIVITET (%) AV AMMONIUMKVÄVE 

Den beräknade reningseffektiviteten (%) av ammoniumkväve för 2014 – 2016, 

baserat på tidigare mätdata kan studeras i Figur 14. Beräkningarna bygger på mätdata 

från Alcontrol laboratories, med en mätosäkerhet på ±9,6 mg/l. Figuren visar en 

tydlig förbättring av reningseffektvitet under augusti till oktober 2015 och juni till 

december 2016 då bioreaktorn varit i drift.  

 

FIGUR 14: BERÄKNAD RENINGSEFFEKTIVITET AV AMMONIUMKVÄVE FÖR 2014 – 2016, BASERAT PÅ SAMTLIGA 

MÅNADER I GIVNA MÄTDATA, DÄR MÖNSTRADE STAPLAR REPRESENTERAR DE MÅNADER BIOREAKTORN VARIT I DRIFT. 

I Figur 15 visar samtliga års temperaturkurvor. Där kurvan bryts för 2016, saknas 

uppmätta värden för temperaturen i lakvattnet. 
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FIGUR 15: TEMPERATURKURVOR FÖR 2014 – 2016, BASERAT PÅ GIVNA DATA. DATA SAKNAS FÖR JANUARI OCH 

FEBRUARI FÖR 2015 OCH 2016 SAMT SEPTEMBER OCH NOVEMBER FÖR 2016, DÄRAV AVSAKNAD AV KURVA. 

Under 2014, kan en ojämnhet i reningseffektivitet studeras där resultatet skiljer sig 

kraftigt åt från månad till månad. År 2015, då bioreaktorn var i drift mellan augusti 

till november, kan istället en jämnhet i reningseffektiviteten studeras. Redan samma 

månad bioreaktorn placeras i luftningsbassängen stiger reningseffektiviteten från 0 

till 25 %. Jämförs reningseffektiviteten av ammoniumkväve i augusti 2014 mot 

2015, sker en ökning från 3 till 25 %. Visserligen var temperaturen 3 ̊ C högre 2015, 

men den lilla temperaturökningen kan inte anses vara ensam orsak till den förbättrade 

reningseffektiviteten. Detta faktum gör att bioreaktorn anses vara den bidragande 

faktorn till reningseffektiviteten redan samma månad den togs i drift. 

Mellan augusti och september sjönk temperaturer från 20  ̊ C till 14 ̊ C, se Figur 15. 

Trots sänkningen ökade reningseffektiviteten av ammoniumkväve, vilket tyder på att 

biofilmen utvecklats så pass att utökad motståndskraft erhållits. Fullt utvecklade 

biofilmsprocesser som arbetar med nitrifikation och denitrifikation, bör klara av 

temperaturer kring 15 ̊ C utan påverkan på den bakteriella aktivitetsnivån (Di Trapani 

et al., 2013; Metcalf & Eddy, 2014). Därefter sjönk reningseffektiviteten från 31 till 

26%, mellan september och oktober, vilket anses bero på att temperaturen sjönk till 

8 ̊ C. Aktiviteten hos nitrifikationsbakterier har visat på en synbar hämning vid 

temperaturer under 15 ̊ C (Metcalf och Eddy, 2014). I detta fall tyder resultatet på att 

vid en sänkning till 14 ̊ C förblev systemet oberört, men vid ytterligare sänkning till 

8 ̊ C, börjar aktiviteten avta.  

År 2016, sjösätts bioreaktorn redan i början på april, men tydlig ökning i 

reningseffektivitet erhålls inte förrän i juni. Utvecklingen och kapaciteten hos den 

biologiska reningen kan påverkas av flertalet faktorer, varav temperaturen är en 
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faktor som spelar avgörande roll (Metcalf och Eddy, 2014, Mara och Horan, 2003). 

Sämre förhållanden leder till långsammare utveckling av biofilmen (Mara och 

Horan, 2003). Eftersom temperaturen i vattnet under april 2016 låg på 3  ̊ C, mot 

augusti 2015 då den låg på 20 ̊ C, är det rimligt att anta att utvecklingen 2016 tog 

längre tid. Nitrifierande bakterier har påvisat förmåga till rening ner till 5  ̊ C, medan 

denitrifierande bakterier har överlevt vid 2  ̊ C (Metcalf och Eddy, 2014). Samtliga 

studerade studier från kapitel 2.2 har visat på kraftig hämning i aktivitet och 

reningsprestanda under 5 ̊ C, vilket bör påverka bakterierna ännu mer under 

utvecklingen. Däremot är reningseffektiviteten överlag högre 2016, vilket antas bero 

på att bioreaktorn anpassats utifrån tester 2015, samt längre drifttid.  

Under juli 2016, sker en dipp i reningseffektivitet som kan förklaras av det faktum 

att det sker ett driftstopp som föranleder att bioreaktorn tas ur drift under 3 veckor. 

Den tydliga svackan i reningseffektivitet när bioreaktorn tas ur drift, följt av den 

kraftiga ökningen i augusti 2016, när den åter sjösätts, förstärker resultatet om att 

bioreaktorn bidrar till en klar förbättring i luftningsbassängens reningseffektivitet.  

Den högsta procentuella reningseffektiviteten år 2016, uppmättes till 57% under 

september och oktober, där temperaturen under oktober uppmättes till 2 ̊ C. Trots så 

låg temperatur att bakteriekulturen borde vara inaktiv, sker alltså en rening över 50%. 

Detta tyder på att andra parametrar påverkar bioreaktorn mer än den låga 

temperaturen under sagda månader. I förlängningen tyder detta på att det finns 

möjlighet att påverka bioreaktorn så att en hög reningseffektivitet kan erhållas även 

vid lägre temperaturer.  

Överlag anses resultatet vara positivt för bioreaktorns del. En signifikant förbättring 

kan skådas under de perioder den varit i drift, både under 2015 och 2016. Dock kan 

ett högsta resultat på 57 % reningseffektivitet anses ha förbättringspotential, vilket 

föranleder behov av ytterligare undersökning av vilka parametrar som begränsar 

reningsförmågan. Några av dessa parametrar som kan tänkas vara begränsande för 

biofilmens reningseffektivitet är lakvattnets fosforhalt, pH och syrehalt. De två 

förstnämnda kommer diskuteras kortfattat i kapitel 5.3.1, och fosforhalten kommer 

bearbetas grundligare under försöken, se kapitel 5.3. Syrehalten kommer nämnas 

kort inom de egna mätningarna och försöken, se kapitel 5.2 och 5.3. 

5.1.2  LAKVATTNETS SAMMANSÄTTNING OCH PH 

Utifrån den teoretiska kvoten mellan tillgängligt kol, kväve och fosfor, 100:9:1 

(Sandberg, 2010), har det inflödande lakvattnet kraftigt underskott av både kol och 

fosfor, beräknat på halten fosfatfosfor mot ammoniumkväve samt BOD7 mot 

ammoniumkväve. I Figur 16 kan underskottet av fosfatfosfor i det inkommande 

lakvattnet studeras.  
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FIGUR 16: TEORETISKT BERÄKNAT UNDERSKOTT AV FOSFATFOSFOR FÖR 2015 OCH 2016. BASERAT PÅ 

MOLFÖRHÅLLANDET 9:1, FÖR AMMONIUMKVÄVE MOT FOSFATFOSFOR I DET INKOMMANDE LAKVATTNET. 

Ett något mindre underskott av fosfatfosfor konstateras under september, oktober 

och november, år 2016. Stora underskott av fosfor, som det ofta är i lakvatten, kan 

leda till en hämmad reningsprocess (Red. Persson, 2012) och enligt Metcalf och 

Eddy (2014) kan tillskott vara nödvändigt. Vid jämförelse av reningseffektiviteten 

under hösten 2016, kan paralleller dras till att störst reningseffektivitet uppnås under 

samma månader som underskottet av fosfatfosfor är som minst. Detta tyder på att 

ökningen i fosfatfosfor i det inkommande lakvattnet som sker under september till 

november 2016, kan fungera som ett naturligt tillskott av fosfor. Tillskottet kommer 

i samband med att temperaturen börjar sjunka, vilket gör att biofilmen klarar av att  

stå emot temperatursänkningen längre än vad som vore väntat. Under 2015, ökar 

istället underskottet av fosfatfosfor under oktober, vilket kan vara en förklaring till 

att reningseffektiviteten sjunker, trots att temperaturen är uppmätt till 8  ̊ C, mot 2016 

då den låg på 2 ̊ C.  
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Halten BOD7 är, liksom fosfatfosforn, i underskott, med en liten förbättring under 

hösten, 2016, se Figur 17. Förhållandet mellan kol och kväve anses i detta fall inte 

lika avgörande som underskottet av fosfatfosfor. För höga halter av kol i form av 

organiskt material hämmar nitrifikationen, vilket inte är önskvärt i 

luftningsbassängen. Aeroba autotrofer, vilket är den bakteriegrupp som utför 

nitrifikation, använder sig istället för koldioxid som sin kolkälla (Metcalf och Eddy, 

2014). 

 

FIGUR 17: TEORETISKT BERÄKNAT UNDERSKOTT AV BOD7 FÖR 2015 OCH 2016. BASERAT PÅ MOLFÖRHÅLLANDET 100:9, 

FÖR BOD7 MOT AMMONIUMKVÄVE I DET INKOMMANDE LAKVATTNET. 

Koldioxiden bildas bland annat som en biprodukt av denitrifikationen, och kan även 

fås genom transport från luften. Detta innebär att bakterierna får tillgång till mer kol 

än vad det inkommande halterna BOD7 visar på. Vill man däremot gynna 

denitrifikationen kan högre halter organiskt material krävas. På Djupdalens 

avfallsanläggning har detta lösts genom att dentrifikationen gynnas senare i 

våtmarksbassängerna, genom att extra organiskt material tillsätts. Halten BOD7 

anses i dagsläget inte behöva justeras i det inkommande lakvattnet, även om målet 

med bioreaktorn är att få fram en simultan nitrifikation och denitrifikation. 

Den teoretiskt lämpliga halten pH för bakteriell tillväxt ligger mellan 6,5 – 7,5 

(Metcalf & Eddy, 2014), eller 6,5 – 8,25 enligt utförda tester på BIO-BLOK® 

materialet. Under pH 4,5 och över 9 anses som direkt skadligt för bakterierna. 

Uppmätta pH värden i lakvattnet på Djupdalen, vilka ligger mellan 7,4 – 8,4, påvisar 

likheter med en deponi som befinner sig i den metanogena fasen, där halterna pH är 

neutrala alternativt något basiska (Naturvårdsverket, 2008). Figur 18 visar de olika 

0

100

200

300

400

500

600

700

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

U
n

d
er

sk
o

tt
 B

O
D

7
(m

g/
l)

2015 2016



39 
 

gränserna för lämpliga pH värden, och de uppmätta värdena från Djupdalen. Utifrån 

figuren kan det konstateras att samtliga uppmätta pH värden ligger i högsta laget för 

vad som teoretiskt anses bäst lämpat för den bakteriella tillväxten.  

 

FIGUR 18: UNDRE OCH ÖVRE GRÄNS FÖR LÄMPLIGT PH VID BAKTERIELL TILLVÄXT, SAMT UPPMÄTTA HALTER FÖR 2014 – 

2016 I LUFTNINGSBASSÄNGEN. 

I dagsläget verkar en fungerande bakteriekultur vara möjlig trots något för höga pH 

värden. Detta anses dock behöva tas i beaktande och undersökas vidare. Ytterligare 

höjning av pH värdet skulle kunna skada den bakteriella kulturen och därmed kraftigt 

sänka reningseffektiviteten.  

5.1.3  BIOFILMENS AKTIVA YTA  

Beräknat intervall på biofilmens aktiva yta, samt parametrar använda vid 

beräkningen, kan studeras i Tabell 13 och 14. Flödena är betydligt mindre under 

hösten, se Tabell 13, vilket medför att lakvattnet får en längre uppehållstid i 

luftningsbassängen och därmed får bakterierna längre tid på sig att rena vattnet. Detta 

i sig kan vara en faktor som bidrar till att reningseffektiviteten når 57% trots de låga 

temperaturerna under september och oktober. Vid beräkningarna för den teoretiskt 

antagna aktiva biofilmsytan har dock inte uppehållstiden för vattnet tagits i 

beaktande, utan systemet antas vara i steady state och därmed oförändrad med tiden.  
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TABELL 13: GIVNA MÅNADSVÄRDEN PÅ LAKVATTENFLÖDE IN I LUFTNINGSBASSÄNGEN, SAMT BERÄKNAT 

GENOMSNITTLIGT DAGLIGT INFLÖDE, FÖR 2016. 

Månad Flöde [m3/mån] Antal dagar/mån Beräknat genomsnittligt 

flöde [m3/d] 

Maj 15 056 31 486 
Juni 9988 30 333 
Juli 6445 31 208 

Augusti 6408 31 207 
September 4551 30 152 

Oktober 2725 31 88 

November 3814 30 127 
December 4709 31 152 

 

Temperaturerna, liksom övriga givna mätdata baseras på en mätning per månad. 

Detta medför att alla beräkningar utförda på sagda värden är grova medelvärden. 

Med hänsyn till detta, utfördes beräkningarna på den aktiva ytan över ett 

temperaturintervall runt om det uppmätta värdet. Intervallet baseras på de teoretiska 

tester som tidigare utförts på det biofilmsmaterial som används i bioreaktorn. 

Som kan studeras i Tabell 14 ökar de beräknade aktiva ytorna under hösten 2016. På 

grund av stora antaganden i beräkningarna bör inte siffrorna ses som exakta värden 

utan istället ska resultatet tolkas så att den kraftiga sänkningen i temperatur 

föranleder att en kraftig ökning i aktiv yta borde krävas, för att uträknad 

reningseffektivitet ska ha varit möjlig. En så pass kraftig ökning som de uträknade 

aktiva ytorna tyder på är inte helt rimligt, i och med förhållandena som råder i 

luftningsbassängen med låga temperaturer och fosforunderskott, vilka båda 

missgynnar den bakteriella tillväxten. Trots detta faktum, har bioreaktorn lyckats 

prestera så pass bra att det teoretiskt skulle krävas ytorna som visas i Tabell 14.  Detta 

tyder på att andra faktorer än temperaturen, har spelat en större roll för bakteriernas 

reningskapacitet.  

  



41 
 

 

TABELL 14: BERÄKNAD AKTIV YTA HOS BIOFILMEN, SAMT PARAMETRAR ANVÄNDA VID BERÄKNINGEN, BASERAT PÅ 

MÅNADERNA BIOREAKTORN VARIT I DRIFT 2016. 

Månad Reduktion 

ammonium 

[gNH4/m3] 

Reduktion 

ammonium 

[gNH4/d] 

Temperatur 

[  ͦC] 

Valt 

temperatur-

intervall** 

[  ͦC] 

 

Aktiv yta 

[m2] 

Maj 1 486 16 15 – 17,5 700 - 600 

Juni 21 6992 15 12,5 – 17,5 11 600 - 8800 
Juli 13 2703 20 17,5 – 25 3400 - 2700 

Augusti 20 4134 15 12,5 – 17,5 6900 - 5200 
September 24 3641 12 – 14* 12,5 – 15 6000 - 5200 
Oktober 24 2109 2 2,5 – 5 14 000 - 7000 

November 21 2670 4 – 6* 2,5 – 7,5 17 800 - 6700 

December 20 3038 2 2,5 - 5 20 300 - 10 100 
*Antagna värden utifrån tidigare år och temperatur vid uppackning. 

** Baserat på testade temperaturer och dess teoretiskt optimala nedbrytningshastigheter, se Tabell 4. 

 

Beräkningar bygger på att förhållandena i bassängen är bäst lämpade, det vill säga 

överensstämmer med samtliga punkter som tas upp i kapitel 3.2.2. Eftersom 

förhållandena i luftningsbassängen inte lever upp till samtliga punkter över vad som 

anses som lämpligt, är prestationen av bioreaktorn ännu mer oväntat bra. De 

slutsatser som kan dras utifrån dessa beräkningar är att bioreaktorn presterar en 

mycket bra reningseffektivitet mot för vad som kunde förväntas av den vid gällande 

temperaturer. Hänsyn får tas till att mätosäkerheten är stor och beräkningarna tar inte 

hänsyn till olika uppehållstider i luftningsbassängen. Eftersom uppehållstiderna är 

betydligt högre under hösten, i och med det låga flödet in i bassängen bör mindre 

ytor, som får jobba längre med lakvattnet, motsvara lika stor reningseffektivitet som 

större ytor som får kortare uppehållstid.  

5.2 RENINGSEFFEKTIVITET AV TAN SAMT AKTIV BIOFILMSYTA 

UTIFRÅN EGNA PROVTAGNINGAR 

Den beräknade reningseffektiviteten av ammoniumkväve, baserat på egna 

vattenprovtagningar och kemiska analyser under maj 2017, kan studeras i Figur 19.  
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FIGUR 19: RENINGSEFFEKTIVITET (%) FÖR AMMONIUMKVÄVE I MAJ 2017, BASERAT PÅ EGNA MÄTNINGAR OCH 

KEMISKA ANALYSER. 

I Tabell 15, kan samtliga egna vattenprovtagningar, med ammoniumkvävehalter in 

och ut ur luftningsbassängen, syrehalter, reningseffektivitet, temperaturer och 

beräknade aktiv biofilmsyta studeras. Under maj månad låg inflödet av lakvatten på 

11 m3/h, enligt personal på Djupdalens avfallsanläggning, vilket ger ett medelvärde 

på 264 m3/d.  

TABELL 15: UPPMÄTTA HALTER AMMONIUMKVÄVE (TAN) OCH FOSFATFOSFOR I INLOPP RESPEKTIVE UTLOPP AV 

LUFTNINGSBASSÄNGEN, VID EGNA VATTENPROVTAGNINGAR. 

Datum Temperatur 

medelvärde 

[ ˚C] 

TAN 

In/ut 

[mg/l] 

Renings-

effektivitet  

TAN 

[%] 

Syrehalt 

medelvärde 

[mg/l] 

Valt temp. 

intervall 

Aktiv yta 

[m2] 

3/5  11,5 41,71/36,41 13 9,18 10 – 12,5 2785 – 
2321 

5/5  13,9 19,92/18,52 7 8,47 12,5 – 15 653 – 559 

9/5  12,6 20,92/17,22 18 9,75 10 – 15 1954 – 
1395 

11/5  12,1 19,43/16,8 13 10,49 10 – 12,5 1373 - 1144 
15/5  11,2 19,8/17,4 12 10,33 10 – 12,5 1267 - 1056 
22/5  15,3 554/46,8 15 11,03 12,5 – 17,5 3608 - 2706 
25/5  16 50,84/38,4 24 10,77 15 – 17,5 4677 - 4092  

1Medelvärde av fem tester 
2Medelvärde av tre tester 
3Test gjordes om då orimligt värde (negativt) uppmättes. 
4Testet fick spädas *2 för att passa inom provrörets koncentration. 

 

Resultatet visar på en relativt oförändrad reningseffektivitet under de första fem 

provtagningarna. En liten dipp kan konstateras vid mättillfället den 5 maj 2017, där 

också den inkommande halten ammoniumkväve sjunker från drygt 40 mg/l till 20 

mg/l. Kraftiga förändringar överlag i den miljö som reningen sker i kan komma att 
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påverka negativt, speciellt i den fasen där biofilmen fortfarande utvecklas. Enligt 

Mara och Horan (2003) har fluidkompositionen, det vill säga innehållet i lakvattnet, 

en stark inverkan på biofilmens utveckling. Vid mättillfället den 5 maj sker en stor 

förändring i fluidkompositionen, vilket skulle kunna förklara förändringen i 

reningseffektivitet. Förutom denna förändring har inga andra förklaringar 

framkommit som kan förklara sänkningen i reningseffektivitet.  

Vid mätningen den 9 maj har systemet återhämtat sig och reningseffektiviteten håller 

sig omkring 12 – 18 % nästkommande tre mätningar. Två stora förändringar sker 

sedan i luftningsbassängens miljöparametrar, temperaturen i vattnet höjs från 

omkring 12 ˚C till strax över 15 ˚C, och ammoniumkvävehalten i det inkommande 

lakvattnet stiger kraftigt, från 20 mg/l till drygt 50 mg/l. Detta får till följd att 

reningseffektiviteten visar en tydlig förbättring från 12 % den 15 maj till 24 % den 

24 maj. I detta fall anses temperaturen ha varit den påverkande faktorn, som fått 

reningseffektiviteten att öka. Nitrifierande bakterier klara av temperaturer ner till 5 

˚C, men med en synbar hämning redan vid 15 ˚C (Di Trapani et al., 2013; Metcalf 

och Eddy, 2014). Omvänt borde detta innebära att vid en höjning av temperaturen 

bör en synbar förbättring ske vid 15˚C, vilket också inträffar. Ett antagande är att den 

ökade temperaturen påverkar mer än den förändrade fluidkompositionen i detta fall, 

till följd av att biofilmen är mer utvecklad, och därmed mindre känslig för att 

ammoniumkvävehalten höjs.  

Vid en jämförelse mellan utvecklingen av biofilmen år 2015, 2016 och 2017, kan en 

tydlig parallell i biofilmens utvecklingshastighet dras mot temperaturen i lakvattnet. 

År 2015, placerades bioreaktorn i vattnet under augusti, då temperaturen låg på 20 

˚C. Det året kunde en reningseffektivitet på 25 % avläsas redan samma månad som 

bioreaktorn togs i drift. Under 2016, placerades bioreaktorn i vattnet i april med en 

lakvattentemperatur på 2 ˚C, se Figur 15. Då kunde reningseffektiviteten på 2 % 

avläsas i maj, följt av 36 % i juni. Det tog alltså två månader för biofilmen att 

utvecklas så pass att en ökande rening kom igång. Under 2017, togs bioreaktorn i 

drift i maj, med temperaturer omkring 11 – 12 ˚C i början på månaden, och 

reningseffektivitet på 12 – 18 % kunde beräknas. Därefter ökade temperaturen till 16 

˚C och då ökade även reningseffektiviteten till 24%. Dessa förändringar anses 

rimliga då, 2015 och 2017 gav biofilmen temperaturer som mestadels ligger över den 

gräns som anses som hämmande för nitrifikationens aktivitet, det vill säga 15 ˚C. År 

2016 däremot, placerades bioreaktorn i lakvattnet då temperaturen låg under den 

gräns som samtliga studerades artiklar i kapitel 2.3, är överens om är totalt 

hämmande för den bakteriella aktiviteten. Detta resultat tyder alltså på att för att få 

en snabb utveckling av biofilmen på bioreaktorn bör den placeras i 

luftningsbassängen då lakvattentemperaturen överstiger 15 ˚C. Resultatet visar inte 

hur temperaturen i lakvattnet vid sjösättningen påverkar resterande månaders 

reningseffektivitet, vilket medför att ingen slutsats kan dras utifrån hur sjösättningen 

påverkar resten av året. 
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En viss felprocent får antas kring de kemiska analyserna utförda i denna del av 

arbetet samt de kemiska analyserna från kapitel 5.3. Testerna är inte utförda av 

kunnig laborationspersonal, utan av en person som endast gått efter instruktionerna 

på förpackningen till provrören. Vissa provrör har visat på negativa värden, och vissa 

på vad som ansetts som orimliga värden. Därför bör egentligen också ett visst 

felintervall antas på samtliga beräkningar som visas i figurerna från kapitel 5.2 och 

5.3. Utförda försiktighetsåtgärder i form av fem till tre testade provrör per vattenprov 

i uppstart och vid behov anses i detta fall vara tillräckligt för arbetets nivå och 

resultaten bör ses som trovärdiga.   

5.3 BIOFILMENS RENINGSEFFEKTIVITET VID OLIKA HALTER 

FOSFORTILLSKOTT 

Fem olika försök med två temperaturintervall och två koncentrationer av 

fosforsyratillskott, utfördes där Figur 20 visar den beräknade reningseffektiviteten 

för försök 1, från bägarna med vattentemperaturer på 17 – 18 ˚C. Halten fosfatfosfor 

i lakvattnet avlästes vid samtliga försök till under 0,05 mg/l. Utifrån halten 

ammoniumkväve i lakvattnet och ekvation 7 - 9, späddes fosforsyran 600 gånger för 

att uppnå lämpligt tillskottshalt.  

 

FIGUR 20: BERÄKNAD RENINGSEFFEKTIVITET (%) AV AMMONIUMKVÄVE FÖR UPPEHÅLLSTIDEN 20 H VID FÖRSÖK 1, MED 

VATTENTEMPERATUR PÅ 17 – 18 ̊ C. 

Figur 21 visar den beräknade reningseffektiviteten för försök 1, från bägarna 

placerade i vattenbad för kylning till 12 – 15 ˚C.  

0

20

40

60

80

100

120

utan fosfortillskott 2,5 ml tillskott 5 ml tillskott

R
en

in
gs

ef
fe

kt
iv

it
et

 v
id

 1
7

 -
1

8
 C

 (%
)



45 
 

 

FIGUR 21: BERÄKNAD RENINGSEFFEKTIVITET (%) AV AMMONIUMKVÄVE FÖR UPPEHÅLLSTIDEN 20 H VID FÖRSÖK 1, MED 

VATTENTEMPERATUR PÅ 12 – 15 ̊ C. 

Vid det allra första försöket kan en tydlig skillnad i reningseffektivitet mellan de 

olika temperaturerna studeras. För bägarna som står i rumstemperatur och erhåller 

vattentemperaturer på 17 – 18 ̊ C, verkar reningseffektiviteten bli sämre av det högsta 

tillskottet av fosforsyra, medan densamma blir överlägset bäst för bägarna med 

temperaturer på 12 - 15 ˚C. Resultatet från bägarna med kallare temperatur 

överensstämmer med det faktum att ett tillskott av fosfor kan förbättra 

reningseffektiviteten (Metcalf och Eddy, 2014), medan bägarna med varmare 

temperaturer, visar ett betydligt mera tvetydligt resultat. Tillskottet på 2,5 ml ger en 

något bättre reningseffektivitet medan det på 5 ml gav ett kraftigt sämre resultat. 

Enda förklaringen som funnits till detta är att den kraftiga förändringen i lakvattne ts 

fluidkomposition påverkade biofilmen i den bägaren negativt. Första försöket är 

alltid något mer osäkert, då biofilmen precis fått anpassa sig till en ny miljö, därför 

dras inga slutsatser av resultaten, förrän det kan jämföras mot fler resultat i 

kommande försök. 

Vid andra försöket förlängdes vattnets uppehållstid till 72 timmar, vilket visade sig 

vara en allt för lång tid. Allt ammoniumkväve hade hunnit reduceras bort, vilket gav 

samtliga bägare en reningseffektivitet på 100 %. Resultatet i sig är posi tivt, så till 

vida att det visar på att bakterierna i biofilmen trivs och har en tillfredsställande 

aktivitetsnivå, även i bägarna som stundtals gick ner till temperaturer på 12  ̊ C. Dock 

missades poängen med försöket, det vill säga att se hur de olika fosfortillskotten 

påverkade reningseffektiviteten. 

Vid tredje försöket kortades tiden ner till 24 timmar, och mätningar under försökets 

gång lades till. Figur 22 visar den beräknade reningseffektiviteten, från bägarna med 

vattentemperaturer på 17 – 18 ˚C, vid 1 timme, 2 timmar och slutligen 24 timmar. 

Det kan konstateras att det i slutänden inte ger särskilt stor skillnad mellan bägarna. 
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Precis som i första försöket kan en något sämre reningseffektivitet erhållas från 

bägaren med 5 ml tillskott, men skillnaden har krympt avsevärt. 

 

FIGUR 22: BERÄKNAD RENINGSEFFEKTIVITET (%) AV AMMONIUMKVÄVE FÖR FÖRSÖK 3, MED VATTENTEMPERATUR PÅ 

17 – 18 ˚C.  

Figur 23 visar den beräknade reningseffektiviteten, från bägarna placerade i 

vattenbad för kylning till 12 – 15 ˚C, för samma tidpunkter. Här kan en betydligt 

större skillnad i reningseffektivitet studeras. Försöket visar på en något trögare start 

hos bägarna med fosfortillskott, men med ett bättre avslut. Den långsamma starten 

skulle kunna tolkas i att systemet kommer i obalans, direkt när tillskottet sker, men 

när en anpassning skett, erhålls högre energinivåer vilket ökar aktiviteten och därmed 

reningseffektiviteten. Fosfatfosforn i fosforsyran bidrar till en möjlig ökning av 

energiomvandlingen ADP till ATP vilket ger bakterierna en större lagring av energi 

som kan frigöras till metabolismen (Sandberg, 2010), se kapitel 2.1. 
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FIGUR 23: BERÄKNAD RENINGSEFFEKTIVITET (%) AV AMMONIUMKVÄVE FÖR FÖRSÖK 3, MED VATTENTEMPERATUR PÅ 

12 – 15 ˚C.  

Liknande resultat kan studeras i försök fyra, se Figur 24 för reningseffektiviteten vid 

vattentemperaturer på 17 – 18 ˚C. Ingen större skillnad kan studeras mellan bägarna 

med fosfortillskott och utan vid 24 h. 

 

FIGUR 24: BERÄKNAD RENINGSEFFEKTIVITET (%) AV AMMONIUMKVÄVE FÖR FÖRSÖK 4, MED VATTENTEMPERATUR PÅ 

17 – 18 ˚C.  

Figur 25 visar den beräknade reningseffektiviteten, från bägarna placerade i 

vattenbad för kylning till 12 – 15 ˚C för försök fyra. Precis som i tidigare försök kan 

en förbättring i reningseffektivitet konstateras för bägarna med fosfortillskott.  
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FIGUR 25: BERÄKNAD RENINGSEFFEKTIVITET (%) AV AMMONIUMKVÄVE FÖR FÖRSÖK 4, MED VATTENTEMPERATUR PÅ 

12 – 15 ˚C. 

Under försök fem, undersöktes slutet istället för början, därav mätningar vid 16 

respektive 24 timmar. Figur 26 visar den beräknade reningseffektiviteten, för 

bägarna med vattentemperaturer på 17 – 18 ˚C. Till skillnad från tidigare försök kan 

det konstateras att efter 16 timmar är reningseffektiviteten bättre i bägarna med 

fosfortillskott. 

 

FIGUR 26: BERÄKNAD RENINGSEFFEKTIVITET (%) AV AMMONIUMKVÄVE VID FÖRSÖK 5, MED VATTENTEMPERATUR PÅ 

17 – 18 ˚C.  

Figur 27 visar de bägare med kylning till 12 - 15 ˚C, och precis som tidigare kan en 

tydlig förbättring studeras i bägarna med fosfortillskott. 
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FIGUR 27: BERÄKNAD RENINGSEFFEKTIVITET (%) AV AMMONIUMKVÄVE VID FÖRSÖK 5, MED VATTENTEMPERATUR PÅ 

12 – 15 ˚C.  

Om försök tre och fyra visade på att bägarna med fosfortillskott kom igång 

långsammare, visar detta försök på ett snabbare tempo på slutet. För båda 

temperaturerna kan bägarna med 2,5 ml fosfortillskott anses uppnått maximal 

reningseffektivitet redan vid 16 h, och detta gäller även den bägaren med 5 ml 

tillskott i den varmare temperaturen. Bägarna utan tillskott verkar istället utföra ett 

stort arbete under de kvarvarande 8 timmarna, och behöver därmed den 24 timmar 

långa uppehållstiden för att nå tillfredsställande reningseffektivitet.  

Figur 28 visar hur bägarna och dess bärare med biofilm såg ut efter att sista försöket 

avslutats. Bägarna kommer från vattenbadet och visar alltså den biofilm som utsatts 

för lägre temperaturer. Bilden visar mer påväxt på bärarna som fått fosfortillskott 

(den i mitten och längst till höger). Något annat som kan konstateras utifrån bilden 

och utifrån undersökning av bägarna är att en beläggning har bildats på insidan av 

glaset. Detta syns tydligast på bägaren som fått ett tillskott på 5 ml (längst till höger). 

Huruvida denna beläggning består av bakterier, det vill säga är biofilm, har inte 

undersökts närmare, men det anses inte vara ett orimligt antagande. Den ökade 

påväxten på bärarna samt beläggningen på ytan av bägaren tyder på en ökad 

biologisk aktivitet i bägarna med fosfortillskott, vilket ytterligare stärker resultatet 

att dessa presterar en bättre reningseffektivitet. 
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FIGUR 28: BÄGARNA FRÅN VATTENBADET MED 12 – 15 ̊ C, EFTER ATT FEMTE FÖRSÖKET AVSLUTATS. BÄGAREN LÄGST 

TILL VÄNSTER HAR INTE FÅTT NÅGOT FOSFORTILLSKOTT, DEN I MITTEN HAR FÅTT 2,5 ML OCH DEN LÄNGST TILL HÖGER 

HAR FÅTT 5 ML TILLSKOTT UTBALNDAD FOSFORSYRA GENOM ALLA FÖRSÖK. 

Uppmätt syrehalt i luftningsbassängen låg på värden omkring 9,5±1,0 mg/l. För att 

efterlikna förhållandet i luftningsbassängen hölls syrehalten i bägarna omkring 

samma nivå, se Tabell 16. Syrehalten i vattnet anse vara en av de mest kritiska 

punkter för att uppnå en fungerande SND process (Seifi och Fazaelipoor, 2012; C. 

Zhang et al., 2013). C. Zhang et al. (2013) påvisade att först vid syrehalter på 1,5 

mg/l kunde denitrifikation uppmätas. Eftersom syrehalten i bassängen är nästan 10 

gånger så stor, bör denitrifikationen vara i stort sett obefintlig. Dock får 

syremätningen i luftningsbassängen anses som begränsad, då endast mätningar i de 

grundare kanterna av bassängen omfattades. Huruvida en ökad denitrifikation är 

önskad i luftningsbassängen är också en fråga som bör tas i beaktande, då 

anläggningen är konstruerad så att denitrifikationen gynnas först i våtmarkerna. 

Detta är dock någonting som behöver studeras vidare, och mer kommer inte tas upp 

om ämnet i denna rapport.  

I Tabell 16 kan en sammanställning av uppmätta syrehalter och temperaturer för 

försök 1 – 5 studeras. Samtliga värden är medelvärden av mätningar gjorda i uppstart 

och avslut av försök. Mätningarna för syre och temperatur har inte utförts på exakta 

djup, platser eller tidpunkter, då det i detta arbete inte anses vara nödvändigt med 

den typen av noggrannhet. Ungefärliga värden och beräknade medelvärden anses 

vara godtagbart.  
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TABELL 16: SAMMANSTÄLLNING AV UPPMÄTTA SYREHALTER OCH TEMPERATURER FRÅN FÖRSÖK 1 – 5.   

Försök Syrehalt 

medelvärde 

[mg/l] 

Temperatur 

medelvärde 

[  ͦC] 

Försök 1 9,4±0,4 17,1±0,2 14,5±0,1 
Försök 2 9,9±0,3 17,8±0,1 14,3±0,1 

Försök 3 9,3±0,2 18,0±0,1 14,9±0,2 
Försök 4 9,5±0,1 18,0±0,1 14,9±0,2 
Försök 5 9,9±0,2 17,3±0,2 14,4±0,1 

 

Temperaturen i bägarna låg vid uppstart och avslut omkring 17 – 18 ˚C, i bägarna 

placerade i rumstemperatur. För bägarna i kylande vattenbad uppmättes temperaturer 

omkring 14 ˚C, vid uppstart och avslut, men den kontinuerliga mätningen av bägare 

D visade på ett temperaturintervall på 12,3 – 15, 2 ˚C, där temperaturen sjönk under 

natten, vilket gäller för samtliga bägare i vattenbadet.  

I Tabell 17 kan samtliga uppmätta ammoniumkvävehalter för försök 1 – 5 studeras. 

Tabellen visar även beräknad reningseffektivitet för samtliga mätningar, både 

gällande uppstart, avslut och under försökets gång.  
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TABELL 17: SAMMANSTÄLLNING AV SAMTLIGA UPPMÄTTA HALTER AMMONIUMKVÄVE FÖRE, EFTER OCH UNDER 

FÖRSÖKENS GÅNG, SAMT BERÄKNAD RENINGSEFFEKTIVITET FÖR MOTSVARANDE HALTER. 

Försök TAN 

Start 

[mg/l] 

TAN 

Under 

(uppehållstid vid 

mätning) 

[mg/l] 

TAN 

Avslut (uppehållstid vid mätning) 

[mg/l] 

Försök 1    
A 18,7 - 2,51 (20 h) 
B 18,7 - 0,8 (20 h) 

C 18,7 - 10,5 (20 h) 
D 18,7 - 12,7 (20 h) 
E 18,7 - 12,9 (20 h) 
F 18,7 - 5,7 (20 h) 

Försök 2    
A 19,93 - 0 (72 h) 
B 19,93 - 0 (72 h) 

C 19,93 - 0 (72 h) 
D 19,93 - 0 (72 h) 
E 19,93 - 0 (72 h) 
F 19,93 - 0 (72 h) 

Försök 3    
A 20,3 14,8 (1h)  

  8,6 (2 h) 0,154 (24 h) 
B 20,3 15,8 (1h)  
  10,3 (2 h) 0,087 (24 h) 

C 20,3 14,2 (1 h)  
  9,74 (2 h) 1,43 (24 h) 

D 20,3 11* (1 h)  

  9,22 (2 h) 4,44 (24 h) 
E 20,3 14,8 (1 h)  
  9,82 (2 h) 0,692 (24 h) 

F 20,3 16 (1 h)  
  10,6 (2 h) 0,847 (24 h) 

Försök 4    

A 19,4 13,6 (1,5 h) 0 (24 h) 
B 19,4 14 (1,5 h) 0 (24 h) 
C 19,4 13,6 (1,5 h) 0,12 (24 h) 
D 19,4 15,7 (1,5 h) 2,47 (24 h) 
E 19,4 12,4 (1,5 h) 0 (24 h) 
F 19,4 14 (1,5 h) 0,02 (24 h) 

Försök 5    
A 19,8 8,85 (16 h) 0,344 (24 h) 
B 19,8 0,618 (16 h) 0,136 (24 h) 
C 19,8 0,162 (16 h) 0 (24 h) 
D 19,8 11,9 (16 h) 2,36 (24 h) 
E 19,8 0,644 (16 h) 0,248 (24 h) 

F 19,8 5,22 (16 h) 0 (24 h) 

*Baserat på medelvärde av tre tester (9,5; 12,2 ;11,3), då första testet ansågs lågt. 

Överlag kan slutsatsen dras att fosfortillskottet inte ger någon större effekt gällande 

reningseffektiviteten hos bägarna med biofilm i vatten med temperaturer på 17 – 18 

˚C, när vattnets uppehållstid ligger på 24 timmar. Detta gäller om man bortser från 

första försöket då en negativ inverkan påvisades för det högsta tillskottet. Att endast 

den negativa inverkan inträffade vid första försöket, kan anses tyda på att biofilmen 
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anpassar sig efter de nya förutsättningarna, vilket medför att när nästa försök sätter 

igång och nytt fosfortillskott tillsätts blir inte förändringen lika stor. Samma biofilm 

används genom samtliga försök, även om lakvattnet byts ut och ny fosfor tillsätts. 

Eftersom förutsättningarna är olika för försök ett och resterande försök, kan 

resultaten inte jämföras rakt av. Resultaten i försök ett kan ses som det som sker vid 

uppstarten av fosfortillskott, och resterande försök motsvarar det som sker när 

systemet, det vill säga biofilmen, vant sig vid de nya förutsättningarna.  

För bägarna i det kylande vattenbadet kan istället slutsatsen dras att en positiv 

inverkan av fosfortillskottet kan erhållas i samtliga försök. Den stora skillnaden 

mellan temperaturerna skulle kunna förklaras med det faktum att förhållandena i 

bägarna med varmare vatten, redan är så pass bra att det redan utan den extra hjälpen 

klarar av en reningseffektivitet på 100 %, när uppehållstiden för vattnet liger på 24 

timmar. Ett antagande är att aktivitetsnivån hos bakterierna är så pass hög att den 

lilla energi som kan lagras och frigöras genom energilagringen och frigörelsen som 

sker när ADP och ATP har tillgång till fosfat, räcker för att klara av att rena vattnet 

i bägarna. Den kallare temperaturen pendlar under dygnet mellan 12 – 15˚C, vilket 

är så pass kallt att en påverkan i aktivitetsnivå bör inträffa hos biofilmen. Eftersom 

detta sker, antas den begränsade energiomvandlingen till följd av fosfatbrist, ge en 

större påverkan. Däremot visar försök fem att bägarna med fosfortillskott presterar 

bättre för lägre uppehållstider, det vill säga vid 16 timmar har biofilmen som fått 

fosfortillskott en högre reningseffektivitet än den utan, även vid varmare 

temperaturer. Detta tyder på att fosfortillskotten påskyndar reningsprocessen, även i 

miljöer som är mer gynnsamma för bakterierna. 

Bioreaktorn som undersökts i detta arbete anses bidra till en kraftig ökning i 

reningseffektivitet av ammoniumkväve. Kapaciteten hos bioreaktorn är högre än 

väntat med tanke på de mindre gynnsamma förhållanden som råder i 

luftningsbassängen. Temperaturerna på lakvattnet ligger vissa månader under den 

gräns som anses som totalt hämmande för nitrifierande och denitrifierande aktivitet 

och pH halten anses vara i högsta laget. Det råder kraftig fosforbrist i det 

inkommande lakvattnet och syrehalten är för hög för att det ska kunna ske en bra 

simultan nitrifikation och denitrifikation.  

Genom egna fältmätningar och vattenprovtagningar för att studera utvecklingen av 

biofilmen, samt försök med tillskott av fosforsyra, undersöktes möjligheten att med 

enkla medel förbättra bioreaktorns förutsättningar och på så vis öka dess kapacitet.  

Utifrån egna fältmätningar och kemiska analyser på vattenprover framkom det att 

biofilmens utveckling går snabbast om bioreaktorn placeras i lakvattnet då 

temperaturen ligger på 15 ˚C eller över. Biofilmen är som mest känslig för sämre 

förhållanden i miljön när den utvecklas, vilket gör att lägre temperaturer hämmar 

reningseffektiviteten kraftigare än den skulle gjort om biofilmen vore fullt utvecklad. 

Utifrån försök kunde det konstateras att ett tillskott av fosforsyra, när temperaturen 
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börjar sjunka under 15 ˚C, kan förbättra reningseffektiviteten avsevärt. Eftersom 

försöken utfördes på redan utvecklad biofilm, skulle detta kunna översättas till 

höstmånaderna för bioreaktorn. Ett extra tillskott av fosforsyra skulle både kunna 

hjälpa biofilmen att orka hålla aktiviteten uppe längre in på hösten till följd av en 

utökad energiomvandling, men också genom att sänka pH värdet i lakvattnet. 

Innan några pH tillskott tillsätts, finns det aspekter som måste undersökas närmare. 

Framförallt bör undersökningar som tar hänsyn till vad som händer med fosforhalten 

i vattnet efter bioreaktorns rening. Målet med förbättringarna på Djupdalens 

avfallsanläggning är att minska kväveutsläppen, men man vill inte få följden att det 

istället blir ett för högt fosforutsläpp. Försöken i detta arbete visar på att även ett 

mindre tillskott ökar reningseffektiviteten, vilket medför att det borde fungera att 

tillsätta så pass lite fosfor att det inte påverkar utsläppen, men ändå nå önskad effekt 

gällande kvävereduktionen. 
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6.  SLUTSATSER 

Följande slutsatser har kunnat dras utifrån utförda undersökningar:   

• Bioreaktorn bidrar med en kraftig förbättring i reningseffektivitet av 

ammoniumkväve för både 2015 och 2016. Det finns förbättringspotential, då 

bioreaktorn inte anses prestera efter sin fulla kapacitet. Mindre gynnsamma 

faktorer i luftningsbassängen som kan påverka resultatet är allt för basiskt pH 

värde, för hög syrehalt och kraftigt underskott av fosfor.  

 

• Genom att driftsätta bioreaktorn i luftningsbassängen då lakvattnet har en 

temperatur på minst 15 ˚C, kan en snabbare utveckling av biofilm och 

reningseffektivitet erhållas.  

 

• Försök visar på att ett tillskott av fosforsyra då temperaturen i lakvattnet 

börjar sjunka under 15 ˚C, bidrar till en ökning i reningseffektivitet. Då 

försöken utfördes på färdigutvecklad biofilm, kan resultatet översättas till 

hösten för bioreaktorn. Fosforsyratillskottet skulle också kunna bidra till en 

sänkning i pH. 
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7.  FORTSATT ARBETE 

I detta kapitel kommer det tas upp punkter som anses vara värda att undersöka 

närmare i framtida arbeten, för att vidare förbättra reningseffektiviteten i 

luftningsbassängen, samt ge bioreaktorn så bra förutsättningar som möjligt. 

• Syrehalten bör undersökas närmare och ställningstagande i frågan huruvida 

målet är att en tillfredsställande miljö för simultan nitrifikation och 

denitrifikation är önskvärd. Om detta är fallet bör syrehalten sänkas kraftigt 

i luftningsbassängen. Om det istället är nitrifikation som eftersträvas, bör 

ändå en undersökning av möjligheten att sänka syrehalten föreligga. 

Beaktande bör tas i ekonomiska aspekter som kan spela in, om möjlighet till 

minskad syresättning förekommer. Enligt EXPO-NETs installationsartikel 

(2015) för det aktuella biofilmsmaterialet i bioreaktorn, anses en minsta nivå 

på 4 mg/l i syrehalt vara lämpligt för nitrifikation. I dagsläget ligger 

syrehalten mellan 9 – 10 mg/l, vilket gör att en signifikant sänkning skulle 

kunna vara möjlig, och ändå bibehålla lämpliga förhållanden för nitrifikation.  

 

• Det basiska pH halterna bör undersökas närmare, exemeplvis genom 

laborativa försök där en sänkning av pH halten utförs och kontrolleras mot 

reningseffektiviteten. På så vis kan även en bäst lämpad pH halt beräknas 

fram för att sedan kunna omsättas i luftningsbassängen. 

 

• Undersökningar som fokuserar mer på bäst lämpade förhållanden vid 

driftstarten av bioreaktorn bör utföras. I detta arbete undersöktes 

fosfortillskotts påverkan på redan utvecklad biofilm. Liknande försök skulle 

kunna utföras på tomma biofilmsbärare, precis då biofilmen ska utvecklas, 

för att ta reda på om utvecklingen kan förbättras även vid lägre temperaturer 

om fosfor tillsätts. 

 

• Studier under 2017 bör utföras där en jämförelse av reningseffektiviteten av 

ammoniumkväve sker mot 2016, då bioreaktorn driftsattes i april med 

lakvattentemperatur på 2 ˚C. På så vis kan en undersökning huruvida 

utvecklingen av biofilmen vid varmare temperaturer påverkar resterande års 

reningseffektivitet. Genom detta kan slutsatser dras, om det är sämre för 

kommande månader att bioreaktorn placeras i lakvattnet när temperaturen 

ligger under 15 ˚C, eller om det bara påverkar just utvecklingshastigheten. 

 

• Försök i större skala på fosfortillskott, och lämpliga tillskottshalter bör 

utföras. Detta för att bättre efterlikna de förhållanden som råder i 

luftningsbassängen, med längre uppehållstider och andra kvoter mellan 

biofilm och lakvatten, samt för att kunna kontrollera att halterna inte blir för 

höga, så man börjar släppa ut för höga halter fosfor istället för kväve. 
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