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Förord 
 
Detta examensarbete har utförts vid Avdelningen för Energi-, Miljö- och Byggteknik vid 
Karlstads universitet, på uppdrag av Billerud AB -Gruvöns bruk i Grums. Examensarbetet 
omfattar 10 poäng och är en del i Energi-och miljöingenjörsutbildningen vid universitetet. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till mina två handledare vid Karlstads universitet, Maria Sandberg 
och Ola Holby. Maria har varit till ovärderlig hjälp vid mina laborationsgenomföranden och 
Ola har kommit med givande kommentarer och synpunkter som varit drivande i mitt arbete 
framåt. 
 
Ett stort tack även till Eddy Sandström och Tony Thyberg vid Billerud AB -Gruvöns bruk som 
handlett mig vid mina besök och hjälpt mig att ta fram värdefull bakgrundsinformation.  
 
 
 
Karlstad, juni 2006 
 
Sara Selöfalk 
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Sammanfattning 
 
Som följd av utökat tillstånd för produktion vid Billerud AB:s pappersbruk, Gruvön, i Grums 
har bruket byggt en ny avloppsreningsanläggning med flerstegsrening. Den tidigare 
reningsanläggningen, en luftad damm belägen i Ålviken i anslutning till Vänern, kommer 
därmed att stängas. Syftet med föreliggande rapport har därför varit att undersöka huruvida 
dammen behöver hållas aktiv genom luftning en tid framöver för att gynna nedbrytning av 
organiskt material samt undvika uppkomsten av illaluktande gaser.  
 
Nedbrytningshastigheten har studerats med hjälp av glödförlust, COD-tester och alkalinitet. 
COD-testerna genomfördes enligt ampullmetoden Hach-Lange i miljölabbet vid Gruvöns 
bruk. Alkaliniteten har bestämts genom titrering av svavelsyra.  
 
Försöken gjordes under en tidsperiod på tre månader. Slam hämtades från tre provpunkter i 
dammen och delades upp i en anläggning för aerobisk nedbrytning samt för anaerobisk 
nedbrytning. De resultat som framkom vid undersökningarna var att nedbrytningen i samtliga 
provpunkter sker långsamt. Genom linjärregression har tiden för nedbrytningen beräknats. För 
att bryta ner det organiska materialet i dammen skulle det, enligt den här metoden, ta ca 3 år 
för den anaeroba processen samt 15 år för den aeroba processen. Den stora tidsskillnaden här 
emellan beror till stor del på var i dammen slammet är upphämtat.  
 
Att stänga av luftarna i dammen efter att avloppsvattenflödet stängts av innebär energimässiga 
och ekonomiska vinster. Den anaeroba nedbrytningen som följer därefter kommer då att skapa 
illaluktande gaser såsom svavelväte och metangas. 
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Abstract 
 
As a result of increased permission to produce paper and paper pulp at the paper mill Gruvön 
AB in Grums the mill has built a multiple step waste water treatment construction. The 
previous treat construction was an aerated lagoon located in Vänern which now will be shut 
down. The aim of this report is to examine whether this aerated lagoon needs to be aereated to 
keep the decomposition of the organic material and/or to avoid origin of odours.  
 
The decomposition rate is studied by loss on ignition, COD-tests and alcalinity. The COD-
tests was performed in the environmental lab at Gruvön by the ampoule method according to 
Hach-Lange. The alcalinity was determined by titration with sulfuric acid. 
 
The experiments were performed during a period of three months. Sludge was collected from 
three test points from the lagoon. The sludge was then separated into one construction to 
measure the aerobic decomposition and one to measure the anaerobic decomposition. The 
results show that the decomposition rate is low. The decomposition rate has been evaluated by 
linear regression. This method indicates that it would take about three years for the anaerobic 
process and about 15 years for the aerobic process to degrade all the organic compound. The 
difference in time between the two processes is probably dependent on for example the test 
points localization in the lagoon. 
 
To turn off the aerators of the lagoon could save energy and gain economical profits. The 
anaerobic decomposition that begins after closing down the aerators could result in creation of 
chemical odours such as hydrogen sulphide and methane. 
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1. Inledning 
 
Sedan 1985 har en luftad damm använts vid Gruvöns bruk för rening av avloppsvatten som 
uppkommit vid produktion av papper och pappersmassa. Som följd av utökat 
produktionstillstånd vid bruket har kraven om rening av utgående avloppsvatten ökat. För att 
möta dessa krav byggs för närvarande en ny avloppsreningsanläggning inom industriområdet 
med flera biologiska reningssteg. I och med att den nya biologiska 
flerstegsreningsanläggningen tas i bruk kommer den luftade dammen att avvecklas. Idag är det 
osäkert om den luftade dammen kommer att behöva hållas aktiv genom luftning en tid 
framöver, för nedbrytning av det organiska materialet samt för att undvika lukt. 
Undersökningar av slammet och dess nedbrytningshastighet av organiska föreningar är därför 
nödvändig för att kunna ge svar på dessa frågor.  
 
 

 
Bild 1. Den luftade dammen med Billerud i bakgrunden. 

 
 
1.1 Syfte 
Syftet med projektet är att studera nedbrytningshastigheter av dammens organiska material vid 
aerobisk (med syre) respektive anaerobisk (utan syre) nedbrytning samt att studera 
bottensedimentets spridning i den luftade dammen. 
 
1.2 Mål 
Målet med denna studie är att: 
 

• Bestämma nedbrytningshastigheten vid aerob nedbrytning av slammet i den luftade 
dammen. 

• Bestämma nedbrytningshastigheten vid anaerob nedbrytning av slammet i den luftade 
dammen. 

• Kartlägga bottensedimentet i den luftade dammen. 
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1.2.1 Frågeställningar: 
• Hur snabbt bryts det organiska materialet ner i dammen? 
• Hur ser en kartering med avseende på COD och organiskt material i dammen ut? 
• Är det nödvändigt att muddra dammen helt eller delvis med avseende på den aquatiska 

miljön? 
 
Aerobisk förutsättning 

• Hur länge behöver dammen luftas från det att den inte mottar mer avloppsvatten? 
 
Anaerobisk förutsättning 

• Vad händer med nedbrytningshastigheten om syretillförseln upphör? 
 
1.3 Avgränsningar 
 

• Undersökningen och analyserna är begränsad till den luftade dammen vid Gruvöns 
bruk i Grums. Inga studier har gjorts i kringliggande miljö såsom recipienten 
Kattfjorden i Vänern. 

 
• Projektet innefattar inte avloppsslammets specifika innehåll.  

 
 
 

 
Bild 2: Luftare i dammen, Gruvöns bruk 
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2. Bakgrund 
 
2.1 Gruvöns bruk1 
Billerud AB innefattar pappersbruken i Grums (Gruvön), Skärsblacka och Karlsborg i Sverige 
samt Beetham i Storbritannien. Koncernen har 2600 anställda och omsätter årligen 7 miljarder 
kronor. Gruvön, som är beläget i Grums kommun i Värmland är ledande i tillverkning av 
förpackningspapper och wellråvaror såsom vit säck-och kraftpapper, flutning och vit liner till 
wellpapp och avsalumassa. Bruket har 1170 anställda och är placerat vid Åsfjorden, en av 
Vänerns nordliga vikar. Gruvön har en tillverkningskapacitet på 660 000 ton slutprodukt/år 
och omsätter årligen 3 miljader kronor.  
 
2.1.1 Produktionsprocess vid Gruvöns bruk2 
Gruvön består idag av tre massalinjer, sex pappersmaskiner, en bestrykningmaskin och två 
flingtorkar för torkning av avsalumassa. I produktionen används barr- och lövved. Barrved har 
långa fibrer och används vid tillverkningen av starkt kraftpapper. Lövveden, med sina kortare 
fibrer, nyttjas vid tillverkningen av jämnare finare papper.  
 
Veden anländer till renseriet med tåg, bil eller båt. Den avbarkas, huggs och flisas. Flisen 
skickas för kokning där den blandas med vitlut så att ligninet i flisen bryts ner och 
pappersmassa bildas. Massan tvättas och silas i olika steg och går vidare till blekerierna där 
den bleks med bl.a. syrgas, klordioxid och väteperoxid. 
 
Vitluten som används i kokningsprocessen färgas svart och kallas då för svartlut. Genom 
torkning, förbränning och behandling med kalk omvandlas svartluten till grönlut och därefter 
åter till vitlut som returneras till kokeriet.  
 
2.2 Reningsprocess för avloppsvatten vid Gruvöns bruk3, 4 
Förutom interna reningssystem så återfinns externa reningssystem för det totala 
avloppsvattnet. För processvattnet från bruket finns tre olika avloppssystem; fiberinnehållande 
avloppsvatten, fiberfattigt avloppsvatten från återvinningen samt avloppsvatten från 
flutingbruk och fiberlinje nr 2:s kokeri. Det förstnämnda, fiberinnehållande avloppsvatten, 
kommer från kraftpappersbruket samt golvavlopp från fiberlinje 1 (lövmassa). Detta förs 
vidare och fördelas i två sedimenteringsbassänger (fiberdamm 1 och 2). Slammet leds härifrån 
till fiberåtervinning och vidare till flutingbruket. Klarvattnet blandas med det fiberfattiga 
avloppsvattnet från återvinningen och går vidare ut i recipienten, Vänern.  
 
Avloppsvattnet från flutingbruket och fiberlinje nr 2:s (barrmassa) kokeri leds till fiberdamm 
3. Härifrån pumpas detta avloppsvatten tillsammans med avloppsvatten från renseri samt 
fiberlinje 2:s blekeri till den luftade dammen för biologisk rening. Sista steget i reningen är 
eftersedimentering som följs av att klarvatten leds ut i recipienten, Vänern. Se processchema 
nedan, fig. 14. 
  

                                                 
1 Miljöredovisning 2004 Billerud AB Gruvöns Bruk 
2 www.billerud.se, 2005-10-15 
3 http://www.billerud.se/billerud/fullpage____234.aspx?epslanguage=SV, 2005-10-15,  
4 Tyberg, T., Chalmers Tekniska Högskola, Examensarbete 2004. 
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Fig. 1. Processchema över avloppsreningen vid Billerud.  
 
 
2.2.1 Avloppsvattnet vid Gruvöns bruk5 
Det är av flera skäl viktigt att minimera avloppsvattnets innehåll av föroreningar. Dels av 
processtekniska skäl och dels av skälet att organiska föreningar skulle gagna bruket om dessa 
istället eldades upp i bark- eller sodapannan. Vidare är det viktigt med minimering av 
avloppsvattnets innehåll av föroreningar av anledningen att förluster av fiber och kemikalier 
orsakar ökad kostnad per ton producerad massa samt att omkringliggande miljö påverkas 
negativt.  
 
Mängden kemiska föreningar i avloppsvattnet är stor. Veden lämnar ifrån sig lösta kemiska 
föreningar såsom lignin, kolhydrater, extraktivämnen och nedbrytbara produkter av nyss 
nämnda samt suspenderade ämnen såsom fiber och bark. Även oorganiska ämnen hamnar i 
avloppsvatten där en del kommer från veden men främst från kemikalier i fabriken.  
 
Det är av stor vikt att ämnen som kan verka skadande på växt- och djurliv såsom 
klorföreningar inte når recipienten. Det är också av vikt att syreförbrukande ämnen inte 
överstiger de gränsvärden som är uppsatta för bruket. Om stora mängder syreförbrukande 
ämnen når recipienten kan recipientens botten bli syrefri vilket genererar att nedbrytning av 
döda mikroorganismer och annat organiskt material sker anaerobt. Vid anaeroba 
nedbrytningar frigörs svavelväte, en kemisk förening som är giftig för växter och djur. Vid en 
sådan nedbrytning existerar heller inget syre viket leder till förödande konsekvenser för växter 
och djur som lever i området.   
  
 
                                                 
5 Tyberg, T., Chalmers Tekniska Högskola, Examensarbete 2004. 
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2.3 Den luftad dammen vid Gruvöns bruk  
Den luftade dammen och dess förmåga att bryta ner organiskt material är i fokus i denna 
rapport.  
 
En skissad bild av dammen vid Gruvöns bruk visas nedan, fig 2. Inloppet är markerad med två 
pilar högst upp till höger i bild medan utloppet syns längst ner i bild med enbart en pil. 
Utloppet mynnar ut i sedimenteringsbassängen där slammet sedimenterar innan det klara 
vattnet slutligen släpps ut i recipienten, Kattfjorden (Vänern). I mitten av dammen finns en 
skiljevägg som för ett antal år tillbaka brast och därför är helt ur funktion.  
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 COD (mg/L)  Innehåll av organiskt material (%) 
 050922    050922  980318  980225  980210 
1.  491     36    48,6   49    10,5 
2.  450     38   
3.  424     37 
4.  713     39    20,7   23    47,6 
5.  478     35 
6.  470     49 
7.  468     38 
8.  474     35    29        46,5 
9.  470     75 

Fig. 2. Den luftade dammen vid 
Gruvöns bruk 

Luftare 
 
Pump 

Inlopp 

Utlopp 

Provpunkt 

Följande siffror visar COD –
värde samt andelen organiskt 
material i dammen. De två 
första kolumnerna, med datum 
050922 visar mätningar 
genomförda i föreliggande 
studie medan övriga kolumner 
visar resultat från tidigare 
studier. 
 
Provpunkt 3 är belägen i 
sediment-eringsbassängen varpå 
den i bilden ovan befinner sig 
strax nedanför utloppet. 
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Den luftade dammen är belägen i Ålviken, någon kilometer från Gruvöns bruk, se karta 
nedan. 
 

 
Fig 3: Karta över området hämtad från eniro.se, 2006-01-10.  

Redigerad för att förtydliga läget av den luftade dammen. 
 
 
Sedan den luftade dammen togs i bruk 1985 har ett antal mätningar och provtagningar 
genomförts. Nedan redovisas ett urplock av mätresultaten, som har relevans för 
examensprojektet.  
 
Eftersom denna uppsats är koncentrerad till studie av nedbrytningen av organiskt material i 
dammen är det av intresse att jämföra med tidigare resultat från likvärdiga mätningar. Under 
1998 genomfördes bl.a. följande mätningar av askhalt. Provpunkterna 1, 4 och 8 ovan 
motsvarar provpunkterna 2, 7 och 9 i föreliggande rapport. Se fig. 2 för lokalisering av 
provpunkter.  
 
Tabell 1: Askhalter från 1998 års undersökningar av slammet från den luftade dammen. 
Datum Temperatur (oC) Askhalt (%)   
1998-02-25 575 1: 51 4: 77 8: 71 
1998-03-18 600 1: 51,4 4: 79,3  
1998-02-10  1: 89.5 4: 52.4 8: 53.5 

 
Under 1998 fördes diskussioner om slamavvattning och externrening vid bruket och flera 
tester genomfördes för att bestämma mängden och sorten slam i dammen. Med anledning av 
åtgärder såsom återställning av slaminnehållet, utformning av slamhantering vid Gruvöns 
bruk samt utredning om alternativ och utökad externrening för framtiden genomfördes bl.a. 
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ekoloding, analys av aska och torrsubstans samt mikroskopi. Samma år genomfördes även en 
karaktärisering6 av slammet från den luftade dammen.  
 
Mätning av uppehållstidsfördelning gjordes i dammen 19897 och följdes upp 1994 av en 
flödestekniskt funktionsanalys av den luftade dammen samt eftersedimeteringsbassängen. 
Medeluppehållstiden i dammen år 1989 var 100 h och hade ett flöde på 41900 m3/dygn (ca 
1746 m3/h). Vid denna tidpunkt var skiljeväggen intakt och dammen med vägg fungerade som 
två totalt blandade tankar i serie. 1994 hade dock väggen brustit och dammen verkade som en 
nästintill fullständigt blandad behållare. Luftarna konstaterades ha en betydlig 
blandningseffekt. Det fastställdes även att en förbättring av dammens reningskapacitet borde 
göras för att minska den tredjedel av dammvolymen som inte utnyttjas i reningsprocessen. 
 
 
Resultat8    1986  1994 
Flöde (m3/dygn): 42 000 50 000 
Nom u-tid (h):  149  128 
Verkl. U-tid (h):  100  85 
Andel verkl. (%): 67   67 
 
 
I februari 19989 konstaterades att muddring förekommer vid bruken i Skärsblacka och Frövis 
m.fl. och det är Svensk Sjömuddring som är anlitade för detta uppdrag. 
 
 
Flödet i dammen under perioden 1995 till 1998 ser ut enligt följande8: 
   In LD (m3/min) Ut LD (m3/min) 
1995  34      33 
1996  33      33 
1997  34      34 
1998  34      34,1 
 
 
Mätningar av COD under samma period gav följande resultat8: 
   In LD (ton/dygn) Ut LD (ton/dygn) 
1995  48,7      29 
1996  46,2      27 
1997  50,3      30 
1998  53,9      32,1 
 
Den luftade dammens botten var vid en mätning i mars 19988 täkt med ca 1 meter slam med 
en torrsubstanshalt på ca 15%. Slammängden uppgick i storleksordningen 55 000 m3 med 
8000 ton torrsubstans. Slammet var vid tidpunkten kompakt med en stor andel organiskt 
material. 
 

                                                 
6 Karaktärisering av slam från luftade dammen, Gruvön, 25/2-98, 1998-06-12 
7 Isotopcentralen/ATV, 1987 
8 Anteckningar från diskussion om slamavvattning och externrening, möte nr 3 1998-02-25 
9 Anteckningar från diskussion om slamavvattning och externrening, möte nr 5 1998-05-28 
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LD´s yta:   53 700 m2 
Slamdjup:   ca 1 m 
Slamvolym:  50 000 m3 
Slam torrhalt: 15 % 
Slam mängd:  ca 8000 ton 
 
 
I maj 1998 installerades ny luftare i dammen. 
 
I en rapport från Anox 2000-10-22 konstaterades att ca 40% av COD avlägsnas i den luftade 
dammen samt eftersedimenteringen. Den biologiska nedbrytbarheten hos det organiska 
materialet är ca 70%.  

 
2.4 Vattenrening 
Inom pappers- och massaindustrin förbrukas vatten för en rad olika ändamål.  Beroende på 
vad vattnet har använts till innehåller det olika föroreningar och generellt kan avloppsvatten 
från en industri bestå av följande vattentyper10: 
 
Processvatten � det vatten som används för fysikaliska och kemiska operationer i 

tillverkningsprocessen, exempelvis flisberedning, tvättning, 
kokning etc. 

 
Kylvatten � det vatten som kyler system i processen. Detta vatten är vanligvis 

inte förorenat. 
 

Sanitärt 
avloppsvatten 

� avloppsvatten som härrör från personalrum, matsalar, klosetter etc. 
Detta vatten avleds till kommunens avloppsreningsverk och 
belastar aldrig industrins egen rening av processvattnet. 

 
Dag-och 
dränervatten 

� vatten från tak- och markytor inom industriområdet. Beroende på 
om industrins ytor är förorenade kräver detta vatten rening innan 
det avleds till samhällets dagvattennät eller närmaste vattendrag. 

 
I en industri där stora mängder vatten nyttjas i processerna är interna såväl som externa 
reningstekniker väsentliga. Dagens industrier arbetar ständigt med miljöfrågor och genom att 
tillämpa erfordeliga tekniker kan företaget på ett ekonomiskt sätt åtgärda föroreningsutsläpp 
från sin industri. Genom att även minska avloppsvattenproduktionen från industrierna 
minskas även effekterna på reningsanläggningar och recipienter. 
 
Under flera decennier har miljöarbetet i Sverige behandlat och bearbetat utsläpp av 
syrekrävande organiska substanser BOD (biokemisk syreförbrukning), partikulärt material 
såsom fibrer, näringsämnen i form av fosfat, vissa metaller samt olja. Dessa föroreningar ger 
upphov till effekter i våra vattendrag där fiskdöd och kraftig ökning av växtproduktion kan 
nämnas som allvarliga konsekvenser.  
 

                                                 
10 Persson P.O. & Nilsson L, Miljöskyddsteknik 
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Sedimentering av slam är ett vanligt sätt att avskilja suspenderat material i avloppsvatten från 
såväl kommunala reningsverk som industrier. Sedimenteringsbassängarna kan vara utformade 
på flera olika sätt där vätskegenomströmningen endera kan vara horisontell eller vertikal och 
där utformningen av bassängerna kan te sig rektangulära eller cirkulära. Avloppsvattnets 
flödeshastighet sänks i bassängen så att partiklar med högre densitet än vätskan får en chans 
att sjunka till botten.  
 
Vid biologisk rening omvandlar eller bryter mikroorgansimer ner organiska ämnen i 
avloppsvattnet. Reduktion av organiskt material i avloppsvatten kan endera ske med eller utan 
syre, dvs aerobt eller anaerobt. För biologisk reduktion av näringsämnen såsom kväve och 
fosfor krävs nitrifikation/denitrifikationsprocesser respektive mikrobiell fosforanrikning.  
 
2.4.1 Aerob nedbrytning av organiska föreningar 
Vid nedbrytning av kolföreningar samt stabilisering av organiskt slam är den aeroba processen 
viktig. Vid nedbrytningen bildas koldioxid, vatten och cellmassa. Mikroorganismerna i 
avloppsvattnet växer och förökar sig i takt med att de brukar det organiska materialet som 
föda. Genom den oxidation som sker när mikroorganismerna arbetar bildas koldioxid och 
vatten. Näringsämnen såsom fosfor och och kväve förbrukas också i denna process då 
mikroorganismerna behöver dessa ämnen i sin celluppbyggnad.  
 
För biologisk rening kan bland annat aktivslamanläggningar, luftade dammar, biobäddar och 
biorotorer användas. Vid aktivslamanläggningar och luftade dammar finns mikroorganismer i 
suspenderad form för nedbrytning av organiska föreningar medan mikroorganismerna i de två 
sistnämnda finns i form av film på bärmaterial, ofta plast.  
 
En biologisk luftad damm, som ofta används för rening inom cellulosaindustrin och är ofta av 
storleksordningen 130 000 m3 med ett djup på 4 meter. Dammarna är försedda med luftare för 
mekanisk tillförsel av syre och uppehållstiden för avloppsvattnet i dammen brukar 
dimensioneras till ca 5-7 dagar. Från den luftade dammen förs slammet sedan vidare till en 
eftersedimenteringsbassäng.  
 
2.4.2 Anaerob nedbrytning av organiska föreningar 
Nedbrytningen sker helt i frånvaro av syre. Den kan endera ske med mangan, järn, sulfat, 
genom denitrifikation eller metanjäsning. Den sistnämnda processen är den mest vanliga där 
koldioxid, vatten, cellmassa och metangas bildas. Liksom den aeroba processen används den 
anaeroba processen för behandling av avloppsvatten med höga halter organiskt material samt 
för stabilisering av slam.  
 
Den anaeroba nedbrytningen av organiskt material kan förklaras som en process i två steg. I 
det första steget bryts det organiska materialet ner till fettsyror av mikroorganismerna. 
Fettsyrorna utnyttjas av metanbildande organismer där dessa organismer sakta växer sig 
större. Anaerob nedbrytning kan tillämpas inom exempelvis cellulosaindustrin samt 
livsmedelsindustrin som ett försteg till aeroba reningssteg. Dock finns det idag inte någon 
reningsprocess inom dessa industrier som enbart brukar anaerob nedbrytning av 
avloppsvattnet.  
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Skillnaden mellan aerob och anaerob process är att det vid den aeroba processen bildas mer 
torrt slam och högre mängd energi i form av värme. Vid aerob nedbrytning krävs ca 1 kWh/kg 
BOD11. Än större luftningsinsatser krävs vid nedbrytning av industriavlopp från 
cellulosaindustrin då detta avloppsvatten ofta är varmare och bidrar till att syret löser sig 
sämre. Den anaeroba processen är mer fördelaktig såtillvida att den inte kräver syretillförsel 
via energikrävande luftare. Dock är anaeroba reningsprocesser känsliga för driftstörningar 
vilket genererar den begränsade användningen av dessa processer. Att dimensionera en 
anareob process som uppfyller utsläppskraven av idag skulle inte vara ekonomiskt försvarbart. 
 
2.4.3 Hantering av slam11, 12 
Slam består av partiklar, patogener (salmonella, virus, parasitägg), organiska ämnen, metaller 
och andra föroreningar som kan vara störande eller giftiga ämnen i större eller mindre mängd. 
Slammet innehåll av vatten kan dels delas upp i ytter- och innervätska. Yttervätskan, som 
representerar ca 90 % av vatteninnehållet i slam är adsorberad eller absorberad av slammet 
medan innervätskan, dvs. resterande 10 % är innesluten i celler där cellen måste förstöras för 
att vattnet ska kunna avlägsnas.  
 
Råslam innehåller rikligt med patogener, stabiliserat slam innehåller mycket patogener och 
kalkat (pH 11) eller pastöriserad slam (70oC i 30 min) innehåller måttliga eller inga halter 
patogener.  
 
Metoder som kan användas för att behandla slammet är förtjockning, stabilisering, avvattning, 
torkning och förbränning samt kompostering. Innan stabilisering av slammet kan det 
förtjockas vilket innebär att man drar av klarvattnet och gör slammet mer kompakt för att 
minska volymen. Detta kan göras endera genom flotationsförtjockning eller genom 
gravitationsförtjockning. Vid flotationsförtjockning löses luft i vattnet under förhöjd tryck tills 
övermättning uppstår. Lätta aggregat bildas och flyter upp till ytan. Flotationsförtjockning ger 
en högre slamkoncentration än gravitationsförtjockning men är mer energikrävande. 
 
Stabilisering av slammet kan utföras på flera olika sätt och görs för att reducera lukt. 
Stabiliseringen kan ske anaerobt, aerobt, kemiskt (ex. kalkning) eller termiskt. I processen 
minskar halten organiska ämnen och de patogena bakterierna och virus dör. Vid kalkning höjs 
pH till 11. Processen är enkel och billig med är inte gynnsam i det långa loppet eftersom 
slammängden inte minskar och för att lagring av slammet leder till sänkt pH då bakteriell 
nedbrytning åter sätter fart. 
 
Oavsett om slammet är stabiliserat eller inte så kan det avvattnas genom exempelvis 
centrifugering, filtrering på vakuumfilter, dränering och pressning i silbandspressar och 
kammarfilterpressar. Genom avvattning förändras slammets struktur så att vattnet som inte 
avgick vid förtjocknings ska kunna kommas åt. 
 
 

                                                 
11 Persson P.O. & Nilsson L, Miljöskyddsteknik 
12 http://www.mdh.se/ist/kurser/miljo/wg0360/ht04/Slambehandling,%20OH2.pdf, 2006-04-29 
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2. 5 Analysmetoderna 
 
2.5.1 Organiskt material i sediment 
Organiskt material är föreningar innehållande kol och väte. Därför räknas t.ex. inte ämnen 
som koloxider, karbonater eller cyanider hit. En erkänd metod för att mäta mängden organiskt 
material i sediment är glödtest eller glödgningstest. Metoden går ut på att man torkar den 
andel sedimentet som önskas testas, så att allt vatten försvinner, väger densamma och bränner 
sedan provmassan i ca 550 oC. Eftersom allt organiskt material försvinner vid förbränning 
består återstoden enbart av oorganiskt material, även kallat askhalt. Genom en vägning av 
askhalten kan därefter den organiska mängden i provmassan bestämmas.  
 
Glödgningstest visar på differensen mellan torrsubstans och askhalt och är ett mått på hur 
mycket organiskt material respektive oorganiskt material en substans innehåller. Vid 
beräkning av mängden organiskt material i procent (%) i sedimentet från den luftade dammen 
vid Gruvöns bruk har följande formel använts: 
 

100
)()( ∗

−
−−−=

BägareTorrhalt
BägareAskhaltBägareTorrhalt

materialorganisktMängd               [%] 

 
Genom att kontinuerligt, under en tidperiod, genomföra tester för att mäta halten organiskt 
material i sedimentet kan nedbrytningshastigheten i det specifika sedimentet bestämmas.  
 
Medelst linjärregression av kurvorna för respektive mätning kan nedbrytningshastigheten 
beräknas. Verktyg i Excel användes för att få fram lutningen på kurvorna och hastigheten 
beräknas enligt formeln: 
 

365/
(%)

k
startvärde

gstidNedbrytnin =   [år] 

 
 
2.5.2 COD –Chemical Oxygen Demand 
Av flera anledningar mäts ständigt vattenkvalitén i våra sjöar och hav. En viktig parameter i 
detta sammanhang är syreförbrukande ämnen, dvs ämnen som, om de finns i allt för höga 
halter kan skapa syrefattiga eller helt syrefria miljöer. Konsekvensen för växt- och djurliv blir 
drastiska och den anaeroba nedbrytningen kan orsaka att giftiga föreningar bildas och starka 
lukter utsöndras. 
 
COD är ett vedertaget sätt att mäta vattenkvalitén i avseende hur mycket organiskt material 
som återfinns i vattnet och mängden syre förbrukat per liter av en lösning. Enheten är mg/L. 
 
Under många år har kemikalien kaliumpermanganat (KMnO4) använts vi mätning av COD. 
Den visade sig dock inte så effektiv och ämnen som kaliumjodat och kaliumdikromat har 
istället använts för att bestämma COD. Av dessa ämnen har kaliumdikromat visat sig vara den 
mest effektiva, prisvärda och lättpulveriserade kemikalien som dessutom har bäst förmåga att 
oxidera nästan allt organiskt material.13 

                                                 
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_oxygen_demand, 2006-01-06 
 



 
 

 
- 19 - 

 
 

I industriers avloppsvatten finns stora halter syreförbrukande ämnen som kan ge förödande 
konsekvenser på kringliggande miljö vid ett utsläpp. I ett pappersbruks reningssystem minskas 
därför halten COD i avloppsvattnet innan klarvattnet kan gå vidare ut i recipienten. Detta görs 
bäst genom luftning där den stora tillförseln av syre bidrar till att COD minskar.  
 
 
2.5.3 Alkalinintet 
I slamvattnet sker ständigt en stor mängd kemiska reaktioner. Slammet bryts ner i takt med att 
syre förbrukas och energi frigörs. Reaktionerna nedan är de mest representativa och frekventa 
vid nedbrytning av organiskt material. CH2O som är organiskt material reagerar med de 
respektive elektronacceptorerna O2, NO3

-, MnO2, FeOOH och SO4
2-. Vid den översta 

reaktionen, med syre, frigörs mest energi vilket ger den konkurrensfördel gentemot de övriga. 
 
O2 + CH2O      �   CO2 + H2O 
4NO3

- + 5CH2O     �   2N2 +4CHO3
- + CO2 + 3H2O 

2MnO2 + CH2O + 4H+   �   CO2 + 3H2O + Mn2+ 
4FeOOH + CH2O    �   2HCO3

- + H2S 
SO4

2- + 2CH2O     �   2HCO3
- + H2S   

 
Alkalininteten, dvs. buffertförmågan i slamvattnet, påverkas dels av dessa reaktioner och dels 
av pH-förändringar.  
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3. Genomförande 
För att kunna ge svar på de frågeställningar om nedbrytningshastigheten av det organiska 
materialet i den luftade dammen vid Gruvöns bruk är det väsentligt att genomföra de tre 
analysmetoderna som presenterades i föregående kapitel; organiskt material i sediment, COD 
och alkalinitet. För detta behövs vissa mängder slam från olika punkter i dammen. Dels 
mindre mängder slam från flera lokaliseringar, för kartering, samt större mängder slam från 
bl.a. inlopp och utlopp, där variationerna över tid skall jämföras.  
 
3.1 Hämtning av slam  
Slam för undersökning hämtades från den luftade dammen den 19 september 2005. Slammet 
hämtades med Ekmanhuggare från båt. De största provmängderna var på 5 liter och 
upphämtades vid in-och utlopp. Vid ytterligare sju punkter hämtades mindre provmängder 
(någon deciliter) för kartering av bottensedimentet, se skiss över dammen i fig. 2.  
 
Hinken med tjockflytande slam från inloppet späddes ut med kranvatten för att bli lättare att 
hantera och fördelades sedan för förvaring för aeroba samt anaeroba försök. Detsamma 
gjordes för slammet taget vid utloppet i den luftade dammen, se laborationsuppställning 
nedan. De mindre provmängderna för kartering späddes inte ut med vatten utan användes i 
analyserna i befintligt skick från dammen.  
 
Den första anläggningen för aerob nedbrytning misslyckades och en ny omgång slam 
hämtades från dammen. Slammet hämtades återigen med Ekmanhuggare men denna gång vid 
bryggan, provpunkt 9 eftersom det skulle ta alldeles för mycket tid i anspråk att återigen ge sig 
ut i båten för att hämta slam från både inlopp och utlopp. 
 
3.2 Försöksuppställning 
Anordningarna byggdes upp i laborationssal 9E 314 vid Karlstads universitet där även 
provtagningarna utfördes under projektets gång. Delar av laborationerna skedde även vid 
Billeruds miljölabb i Grums. 
 
3.2.1 Aerob nedbrytning 
Försök 1 beskriver den teknik som användes första veckan efter hämtningen av slammet. 
Försöket misslyckades och proverna torkade med anledning av luftningen. Större framgång 
blev det med försök 2 och studiens resultat grundar sig på denna metod. 
 
3.2.1.1 Försök 1 
Två flaskor om 0,5 liter försedda med luftare och hål för luftuttag fylldes med det homogent 
uppblandade slammet från provpunkten vid inloppet. Båda flaskorna monterades till en 
luftströmningsanordning i dragskåpet. En flaska sänktes ned i ett kallvattenbad medan den 
andra stod i rumstemperatur. De två olika temperaturerna i de två medierna som omgav 
flaskorna representerar sommar- respektive vintertid. Samma procedur med fördelning av 
slam och montering skedde för provpunkten vid utloppet. Se bild 3 nedan. Slammet kastades 
och ny mängd slam hämtades från dammen. 
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Bild 3. Uppställning av anläggning nr.1 

3.2.1.2 Försök 2 
Nytt slam hämtades från Gruvön, denna gång vid bryggan, fig. 2, punkt 9. Slammet fördelades 
på två större behållare á 5 liter. Behållarna förseddes, liksom i metod 1, med luftare och hål 
för luftuttag, dock monterades ett kärl för förfuktning av tillförd gas för att minska 
avdunstningen från provslammet. Det vattenfyllda förfuktningsskärlet påfylldes med vatten 
var fjärde dag. Se bild 4 för anordning. En behållare sänktes ner i en hink med kallt vatten. 
Vattnet i hinken höll ett konstant flöde och byttes ständigt ut till nytt kallt vatten. 
 
 

 
Bild. 4. Uppställning av anläggning nr. 2 
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3.2.2 Anaerob nedbrytning 
Sprutor bereddes innan hämtningen av slammet och förseddes med glasull och filter vid 
mynningen. Se bild 5. Hälften av sprutorna fylldes sedan med slam från inloppet och hälften 
från utloppet. Sprutorna från vardera provpunkt delades sedan in i två treliterspåsar av plast 
vilka fylldes med kvävgas. En påse inkuberades i kylskåp medan den andra förvardes i 
rumstemperatur.  
 

 
Bild. 5. Spruta fylld med slam för anaerob nedbrytning. 

 
 
3.3 Provtagning och laborationsförfarande 
För att besvara frågeställningarna samt uppnå projektets mål och syfte har i huvudsak tre olika 
provtagningar gjorts. Dels för att mäta slammets alkalinitet, hur mycket syre som förbrukas 
vid nedbrytning samt i vilken hastighet de organiska partiklarna bryts ner.  
 
3.3.1 Organiskt material i sedimentet 
3.3.1.1 Aerob 
Återstoden av den slamlösning som genom vakuum pressats på vatten pyttsades ner i ett redan 
vägt aluminiumkärl. Kärlet med dess innehåll vägdes igen och placerades i en ugn på 105oC 
för torkning. Efter torkning vägdes kärlet för tredje gången och placerades i förvaringsskåp i 
väntan på bränning. Förbränning av slammet skedde i ugn på 550oC och genomfördes vid 
sammanlagt två tillfällen med vadera 40 kärl åt gången. 
 
3.3.1.2 Anaerob  
Samma procedur utfördes för de anaeroba proverna som för de aeroba.  
 
3.3.2 COD –Chemical Oxygen Demand 
3.3.2.1 Aerob 
För att mäta COD-värdet i slammet användes den vätskefas som kvarstod efter separering från 
slammet. Separering har i det här fallet skett med vakuumtryck men kan också ske genom 
centrifugering av provmaterialet. Efter avskiljning av vätska och fast fas pyttsades vätskan, 
med hjälp av pipett, ner i glasvialer som lades i frys i väntan på COD-analys.  
 
COD-bestämningarna genomfördes vid två tillfällen vid Billeruds miljölabb. Glasvialerna 
tinades, delvis i rumstemperatur och delvis i rumstempererat vatten. Testningarna 
genomfördes enligt ampullmetoden Hach-Lange. 
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3.3.2.2 Anaerob  
Sprutorna monterades upp enligt nedan där vätskan genom konstant tryck pressades ut genom 
filtren, ur sprutorna. Liksom i den aeroba provtagningen frystes proverna och förvarades där 
tills det var tillfälle att genomföra provtagning i Billeruds labb enligt Hach-Lange.  
 
Vid Billeruds miljölabb tinades proverna i rumstempererat vatten. Testen utfördes enligt 
Hach-Lange där 2 ml av vardera prov pipeterades ner i provtagningsvialerna. Proverna 
skakades, placerades i värmeblocken i två timmar och lämnades därefter för avsvalning och 
skakades återigen. Mätning av COD-värdet gjordes i en spektrometer.  
 
3.3.3 Alkalinitet 
Här användes den vätska som genom vakuum pressats ut ur de aeroba proverna samt vätskan 
som genom konstant tryck pressats ut från de anaeroba proverna. Små E-kolvar användes och 
2 ml av provet späddes ut med ca 45 ml vatten. Bromcresol tillsattes blandningen för att 
genom färgskiftning vid tillsättning av svavelsyra utläsa vätskans buffringsförmåga. 
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4. Resultat 
Följande diagram sträcker sig över tidsperioden 21 september till 7 december och är därmed  
77 dagar långt. 
 
4.1 Nedbrytning av organiskt material i sedimentet 
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Diagram 1. Nedbrytning av organiskt material 

 
Diagrammet visar nedbrytningsförloppet under den angivna tidsperioden. De svart linjerna 
visar händelseförloppet i de rumstempererade proverna och följaktligen visar de gråa linjerna 
händelseförloppet i de kylda proverna.  
 
Där glapp påträffas i diagrammen har analysförsöken i något avseende misslyckats. Se bilaga 
2 för vidare information. 
 
Genom linjär regression har lutningen och därmed nedbrytningshastigheten för respektive 
provpunkt bestämts. Enhet: % nedbrutet material per dag.  
 
Tabell 2. Nedbrytningshastigheten för respektive provpunkt. Vid linjärregression av kyld mätning vid provpunkt 
9 borträknades provresultatet från dag 65 eftersom denna avviker markant från övriga mätresultat. 
  Inlopp, (provp. 7) Utlopp, (provp. 2) Brygga, (provp. 9) 
Rumstempererad -0,052 -0,0956 0,0015 
Kyld -0,062 -0,142 -0,01 
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Inlopp: 

år7,2365/
052,0

33964961,50 −=
−

      år2,2365/
062,0

83402783,49 −=
−

 

 
Utlopp: 

år1,1365/
0956,0

83243659,37 −=
−

       år73,0365/
142,0

00512758,38 −=
−

 

 
Brygga: 

år3,8365/
0189,0

78663369,56 =        år3,15365/
01,0

25635397,55 −=
−

 

 
 
4.2 Chemical oxygen demand (mg/L) 
4.2.1 Anaerob 
Diagrammen visar syreförbrukningen i dammens sediment. Se vidare i bilaga 3. 
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Diagram 2.Chemical Oxygen Demand för inloppet (provpunkt 7) 
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Diagram 3.Chemical Oxygen Demand för utloppet (provpunkt 2) 
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4.2.2Aerob 
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Diagram 4.Chemical Oxygen Demand vid bryggan (provpunkt 9) 

 
 
4.3 Alkalinitet (µeq) 
4.3.1 Anaerob 

Alkalinitet (ueq); Inlopp (anaerob)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 10 20 30 40 50 60 70 80

In kall In varm

 
Diagram 5. Alkalinitetsvariationen  för inloppet (provpunkt 7) 

 
 
Diagrammet visar alkalinitetsförändringen över tid i dammens sediment vid provpunkt 7, 
inlopp. Antalet dagar är som för de övriga diagrammen 77 och proverna har under denna 
period inte haft någon som helst tillgång till syre. Den svarta linjen visar resultat från de 
rumstempererade proverna medan den gråa linjen visar de kylda. Se vidare bilaga 4 för 
samtliga alkalinitetsresultat. 
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Diagram 6. Alkalinitetsvariationen  för utloppet (provpunkt 2) 

 
 
4.3.2 Aerob  
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Diagram 7. Alkalinitetsvariationen vid bryggan (provpunkt 9) 

 
 
Diagrammet visar förändringen i alkalinitet i de luftade försöken vid bryggan (provpunkt 9). 
Tidsförloppet är aningen kortare här då de första försöken med luftare i 
laborationsuppställningen misslyckades. 
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5. Diskussion 
 
Syftet med arbetet har varit att studera nedbrytningshastigheten av det organiska material som 
återfinns i den luftade dammen. Utifrån resultaten har det varit intressant att se på aspekten 
om nedbrytningen sker snabbare i en anaerobisk eller en aerobisk miljö. Målet med projektet 
är att beräkna nedbrytningshastigheten av organiskt material i slam hos den luftade dammen 
som renar avloppsvattnet från Gruvöns bruk innan det når recipienten Vänern. Genom de 
resultat som framkommit av undersökningarna under tidsperioden september till december 
kan konstateras att ingen nämnvärd nedbrytning sker i slammet. Det är vidare ingen större 
skillnad mellan aerobiska och anaerobiska processer.  
 
Första laborationsuppställningen för aerob nedbrytning misslyckades eftersom slammet i de 
halvliterstora glasflaskorna torkade. Eftersom de anaeroba och aeroba slamproverna inte är 
hämtade från samma punkter eller från samma datum kan dessa inte direkt jämföras med 
varandra, dock kan trenderna i diagrammen visa på hur nedbrytningen sker.  
 
Andra laborationsuppställningen, med en större mängd slam och anslutna förfuktare, lyckades 
hållas igång under hela testperioden, september – december. Slammet i behållarna sjönk dock 
till botten och luftningen blev då ofullständig. För att i största möjliga mån undvika detta 
skakades behållarna regelbundet för att få en så homogen massa som möjligt. Eftersom 
luftningssystemen till de båda bägarna var seriekopplad innebar detta att luftningen inte alltid 
var densamma i respektive dunk. Bubblingen var ojämn vilket kan ha orsakat att de vid olika 
tillfällen hade mer eller mindre syretillförsel till slammet. 
 
5.1 Nedbrytning av organiskt material och COD 
Kurvorna i diagram 1 för de kylda och de rumstempererade proverna följer varandra vid 
respektive provpunkt. Vid inloppet (provpunkt 7), pendlar de rumstempererade provresultaten 
till en början för att sedan skapa en trend nedåt i nedbrytningen. Detsamma sker för de kylda 
provresultaten vid utloppet (provpunkt 2). Anledningen till att kurvorna pendlar upp och ner 
beror på heterogeniteten vid provtagningarna. Trots omrörning för att homogenisera proverna 
varierar homogeniteten vilket leder till större eller mindre skillnader vid bestämning av 
nedbrytningshastighet och COD.  
 
I flera av kurvorna i diagram 1 avviker mätvärdena för den näst sista mätning markant. Här 
antas att något fel uppstått vid mätningen och finner det bäst att bortse från dessa enskilda 
resultat vid ett generellt slutsatstagande.  
 
Genom linjär regression av resultaten för respektive punkt framkommer det tydligt att 
nedbrytningen sker väldigt sakta. I tabell 2 presenteras värdet på lutningen vilket efter 
beräkning även ger ett ungefärligt värde för tidsaspekten av nedbrytningen. För proverna vid 
inloppet visar linjärregressionen att nedbrytningen kommer ta ca 1000 dagar, vilket omräknat i 
år blir ca 3 år. För utloppet blir samma beräkning ca 400 dagar, dvs. drygt 1 år. För 
provtagningen som gjordes vid bryggan visas nästintill ingen nedbrytning alls. Kurvan som 
representerar de rumstempererade provtagningarna ser även ut att vandra uppåt på 
procentskalan vilket är omöjligt. Detta ger även ett orimligt värde vid beräkning av tiden för 
nedbrytningen. Denna felkälla kan bero på många aspekter, däribland den mänskliga faktorn. 
Det man kan se är dock att nedbrytningen hur som helst är så gott som obefintlig här. För de 
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kylda proven ser kurvan något annorlunda ut då en stor kurvdipp förekommer för värdet från 
provtagningen den 7 december (dag 65 i diagrammet). Likväl som denna dipp är orimlig i 
helhetsperspektivet är även värden som ger en ökning av procenthalten det, se 8 november 
(dag 36 i diagrammet). Om beräkning görs där dippen från 7 december räknas bort vid en 
linjärregression framkommer värdet -0.01 vilket ger en nedbrytning av den totala massan 
organiskt material på ca 5500 dagar (15 år). Med andra ord är det organiska materialet vid 
bryggan likväl som vid in- och utlopp så gott som färdignedbrutet. Viktigt är att notera att 
ovan beräkningar är gjorda på föreliggande studies resultat under en tremånadersperiod. 
Beräkningarna baseras på procenthalt per dag där procenthalten för varje dag minskar, dvs. 
nedbrytningen sker allt långsammare. Ju ”äldre” slammet blir desto långsammare bryts det 
organiska materialet ner.  
 
Vid närmare granskning av diagram 2, 3 och 4 kan även konstateras att COD -det lösta 
organiska materialet i dammen minskar. COD bildas när mikroorganismer käkar partikulärt 
organiska material och därför kan resultaten från kurvorna i diagram 1-4 tolkas som att det 
inte finns särskilt mycket partikulärt organiskt material kvar eftersom de mumsar vidare på det 
lösta organiska materialet. 
 
Med rådande resultat som grund är det intressant att diskutera huruvida luftning av dammen är 
nödvändig eller inte. Med tanke på den långsamma nedbrytningshastigheten kan det antas att 
luftarna inte bidrar till någon förbättrad nedbrytning och att Gruvön genom att stänga av dem 
skulle spara stora mängder energi och därmed också pengar. Varje luftare förbrukar i 
dagsläget 64 kW/h. Det finns totalt 17 luftare varav ca 10 stycken ständigt är i bruk. Det 
innebär att avstängning av luftarna skulle ge en energibesparing på 640 kW/h vilket motsvarar 
4 villors årsförbrukning på en vecka. 
 
Frågan är då om obehaglig lukt kommer att bildas i dammen om luftningen stängs av. 
Troligtvis kommer viss lukt att uppstå eftersom den anaeroba nedbrytningen kommer att ta 
över. Nedbrytningen sker som tidigare konstaterats mycket sakta men bubblor av svavelväte, 
metangas och ammoniak kommer att bildas.  
 
Det bästa alternativet, ur ett långsiktligt perspektiv, skulle därför vara att direkt ta hand om 
slammet och behandla det på bästa möjliga sätt. I kapitlet 2.2.3 Hantering av slam beskrivs ett 
antal metoder som skulle kunna tillämpas för detta ändamål. Genom att avvattna dammen 
försvinner risken för att obehagliga lukter ska uppstå eftersom ingen nedbrytning kan ske i 
detta tillstånd och därefter skulle slammet kunna brännas för sedan använda askan vid 
gödsling. Huruvida slammet kan användas till gödsling kan enbart avgöras om en närmare 
karaktärisering av slammet görs. Viktigt är att det inte innehåller exempelvis tungmetaller 
eller andra kemikalier som kan skada miljön vid spridning.  
 
5.2 Alkalinitet 
Ser man till alkalinitetsvariationerna i dammen varierar dessa i takt med att det partikulära 
organiska materialet bryts ner och löst organiskt material bildas. Till en början pendlar 
kurvorna markant för att sedan anta en rätare linje med en stadigt nedåtgående trend. I 
diagrammet som visar de anaeroba variationerna i alkaliniteten ser man att kurvan är av en 
mer stabil nedåtgående trend där alkaliniteten sjunker genom hela provperioden. Ett undantag 
ter sig i mätningen som gjordes 14 oktober där mätresultatet för det kalla slammet sticker iväg 
långt utanför den ordinarie kurvan. Resultat beror på mänskliga felkällor.  
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Alkaliniteten används här för att eventuellt kunna identifiera reaktioner som uppstår i de 
aeroba och anaeroba proverna. Vid bedömning av resultaten som framkommit genom diagram 
5 och 6 kan man se att kurvan är väldigt osymmetrisk. För samtliga kurvor, bortsett från 
utloppets rumstempererade kurva, ökar de till en början för att sedan avta och stabiliseras. 
Anledning till kurvornas berg-och-dal-form beror på ett komplext system och en mänsklig 
felmarginal vid bedömning av indikatorfärg.  
 
Anledningen till att alkaliniteten i diagram 7 sjunker beror på att CO2 strippas av genom 
luftningen.  
 
5.3 Felkällor 
Eftersom sprutorna fylldes med slam och därefter tilltäpptes med pistongen var det i vissa fall 
svårt att avlägsna de luftbubblor som uppkom vid förslutning av sprutorna. Detta kan därför 
ha lett till att vissa sprutor innehöll syre som då påverkade den tilltänkta anaeroba 
nedbrytningen. Redan efter någon vecka kunde bubblor påträffas i flera av sprutorna och jag 
befarade till en början att det var syret som ansamlats. De sprutor som innehöll bubblor som 
skulle kunnat vara luftbubblor användes inte vid analyserna av nedbrytning för de anaeroba 
försöken. Dock väcktes tankar om att bubblorna snarare var gasbubblor som bildats p.g.a. den 
anaeroba miljön i sprutorna och bestod av H2S och CH4. Lukter som ruttet ägg, metan och 
sulfid noterades och bekräftade därmed nyss nämnda påstående. De värden som avviker 
mycket i förhållande till de andra kan då bero på huruvida en luftbubbla befunnit sig i sprutan 
eller inte.  
 
Sprutorna inkuberades i plastpåsar som fylldes med kvävgas. Dock läckte dess påsar vid några 
tillfällen och sprutorna var då i direkt kontakt med rumsluften. Frågan är om luften kunnat 
diffundera genom sprutans hårda plast och därmed påverka slammet.  
 
Efter ett flertal veckor, i slutet av laborationsperioden kunde även en grönfärgad hinna noteras 
längs sprutornas inre väggar vilket kan tyda på algbildning.  
 
Efter hämtning av slammet från Gruvön blandades detsamma i en stor hink och späddes ut 
med vatten för att bli mer lätthanterligt. Vid spädning, omrörning och uppdelning av slam till 
sprutorna var tanken att allt slam skulle vara homogent och att sprutorna skulle få en exakt 
lika blandning. I efterhand kan jag konstatera att det i de flesta av de 64 sprutorna var av en 
homogen blandning men att det i någon av dem slunkit med stenar som vid vägning före och 
efter bränning kan ha påverkat huruvida askhalten återspeglade den faktiska nedbrytningen av 
det organiska materialet. 
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6. Slutsatser 
Genom de resultat som framkommit av undersökningarna under försöksperioden kan 
konstateras att ingen nämnvärd nedbrytning sker i slammet. Det är vidare ingen större skillnad 
mellan aerobiska och anaerobiska processer. Det vore både energimässigt och ekonomiskt 
lönsamt att stänga av luftarna men om detta görs måste hantering av slammet ske för att 
illaluktande gaser inte ska bildas.  
 
 

7. Förslag på fortsatta undersökningar 
Vidare undersökningar kan göras för att karaktärisera slammets innehåll för att därefter kunna 
besluta vilken/vilka hanteringsåtgärder som är mest lämpliga just för den här dammen. En 
grundlig utredning av slamhanteringsmetoder skulle gynna Billerud i sitt beslutsarbete för 
avställning av den luftade dammen.  
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Bilaga 1: Kartering av dammen 2005-09-22  
       
       
Chemical Oxygen Demand -COD    
       
Provpunkt mg/L      
1 491,2      
2 450,3      
3 423,6      
4 713,1      
5 477,6      
6 469,8      
7 467,8      
8 473,7      
9 469,8      
       
       
       
Alkalinitet      
       
Provpunkt Digits µeq     
1 154 1540     
2 200 2000     
3 120 1200     
4 319 3190     
5 150 1500     
6 168 1680     
7 145 1450     
8 148 1480     
9 196 1960     
       
       
Glödförlust      
       
Provpunkt       

 
Vägning 

1 (g) 
Vägning 

2 (g) 
Vägning 

3 (g) 
Vägning 

3 (g) 

% 
försvunnet 
organiskt 
mtrl 

% 
oorganiskt 
material 
kvar 

1 1,6609 24,2071 4,8273 2,812 36,35358767 63,64641233 
2 1,6875 24,5119 4,5345 2,7736 38,1489287 61,8510713 
3 1,6918 30,4234 6,1024 3,3435 37,44841972 62,55158028 
4 1,6919 31,2903 5,576 3,1901 38,57264231 61,42735769 
5 1,6584 26,8513 4,2206 2,5673 35,47342128 64,52657872 
6 1,652 27,4895 5,3711 3,483 49,23234116 50,76765884 
7 1,6609 19,2092 3,1276 2,2157 37,82641304 62,17358696 
8 1,6843 18,918 3,9706 2,4772 34,68048812 65,31951188 
9 1,6967 37,9893 13,2534 10,3807 75,142558 24,857442 
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Bilaga 2: Nedbrutet organiskt material  
       
Provpunkt 7 -Inlopp, sommartid (anaerob)   
       

Datum 
Vägning 

1 (g) 
Vägning 

2 (g) 
Vägning 

3 (g) 
Vägning 

4 (g) 
Nedbrutet 

org.mtrl (%) 
Askhalt       

(%) 
050929. 1,7387 11,7442 2,722 2,2181 48,75419506 51,24580494 
051004. 1,6691 11,7595 2,8479 2,255 49,70308789 50,29691211 
051007. 1,698 7,9898 2,3526 1,9974 45,73785518 54,26214482 
051011. 1,7353 9,747 3,0177 2,3797 50,24953213 49,75046787 
051014. 1,6592 5,2617 2,0978 1,8503 43,57045144 56,42954856 
051018. 1,7279 6,681 2,352 2,0107 45,31325108 54,68674892 
051027. 1,6632 7,8721 2,4098 2,0332 49,55799625 50,44200375 
051108. 1,6969 6,053 2,1807 1,9064 43,30301778 56,69698222 
051125. 1,7987 10,0522 2,7563 2,2238 44,39223058 55,60776942 
051207. 1,8166 12,1135 3,0616 2,4047 47,23694779 52,76305221 
       
Provpunkt 7 -Inlopp, vintertid (anaerob)   
050929. 1,749 7,9306 2,4401 2,0853 48,66155404 51,33844596 
051004. 1,6402 9,7483 2,3385 1,9731 47,67291995 52,32708005 
051007. 1,7309 12,624 2,8427 2,273 48,75876956 51,24123044 
051011. 1,7281 12,7919 2,9134 2,3117 49,23648022 50,76351978 
051014. 1,7706 5,5565 2,3525 2,0461 47,34490462 52,65509538 
051018. 1,7368 6,7236 2,2925 1,9984 47,0757603 52,9242397 
051027. 1,7061 6,8243 2,3295 2,016 49,71126083 50,28873917 
051108. 1,6812 10,4855 2,6578 2,1627 49,30370674 50,69629326 
051125. 1,7721 10,576 2,6918 2,1646 42,67695988 57,32304012 
051207. 1,8124 11,9334 2,9017 2,306 45,31350409 54,68649591 
       
Provpunkt 2 -Utlopp, sommartid (anaerob)   
050929. 1,7635 9,7514 2,5313 2,052 37,57488929 62,42511071 
051004. 1,6555 9,6796 2,4309 1,9479 37,70956925 62,29043075 
051007. 1,7289 7,923 2,3606 1,952 35,3173975 64,6826025 
051011. 1,7603 9,0616     
051014. 1,6937 8,2309 2,3604 1,9311 35,60821959 64,39178041 
051018. 1,7162 6,504 2,2813 1,9115 34,56025482 65,43974518 
051027. 1,7762 7,2763 2,3643 1,9974 37,61265091 62,38734909 
051108. 1,6977 6,7569 2,1904 1,8672 34,40227319 65,59772681 
051125. 1,7903 5,7199 2,3385 1,9407 27,43524261 72,56475739 
051207. 1,8238 10,4425 2,7137 2,1184 33,10484324 66,89515676 
       
Provpunkt 2 -Utlopp, vintertid (anaerob)   
050929. 1,6983 11,8184 2,8388 2,1359 38,36913634 61,63086366 
051004. 1,6489 9,4583 2,2668 1,8771 36,93154232 63,06845768 
051007. 1,6386 7,1274 2,1025 1,7993 34,64108644 65,35891356 
051011. 1,6794 8,5841 2,2483 1,8907 37,1418527 62,8581473 
051014. 1,7655 6,7192 2,2583 1,9333 34,05032468 65,94967532 
051018. 1,7068 9,2906 2,4722 1,989 36,86961066 63,13038934 
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051027. 1,6794 5,5073 2,1635 1,8565 36,58335055 63,41664945 
051108. 1,6983 9,7652 2,3911 1,9472 35,92667436 64,07332564 
051125. 1,7905 7,8127 2,376 1,9499 27,22459436 72,77540564 
051207. 1,7807 8,4988 2,3117 1,9302 28,15442561 71,84557439 
       
Provpunkt 9 -Brygga, sommartid (aerob)   
       

Datum 
Vägning 

1 (g) 
Vägning 

2 (g) 
Vägning 

3 (g) 
Vägning 

4 (g) 
Nedbrutet 

org.mtrl (%) 
Askhalt       

(%) 
051004. 1,7177 8,3495 3,6988 2,8427 56,78663369 43,21336631 
051007. 1,7098 9,7905 3,7423 2,8319 55,20787208 44,79212792 
051011. 1,7346 8,9701 3,9489 2,9881 56,6093122 43,3906878 
051014. 1,7368 10,928 3,9892 2,9831 55,33209021 44,66790979 
051018. 1,7825 12,0702 4,0798 3,026 54,12875985 45,87124015 
051027. 1,7259 8,2008 3,2569 2,6133 57,96211626 42,03788374 
051108. 1,7163 12,7324 4,4764 3,2701 56,29506177 43,70493823 
051125. 1,8109 12,5437 4,9507 3,5673 55,93986878 44,06013122 
051207. 1,8261 12,6347 5,0985 3,7086 57,52658599 42,47341401 
       
Provpunkt 9 -Brygga, vintertid (aerob)   
051004. 1,665 9,1661 3,7149 2,7977 55,25635397 44,74364603 
051007. 1,695 9,3155 3,907 2,9025 54,58860759 45,41139241 
051011. 1,763 9,9086 3,5887 2,7676 55,02546968 44,97453032 
051014. 1,7242 7,5027 3,9027 2,9073 54,3080101 45,6919899 
051018. 1,7243 6,8975 3,829 2,9001 55,86544401 44,13455599 
051027. 1,7236 5,9681 3,072 2,4891 56,77098784 43,22901216 
051108. 1,6757 9,3337 3,7076 2,7844 54,56469314 45,43530686 
051125. 1,7988 3,8513 2,3768 2,0536 44,08304498 55,91695502 
051207. 1,8277 7,2468 3,748 2,8673 54,13737437 45,86262563 
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Bilaga 3: COD (mg/L) 
       
Inlopp  Sommar   Vinter  
  Datum mg/L  Datum mg/L 
  050929. 480  050929. 542 
  051004. 438  051004. 452 
  051007. 389  051007. 315 
  051011. 371  051011. 410 
  051014. 376  051014. 319 
  051018. 375  051018. 340 
  051027. 426  051027. 396 
  051108. 401  051108. 423 
  051125. 333  051125. 342 
  051207. 306  051207. 324 
  051216. 299  051216. 412 
       
Utlopp  Sommar   Vinter  
  Datum mg/L  Datum mg/L 
  050929. 353  050929. 400 
  051004. 343  051004. 274 
  051007. 329  051007. 307 
  051011. 416  051011. 258 
  051014. 387  051014. 345 
  051018. 366  051018. 404 
  051027. 377  051027. 287 
  051108. 364  051108. 247 
  051125. 395  051125. 261 
  051207. 324  051207. 263 
  051216. 307  051216. 256 
       
Brygga  Sommar   Vinter  
  Datum mg/L  Datum mg/L 
  051004. 377  051004. 320 
  051007. 366  051007. 349 
  051011. 376  051011. 353 
  051014. 293  051014. 227 
  051018. 444  051018. 434 
  051027. 398  051027. 399 
  051108. 355  051108. 341 
  051125. 374  051125. 397 
  051207. 288  051207. 211 
  051216. 186  051216. 225 
       
       
 Mätosäkerhet: 20%    
       
 Nolltest för spektrometer:  2 mg/l   
 Värdet subtraherades från varje mätvärde.  
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Bilaga 4: Alkalinitet (µeq) 

          
  Sommar    Vinter   
Inlopp  Datum Digits µeq   Datum Digits µeq 
  22-sep 145 1450   22-sep 145 1450 
  29-sep 149 1490   29-sep 160 1600 
  07-okt 158 1580   07-okt 181 1810 
  11-okt 186 1860   11-okt 136 1360 
  14-okt 164 1640   18-okt 270 2700 
  18-okt 223 2230   27-okt 196 1960 
  27-okt 94 940   08-nov 86 860 
  08-nov 182 1820   25-nov 181 1810 
  25-nov 100 1000   07-dec 135 1350 
  07-dec 107 1070   16-dec 151 1510 
  16-dec 110 1100      
          
Utlopp  Sommar    Vinter   
  29-sep 218 2180   29-sep 243 2430 
  07-okt 157 1570   07-okt 235 2350 
  11-okt 273 2730   11-okt 130 1300 
  14-okt 220 2200   14-okt 194 1940 
  18-okt 266 2660   18-okt 188 1880 
  27-okt 153 1530   27-okt 228 2280 
  08-nov 133 1330   08-nov 145 1450 
  25-nov 163 1630   25-nov 239 2390 
  07-dec 113 1130   07-dec 148 1480 
  16-dec 223 2230   16-dec 238 2380 
          
Brygga  Sommar    Vinter   
  07-okt 90 900   07-okt 86 860 
  11-okt 81 810   11-okt 76 760 
  18-okt 76 760   14-okt 183 1830 
  27-okt 57 570   18-okt 112 1120 
  08-nov 64 640   27-okt 68 680 
  25-nov 56 560   08-nov 68 680 
  07-dec 57 570   25-nov 61 610 
  16-dec 61 610   07-dec 56 560 
       16-dec 44 440 
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