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SAMMANFATTNING 

Vid ett flertal tillfällen har fiskar dött i Hjälmaren vilket kopplades till, bland annat, 

förhöjda nitrithalter i sjön. En bidragande faktor visade sig kunna vara den höga 

nitrithalt som lämnar avloppsreningsverket Skebäck, beläget i Örebro kommun. 

Avloppsvattnet renas från kväve via nitrifikation och denitrifikation där nitrit uppstår 

som mellanprodukt i flera reaktionssteg.  

Rapporten innehåller teori kring nitritbildning och resultat från provtagningar där 

koncentrationen av nitrit i vattnet bestämdes. Målsättningen var att öka 

omvandlingshastigheten av nitrit genom att studera vart i processen som nitrithalten 

ökar, och därmed minska halten nitrit i utgående flöde.   

Vid provtagningsstart i mars (2016) analyserades vattenprover för att utreda var i 

processen nitrithalten ökade. Alla proverna togs i den så kallade intermittent luftade 

bassängen, vilket innefattar en syresatt och en icke syresatt period. Provtagning togs 

under båda perioderna.  

De inledande proverna visade att nitrithalten stiger under den luftade fasen. Under den 

oluftade fasen sjunker sedan nitrithalten. I en av bassängerna ändrades styrgränsen för 

luftningen, vilket innebar en längre luftningsperiod. Det gjordes då det misstänktes att 

nitritoxiderande bakterierna blev stressade av den intermittenta start-stopp processen 

och de fick nu längre tid att växa. Det visade sig inte vara tillräckligt för att 

nitritoxidationen skulle gå snabbare, även om nitrithalten inte var lika hög som vid 

tidigare provtagning.   

De förändringar som genomfördes och utreddes i rapporten visade inte någon 

minskning i nitrithalt. I framtida arbeten bör det utredas hur en extern kolkälla kan 

påverka nitrithalten samt hur styrning av luftningen kan optimeras.  

  



  

 

 

 

 

 

 

  



  

ABSTRACT  

On several occasions fish died in Hjälmaren due to, among other things, elevated nitrite 

levels in the lake. A contributing factor turned out to be the high nitrite content that 

leaves the wastewater treatment plant Skebäck, located in Örebro. The wastewater is 

purified from nitrogen through nitrification and denitrification where nitrite occurs as an 

intermediate in several reaction steps. 

The report contains theory round the formation of nitrite and the results from samplings 

where nitrite concentration was determined. The objective was to increase nitrite 

conversion and thereby decrease the content of nitrite in the effluent water, by studying 

the increase of nitrite.   

Samplings started in March and no changes in the process where made, the first samples 

were analyzed to determine where the nitrite accumulation occurred. The samplings 

were taken in the intermittently aerated basin, wish includes a aerated period and a non-

aerated period.   

The initial samples showed that nitrite accumulates when there is oxygen in the basin. 

The content of nitrite decreases when there is no oxygen in the water. The ammonium 

limits were changed in one basin because it was suspected that the bacteria were 

becoming stressed by the intermittent aerated start-stop process. This resulted in a 

longer aerated period for the nitrified bacteria to grow and due to the change it was 

expected that the bacteria would thrive. This proved insufficient for nitrite oxidation to 

take place, but the concentration of nitrite at this time was at least lower.  

These changes did not show any reduction in the nitrite concentration. Suggestions for 

future work are addition of an extern carbon source and optimizing the aeration. 

 

 

 

 

 



  

  



  

 

Förord 

Examensarbetet har utförts vid institutionen för ingenjörs- och kemivetenskap, 

Karlstads universitet, i samarbete med avloppsreningsverket Skebäck i Örebro kommun. 

Examensarbetet har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har därefter 

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

deltagit aktivt som opponent till ett annat examensarbete.  

Studien är en del i utvecklingsarbetet av den kväverening som nyligen blev färdigbyggd 

vid Skebäcks avloppsreningsverk. Tidigare prover och analyser har genomförts men 

ingen större utredning har gjorts. Utredningen lades fram som förslag och resultaten 

kommer förhoppningsvis vara ett bra underlag för fortsatt arbete. Det experimentella 

arbetet har utförts på Skebäcks avloppsreningsverk mars-maj 2016.  

Jag vill tacka alla som varit inblandade i arbetet och bidragit med praktisk och teoretisk 

expertis under arbetets gång. Jag vill speciellt tacka min handledare på Skebäck, Terese 

Sundvall, som stöttat mig från dag ett och som tålmodigt besvarat mina frågor och 

funderingar. Jag vill även tacka min handledare Ola Holby, Karlstads Universitet, som i 

tid och otid svarat på frågor och gett värdefulla kommentarer till både arbete och 

rapport.  

Vidare vill jag tacka personalen på Skebäcksverket som bidragit med såväl kunskap om 

processerna som instruktioner om laborationer. Speciellt personalen på laboratoriet som 

bidragit med instruktioner om mätinstrument, en arbetsplats samt trevligt sällskap.  

 

Karlstad, juni 2016.  

 

Anna Granbom 

 

 

 

 

  



  

 

  



  

Nomenklatur 

NH4
+
  Ammonium 

NO3
-  

Nitrat 

NO2
-
  Nitrit 

NO  Kväveoxid  

N2O  Dikväveoxid (Lustgas) 

N2  Kvävgas 

H
+
  Vätejon 

HNO3  Salpetersyra 

NH3  Ammoniak 

HCO3
-
  Vätekarbonatjon 

AOB  Ammoniumoxiderande bakterier 

NOB  Nitritoxiderande bakterier 

BOD Biochemical Oxygen Demand, mått på mängd biologiskt 

nedbrytbart organiskt material 

mekv milliekvivalenter 

SS Suspended solids, suspenderat material  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Höga kvävehalter i vattendrag, sjöar och hav leder till övergödning med bland annat 

algblomning och syrefria bottnar som följd. Avloppsvatten innehåller höga halter kväve, 

ofta i form av ammonium (Sandberg 2014), och krav på kväverening vid reningsverken 

blir allt vanligare. Inlandsverken i Sverige får tillgodoräkna sig retention, naturlig 

avskiljning, av kvävet på dess väg till havet och hit hör Skebäcks avloppsreningsverk i 

Örebro kommun (Naturvårdsverket 2013). Inom en snar framtid kommer det ställas 

krav på utgående ammoniumhalt och därför byggdes det till en kvävrening på 

reningsverket.  I juli 2015 stod alla fyra kvävereningsbassänger klara och fram till 

sommaren 2016 utreds utgående ammoniumhalt som reningen upprätthåller. I gällande 

tillståndsbeslut finns ett villkor som anger att möjligheterna och kostnaderna att klara ett 

riktvärde på 5 mg ammoniumkväve per liter vatten ska utredas. Skebäck ska till hösten 

år 2016 lämna in sitt förslag till slutliga villkor. Miljöprövningsdelegationen vid 

länsstyrelsen i Örebro län bestämmer sedan kravets omfång, utefter den satta riktlinjen 

samt reningsverkets resultat
1
.  

För att kontrollera kvaliteten på Svartåns och Hjälmarens vatten utförs årliga 

recipientkontroller av Hjälmarens Vattenvårdsförbund (2015). Miljökvalitetsnormen för 

fisk- och musselvatten gäller i Hjälmaren där bland annat riktvärdet för nitrit är 30 µg/l 

(SFS 2006:1140). De senaste åren har det rapporterats om flera fall av fiskdöd i 

Hjälmaren vilket ledde till en utredning. Vattenprover visade förhöjda halter av nitrit i 

sjön
2
, vilket är giftigt redan vid låga halter för fiskar (Livsmedelsverket 2016). Nitrit 

används som kvävekälla för många organismer och speciellt i 

kvävereningssammanhang är nitrit viktig för att få en fullständig reningsprocess 

(Hermansson et al 2006). Från avloppsreningsverket leds det renade vattnet till Svartån 

som sedan har sitt utlopp i Hjälmaren. Därför började Skebäcksverkets personal 

analysera vattnet i bassängerna på verket samt uppströms och nedströms utloppet i 

Svartån för att se om där var förhöjda nitrithalter. Nedströms reningsverket var halterna 

för höga för Hjälmaren men även uppströms visades förhöjda halter av nitrit. 

Reningsverket är alltså inte enda källan till höga nitritutsläpp utan även uppströms 

borde utsläppskällor undersökas (Sundvall 2014).  

1.2 Syfte och mål 

Efter att fiskdöd påträffats i recipienten började Skebäcksverkets personal ta 

nitritprover, som ligger till grund för examensarbetet. Uppdraget syftar till att i första 

hand utreda vart i den biologiska kvävereningsprocessen som nitrithalten stiger och i 

andra hand utreda varför det sker en ökning av nitrithalt i det biologiska 

kvävereningssteget.  

                                                           
1
 Terese Sundvall processingenjör Skebäck avloppsreningsverk, intervju den 8 april 2016 

2
 Terese Sundvall processingenjör Skebäck avloppsreningsverk, intervju den 16 februari 2016 
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Målet med utredningen var att öka hastigheten på nitritomvandlingen. IVL Svenska 

miljöinstitutet utredde samtidigt metan- och lustgasemissioner från det biologiska 

steget. Mätningarna togs med i arbetet då det är av intresse att se hur emissionerna 

påverkas av den förhöjda nitrithalten.  

1.3 Avgränsning  

Den geografiska avgränsningen utgjordes av det biologiska reningssteget på Skebäck 

avloppsreningsverk. Det biologiska steget omfattar tre bassänger men det var i 

huvudbassängen, den intermittent luftade bassängen, som utredningen skedde. De två 

övriga bassängerna påverkar bassängen som utreds och därför ingick även de i 

avgränsningen.  
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2. Litteraturstudie  

2.1 Nitrifikation  

Nitrifierande bakterier utvinner sin energi när de oxiderar ammonium till nitrat och är så 

kallade kemoautotrofer (Sandberg 2014). Nitrifikation sker genom två processer under 

aeroba förhållanden. I det första steget oxideras ammonium till nitrit av bland annat 

Nitrosomonas, så kallade ammoniumoxiderande bakterier (AOB). Steg två utförs av 

Nitrobacter, nitritoxiderande bakterier (NOB), som oxiderar nitrit vidare till nitrat. 

Nitrifikation sker i två delprocesser som tillsammans bildar en totalreaktion, se 

reaktionsformel (2.1) (Metcalf & Eddy 1991).   

NH4
+
 + 1.5 O2  NO2

-
 + 2 H

+
 + H2O + energi                    Ammoniumoxidation 

NO2
- 
+ 0.5 O2  NO3

-
 + energi                     Nitritoxidation  

NH4
+
 + 2 O2  NO3

-
 + 2 H

+
 + H2O + energi                    Totalreaktion     (2.1) 

All vätejonsproduktion sker vid ammoniumoxidationen, vilket försurar vattnet (Metcalf 

& Eddy 1991).   

2.1.1 Faktorer som påverkar nitrifikation 

De faktorer som påverkar nitrifikationen och dess hastighet är främst (Henze et al. 2002; 

Metcalf & Eddy 1991): 

 BOD-belastning  

 Vattentemperatur 

 pH-värde 

 Koncentration av löst syre 

 Slamålder 

 Toxiska substanser 

 Tillgång till yta 

Nitrifikationsbakterierna kännetecknas av en låg tillväxthastighet vilket beror på ett lågt 

energiutbyte vid oxidation av ammonium och nitrit. På grund av det behöver slammet 

ha en relativt hög uppehållstid i bassängen (slamålder) för att inte utarmas på 

nitrifikationsbakterier (Henze et al 2002). Tillväxthastigheten hos AOB är lägre än hos 

NOB och därför måste slamåldern anpassas efter de ammoniumoxiderande bakterierna 

för att inte förlora nitrifikationen (Hallin et al 2003). Slamålder tas fram med 

beräkningar och genom att studera slam i mikroskop. Nitrifierande bakterier, om det 

finns i stor mängd, kan ses med mikroskop. De ser ut som täta, rundade microkolonier 

av bakterier och i allmänhet befinner de sig på utkanten av en flock (Jenkins et al 1993). 

Slamåldern påverkas av vattentemperaturen. I allmänhet är tillväxthastigheten lägre vid 

låga temperaturer vilket i sin tur kräver högre slamålder (figur 2.1). Ett vanligt 

avloppsvatten brukar ha en temperatur mellan ca 8-20 °C (beroende på årstid). Detta 

innebär att slamåldern behöver vara högre under vinterhalvåret för att uppnå önskad 

rening (Henze et al. 2002). Vid en vattentemperatur på 15 °C behövs en slamålder på ca 

6 dygn och vid vattentemperatur på 5 °C krävs ca 20 dygns slamålder (Persson 2005). 
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Vid ökad halt BOD kommer heterotrofa bakterier (använder BOD som kolkälla) 

dominera slammet. Det beror på att de bakterierna har högre tillväxthastighet. Därmed 

kommer de nitrifierande bakterierna konkurreras ut på grund av att de heterotrofa 

bakterierna förbrukar det tillgängliga syret vid nedbrytning av BOD (Wild et al 1971). 

Vilket i sin tur kommer det leda till en minskad kvävereduktion.  

Koncentrationen av löst syre, DO, behöver vara tillräckligt hög i vattnet för att uppnå 

fullständig nitrifikation. I totalreaktionen (reaktionsformel 2.1) beräknas att 4,57 mg O2 

per mg ammonium som oxiderats till nitrat krävs. Om nitrifikation önskas i hela 

bassängen krävs att syret fördelas i hela bassängvolymen. DO-halten bör vara minst 5-6 

mg/l för att nitrifikationsbakterier ska växa samtidigt som heterotrofa bakterier, annars 

blir syre det begränsande ämnet och nitrifikationen avtar
3
.  

Nitrifikationsbakterier är känsliga för förändringar i pH. Figur 2.2 visar hur 

nitrifikationshastigheten varierar beroende på pH. Figuren visar att 

nitrifikationshastigheten är högst vid pH mellan 8 och 9 (Henze et al 2002). Som 

tidigare nämnts bildas vätejonen H
+
 vid nitrifikation och jonen verkar försurande. 

Vattnets förmåga att stå emot tillskott av vätejoner kallas alkalinitet. Vanligt kommunalt 

avloppsvatten med alkalinitet över 5 mekv HCO3
-
/l kommer inte påverkas nämnvärt av 

nitrifikation, denitrifikation och simultan utfällning. Det innebär att pH varken kommer 

öka eller minska märkbart (Henze et al 2002). Eventuellt är mikroorganismernas pH-

beroende kopplat till inhiberingen som uppstår då höga halter av fri ammoniak eller 

salpetersyrlighet uppstår i avloppsvattnet. Båda ämnena är toxiska för nitrifierande 

bakterier och då pH ändras från det optimala ökar halten av fri ammoniak och 

salpetersyrlighet (Henze et al 2002).   

                                                           
3
 Ola Holby docent vid Karlstads universitet, mejlkontakt 11 maj 2016 

 

Figur 2.1 Nitrifikationsbakteriernas tillväxthastighet (y-axel) som en funktion 

av temperaturen (x-axeln) (Henze et al 2002, s94) 
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Figur 2.2 Nitrifikationshastigheten som en funktion av pH (Henze et al 2002, s95) 

Nitrifierande bakterier är känsliga för toxiska ämnen och låga halter kan orsaka 

nitrifikationsavbrott. Mest toxiska för nitrifierare är thiourea, svavelkomponenter, 

aniliner, fenoler, cyanider och tungmetaller (koppar, nickel, krom, zink och kobolt). 

Organiskt material verkar inte direkt toxiskt för bakterierna men på grund av att 

heterotrofa bakteriers tillväxt gynnas av ökad halt organiskt material orsakas syrebrist 

för de nitritfierande bakterierna (Henze et al 2002). 

2.2 Denitrifikation  

Vid denitrifikation omvandlar mikroorganismer nitrat till kvävgas (N2). 

Mikroorganismerna använder nitrat som oxidationsmedel då inget löst syre finns 

tillgängligt, processen är anoxisk. Bakterierna som utför arbetet är heterotrofa (använder 

BOD som kolkälla) och det kan vara flera olika släkten som genomför processen. De 

flesta denitrifierande mikroorganismer föredrar löst syre som oxidationsmedel och för 

att nitrat ska användas krävs syrgasfria förhållanden. Mikroorganismerna behöver en 

lättillgänglig kolkälla för att genomföra processen, till exempel korta fettsyror, etanol, 

metanol eller liknande (Persson 2005). Omvandlingen av nitrat till kvävgas sker via 

flera delsteg. Först oxideras nitrat till nitrit och i efterkommande steg produceras 

kväveoxid, dikväveoxid och kvävgas (reaktionsformel 2.2) (Metcalf & Eddy 1991). 

NO3
-
  NO2

- 
 NO  N2O  N2                                         (2.2) 

Kväveoxid, dikväveoxid (även känt som lustgas) och kvävgas är alla gasformiga 

produkter som släpps till atmosfären.  

2.2.1 Faktorer som påverkar denitrifikation  

Faktorer som påverkar denitrifikationsprocessen är (Henze et al 2002; Metcalf and Eddy 

1991): 
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 Koncentration av löst syre  

 Lättillgänglig kolkälla 

 Vattentemperatur 

 pH 

 Nitrathalt i vattnet 

 Tillgång till yta 

Den mest kritiska parametern för denitrifikation är koncentrationen av löst syre. Om 

koncentrationen är för hög kommer processen bli ofullständig eller upphöra helt. 

Bakterierna kommer då använda syre som oxidationsmedel och nitrathalten kommer 

inte reduceras. pH-värdet påverkar bakteriernas tillväxthastighet och optimalt pH ligger 

mellan 7 och 8, beroende på vilken bakteriekultur som finns. Vattentemperaturen 

påverkar, liksom vid nitrifikation, tillväxthastigheten hos bakterierna men även 

omvandlingshastigheten av nitrat (Metcalf & Eddy 1991). 

Att det finns nitrat i vattnet är viktigt för att denitrifikationen ska ske men den kan även 

ske om det finns nitrit tillgängligt (processen går från nitrit till kväveoxid och vidare). 

Det är en fördel att processen kan gå direkt från nitrit och det forskas på hur det skulle 

kunna utnyttjas. Det bildas både nitrat och nitrit under nitrifikation och båda dessa 

ämnen behöver omvandlas då de är giftiga för fiskar och människor (Livsmedelsverket 

2016).  

Denitrifikationsbakterierna behöver en lättillgänglig kolkälla i form av etanol eller 

liknande. En tumregel är förhållandet 50:7:1 (BOD:kväve:fosfor) vid celluppbyggnad
4
. 

Vanligen placeras denitrifikationssteget efter nitrifikationen vilket innebär att de 

lättnedbrytbara ämnena är slut. Därmed kan det vara nödvändigt för en fullständig 

denitrifikationsprocess att tillsätta en kolkälla (Metcalf & Eddy 1991).  

2.3 Ytor  

En parameter som påverkar de båda bakterieslagen (nitrifikation- och 

denitrifikationsbakterier) är att det finns tillgång till en yta att växa på. Ytor som till 

exempel suspenderade bärare och aktivt slam är vanliga. På ytan växer bakterier och 

skapar en biohud. En biohud skapas på alla ytor i vattnet; slampartiklar, väggar, botten, 

bärare. Om systemet utsätts för något gift eller annat störande som resulterar i att det 

yttre lagret bakterier på biohuden dör, finns fortfarande det inre lagret kvar. 

Slamtillväxten finns kvar och systemet kan återhämta sig snabbt. Fördelen med bärare 

är att ytan inte sköljs ut med vattnet, vilket är risken då slampartiklar utgör ytan. Finns 

bakterierna i en fri vattenmassa befinner de sig antingen på bassängbotten eller på 

slampartiklarna, de måste alltså ha en yta för att kunna växa (Metcalf & Eddy 1991). 

Nitrifikationsbakterierna och denitrifikationsbakterierna finns normalt inte i 

suspenderad form utan de kräver en yta att växa på
5
.  

                                                           
4
 Ola Holby Docent Karlstad universitet, mejlkontakt 3 mars 2016 

5
 Ola Holby Docent Karlstad universitet, mejlkontakt 17 maj 2016 
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2.4 Förhöjd nitrithalt 

Vid låga halter löst syre ackumuleras nitrit lätt och vid intermittent luftning är risken 

stor att syretillförseln inte är tillräcklig. Vid intermittent luftning används en och samma 

bassäng där en cykel innefattar en luftad fas och en oluftad fas. Den luftade fasen är 

oftast för kort för bakterierna och stressar lätt NOB vilket leder till nitrit inte oxideras 

och halterna ökar (Gustavsson 2011). Det samma gäller för den oluftade fasen; om den 

anoxiska perioden är för kort så tenderar koncentrationen av mellanprodukterna i 

reaktionsformel 2.2 att öka (Henze et al 2002).  

Då pH ökar kommer halten fri ammoniak (NH3) successivt öka i avloppsvattnet. Fri 

ammoniak verkar inhiberande (hämmande) för både AOB och NOB. Redan vid pH 

strax över 7 påverkas nitritoxidationen av fritt ammoniak. Mellan pH 7,1–8,1 inhiberas 

nitritoxidationen av fritt ammoniak delvist och vid pH över 8,1 inhiberas oxidationen 

helt (figur 2.3). När pH sjunker finns risk att halten salpetersyrlighet (HNO3) ökar i 

vattnet vilket även verkar inhiberande på bakterierna (figur 2.3). Mellan pH 4,5–5,5 

inhiberas tillväxthastigheten delvis och lägre pH innebär total inhibering. Att processen 

inhiberas delvis behöver inte betyda reducerad nitrifikationsgrad utan snarare att 

processen är långsammare och detta är viktigt att tänka på vid dimensionering av 

avloppsreningsverk (Henze et al 2002).  

Koncentrationen av nitrit förväntas följa koncentrationen av nitrat. Generellt sett brukar 

nitrithalten vara ca 10 % av nitrathalten
6
.  

                                                           
6
 Ola Holby docent vid Karlstads universitet, intervju 29 april 2016 

Figur 2.3. Hämmandet av nitritoxidation till 

följd av fri ammoniak samt salpetersyrlighet 

(Henze et al 2002) 
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2.5 Lustgas och metangas  

Det har länge varit känt att det finns en risk att biologisk avloppsvattenrening 

producerar lustgas som slutprodukt. Produktionsvägarna har inte varit helt klarlagda 

men senare forskning visar på att såväl autotrofa som heterotrofa mikroorganismer 

bildar lustgas. Vid nitrifikation kan ammoniumoxiderande bakterier bilda det enzym 

som krävs för att bryta ner nitrit till kväveoxid och sedan vidare till lustgas. Studier 

visar att processen är den dominerande källan till lustgasutsläppen (Arnell 2013). 

Lustgas är upp emot 300 gånger starkare växthusgas än koldioxid och bidrar till bland 

annat uttunning av ozonskiktet. Om ammoniumhalten är hög under aeroba förhållanden 

korrelerar det positivt med lustgasemissioner, detsamma gäller DO och nitrithalt. 

Samtliga parametrar bör därför hållas låga under anoxiska förhållanden för att minimera 

mängden emitterad lustgas under efterföljande aerob period (Westling 2013). Enligt 

Kåre Tjus
7
 vid IVL svenska miljöinstitutet är oftast lustgasemissionerna högre under 

den luftade perioden (vid intermittent luftad process) än oluftade perioden. Han menar 

på att lustgasen som bildas under denitrifikationen frigörs då syre bubblar genom 

vattnet men det kan även vara så att lustgasbildningen startar då vattnet syresätts. 

Metan bildas av mikroorganismer under anaeroba förhållanden, då inget löst eller 

bundet syre (bundet i till exempel NO3
-
) finns tillgängligt. Metangas kan bildas i flera 

olika processteg, bland annat vid slamhantering, i rötkammaren, i 

sedimenteringsbassänger och i delar av aktivslamsteget. I de biologiska bassängerna är 

det troligtvis två olika utvägar som dominerar vad som händer med inkommande metan 

som vid tidigare processteg redan bildats. Inkommande metan oxideras av heterotrofa 

mikroorganismer i luftningssteget eller avdrivs av syret under luftning. Sedan 2008 har 

utsläppen minskat men de är fortfarande höga varför det är av intresse att minska dess 

uppkomst (EPA 2016).  

  

                                                           
7
 Kåre Tjus IVL Svenska miljöinstitutet, mejlkorrespondens 3 maj 2016 
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Figur 3.1 Flödesschema över Skebäck avloppsreningsverk 

 

3. Beskrivning av avloppsreningsverket Skebäck 

Avloppsreningsverket Skebäck är beläget i Örebro kommun, ca 3 km från centrum, nära 

Svartån. Svartån mynnar ut i Hjälmaren, Sveriges till ytan fjärde största sjö. Örebro är 

befolkningsmässigt landets sjunde största kommun med drygt 144 200 invånare. Av 

dessa är cirka 85 % anslutna till avloppsreningsverket (år 2015). Skebäcksverket är 

dimensionerat för 180 000 personekvivalenter och under året 2015 var den 

genomsnittliga belastningen 143 000 personekvivalenter. Inom kommunen finns även 

ett flertal mindre reningsverk belägna utanför centrala Örebro.  

Det årliga medelflödet till verket år 2015 var 44 896 m
3
 per dygn. Avloppsvattnet består 

av hushållsspillvatten, industriellt avloppsvatten samt avloppsvatten från allmän 

verksamhet (kommun, landsting m.m.).  

3.1 Drift- och processbeskrivning av Skebäcks avloppsreningsverk 

Först i reningsprocessen är det mekaniska reningssteget (figur 3.1). I gallret avskiljs 

rens och vid sandfånget avskiljs sand och andra tunga partiklar. I 

försedimenteringsbassängen avskiljs slam som bildats. Slammet från steget kallas 

primärslam och innehåller organiskt material, kväve och fosfor (Persson 2005).  
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Det efterföljande reningssteget är biologisk rening där mikroorganismer bryter ner bland 

annat organiskt kol till koldioxid och vatten genom bildandet av cellmassa. 

Mikroorganismerna kan även utnyttja föroreningar i avloppsvattnet som föda och rena 

vattnet från oorganiskt material. Mikroorganismerna kräver näringsämnen för sin 

celluppbyggnad vilket innebär att en del av fosforn och kvävet i avloppsvattnet binds till 

cellerna (så kallad assimilation). Assimilationen räcker sällan för att klara reningskraven 

men är en del i reningsprocessen. Mikroorganismerna förökar sig och de utgör det som 

kallas sekundärslam (Persson 2005).  

I en aktiv slamprocess behandlas det försedimenterade avloppsvattnet i en luftad 

bassäng. I bassängen är det en hög koncentration av mikroorganismer samt kraftigt 

luftinblås. På Skebäcks avloppsreningsverk har man en aktivslam-bassäng som är 

intermittent luftad. Som nämnts tidigare innebär intermittent luftning att vattnet är 

syresatt/syrefritt i perioder. Under den luftade perioden är det tänkt att nitrifikation ska 

ske och under den oluftade perioden ska denitrifikation ske. Två perioder skapar 

tillsammans en cykel. 

Bredvid den intermittent luftade bassängen finns en aktivreturslamsprocess-bassäng 

(ARP) och en hydrolysbassäng (figur 3.2). Till ARP-bassängen förs slammet som 

sedimenterat i mellansedimenteringsbassängen, vilket är bassängen efter den 

intermittent luftade bassängen. Vid hög belastning och högt inkommande flöde fungerar 

ARP-bassängen som en buffert för bioslammet (Purenova 2014). Det innebär att de 

bakterier som spolas bort med det höga flödet kan återinföras från ARP-bassängen. 

ARP-bassängen tar dessutom hand om rejektvattnet, det vatten som pumpas från 

slambehandlingen, vilket är kväverikt. I hydrolysbassängen bildas lättnedbrytbar 

kolkälla genom hydrolys av långa kolkedjor till korta kolkedjor, som är tillgängligt för 

denitrifikationsbakterierna. Därigenom minskar behovet av extern kolkälla, som annars 

skulle köpas in. Slammet från hydrolysen pumpas till den intermittent luftad bassängen 

under den oluftade fasen, då denitrifikationsbakterierna kräver en kolkälla
8
.  

 

                                                           
8
 Terese Sundvall processingenjör Skebäck avloppsreningsverk, intervju den 17 februari 2016 

Figur 3.2 Flödesschema över det biologiska reningssteget (en linje)  

ARP 

Intermittent luftad 

Hydrolys 

Överskottsslamuttag 

Mellansedimentering 
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Skebäcksverkets biologiska reningssteg, med start vid den intermittent luftade 

bassängen, är uppdelat på fyra identiska linjer. Det innebär att flödet delar upp sig på 

fyra vägar, i fyra likadana biologiska reningssteg. De är placerade parallellt bredvid 

varandra och varje linje innefattar en intermittent luftad bassäng, en ARP-bassäng, en 

hydrolysbassäng samt mellansedimenteringsbassänger. Flödet från 

mellansedimenteringsbassängerna är uppdelat på fyra linjer men innan flödet når 

kemsteget har det gått ihop till ett flöde (figur 3.3). I figur 3.3 visas pilar från de olika 

bassängerna till en rektangel som benämnts ”provtagning”. Hit tas flöde från varje 

bassäng för provtagning av vattnet men det återförs inte till alla bassängerna, vilket ses i 

figuren.    

Det sista steget är kemisk behandling av avloppsvattnet. Den kemiska reningen sker 

med järnsulfat som fällningskemikalie, och möjlighet till stödfällning med 

polyaluminiumklorid. Tillsättning av järnsulfat sker i sandfånget samt innan den 

biologiska luftningsbassängen. Det kemiska reningssteget innefattar även 

flockningsbassänger där flockningsmedel tillsätts för att slammet lättare ska 

sedimentera.        

Det renade avloppsvattnet värmeväxlas av E-on för värmeåtervinning och leds sedan, 

via en utloppskanal, till Svartån.  Inom avloppsreningen ingår även slambehandling och 

på Skebäck förtjockas slammet och sen stabiliseras genom rötning. Vattnet som pressas 

ur slammet vid avvattning i centrifugen (kallas rejektvatten) återförs till ARP-

bassängerna. Slammet uppfyller kraven för certifieringssystemet Revaq. Det innebär att 

reningsverket utövar ett aktivt uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbättringar och 

är öppen med all information (Science partner 2016). Efter långtidslagring samt 

salmonellakontroll på Atleverket eller direkt hos lantbrukare används slammet som 

gödningsmedel på åkermark.  

Linje 1 

Linje 2 

Linje 4 

Linje 3 

F-sed 

Provtagning 

Kem-

steg 

Figur 3.3 Hur flödet delar sig på de fyra linjerna samt flöde till provtagning. Från F-sed 

(försedimentering) kommer mekaniskt behandlat vattenflöde 
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Den producerade rötgasen uppgraderas huvudsakligen till fordonsgas. Gasen används 

bland annat till att driva innerstadsbussarna i Örebro.   

3.1.1 Den intermittent luftade bassängen 

Bassängen med intermittent luftning är designad med så kallade racetracks som gör att 

vattnet naturligt blir totalomblandat. Omrörare är även placerade i bassängen som gör 

att vattnet samt syret blandas i bassängen. Det går att styra perioder antingen på tid eller 

på ammoniumhalt. Tiden på perioderna brukar, på Skebäcksverket, ställas in på 150 

minuter luftat och 90 minuter oluftat, alltså en cykel på 240 minuter. Processen styrs 

oftast efter ammoniumhalt av den anledningen att det ska kontrolleras och reduceras. 

För att få syre till vattnet används bottenluftare som är placerade i ca 3/4 av bassängen. 

Cirkulationen i bassängen är så pass kraftig att det inte krävs bottenluftare i hela 

bassängen.  

När periodernas tid styrs efter ammoniumhalt mäts ammonium i bassängen, vilket 

indirekt motsvarar inkommande ammoniumkoncentration. Ammoniumhalten mäts med 

en jonselektiv elektrod som mäter momentana värden i bassängen. Mätaren är placerad i 

en provtagningsbarack belägen nära biosteget. Ett visst ammoniumintervall är inställt 

som styr luftningens start och stopp. Till exempel om gränsvärdena 4 mg/l och 8 mg/l 

(mg ammonium/l vatten) tillämpas innebär det att då ammoniumhalten understiger 4 

mg/l stängs luftningen av. När ammoniumkoncentrationen sedan överstiger 8 mg/l 

startar luftningen igen. Syretillförseln kör antingen för fullt eller är helt avstängd. 

Fördelar med ammoniumstyrning är att det kan spara energi (beroende på vad man byter 

ifrån) och det kan bidra till en mer robust styrning som kräver mindre tillsyn av 

operatörer (Åmand 2015). En nackdel, som talats om i delkapitel 2.3, är att bakterierna 

lätt blir stressade vilket kan påverka reningsgraden i vattnet (Gustavsson 2011).  

Som en extra säkerhet, för att inte bakterierna ska missgynnas, används överstyrning på 

tid. Det innebär att om det är hög belastning och ammoniumhalten inte sjunker kommer 

syretillförseln efter x antal minuter att stängas av. Detsamma gäller åt andra hållet, om 

ammoniumhalten inte stiger över gränsvärdet startar tillslut luftningen. Detta för att 

undvika att luftning eller icke luftning sker konstant.  

Inkommande vatten varierar beroende på tid på dygnet och på året. Det finns parametrar 

som går att styra över, som till exempel halten suspenderade ämnen i bassängen. Halten 

går att öka eller minska genom att ta ut mer eller mindre överskottsslam ur bassängerna. 

Andra parametrar såsom inkommande flöde är svårt att styra. Därför styrs periodernas 

längd olika i bassängerna och under året.  
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4. Metod  

Arbetet inleddes med en litteraturstudie där syftet var att utreda vanliga orsaker till 

nitrithaltens ökning. Nitritanalyser utfördes i bassänglinje två och fyra.  

4.1 Bestämmande av nitritkoncentration 

För att mäta nitrit-kväve användes nitritkyvettest, LCK 341, från HACH. Metoden 

mäter nitrit mellan 0,015-0,6 mg/l och enligt tillverkaren har metoden en felmarginal på 

2-3 %. Provet filtrerades och analyserades i HACH Langes spektrofotometer, DR 2800. 

I samband med de två första provtagningarna i bassäng fyra uppmättes lustgas- och 

metangasemissioner av IVL svenska miljöinstitutet. Deras mätinstrument placerades i 

den intermittent luftade bassängen och i närheten av instrumentet togs nitritprover.  

Provtagningstillfällena ägde rum enligt tabell 1. Under de två första provtagningarna i 

bassäng fyra var processen tidsstyrd efter 150 minuter luftad period och 90 minuter 

oluftad period.  

Tabell 1 Provtagningsdatum i de olika bassängerna 

 

De två första proverna i en provtagningsserie togs med fem minuters mellanrum vid 

start av en luftningsperiod. Fram till oluftad period hämtades prover med 30 minuters 

mellanrum. Vid start av oluftad period togs 3 prover med 5 minuters mellanrum och 

sedan hämtades prover med 30 minuters mellanrum fram till periodens slut.  

En processförändring genomfördes i bassäng fyra och ny provtagning utfördes. 

Luftningen styrdes vid det tillfället efter ammoniumhalten. Provtagningsschemat blev 

annorlunda då de inledande proverna togs med 10 minuters mellanrum, vilket var i 

slutet av en luftad period. Följande prover togs med 30 minuters mellanrum och vid 

start av nästkommande luftningsperiod hämtades tre prover med 5 minuters mellanrum. 

Ytterligare två prover togs, med 30 minuters mellanrum. pH uppmättes i bassängen och 

tre mätningar gjordes; två under den luftade fasen och en under den oluftade fasen.  

Nya prover togs i bassänglinje fyra efter installation av en ny blåsmaskin. Schemat för 

provtagningen var likt de tidigare med tre prover vid start av oluftad fas och två prover 

vid start av luftad fas. Proverna under oluftad fas hämtades med 30 minuters mellanrum.  

I bassäng två utfördes provtagningar vid två separata tillfällen. Syre uppmättes vid det 

andra provtillfället med hjälp av en portabel syremätare.  

 Bassäng 2 Bassäng 4 

Provtagning 1 30/3 – 16 14/3 – 16 

Provtagning 2 2/5 – 16 21/3 – 16 

Provtagning 3  7/4 – 16  

Provtagning 4  6/5 – 16 
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4.2 Modellering 

För att överblicka systemet användes datorprogrammet Cactus Eye. Programmet 

användes för framtagning av bland annat halten löst syre i bassängerna, hur nitrat- och 

ammoniumhalt varierar samt längd på en cykel. Momentana värden ses i programmet 

och mäts med instrument placerade i en provtagningsbarack belägen nära bassängerna 

(se figur 3.3). Wilab LIMS är ett annat program som användes och här registrerar 

personalen på laboratoriet sina resultat från olika analyser. Mätvärden i form av BOD7 

(mg O2/l på 7 dagar) och fosfathalt i vattnet nyttjades härifrån för att utreda förhållandet 

dem emellan. Medelvärde på alkalinitet togs även fram med hjälp av Wilab LIMS. Hur 

de framtogs av laboratoriets personal ses i tabell 2.  

Tabell 2 Metod för att ta fram värden på valda parametrar 

Parameter Metod 

pH SS EN ISO 10523:2012 

Alkalinitet SS EN ISO 9963-2, utg.1 

BOD7 SS EN 1899-1 utg.1 

Syre  ISO 17289:2014 

Ammonium som kväve Teacator AN 5220 rev.5 (FIA) 

Ammonium som kväve Lange LCK 303 (rörmetoden) 

Nitrat som kväve Teacator AN 5201 rev.2 (FIA) 

Nitrat som kväve Lange LCK 339 (rörmetoden) 

Nitrit som kväve Lange LCK 341 (rörmetoden) 

Fosfat som fosfor SS 028126 utg. 2 

 

4.3 Slamålder 

För beräkning av slamålder används vanligen ekvation 4.1 (Metcalf & Eddy 1991). För 

slamåldersberäkningar togs medelvärde på flöden samt koncentration bioslam (mg SS/l) 

fram över tidsperioden 15 februari till 12 maj.   

  𝑆𝑅𝑇 =
𝑉∗𝑋

𝑄𝑤∗𝑋𝑟+𝑄𝑒∗𝑋𝑒
      (4.1) 

SRT = Sludge retention time (slamålder) [timmar] 

V = Volym på intermittent luftad bassäng [m
3
] 

X = Halt bioslam i intermittent luftad bassäng [mg SS/l] 

Qw = Utgående flöde med överskottsslam, till slamhantering [m
3
/h] 

Xr = Halt bioslam i returflöde (halt bioslam i ARP-bassängen) [mg SS/l] 

Qe = Utgående flöde, renat vatten [m
3
/h] 

Xe = Halt bioslam i renat vattenflöde [mg SS/l]  

Utgående flöde från de biologiska bassängerna beräknades med en massbalans. Där det 

utgående flödet är detsamma som inkommande flöde subtraherat med 

överskottsslamflöde.  
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ARP-bassängen och hydrolysbassängen medförde osäkerheter gällande 

slamålderberäkning enligt ekvation 4.1. Ekvation 4.2
9
 användes istället för att beräkna 

slamåldern i bassäng fyra samt bassäng två.  

𝑆𝑅𝑇 =
𝑉∗𝑋+𝑉𝑎𝑟𝑝∗𝑋𝑟

𝑄𝑤∗𝑋𝑟+𝑄𝑒∗𝑋𝑒+𝑄ö𝑠𝑏𝑎𝑟∗𝑋
        (4.2) 

Varp = Volymen på ARP-bassängen [m
3
] 

Qösbar = Flödet som tas till provtagningsbaracken och inte kommer tillbaka, tas endast 

med för beräkning i bassänglinje tre och fyra [m
3
/h] 

Från samtliga bassänger tas ett flöde, som antogs vara 4 m
3
/h, in till 

provtagningsbaracken
10

. Flödet från bassäng fyra tas till provtagningsbaracken men förs 

sedan till bassäng ett (se figur 3.3). Utgående flöde som användes i formel 4.2 var 

inkommande flöde subtraherat med överskottsslamflödet samt flödet till 

provtagningsbaracken. Given data för beräkningarna ses i tabell 3. 

Tabell 3 Medelvärden som användes vid beräkning av slamålder 

Förkortning Linje 4 Linje 2 

V [m
3
] 2880 2625 

X [mg SS/l] 2290 2599 

Varp [m
3
] 700 675 

Xr [mg SS/l] 6859 6117 

Qw [m
3
/h] 3,1 5,6 

Qe [m
3
/h] 632,9  403,4 

Xe[mg SS/l] 16 10 

Qösbar [m
3
/h] 4 0 

 

För att på ett annat sätt utreda slamåldern undersöktes vilka bakterier som faktiskt finns 

i slammet, genom att studera det i mikroskop.  

4.4 Mätningar av lustgas- samt metangasemissioner 

Mätningarna utfördes av IVL Svenska miljöinstitutet med hjälp av en huv. Huven 

placerades på ytan där emissionerna av intresse fanns och mätte metangas- och 

lustgasutsläpp från den punkten. Bildade gaser fångades upp under huven och leddes till 

en mätare som mätte lustgas- samt metangashalterna (Carlsson 2012).  

  

                                                           
9
 Terese Sundvall processingenjör Skebäck avloppsreningsverk, mejlkontakt samt muntlig diskussion 21 

april 2016 
10

 Terese Sundvall processingenjör Skebäck avloppsreningsverk, intervju 15 april 2016 
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5. Resultat  

Resultatet visade sjunkande nitrithalt under oluftad period och ökande under luftad 

period. Kurvan för nitritkoncentrationen följer kurvan för koncentrationen av nitrat. 

Slamåldersberäkning i bassänglinje fyra gav resultatet 281 timmar, motsvarar 11,7 

dygn. Slamåldern i bassänglinje två blev 286 timmar som motsvarar 11,9 dygn. 

Inkommande flöde till linje fyra var 640 m
3
/h och till linje två 409 m

3
/h.  

Vid mikroskoperingen upptäcktes filamentbildande bakterier, klockdjur med mera
11

.  

5.1 Varierande parametrar  

Under försöksperioden varierade inkommande flöde och inkommande temperatur enligt 

figur 5.1. Det inkommande flödet till reningsverket delas sedan upp på de fyra 

bassänglinjerna (figur 3.2). Medelflödet under provtagningsperioden (14/3-6/5 2016) till 

linje fyra var 650 m
3
/h och till linje två 400 m

3
/h. Lägst temperatur under 

provtagningsperioden var 9,2 °C och högst temperatur var 14,2 °C. Under året (2015) 

var den lägsta temperaturen 8,7 °C och den högsta 18,4 °C. I bassäng fyra mättes även 

pH, som låg mellan 6,9 och 7,0. 

Alkaliniteten låg i snitt på 256 mg HCO3
-
/l (motsvarar 4 mekv/l) under 

provtagningsperioden. BOD7 i försedimenteringsbassängerna var under provperioden 

127 mg/l i genomsnitt. Fosforhalten, i form av koncentrerad fosfat-fosfor, hade ett 

medelvärde på 2 mg/l under provperioden. Oorganiskt kväve under perioden var 25 

mg/l och det innefattar ammonium samt nitrat+nitrit uppmätt på laboratoriet. Kvoten 

mellan kol, kväve och fosfor var 127:25:2.  

 

                                                           
11

 Carina Bäckström laboratoriepersonal vid Skebäck avloppsreningsverk, intervju 16 maj 2016 
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I de båda provtagningsbassängerna varierar ammonium-, nitrat- och syrehalt samt 

koncentration suspenderat material enligt figur 5.2, 5.3, 5.3 samt figur 5.4.   
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Figur 5.2 Hur nitrat- och syrehalt varierar under perioden 2016-03-01 till 2016-06-05 

Figur 5.3 Hur halt suspenderade ämnen och ammoniumhalt varierar under perioden 2016-03-

01 till 2016-06-05 
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Figur 5.5 Hur halt suspenderade ämnen och ammoniumhalt varierar under perioden 2016-03-01 
till 2016-06-05 
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Figur 5.7 Nitrithalt jämfört ammonium-, nitrat- samt syrehalt 160321, gråzonen 

indikerar luftad period 
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5.2 Bassänglinje fyra 

De första provtagningarna visade att nitrithalen ökar då vattnet syresätts och sjunker då 

syretillförseln stängs av (figur 5.6). Provtagningen som genomfördes veckan efter gav 

liknande resultat (figur 5.7).  

 

 

Figur 5.6 Nitrithalt jämfört ammonium-, nitrat- samt syrehalt 160314, gråzonen 

indikerar luftad period 
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Figur 5.8 visar resultatet då luftstyrningen förändrades i linje fyra. Resultatet blev 

detsamma med ökande nitrithalt under syresatt period och sjunkande nitrithalt under 

oluftad period.  

I alla tre diagram (5.6–5.8) ses samma trend; nitrithalten följer tydligt nitrathalten. 

Ammoniumhalten sjunker under den luftade fasen vilket pekar på att det finns 

ammoniumoxiderande bakterier i slammet. Efter blåsmaskinernas avstängning sjunker 

syrehalten vilket tyder på syreförbrukande material i vattnet. I både figur 5.6 och figur 

5.7 börjar ammoniumreduktionen att avta efter drygt en timme, grafens lutning planar 

ut. I figur 5.8 sjunker nitrithalten långsammare än i de andra två. Halten nitrit är inte 

lika hög efter processförändringen.  

De sista provtagningarna som togs i bassänglinjen, efter att nya blåsmaskiner 

installerats, gav liknande utfall som de första provtagningarna (gällande nitrithalten).  

5.3 Bassänglinje två  

Syrehalt redovisas inte i bassänglinjens resultat av den anledningen att syremätaren 

under tiden för provtagningarna visat felaktiga värden. Under provtagningarna styrdes 

periodernas tid efter ammoniumhalten.  

Den första provtagningen visade sjunkande nitrithalt i slutet av oluftad period men vid 

start av luftningsperiod ökar det igen (figur 5.9). Nitrathalten stiger under luftad period 

och nitrithalten följer till en början nitrathalten men börjar sjunka nedåt efter drygt en 

timmes luftning.  

Figur 5.8 Nitrithalt jämfört ammonium-, nitrat- samt syrehalt 160407, gråzonen 

indikerar luftad period 
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Vid det andra provtagningstillfället (figur 5.10) sjunker nitrithalten sakta under luftad 

fas och fortsätter sjunka under oluftad fas. Under luftad period låg syret omkring 8,9 

mg/l och under oluftad period omkring 0,4 mg/l.  
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Figur 5.9 Nitrithalt jämfört ammonium- och nitrathalt 160330, gråzonen 

indikerar luftad period 

Figur 5.10 Nitrithalt jämfört ammonium- och nitrathalt 160502, gråzonen 

indikerar luftad period 
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5.4 Lustgas- och metangasemissioner uppmätta av IVL Svenska 

miljöinstitutet 

Under veckorna som mätningarna genomfördes visade det sig att de dagar som huven 

inte fick tillsyn gav mätningarna inte mycket information. Resultatet från de dagar som 

huven bevakades visas i tabell 4 och tabell 5. Under de dagar som mätningar gjorts är 

lustgasutsläppen högre under luftad fas. Metangasemissionerna visar samma trend med 

ökade utsläpp vid luftad period. 

Tabell 4 Resultat från IVL Svenska miljöinstitutets mätningar av lustgasemissioner från den 

intermittent luftade bassängen 

Placering Datum & tid Luftat/oluftat ppm lustgas 

Luftad zon  16/3 -16  

10:04-10:34 

Luftat 6,2 

Oluftad zon  16/3-16 

13:20-14:10 

Oluftat 0,2 

Luftad zon, 

nära inlopp 

17/3-16 

08:38-09:01 

Oluftat 6,3 

Luftad zon, 

nära inlopp 

17/3-16 

09:02-11:34 

Luftat 3,7 

Luftad zon, 

nära inlopp 

5/4-16 

10:02-10:52 

Oluftat 4,1 

Luftad zon, 

nära inlopp 

5/4-16 

10:52-12:00 

Luftat 4,4 

 

Tabell 5 Resultat från IVL Svenska miljöinstitutets mätningar av metangasemissioner från den 

intermittent luftade bassängen 

Placering Datum & tid Luftat/oluftat ppm metangas 

Luftad zon  16/3 -16  

09:20 

Luftat 145 

Oluftad zon  16/3-16 

11:20 

Oluftat 19 

Luftad zon, 

nära inlopp 

17/3-16 

08:30 

Oluftat 21 

Luftad zon, 

nära inlopp 

17/3-16 

09:15-09:37 

Luftat 116 

Luftad zon, 

nära inlopp 

5/4-16 

10:04-10:52 

Oluftat 18 

Luftad zon, 

nära inlopp 

5/4-16 

10:53-11:50 

Luftat 117 
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6. Diskussion  

Det visade sig att ökning av nitrithalt skedde under den luftade fasen. Vetskap om att 

nitrit bildas under aeroba förhållanden fanns men i och med att verket inte använder sig 

av tillsättning av en extern kolkälla misstänktes ett annorlunda resultat. Att nitrithalten 

ökar under den luftade fasen beror till viss del på att nitrathalten ökar men den största 

anledningen är att de nitritoxiderande bakterierna blir stressade. När de blir stressade 

och inte gynnas kommer inte nitrit oxideras till nitrat, vilket ses i figur 5.6–5.10. 

Processförändringarna som genomfördes var för att gynna det bakterieslaget.  

6.1 Bassänglinje 4 

I bassänglinje fyra sågs förändring i nitritkoncentration efter ändrad luftningstid (figur 

5.8). Det kan bero på att de nitritoxiderande bakterierna fick längre tid att växa och 

anpassa sig efter förhållandet som rådde. Belastningen är lägre under provtagningen än 

vid de två tidigare provtagningarna (figur 5.6 och 5.7). Nitrithalten ökar med samma 

hastighet som tidigare men luftningen stängs av vid tidigare tillfälle och därför syns det 

inte lika tydligt då kurvorna studeras. Både ammoniumhalten och nitrathalten är lägre 

och tillsammans medför det en lägre nitrithalt.  

Som även nämnts i resultatet planar grafen för ammoniumreduktionen ut (figur 5.6 och 

5.7) vilken tyder på minskad ammoniumreduktion. Ett alternativ är att försöka bryta 

luftningen då reduktionen ser ut att minska för att snabbare nå nitrioxidation i oluftad 

period. Om ammoniumreduktionen börjar avta och luftningen stängs av kan den 

stigande nitrithalten vända och reduceras tidigare, reduktion sker när luftningen stängs 

av i enlighet med figur 5.6–5.8. Det skulle vara ett steg i rätt riktning men det finns 

svårigheter gällande styrning av luftning. Ett alternativ vore att styra efter 

ammoniumgrafens lutning och när grafens lutning inte sjunker tillräckligt fort stängs 

luftningen av. Det kan dock ge svårigheter åt andra hållet då ammoniumkoncentrationen 

stiger snabbt under oluftad period, vilket ses i figurerna. Det kan gå att lösa genom att åt 

det hållet styra efter ammoniumhalt i bassängen, för i slutänden är det utsläpp av 

ammonium som det framtida kravet omfattar.  

Utplaningen i ammoniumreduktion kan bero på att inkommande 

ammoniumkoncentration är för hög för att bakterierna ska hinna med att bryta ner den. I 

figur 5.6 och 5.7 ses att då ammoniumreduktionskurvan planar ut fortsätter nitrithalten 

att öka. När luftningen stängs av kommer denitrifikationsbakterierna omvandla både 

nitrit och nitrat (figur 5.6–5.10) vilket innebär att nitrithalten kommer börja sjunka. 

Ammoniumkoncentrationen kommer bli högre under oluftad period och styrgränsen för 

högsta tillåtna ammoniumgräns måste ökas om inte blåsmaskinerna ska starta efter en 

kort period. Det medför att medelkoncentrationen av ammonium, över dygnet, kommer 

öka. Alltså kommer koncentrationen av nitrit gynnas men inte ammoniumhalten.  

6.2 Bassänglinje två 

Under provtagningarna i bassänglinje två strulade syremätaren som ger momentana 

värden på löst syrehalt i vattnet. Det ses i figur 5.2 där syrehalten är konstant. Det var av 

den anledningen som en portabel syremätare användes vid det andra 

provtagningstillfället och resultatet visade tillräckliga syrehalter under de båda 
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perioderna (luftad och oluftad). Under den första provtagningen sjunker nitrithalten 

under den luftade perioden (figur 5.9), vilket inte följer mönstret för någon av de 

tidigare provtagningarna i bassänglinje fyra. Trenden ses även i figur 5.10, dock inte 

lika tydligt. De nitritoxiderande bakterierna i bassänglinjen har trivts och därmed 

oxideras en del av nitriten. Att nitritkurvorna inte ser lika ut beror på att de gjordes vid 

olika tidpunkter (olika belastningar) samt olika månader, temperaturen skiljer sig. 

Nitrithalten sjunker sakta vilket beror på att oxidationen som bakterierna genomför är en 

långsam process.  

En tredje provtagning skulle ha genomförts i bassäng två. Planen var att utreda om 

tillsättning av en kolkälla kunde påverka nitritoxidationen. På grund av fördröjning från 

leverantör och tekniska problem med en av pumparna hann inte tillsättningen starta 

under detta arbete. Förhoppningen var att tillsättningen skulle sänka nitrathalten under 

den oluftade fasen. Nitrat skulle omvandlas snabbare och därmed skulle nitrithalten 

sjunka. Vid start av luftad fas skulle både nitrat- och nitrithalten vara låg och under 

fasen skulle inte halterna bli lika höga som de blev i figur 5.6–5.10. Resultatet skulle bli 

en minskad medelkoncentration av nitrit över dygnet. Det är en teori som jag delar med 

Terese Sundvall på reningsverket men den skulle behöva stödjas med provtagningar 

efter tillsättning av kolkälla.  

6.3 Varierande faktorer 

Under provtagningarna hade ett schema lagts fram för hur prover skulle tas. Problemet 

som uppstod var då luftningen styrdes efter ammoniumhalten vilket medföljde att 

schemat blev svårt att följa. I provtagningsbaracken fanns ingen dator som kunde visa 

när luftning skulle startas/stoppas men en skärm som visade ammoniumhalt fanns att 

tillgå. Svårigheten låg i att luftningsperioderna oftast gick så långt att 

tidsstyrningsgränsen nåddes och luftningen stängdes av på grund av det, vilket inte 

visades på skärmen i provtagningsbaracken. Vid ett flertal gånger studerades den 

fysiska bassängen men det var även då svårt att upptäcka när det var luftat och inte. Det 

inkommande flödet rörde om kraftigt i vattnet och bildade bubblor som lätt misstogs för 

luftbubblor. Luftningen stängdes av utan min vetskap och därmed togs inte prover 

direkt vid luftningens avslut utan några minuter in i oluftad period.  

Temperatur var den parameter som först undersöktes då den har stor inverkan på 

slamåldern. Temperaturen låg inom ramen för att nitrifikation skulle kunna ske utan 

extremt höga slamåldrar. Lägst temperatur under provtagningarna var 9,2 °C och 

beräkningarna visade en slamålder på nästan 12 dagar i båda bassängerna. Bakterierna 

som sågs under mikroskoperingen påvisar även ett friskt slam med lagom mängd av 

bakteriearterna. Filamentbildande bakterier vill man inte ha för mycket av men heller 

inte för lite och de ska sitta på rätt ställen i slammet. Personalen hjälpte mig vid 

mikroskoperingen och menade på att slammet såg bra ut och det var lagom mängd 

filamentbildande bakterier. Klockdjur fanns en hel del och de påvisar goda 

slamegenskaper samt en hög slamålder. I figur 5.6–5.10 ses även att det finns 

nitrifierande och denitrifierande bakterier i och med att processerna fungerar som de 

ska. Det är de ammoniumoxiderande bakterierna som behöver högst slamålder och 

eftersom det tydligt ses en ammoniumreduktion i resultatet (figur 5.6–5.10) anses att 

slamåldern är tillräckligt hög för att nitritoxiderande bakterier bör existera i slammet. 

Eftersom alla bakterier som efterfrågas finns i slammet uppstår konkurrens dem 
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emellan. De konkurrerar om näringsämnen och syre. En orsak till att de nitritoxiderande 

bakterierna inte gynnas i bassänglinje fyra kan vara för de konkurreras ut.  

pH uppmättes i samband med nitritprovtagning och det visade sig att pH-värdet inte 

varierade markant vid fasändring. Det förvånade mig med tanke på att 

nitrifikationsprocessen sänker alkalinitet i vattnet, men i och med det försvann 

misstankar om fritt ammoniak samt salpetersyrlighet i vattnet. Alkaliniteten i vattnet är 

inte låg (4 mekv/l) men den är inte över 5 mekv/l vilket är gränsen för att inte pH 

påverkas markant av nitrifikation. Därmed borde pH ändrats, vilket det även gör, men 

det håller sig inom gränsen för att inte bakterierna skall hämmas av fritt ammoniak samt 

salpetersyrlighet.  

Syrehalten i bassängerna är tillräcklig under båda faserna. Det är en liten fördröjning 

innan blåsmaskinerna startas/stängs av men det är inte mycket som går att göra åt. 

Syrehalten under luftningsperioden ligger stabilt runt 9,5 mg/l i bassäng fyra och 

omkring 8,9 i bassäng två. Värdena är tillräckliga för att nitrifikation ska ske i samband 

med reduktion av andra ämnen. Under den oluftade fasen är syrehalten tillräckligt låg, 

omkring 0,3 mg/l, för att denitrifikation ska ske (gäller i båda bassängerna). 

Förhållandet kol:kväve:fosfor är till viss del begränsat av fosfor, men inte så att det har 

större betydelse för uppbyggnaden av nya celler. Förhållandet rekommenderas vara 

50:7:1 och ligger här på 63:12:1.  

Vid ombyggnation valdes processutformningen i biosteget främst för att slippa bygga ut 

bassängerna som redan fanns. Fokus låg på arbetsmiljön; slippa bygga ut, 

energieffektivisering; inte använda mer energi än nödvändigt, utsläppskrav; att klara av 

de framtida utsläppskrav (som misstänktes komma) och kemikalier; inte använda mer 

än som behövdes. Att utnyttja aktivt slam gav bakterierna yta att växa på och den ytan 

är teoretiskt sätt tillräcklig för att rätt bakterier ska kunna växa.  

6.4 Lustgasemissioner 

Resultatet har granskats av IVL Svenska miljöinstitutet och deras tolkning av resultatet 

lyder: 

   Enligt ovan (tabell 4 och tabell 5) uppskattas utsläppen av lustgas till 

ca 1200 kg lustgas.  Detta utsläpp motsvarar att 0,15 % av allt 

inkommande kväve omvandlas till lustgas. Denna siffra är låg jämfört 

med andra motsvarande reningsverk i Sverige som IVL mätt utsläpp 

på. De utsläppsmätningar i Sverige som IVL antingen utfört själva 

eller tagit del av, har varierat från 0,14 % - 1,7 % av inkommande 

kväve, med ett genomsnitt på 0,83 %. (Eller då mer riktigt 0,75 % om 

även denna mätning tas med) Utsläppen kan dock variera från år till år 

på samma reningsverk.
12

 

Enligt IVL svenska miljöinstitutet är det relativt låga lustgasutsläpp från reningsverket 

men det är svårt att säga exakt vad det beror på. Att gaserna skulle påverka nitrithalten 

är svårt att tro, med tanke på att resultatet visar låga halter. Då lustgashalten är låg (lägre 

                                                           
12

 Kåre Tjus IVL Svenska miljöinstitutet, mejlkorrespondens 13 maj 2016 
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än på andra verk) tyder det på väl fungerande processer. Vad gäller metangasutsläppen 

är det svårt att säga om de är högre än vanligt då inte så många andra mätningar gjorts
13

.  

  

                                                           
13

 Kåre Tjus IVL Svenska miljöinstitutet, mejlkorrespondens 16 maj 2016 
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7. Slutsats 

Syftet med arbetet var att finna vart i processen som nitrithalten ökar och i bassänglinje 

fyra sker ökningen under den luftade fasen. I bassänglinje två fungerar processen som 

den ska och nitrithalten börjar sjunka under luftad fas. Mitt arbete har uteslutit en 

processförändring i form av förlängd luftstyrning, som visade sig otillräcklig, och nu 

kan arbetet fortsätta på reningsverket.  
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8. Framtida arbete 

Det finns processförändringar som bör utredas i framtiden och tillsammans med detta 

examensarbete är förhoppningen att nitritproblematiken kan lösas. Tillsättning av extern 

kolkälla och hur den påverkar nitrithalten bör undersökas. När ammoniumkravet är satt 

finns kunskap om vilka gränser för ammonium som kan användas. Fokus bör därefter 

ligga på att optimera luftstyrningen så att rätt sorts bakterier gynnas.    
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