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SAMMANFATTNING 
Detta arbete består av en utvärdering av kvävereningen vid åtta avloppsreningsverk samt 

en litteraturstudie avseende kommande förändringar av kraven på kväverening. Utvärde-

ringen omfattar förutspådd och nuvarande belastning, reningsresultat, resursförbrukning 

och erfarenheter från driften. De verk som har studerats är Västra Stranden, Himmerfjärds-

verket, Hammargård, Lindholmen, Ölmanäs, Nynäshamn, Strängnäs och Margretelund. 

Data och information om de olika avloppsreningsverken har samlats genom miljörapporter, 

platsbesök och intervjuer med driftspersonal och tjänstemän samt opublicerat arbetsmate-

rial så som driftsinstruktioner och analysprotokoll.   

I dagsläget regleras kraven på kväverening främst av avloppsdirektivet (91/271/EEG) och 

Naturvårdsverkets Föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (SNFS 

1994:7). Kväverening krävs vid utsläpp av avloppsvatten i havs- och kustområden från 

Norska gränsen till och med Norrtälje kommun. För reningsverk i storleksklassen 10 000- 

100 000 pe gäller ett riktvärde på 15 mg Ntot/l eller 70 % kvävereduktion och för reningsverk 

> 100 000 pe gäller ett riktvärde på 10 mg Ntot/l eller 70 % kvävereduktion. Kraven på kvä-

verening kan dock komma att skärpas som en följd av Sveriges åtaganden i BSAP (Baltic Sea 

Action Plan) och vattenmyndigheternas arbete med EU:s ramdirektiv för vatten 

(2000/60/EG). I det förslag till nationell åtgärdsplan som Naturvårdsverket (2009a) har tagit 

fram för genomförandet av BASP föreslås att en kväveavskiljning på 80 % ska krävas vid alla 

avloppsreningsverk större än 10 000 pe och att ytterligare krav ska ställas på avloppsre-

ningsverk större än 100 000 pe. Vad vattenmyndigheternas arbete kommer att leda till i 

kvävefrågan är oklart men det kan leda till att kraven på kväverening skärps vid utsläpp till 

vattendrag som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status på grund av 

övergödning. 

Samtliga studerade verk, undantaget Strängnäs, klarar gällande gräns- och riktvärden för 

BOD, Tot-N och Tot-P i utgående vatten. Strängnäs klarar gränsvärdena för BOD och Tot-P 

men överskred år 2007 och 2008 riktvärdet för Tot-N i utgående vatten, detta beror delvis 

på att verkets kväverening byggdes om under 2007 och sedan startades upp igen under 

2008. Verkens avskiljningsgrader avseende Tot-N varierade 2008 mellan 53-85 %. Två av 

verken, Hammargård och Ölmanäs, hade avskiljningsgrader över 80 %. Dessa två verk hade 

även de lägsta halterna Tot-N och NH4-N i utgående vatten. Båda verken klarar av att hålla 

en fullständig nitrifikation (<1 mg NH4-N/l i utgående vatten) året runt. Övriga verk har en-

dast fullständig nitrifikation periodvis, vanligtvis under sommarmånaderna.    

För samtliga verk gäller att belastningen under år 2008 var mindre än den dimensionerande 

belastningen, med två undantag; flödesbelastningen på Västra Stranden samt kväve- och 

flödesbelastningen på Strängnäs avloppsreningsverk. Dimensioneringen av samtliga under-

sökta verk, undantaget Nynäshamn, har gjorts utifrån en antagen belastning på 70 g 

BOD7/pe, d. Den aktuella belastningen per pe ligger dock lägre. I medeltal belastas verken 

med 63 g BOD7/ansluten person, d och då har ingen hänsyn har tagits till övriga anslutning-

ar, t.ex. industrier, varför belastningen per pe i själva verket är ännu lägre. 

En nyckeltalsanalys avseende verkens resursförbrukning har gjorts och kWh/kg NH4-Nox, 

kWh/ kg OCPred, kg COD tillsatt/ kg Tot-Nred och mol Me/mol Pred har funnits vara användba-
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ra nyckeltal. Jämförelser av nyckeltal mellan olika avloppsreningsverk ska dock göras med 

stor försiktighet då verken drivs under olika förhållanden och med olika förutsättningar. 

Nyckeltal kan däremot med fördel användas för att följa utvecklingen vid ett enskilt re-

ningsverk från år till år för att se förändringar i effektiviteten. 
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SUMMARY 

This report consists of an evaluation of the nitrogen removal at eight wastewater treatment 

plants as well as a literature study regarding upcoming changes in requirements for nitro-

gen removal. The evaluation of the plants covers the predicted and actual load, treatment 

outcomes, resource consumption and experiences from the operation. The wastewater 

treatment plants that have been studied are Västra Stranden, Himmerfjärdsverket, Ham-

margård, Lindholmen, Ölmanäs, Nynäshamn, Strängnäs and Margretelund. Data and infor-

mation on the various wastewater treatment plants have been collected through environ-

mental reports, site visits and interviews with operational staff and officials as well as un-

published material such as operating instructions and analysis protocols. 

The current demands for nitrogen removal in Sweden are mainly governed by the urban 

wastewater directive (91/271/EEC) and the Swedish Environmental Protection Agency's 

regulations concerning urban wastewater treatment (SNFS 1994:7). Nitrogen removal is re-

quired for discharges of wastewater into the marine and coastal areas from the Norwegian 

border to the municipality of Norrtälje. For plants in the size  10 000 - 100 000 pe a nitrogen 

content below 15 mg Ntot /l or nitrogen removal of 70 % is required and for plants with a 

load greater than 100 000 pe a nitrogen content below  10 mg Ntot /l or a nitrogen removal  

of 70 % is required. The requirements for nitrogen removal might be increased as a result of 

Sweden's commitments in the BSAP (Baltic Sea Action Plan) and the water authorities' work 

with the EU Water Framework Directive (2000/60/EC). The Swedish Environmental Protec-

tion Agency has produced a proposal for a national action plan for the implementation of 

the BASP in which it suggests that a nitrogen removal of 80 % will be required for all 

wastewater treatment plants with a load greater than 10 000 pe, and that additional re-

quirements might be imposed on plants with a load greater than 100 000 pe.  The effect of 

the water authorities' efforts in the nitrogen issue is still unclear but it may lead to more 

stringent requirements on nitrogen removal for discharges of wastewater into natural wa-

ters that do not achieve good ecological status due to eutrophication.  

All the studied plants, except Strängnäs, manages to keep the discharge levels of BOD, Tot-

N and Tot-P below the stipulated limit and target values. Strängnäs met the requirements 

for BOD and Total-P, but exceeded the target value for Tot-N in 2007 and 2008, this is partly 

due to a reconstruction of the nitrogen removal step in 2007. The reduction rate for Tot-N 

at the different plants in 2008 ranged between 53-85 %. Two of the plants, Hammargård 

and Ölmanäs, had reduction rates above 80 %. These two plants also had the lowest levels 

of Tot-N and NH4-N in the discharged water. Both plants are capable of keeping a full nitrifi-

cation (<1 mg NH4-N/l in the discharged water) throughout the whole year. The other 

plants only have complete nitrification periodically, usually during the summer months.  

The load in 2008 was less than the design load for all the plants, with two exceptions; the 

flow at Västra Stranden and the flow and the nitrogen load at Strängnäs.  The design of all 

the studied plants, except Nynäshamn, has been based on an assumed load of 70 g 

BOD7/pe, d. The current load per pe, however, is lower.  The average load on the plants is 

63 g BOD7/connected person, d and then no consideration is taken to the industrial load, so 

the load per pe is in fact even lower.   
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 Key performance indicators for plant efficiency have been studied and kWh/kg NH4-Nox, 

kWh/kg OCPred, kg COD added/kg of Tot-Nred and mol Me/mol Pred have been found to be 

useful indicators. Comparison of performance indicators between different sewage treat-

ment plants should be done with great caution since all plants are operated under different 

circumstances and with different conditions. Key performance indicators can however with 

advantage be used in order to follow the development at an individual plant from year to 

year to see changes in plant efficiency. 
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1 INTRODUKTION 
I mitten av 1980-talet började krav på kväveavskiljning ställas på kustnära avloppsrenings-

verk större än 10 000 pe i södra Sverige (Svenskt vatten 2007b). Dessa krav kom att domi-

nera utvecklingen av den Svenska avloppsbranschen under 1990-talet (Isgård 1998) och 

kväverening har sedan dess varit ett ständigt aktuellt ämne. 

Vid förra sekelskiftet släpptes avloppsvatten från tätorter och industrier ut helt obehandlat 

i närmaste recipient. Under 1990-talets första hälft började dock problem med dålig lukt 

och fiskdöd på grund av syrebrist i vattnet uppmärksammas på flera håll i landet. Syrebris-

ten berodde på de ökande utsläppen av organiskt material med avloppsvattnet från tätor-

terna. För att komma tillrätta med problemen började avloppsreningsverk med biologisk 

rening att byggas. Den första svenska anläggningen byggdes i Skara 1911 men det tog 

många år innan utbyggnaden kom igång på allvar (Svenskt vatten 2007a). Under 1960-talet 

konstaterades att många sjöar och vattendrag kring större tätorter var eutrofierade (över-

gödda) p.g.a. utsläpp av avloppsvatten. Sjöar växte igen och problem med algblomningar 

blev allt vanligare. 1968 infördes därför statliga bidrag för avloppssanering vilket ledde till 

att utbyggnaden av kommunala reningsverk tog fart (Naturvårdsverket 2008b). Eutrofie-

ringen i sjöar och vattendrag berodde till stor del på utsläppen av fosfor med avloppsvatt-

net varför reningsverken som byggdes under denna tid utformades med biologisk rening 

och fosforavskiljning.    

Under 1980-talet började forskare ifrågasätta om det verkligen var fosfor, och inte kväve, 

som var den begränsande faktorn i de marina kustvattnen. Detta var, och är fortfarande, 

inte helt okontroversiellt (Formas 2006 samt Naturvårdsverket 2006). Fullskaleexperiment 

med minskad fosforreduktion och ökad kvävetillförsel genomfördes i Himmerfjärden och 

slutsatsen blev att produktionen av organiskt material i kustområdet begränsades av kväve 

hela året förutom vid blomningar av kvävefixerande blågröna alger då fosfor begränsar till-

växten (Isgård 1998).  Förhållandena i de havsbassänger (Skagerrak, Kattegatt, Öresund, 

Egentliga Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken) som omger Sverige skiljer sig mycket åt 

sinsemellan vad det gäller djup, salthalt, vattenomsättning och tillgång på näringsämnen. 

Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Egentliga Östersjön och Bottenhavet har konstaterats vara 

påverkade av eutrofiering. Av dessa anses Skagerrak, Kattegatt och Egentliga Östersjön vara 

kvävebegränsade varför krav på kväverening har kommit att ställas vid utsläpp av avlopps-

vatten till dessa.     

År 2006 fanns totalt 475 kommunala avloppsreningsverk med en anslutning på mer än 

2 000 pe i Sverige, av dessa var 74 verk utbyggda för kväverening (Naturvårdsverket 2008b). 

Kraven på kväverening gäller idag avloppsreningsverk dimensionerade för en anslutning 

över 10 000 pe men strängare krav är att vänta och kan då komma att gälla även mindre 

verk.  

I detta sammanhang kan det vara intressant att göra en studie av ett antal avloppsrenings-

verk med krav på kväverening för att se vilka typer av kväverening som används, vilka re-

ningsresultat som uppnås och hur stor resursförbrukningen är vid verken. 
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2 SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR 
Syftet med detta examensarbete var att utvärdera kvävereningen vid ett antal svenska av-

loppsreningsverk med avseende på förutspådd och nuvarande belastning, reningsresultat, 

resursförbrukning och erfarenheter från driften. I detta ingick att föreslå, beräkna och ut-

värdera nyckeltal avseende verkens resursförbrukning. Utöver detta har en undersökning 

gjorts av vilka krav på kväverening som kan förväntas komma i framtiden och vad de aktuel-

la avloppsreningsverken har för förutsättningar att nå dessa. 

2.1 Avgränsningar 

Utvärderingens fokus ligger på verkens kväverening men eftersom det inte går att isolera 

denna från den övriga avloppsvattenreningen så har även verkens BOD-reduktion och fos-

foravskiljning studerats om än inte i samma utsträckning. 

Det är enbart verkens avloppsvattenbehandling som har studerats, slamhanteringen t.ex. 

har helt utelämnats. Rejektvatten från slamavvattning innehåller ofta höga kvävehalter och 

rejektvattenhanteringen kan därför vara av betydelse för verkets kväverening.  Inom detta 

arbete har det dock inte funnits utrymme att studera verkens rejektvattenhantering närma-

re. I beskrivningen av verken anges enbart vilka verk som har separat rejektvattenhantering 

och vilka som återför rejektvattnet till verkets inlopp.  

Inga egna provtagningar eller mätningar har gjorts inom projektet utan utvärderingen har 

baserats på befintliga data som tillhandhållits av huvudmännen för de olika avloppsrenings-

verken. 

Avseende verkens resursförbrukning så har varken finansiella eller personella resurser be-

handlas.  

Undersökningen kom i slutändan att omfatta 8 stycken avloppsreningsverk. Antalet valdes 

utifrån att det gjorde det möjligt att visa på bredden av tekniker för kväverening samtidigt 

som det gav möjligt att ge en lite mer fördjupad bild av de enskilda verken.   
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3 MATERIAL OCH METOD 
Arbetet har bestått av dels en litteraturstudie och dels en undersökning av de aktuella av-

loppsreningsverken. Litteraturstudien innefattade en utredning avseende nuvarande och 

framtida reningskrav samt grunderna inom biologisk kväveavskiljning och olika tekniker för 

kväverening. Undersökningen av verken innefattade insamlig av data och information rö-

rande respektive verk och dess kväverening samt analyser av reningsresultat, resursför-

brukning och erfarenheter från driften.  

3.1 Val av verk 

De verk som ingick i undersökningen, se Tabell 1, valdes i samarbete med SWECO som initi-

erat projektet. Främst valdes verk där SWECO har varit inblandade i designarbetet. Verken 

valdes utifrån belastning, teknik för kväverening och geografi. Det var önskvärt att få en 

spridning både avseende belastning och reningsteknik. Geografin spelade en roll då det var 

önskvärt att kunna göra platsbesök vid samtliga verk.   

Tabell 1 Studerade verk. 

Verk Typ av kväverening Dimensionerande 
belastning 

Kommun  

Västra Stranden Aktivslam, fördenitrifikation 143 000  pe Halmstad  

Himmerfjärdsverket Aktivslam, efterdenitrifikation  300 000 pe Botkyrka  

Hammargård Aktivslam i Quattro Denipho 52 000 pe Kungsbacka  

Lindholmen Aktivslam i OCO 34 000 pe Norrtälje  

Ölmanäs Aktivslam i SBR 11 000 pe Kungsbacka  

Nynäshamn Aktivslam i SBR, våtmark 20 000 pe Nynäshamn  

Strängnäs Suspenderade bärare, våtmark 25 000 pe Strängnäs  

Margretelund Suspenderade bärare 40 000 pe Österåker  

 

3.2 Insamling av uppgifter 

Data och information om de olika avloppsreningsverken har insamlats genom miljörappor-

ter, platsbesök, intervjuer med driftspersonal och tjänstemän samt opublicerat arbetsmate-

rial så som driftinstruktioner och analysprotokoll.  En sammanställning över tillhandahållet 

material och kontakter vid respektive verk finns i bilaga 1.  

3.2.1 Data och analyser 

Samtliga medelhalter och mängder i inkommande och utgående avloppsvatten är beräkna-

de utifrån uppmätta halter och flödet vid respektive provtagningstillfälle. Angivna årsme-

delvärden är beräknade på 52 dygns- eller veckoprover. I de fall medelvärden för år 2009 

används anges hur många prover resultaten är baserade på.    

Vid samtliga verk sker kontinuerlig mätning och registrering av inkommande och utgående 

flöde. Flödesproportionella dygns- och veckoprover tas på inkommande och utgående vat-

ten för analys av BOD7, COD, Tot-N, NH4-N, Tot-P i enlighet med vad som föreskrivs i SNFS 

1990:14. Den provtyp och provtagningsfrekvens som föreskrivs för respektive parameter 

ses i Tabell 2. Samtliga analyser inom den obligatoriska kontrollen görs enligt svensk stan-

dard vid ackrediterat laboratorium. 
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Tabell 2 Provtyp och provtagningsfrekvens för BOD7, COD, Tot-N, NH4-N, Tot-P och SS i inkommande 
och utgående avloppsvatten (SNFS 1990:14). 

 Provtyp/Frekvens Parameter 

Inkommande vatten 1 dygnsprov/vecka 
1 veckoprov/vecka 

BOD7, Tot-N 
P-tot, COD 

Utgående vatten 1 dygnsprov/vecka 
1 veckoprov/vecka 
2 veckoprov/månad 

BOD7, Tot-N, NH4-N 
Tot-P 
COD 

  

Vid verken sker även ytterligare provtagning av avloppsvattnet, utöver den obligatoriska 

kontrollen, för att kontrollera och styra reningsprocessen. Dessa prover analyseras ofta av 

organisationens eget laboratorium. Exempelvis analyseras även halten NH4-N i inkomman-

de vatten på Himmerfjärdsverket, Lindholmen, och Nynäshamns avloppsreningsverk.   

Kväveinnehållet, Tot-N och NH4-N, i det avskiljda slammet analyseras, tillsammans med en 

rad andra parametrar, 12 ggr/år vid samtliga verk. Uppgifter om slammets innehåll har dock 

inte erhållits från Himmerfjärden, Västra Stranden och Nynäshamn. 

3.3 Beräkning av massbalanser 

För att åskådliggöra verkens reningsresultat och för att visa i vilken form det inkommande 

kvävet lämnar avloppsreningsverken har massbalanser för kväve beräknats, se Figur 1. 

Massbalanserna är i huvudsak beräknade enligt den metod som presenteras av Morling 

(2009). Det är viktigt att påpeka att massbalanserna i detta fall omfattar hela vattenbe-

handlingen och inte bara de biologiska reningssteg där den huvudsakliga kväveavskiljningen 

sker. Massbalanser för samtliga verk finns redovisade i bilaga 2 och är beräknade på årsme-

delvärden för 2008, utom för Himmerfjärdsverket där massbalansen avser de 30 första 

veckorna 2009. Utifrån massbalanserna har sedan vidare beräkningar gjorts.  

 

Figur 1 Massbalans för kväve över ett helt avloppsreningsverk. 
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Vid beräkningen av massbalanserna har kvävet i inkommande vatten huvudsakligen anta-

gits bestå av organiskt kväve (Org-N) eller ammonium (NH4-N). För de verk där halten NH4-

N analyseras i inkommande vatten har Org-N beräknats som skillnaden mellan Tot-N och 

NH4-N. För de verk där NH4-N inte analyseras i inkommande vatten har Org-N antagits utgö-

ra 30 % av Tot-N och resterande 70 % har antagits vara NH4-N (Morling 2009). 

Slammets kväveinnehåll har beräknats utifrån resultaten av verkens slamanalyser. För 

Himmerfjärden, Västra Stranden och Nynäshamn har slammets totala kväveinnehåll, i brist 

på andra uppgifter, antagits vara 5 % av den BOD mängd som avskiljs vid verket i enlighet 

med vad som föreslås av Morling (2009). För Nynäshamns del har ingen speciell hänsyn ta-

gits till det kväve som avskiljts i verkets våtmark utan massbalansen har beräknats på sam-

ma sätt som för övriga verk.  

Halten organiskt kväve i utgående vattnet har, enligt vad som angivits av Morling 2009, an-

tagits vara ca 1 mg/l då de inkommande totalkvävehalterna inte överskrider 50 mg/l. NO3-N 

i utgående vatten har sedan beräknats enligt ekvation 1. 

NO3-Nutg = Tot- Nutg – Org- Nutg – NH4- Nutg (Ekvation 1) 

Den kvävgas, N2, som avges till luften vid denitrifikationen mäts inte utan beräknas som en 

resthalt enligt ekvation 2. Även en del NO2 avges till luften men i det följande bortses från 

detta och allt kväve som avgår till luften antas göra detta i form av kvävgas (N2). 

N2 = Tot- Nink – Tot- Nutg – Tot-Nslam   (Ekvation 2) 

3.4 Pe och OCP 

Pe, personekvivalenter, är ett begrepp som används för att ange belastningen på ett av-

loppsreningsverk. Antalet pe ska inte förväxlas med antalet anslutna personer utan beräk-

nas utifrån verkets BOD-belastning. Pe-begreppet gör det möjligt att räkna samman hus-

hålls- och industribelastning. I detta arbete definieras 1 pe som en belastning motsvarande 

70 g BOD7/d , i enlighet med vad som anges i EU:s avloppsdirektiv (91/271/EEG).  

Begreppet OCP, Oxygen Consumption Potential, har myntats av Halvar Ødegaard, professor 

vid Trondheims universitet, och är ett mått på vattnets syreförbrukande innehåll och tar 

hänsyn till både primär (oxidation av BOD och NH4-N) och sekundär (nedbrytning av den 

biomassa kväve- och fosforutsläppen ger upphov till) syreförbrukning i recipienten (Morling 

2010, personlig kommentar). OCP kan användas för att beskriva ett avloppsreningsverks re-

ningsresultat med en enda parameter. Följande ekvation används för beräkning av OCP. 

OCP = BOD + 4 Tot-N+14Tot-N+100Tot-P (Ekvation 3) 

3.5 Nyckeltal för resursförbrukning 

Ett delsyfte i detta arbete har varit att ta fram lämpliga nyckeltal för att relatera de stude-

rade avloppsreningsverkens resursförbrukning till de reningsresultat som uppnåtts och att 

sedan använda dessa nyckeltal i utvärderingen av verken. Nyckeltal kan sägas vara effektivi-

tetsindikatorer som underlättar jämförelser mellan olika processer. Det är dock viktigt att 

påpeka att det är omöjligt att göra en rättvis jämförelse mellan olika avloppsreningsverk då 

alla verk drivs under olika förhållanden och med olika förutsättningar.  
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Kvävereningen förbrukar framförallt resurser i form av el som används för luftning av nitri-

fikationssteget. Mest lämpligt vore därför, som bl.a. Ingildsen et al (2002) föreslår, att an-

vända ett nyckeltal som relaterar mängden NH4-N som nitrifierats vid verket till den el som 

förbrukats för luftning. Majoriteten av de undersökta verken har dock inte kunnat presen-

tera uppgifter om hur mycket el som förbrukas specifikt för luftningen utan enbart en total 

siffra för hela verkets elförbrukning. Därför har kWh el/kg NH4-Nox beräknat på verkets tota-

la elförbrukning valts som nyckeltal för kvävereningen. Det är dock uppenbart att det är 

svårt att relatera avskiljningsgraden för en enskild parameter till hela verkets elförbrukning. 

Ett alternativ kan då vara att, som Karlsson (1996) föreslår, istället relatera verkens totala 

elförbrukning till den minskning som åstadkoms av avloppsvattnets OCP. Därför har även 

kWh el/kg OCPred valts som nyckeltal. Som ytterligare jämförelse har även kWh el/m3 valts 

som nyckeltal. Nyckeltal för avloppsreningsverk uttrycks enligt Olsson (2008) ofta som för-

brukning per m3 behandlat vatten trots att det långtifrån alltid är ett relevant mått. Detta 

eftersom resursförbrukningen inte enbart styrs av behandlad vattenmängd utan också till 

stor del påverkas av vattnets innehåll av organiskt material och näringsämnen. Om hänsyn 

enbart tas till vattenflödet kan t.ex. ett reningsverk som har ett stort inläckage i sitt led-

ningsnät få ett oförtjänt bra resultat. I detta fall kan det ändå vara intressant att använda 

kWh el/m3 som nyckeltal och jämföra resultaten med antalet kWh el/kg OCPred för att bely-

sa skillnader mellan de olika verken.  

Förutom elförbrukningen kan kvävereningens resultat även relateras till reaktorernas vo-

lym, vilket tidigare har gjorts av t.ex. Ingildsen et al (2002). Avskiljningen av NH4-N bör då 

relateras till kvävereningens luftade volym och avskiljningen av Tot-N till den totala volym 

som utnyttjas för kväverening. Denna uppdelning lämpar sig dock bäst för mer traditionella 

aktivslam- eller biofilmanläggningar med separata oxiska och anoxiska zoner. Vid verk med 

periodisk luftning, där nitrifikation och denitrifikation sker i samma volym men vid olika tid-

punkter, är denna uppdelning, mellan luftad och total volym, däremot ogörlig. Då en majo-

ritet, fem av åtta, av de undersökta verken använder kväverening med periodisk luftning 

har kg Tot-Nred/m3 reaktor, d valts som nyckeltal.  

För de verk som har efterdenitrifikation med tillsats av extern kolkälla används även kg till-

satt COD/ kg Tot-Nred som nyckeltal. De kolkällor som används vid verken är etanol och me-

tanol. Vid beräkningen har det syreförbrukande innehållet i kolkällorna antagits vara 2 kg 

COD/ kg etanol respektive 1,25 kg COD/ kg metanol.  

Fosforreningen förbrukar främst resurser i form utav fällningskemikalier. Den kemiska fäll-

ningen sker genom tillsats av kemikalier innehållande antingen järn- eller aluminiumjoner. 

För att kunna jämföra tillsatsen av olika typer av fällningskemikalier har mol Me/mol Tot-

Pred valts som nyckeltal för fosforreningen i enlighet med vad som föreslås av bl.a. Balmér 

(2000). 
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4 LITTERATURSTUDIE KVÄVERENING 
I europeisk och svensk lagstiftning regleras vilka avloppsreningsverk som måste genomföra 

kväverening och i vilken utsträckning denna rening ska ske. För de reningsverk som har krav 

på kväverening finns det ett antal olika metoder som kan användas för kväveavskiljningen, 

vanligast är biologiska metoder men det finns även fysikaliska och kemiska metoder.  

Nedan följer en redogörelse över gällande lagstiftning inom området samt bestämmelser 

som kan komma att påverka de framtida kraven på kväverening därefter beskrivs de mikro-

biologiska processer som biologisk kväveavskiljning grundar sig på samt de vanligast före-

kommande teknikerna för kväverening.   

4.1 Gällande lagar och kommande krav 

Var och i vilken utsträckning kväverening behöver ske regleras av EU:s avloppsdirektiv och 

svensk lagstiftning. Kraven på kväverening kan i framtiden också komma att påverkas av 

bl.a. vattenmyndigheternas arbete med avloppsdirektivet och de åtaganden som Sverige 

gjort inom östersjösamarbetet. Utöver en eventuell skärpning av lagstiftningen har förslag 

på ekonomiska styrmedel som premierar dem som bedriver långtgående kväverening tagits 

fram av Naturvårdsverket (2009b). 

4.1.1 Avloppsdirektivet 

År  1991 antog EU Rådets direktiv av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tät-

bebyggelse (91/271/EEG), allmänt kallat avloppsdirektivet. Syftet med direktivet är att 

skydda miljön från skadlig inverkan till följd av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse 

samt vissa industrisektorer. 

Enligt direktivet ska avloppsvatten från tätorter med mer än 2000 pe genomgå sekundär 

vattenbehandling innan det släpps ut i recipienten. Minimikrav för kvaliteten hos det be-

handlade avloppsvattnet finns avseende BOD5, COD och suspenderade partiklar, SS.  

Vid utsläpp av avloppsvatten i recipienter som klassas som känsliga p.g.a. att de konstate-

rats vara eutrofierade eller kunna bli eutrofierade inom en nära framtid ställs krav på mer 

långtgående vattenbehandling för tätorter med mer än 10 000 pe. För dessa områden finns 

ytterligare bestämmelser angående kvaliteten på det behandlade avloppsvattnet. Renings-

kraven gäller utsläpp av kväve och fosfor och är ställda dels som maximal utgående kon-

centration och dels som minsta reningsgrad, se Tabell 3.  

Tabell 3 Krav för utsläpp från avloppsreningsverk i känsliga områden (91/271/EEG).   

Parameter Maximal utgående koncentra-
tion 

Minsta procentuella 
reduktion** 

Fosfor totalt 2 mg/l (10 000 - 100 000 pe) 
1 mg/l (>100 000 pe) 

80 

Kväve totalt* 15 mg/l (10 000 -100 000 pe) 
10 mg/l (>100 000 pe) 

70-80 

*Med kväve totalt avses summan organiskt kväve, ammoniakkväve, nitratkväve 
   och nitritkväve.  
 ** reduktion i förhållande till inflödets belastning. 
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I avloppsdirektivet anges att värdena för antingen koncentration eller procentuell reduktion 

ska gälla och tillämpas på den ena eller båda parametrarna beroende på de lokala förhål-

landena. Kraven gäller alla avloppsreningsverk som ligger inom samma avrinningsområde 

som en känslig recipient och som bidrar till föroreningen av denna. Detta gäller t.ex. av-

loppsreningsverk i inlandet vars utsläpp via sjöar och vattendrag transporteras till känsliga 

kustområden.  Kraven behöver dock inte tillämpas för alla enskilda reningsverk i känsliga 

områden om det kan bevisas att den sammanlagda belastningen från samtliga reningsverk i 

området reduceras med minst 75 % avseende total kvävemängd. 

Enligt Naturvårdsverket (2003) har samtliga havsbassänger runt Sveriges kust (Bottenviken, 

Bottenhavet, Egentliga Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerak) klassats som känsliga 

med avseende på fosforutsläpp. Vidare framgår att havsbassängerna från Norrtälje till 

norska gränsen (Egentliga Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerak) dessutom har klas-

sats som känsliga för utsläpp av kväve. Samtliga inlandsvatten har klassats som känsliga för 

fosforutsläpp och vissa inlandsvatten har även klassats som mer eller mindre känsliga för 

utsläpp av kväve.  

4.1.2 Svensk lagstiftning 

Bestämmelserna i EU:s avloppsdirektiv har implementerats i Svensk lagstiftning genom Na-

turvårdsverkets Föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (SNFS 1994:7). I 

föreskrifterna anges bl.a. begränsningsvärden för utsläpp av kväve i avloppsvatten från tät-

bebyggelse med mer än 10 000 pe i havs- och kustområden från Norska gränsen till och 

med Norrtälje kommun. För reningsverk i storleksklassen 10 000- 100 000 pe gäller ett rikt-

värde på 15 mg Ntot/l eller 70 % kvävereduktion och för reningsverk > 100 000 pe gäller ett 

riktvärde på 10 mg Ntot/l eller 70 % kvävereduktion. Dessa bestämmelser ska även tillämpas 

på avloppsreningsverk där utsläpp sker i avrinningsområden som avvattnas till havs- och 

kustområden från norska gränsen till och med Norrtälje kommun och som bidrar till förore-

ningen av dessa. 

Utsläppsvillkoren för ett enskilt avloppsreningsverk regleras i verkets tillstånd. Enligt miljö-

balken klassas utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och tillstånd måste sö-

kas för samtliga anläggningar dimensionerade för mer än 2000 pe. Tillståndsgivande myn-

dighet är länsstyrelsen. Naturvårdsverket (2008b) uppger att det vid tillståndsprövningen 

även, med stöd av försiktighetsprincipen i 2 kap 3§ miljöbalken, kan ställas krav på kväve-

rening vid mindre avloppsreningsverk eller i andra recipienter än vad som anges i SNFS 

1994:7 om det anses nödvändigt utifrån de lokala förhållandena.  

4.1.3 Kvävestämningen 

I september 2007 väckte EU-kommissionen talan mot Sverige och anklagade staten för att 

inte ha uppfyllt sina skyldigheter enligt avloppsdirektivet. Kommissionen menade att Sveri-

ge inte hade ordnat så ”… att samtliga utsläpp från reningsverk för avloppsvatten från tät-

bebyggelse som härrör från tätorter med mer än 10 000 personekvivalenter (pe) som sker 

direkt i de känsliga områdena eller deras avrinningsområden uppfyller de tillämpliga kraven 

i bilaga 1 till direktiv 91/271” (EG-domstolen 2009). Detta mål (C-438/07) kallas allmänt 

kvävestämningen.  
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Sverige bestred kommissionens krav och hävdade att kväverening inte behövs i inlandet el-

ler i kustbandet norr om Norrtälje kommun då utsläpp av kväve inte har någon inverkan på 

eutrofieringsnivån i dessa områden. Sverige menade att man måste utgå från de speciella 

förhållanden som råder i olika delar av havet och att hänsyn ska tas till den naturliga kväve-

retention som sker innan avloppsvatten som släppts ut i sötvattensamlingar når havet (EG-

domstolen 2009). I sitt svaromål delade Sverige upp landets 141 reningsverk för tätorter 

med mer än 10 000 pe i fem grupper. I grupp 1 finns avloppsreningsverk som Sverige anser 

uppfyller kraven i avloppsdirektivet medan grupp 2 och 3 innehåller verk som landet med-

ger inte uppfyller direktivets krav. Verken i grupp 2 saknar utrustning för kväverening och 

vid verken i grupp 3 bedrivs kväverening men inte i tillräcklig utsträckning. I grupp 4 och 5 

finns avloppsreningsverk som Sverige inte anser behöver någon särskild kväverening då ut-

släppen från dessa verk inte bidrar till eutrofiering av känsliga områden. Verken i grupp 4 är 

belägna i södra Sveriges inland och anses inte behöva särskild kväverening då tillräckligt 

med kväve avlägsnas genom naturlig retention under det att vattnet transporteras till de 

kvävekänsliga kustvattnen. Grupp 5 innehåller verk vars utsläpp, direkt eller indirekt, rinner 

ut i Bottenviken och Bottenhavet vilka inte anses vara känsliga för utsläpp av kväve. 

Ett förslag till avgörande i målet lades fram i mars 2009 och i oktober 2009 kom den officiel-

la domen som underkände kommissionens talan. Domstolen menade att det inte undan-

tagslöst krävs kväverening vid utsläpp av avloppsvatten till recipienter som klassats som 

känsliga utan att det avgörande är de lokala förhållandena samt om utsläppen bidrar till 

förorening av känsliga områden. Detta innebär att krav på kvävereduktion inte kan ställas 

på samtliga svenska avloppsreningsverk med mer än 10 000 pe utan att en separat prövning 

alltid ska göras. Hänsyn ska tas till de lokala förhållandena och det måste finnas ett orsaks-

samband mellan utsläppen och föroreningen av de känsliga områdena för att krav på kvä-

verening ska kunna ställas (EG-domstolen 2009).  

Vad det gäller verken i grupp 5 så anges i domen att domstolen inte anser att kommissio-

nen lyckats styrka att Bottenhavet är känsligt för kväveutsläpp eller att utsläpp i Bottenvi-

ken (som i sig inte är påverkad av eutrofiering) bidrar till eutrofieringen av Egentliga Öster-

sjön. Mot denna bakgrund konstaterar domstolen att kommissionen inte har styrkt att kvä-

verening behövs vid samtliga reningsverk större än 10 000 pe med utsläpp i Bottenhavet 

och Bottenviken. Angående verken i grupp 4 så konstateras i domen att det inte finns några 

bestämmelser i avloppsdirektivet som hindrar att naturlig kväveretention kan anses utgöra 

en godtagbar metod för avlägsnande av kväve. Domstolen anser inte heller att kommissio-

nen har kunnat styrka att den sammanlagda effekten av kvävereduktionen vid de aktuella 

verken (i genomsnitt 30 %) och den naturliga kväveretentionen inte är tillräcklig för att upp-

fylla kraven i avloppsdirektivet. Avsaknaden av kväverening vid verken i grupp 4 anses där-

för inte strida mot bestämmelserna i avloppsdirektivet. 

Domstolen dömer dock Sverige för att inte avloppsreningsverken i grupp 2 och 3 uppfyller 

kraven i avloppsdirektivet. För dessa 34 avloppsreningsverk kan regeringen komma att krä-

vas på böter (Lind, 2009).  
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4.1.4 Baltic Sea Action Plan 

Baltic Sea Action Plan, BSAP, antogs i november 2007 av miljöministrarna i länderna kring 

Östersjön och EU- kommissionen. Målet med BSAP är att uppnå en god ekologisk status i 

Egentliga Östersjön, Öresund och Kattegatt till år 2021 (Naturvårdsverket 2009a). Detta mål 

är sedan uppdelat i fyra delmål; Östersjön opåverkad av övergödning, liv i Östersjön opå-

verkat av farliga ämnen, en gynnsam bevarandestatus av Östersjöns biologiska mångfald 

och miljövänlig sjöfart i Östersjön. Enligt planen ska Östersjöländerna ta fram nationella åt-

gärdsplaner till 2010. För övergödning gäller det att åtgärderna ska vara genomförda år 

2016, med undantag för vissa åtgärder inom avloppssektorn.  

Enligt den preliminära överenskommelsen mellan länderna ska Sverige minska sina antro-

pogena kväveutsläpp till Egentliga Östersjön, Öresund och Kattegatt med totalt 20 800 

ton/år till 2021 (detta kan komma att justeras ner något då det pågår en revidering av be-

räkningarna). I det förslag till nationell åtgärdsplan som Naturvårdsverket (2009a) har tagit 

fram redovisas åtgärder som ger en möjlig minskning av kvävebelastningen med ca 15 000 

ton/år. I planen föreslås omfattande åtgärder inom jordbruket, ökad kväverening vid av-

loppsreningsverk, minskade närsaltsutsläpp från skogsindustrin, minskade utsläpp av kvä-

veoxider från industri, vägtrafik och sjöfart, förbättrad rening av enskilda avlopp och stor-

skalig musselodling.  

I förslaget till åtgärdsplan slår Naturvårdsverket (2009a) fast att kvävebelastningen från av-

loppsreningsverken kan minskas ytterligare genom behandling av dagvatten, efterpolering 

av avloppsvatten i våtmarker, åtgärder mot bräddningar samt förbättrad teknik vid avlopps-

reningsverken. Tre alternativ för krav på kvävereduktion vid avloppsreningsverk med direk-

ta eller indirekta utsläpp till Egentliga Östersjön, Öresund och Kattegatt presenteras. 

 Alternativ 1 innebär att alla reningsverk dimensionerade för mer än 2000 pe ska 

genomföra åtgärder för att uppnå en kväveavskiljning på 70 %. Detta förväntas ge 

en utsläppsminskning på ca 1 400 ton N/år till en kostnad av ca 140 kr/kg N. 

 Alternativ 2 innebär att alla reningsverk dimensionerade för mer än 2000 pe ska 

genomföra åtgärder för att uppnå en kväveavskiljning på 80 %. Detta förväntas ge 

en utsläppsminskning på ca 4 300 ton N/år till en kostnad av ca 92 kr/kg N. 

 Alternativ 3 innebär att alla reningsverk dimensionerade för mer än 2000 pe ska 

genomföra åtgärder för att nå ca 2 mg N/l i utgående vatten genom efterdenitrifi-

kation. Detta alternativ bedöms ligga nära den tekniskt rimliga gränsen och väntas 

ge en utsläppsminskning på ca 8 800 ton/år till en kostnad av 97 kr/kg N. 

Det som slutligen föreslås i åtgärdsplanen är att åtgärder enligt alternativ 2 (80 % avskilj-

ning) genomförs på samtliga avloppsreningsverk dimensionerade för mer än 10 000 pe med 

utsläpp till de aktuella havsområdena. För reningsverk större än 100 000 pe föreslås even-

tuellt en ytterligare skärpning av kraven .    
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4.1.5 EU:s ramdirektiv för vatten och vattenmyndigheternas arbete 

I december år 2000 trädde EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG), även kallat vattendi-

rektivet, i kraft. Syftet med direktivet är att upprätta en ram för skyddet av grundvatten, 

sjöar, vattendrag och kustvatten. Direktivet har implementerats i svensk lagstiftning genom 

Förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660), även kallad vat-

tenförvaltningsförordningen. 

I mars 2004 beslutade riksdagen att Sverige skulle delas in i fem vattendistrikt (Bottenviken, 

Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet) med en vattenmyndighet i 

varje distrikt.  Vattenmyndigheterna har det övergripande ansvaret för landets vattenför-

valtning och ska se till så att bestämmelserna i vattendirektivet och vattenförvaltningsför-

ordningen efterlevs. Den geografiska avgränsningen av distrikten har gjorts utifrån havsbas-

sängernas avrinningsområden.  

Enligt vattenförvaltningsförordningen ska god vattenstatus ha uppnåtts i samtliga vattenfö-

rekomster senast 2015 och detta är det huvudsakliga målet för vattenmyndigheternas ar-

bete. Under 2009 har vattenmyndigheterna i de fem vattendistrikten beslutat om miljökva-

litetsnormer, åtgärdsprogram samt förvaltningsplaner för perioden 2009-2015 (Vatten-

myndigheten 2009a) .  

I åtgärdsprogrammen (Vattenmyndigheten 2009b) slås det fast att Naturvårdsverket behö-

ver ta fram föreskrifter, eller andra styrmedel, för att reducera utsläppen av kväve och fos-

for till de vattendrag som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status på 

grund utav övergödning.  Det anges också att länsstyrelsen behöver göra en översyn av till-

ståndspliktig verksamhet som kan ha en inverkan på vattenmiljön, t.ex. avloppsreningsverk, 

och vid behov ompröva tillstånden. För kommunernas del anges det i åtgärdsprogrammen 

att avloppsplaner behöver utvecklas för att fungera som underlag i kommunal planläggning 

och tydliggöra var det finns behov av eventuella åtgärder. 

4.1.6 Ekonomiska styrmedel 

Naturvårdsverket (2008a) har presenterat ett förslag på ett sektorsöverskridande avgiftssy-

stem för fosfor och kväve för att minska kväve- och fosfor belastningen till Östersjön och 

Västerhavet. Dagens styrmedel anses ha genererat onödigt kostsamma åtgärder och tar 

inte hänsyn till åtgärdernas slutgiltiga effekt på recipienten utan baseras på utsläppsreduk-

tioner vid källan.   

Det föreslagna systemet består av tre sammankopplade marknader, avgiftsmarknaden, åt-

gärdsmarknaden och andrahandsmarknaden. På avgiftsmarknaden får avloppsreningsverk 

och andra utsläppskällor ett bindande utsläppstak baserat på gällande lagstiftning. 

Överskrids utsläppstaket måste antingen åtgärder vidtas för att minska utsläppen eller så 

måste en avgift betalas för rätten att belasta recipienten under en viss tid. Avgiften ska i så-

dana fall bekosta kompensatoriska åtgärder genomförda av aktörer på åtgärdsmarknaden. 

Då dessa två marknader har etablerats kan även en andrahandsmarknad för handel med 

belastningsrätter upprättas. På denna andrahandsmarknad ska t.ex. ett avloppsreningsverk 

som släpper ut mindre kväve än vad utsläppstaket medger kunna sälja belastningsrätter till 

ett avloppsreningsverk som inte klarar av att hålla sitt utsläppstak.  
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Det föreslagna systemet förväntas medföra ökade transaktionskostnader jämfört med da-

gens system men bedöms istället ge en högre kostnadseffektivitet och måluppfyllelse (Na-

turvårdsverket 2008a). Systemet ska utredas vidare och kan i ett senare skede komma att 

testas i ett begränsat område. 

Svenskt Vatten (2009) har framfört kritik mot Naturvårdsverkets förslag på avgiftssystem 

och anser att det är alltför komplicerat och icke-transparent. Organisationen kritiserar även 

det fokus på punktkällor som finns i förslaget då dessa enbart utgör en mindre del av den 

totala näringsbelastningen. Svenskt Vatten förordar istället branschvisa system och har ta-

git fram ett skissartat förslag på ett sådant system för VA-sektorn. Enligt det förslaget ska 

avloppsreningsverk betala en avgift per kg utsläppt kväve och fosfor, pengar ska sedan be-

talas tillbaka till verken utifrån hur många personer som är anslutna. Syftet med denna kon-

struktion är att gynna de reningsverk som är mest effektiva och att skapa incitament för att 

bedriva en mer långtgående rening än vad lagstiftningen kräver. Avgifterna ska kunna varie-

ra mellan olika delar av landet beroende på det regionala behovet av fosfor- och kvävere-

ning. För reningsverk med utsläpp i Bottenhavet och Bottenviken tas exempelvis bara en 

avgift för fosfor ut då kväveutsläpp inte ger någon övergödning i dessa havsområden 

(Svenskt Vatten 2009).  

4.2 Biologisk kväveavskiljning 

Vid biologisk kväveavskiljning utnyttjas det faktum att mikroorganismer naturligt kan om-

vandla kväve mellan olika former (Svenskt vatten 2007b). Kväve kan förekomma i olika for-

mer med olika oxidationstal, se Tabell 4, och genom en rad reaktioner kan mikroorganismer 

omvandla det kväve som finns löst i avloppsvatten till ofarlig kvävgas som avgår till atmo-

sfären.  

Tabell 4 Oxidationstal för olika kväveföreningar (Svenskt vatten 2007b). 

Kemisk formel Oxidationstal Beteckning 

Org-NH2 -3 Organiskt bundet kväve 

NH3 -3 Ammoniak 

NH4
+
 -3 Ammoniumjon 

N2 0 Kvävgas 

N2O +1 Lustgas 

NO +2 Kvävemonoxid 

NO2
-
 +3 Nitritjon 

NO2 +4 Kvävedioxid 

NO3
-
 +5 Nitratjon 

  

När avloppsvatten från hushåll når avloppsreningsverken förekommer kvävet i vattnet 

främst i form av ammonium men det finns även en del organiskt bundet kväve i vattnet 

(Metcalf & Eddy 2003). Kväveavskiljningen sker sedan huvudsakligen i två steg; nitrifikation 

och denitrifikation. Vid nitrifikation oxideras ammonium till nitrat och vid denitrifikation re-

duceras nitrat till kvävgas som sedan avgår från avloppsvattnet till atmosfären (som till ca 

70 % består av kvävgas). 
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4.2.1 Nitrifikation 

Nitrifikation utförs av nitrifierande bakterier som är specialiserade på att utvinna energi 

från de oorganiska kväveföreningarna ammonium och nitrit. Nitrifierarna är autotrofer, 

d.v.s. de lever helt på oorganiskt material och har använder koldioxid som kolkälla.  Nitrifi-

kationen utförs i två steg av två olika grupper av bakterier vilket bl.a. beskrivits av Carlsson 

och Hallin (2003). Den första gruppen, Nitrosomonas m.fl., oxiderar ammonium till nitrit 

och den andra gruppen, Niterobacter m.fl., oxiderar nitrit till nitrat, se reaktionerna 1-3 

nedan.    

Reaktion 1: NH4
+ + 1½ O2 → NO2

- + H2O + 2H+ (Reaktion 1) 

Reaktion 2: NO2
- + ½ O2 → NO3

-  (Reaktion 2) 

Total oxidationsreaktion:  NH4
+ + 2O2 → NO3

- + 2H+ + H2O (Reaktion 3) 

Nitrifierare kan enbart oxidera ammonium och nitrit när det finns tillgång på syre och krä-

ver därför en aerob miljö. Vid alltför låga syrehalter avstannar aktiviteten. För att oxidera 

ett gram ammonium till nitrat krävs 4,25 gram syrgas (Metcalf & Eddy 2003). Den energi 

som bildas vid oxidationen använder bakterierna för att bygga upp cellen med hjälp av kol 

från luftens koldioxid. Att fixera koldioxid kräver mycket energi så nitrifierare måste oxidera 

stora mängder ammonium och nitrit för att kunna tillväxa. Endast 2-10 % av den frigjorda 

energin kan användas för tillväxt varför nitrifierarnas tillväxthastigheten blir låg. Genera-

tionstiden varierar från ca 8 till 60 timmar (Hallin et al 2003).    

Nitrifikation är en pH-sänkande process eftersom vätejoner frigörs, se reaktion 3. Nitrifiera-

re trivs bäst vid neutrala förhållanden, d.v.s. pH 7, så om nitrifikation sker i en miljö med låg 

alkalinitet kan processen på sikt hämmas av ett lågt pH (Carlsson & Hallin 2003).    

4.2.2 Denitrifikation 

Denitrifikationsprocessen har beskrivits av bl.a. Carlsson och Hallin (2003). Denitrifikation är 

en process där nitrat oxideras till kvävgas i flera komplicerade steg inom en och samma cell, 

se reaktion 4. Denitrifikation kan genomföras av många olika typer av bakterier som använ-

der nitrat som oxidationsmedel då syre inte finns tillgängligt. För att denitrifikation ska ske 

krävs alltså en syrefri, anoxisk, miljö. Vid oxidation med nitrat som oxidationsmedel blir 

energivinsten för bakterierna något mindre än då syre används.    

NO3
- 

 → NO2
-  → NO → N2O → N2  (Reaktion 4)  

Alla denitrifierare är heterotrofa, d.v.s. deras kolkälla är organisk. De flesta denitrifierare är 

även beroende av organiskt material som energikälla. Generellt är denitrifierande bakterier 

snabbväxande. 

Vid denitrifikation förbrukas vätejoner vilket ger en pH-höjning. Denna pH-höjning kan vid 

t.ex. ett reningsverk kompensera för den pH-sänkning som nitrifikationen orsakar. 
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4.2.3 Förutsättningar för nitrifikation och denitrifikation 

Nitrifierare och denitrifierare är två olika grupper av mikroorganismer som gynnas av vitt 

skilda förhållanden vilket ställer stora krav på processutformningen vid biologisk kvävere-

ning (Hermansson et al 2006).  

God nitrifikation kräver höga syre- och ammoniumhalter men en låg halt av organiskt mate-

rial för att konkurrensen från heterotrofa organismer inte ska bli för stor. Denitrifikation 

däremot kräver anoxiska förhållanden och god tillgång till organiskt material.  

Nitrifierarnas tillväxthastighet är låg vilket innebär att systemet måste ha en lång uppehålls-

tid för att nitrifierarna inte ska konkurreras ut av mer snabbväxande organismer. En uppe-

hållstid (slamålder) på 10-15 dygn krävs normalt för att uppnå en god nitrifikation (Svenskt 

Vatten 2007b). 

Nitrifikation och denitrifikation är även, liksom många andra biologiska processer, tempera-

turberoende och känsliga för snabba temperaturförändringar.  

4.3 Tekniker för kväverening 

I detta avsnitt beskrivs olika tekniker för biologisk kväverening. Traditionell aktivslamteknik 

med för- och efterdenitrifikation samt SBR-processer kommer att behandlas liksom kväve-

rening i biofilmsystem och våtmarker. En översiktlig beskrivning ges också av deammonifi-

kation då detta är en relativt ny upptäckt som kan komma att få betydelse för kväverening-

ens utveckling. Det finns även fysikaliska och kemiska reningsmetoder för kväveavskiljning, 

så som jonbyte, ammoniakavdrivning, brytpunktsklorering och urinsortering, men dessa 

kommer inte att behandlas vidare då användningen av metoderna inte är så utbredd och de 

inte är aktuella vid något av verken i denna undersökning.   

Den vanligaste tekniken för biologisk kväverening är aktivslamtekniken. En landsomfattan-

de undersökning av Nikolic och Sundin (2006) visade att 48 av 66 svarande reningsverk med 

en belastning över 15 000 pe har en traditionell aktivslamprocess för kväveavskiljning. Av 

de resterande 18 verken var det flera som använde varianter av aktivslamprocessen eller en 

kombination av aktivslamprocess och annan teknik. De reningstekniker som användes, en-

samma eller i kombination med olika typer av aktivslamprocesser, var biobäddar, suspen-

derade bärare, fluidiserad bädd, infiltration, våtmarker och musselodling.  

4.3.1 Aktivslamteknik 

Nedan följer en redogörelse för grunderna inom aktivslamtekniken baserat på de utförliga 

beskrivningar av tekniken och dess tillämpning som gjorts av bl.a. Metcalf och Eddy (2003), 

Eckenfelder & Grau (1992) samt Svenskt Vatten (2007b).   

Aktivslamteknik har länge använts för att reducera avloppsvattnets innehåll av organiskt 

material och tekniken har sedan vidareutvecklats för att även klara kvävereduktion. En tra-

ditionell aktivslamanläggning för BOD-reduktion består av en luftad bassäng där det finns 

mikroorganismer som bryter ner vattnets lättillgängliga organiska material. Den luftade 

bassängen följs av en sedimenteringsbassäng där mikroorganismer och partiklar avskiljs 

från avloppsvattnet, se Figur 2. För att uppnå en tillfredställande BOD-reduktion krävs en 

stor mängd mikroorganismer i luftningsbassängen. Detta åstadkoms genom att huvuddelen 
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av det slam som avskiljs vid sedimenteringen återförs som returslam till den luftade bas-

sängen. En del av det avskiljda slammet, motsvarande det kontinuerligt bildade slammet, 

tas dock ut som överskottsslam (Svenskt Vatten 2007b). Slammets uppehållstid (slamål-

dern) i den luftade bassängen blir därmed betydligt längre än vattnets uppehållstid i samma 

volym. 

 

Figur 2 Traditionell aktivslamprocess (Bild från Carlsson & Hallin 2003). 

När aktivslamteknik används för kväverening måste även förutsättningar för nitrifikation 

och denitrifikation skapas. Nitrifikation sker under aeroba förhållanden och kan därmed ske 

samtidigt som BOD-reduktion i en luftad bassäng. Det som krävs för att få en god nitrifika-

tion är att slamåldern överskrider nitrifierarnas generationstid så att de inte spolas ut ur sy-

stemet, detta medför att det måste finnas mer biomassa i systemet än vid enbart BOD-

reduktion. För att få en denitrifikation i anläggningen krävs att en anoxisk zon införs. Den 

anoxiska zonen kan placeras antingen före eller efter den aeroba zonen (luftningsbassäng-

en) och detta betecknas då som för- respektive efterdenitrifikation, se Figur 3 och 4. 

 

Figur 3 Aktivslamprocess med efterdenitrifikation (Bild från Carlsson & Hallin 2003). 

Vid efterdenitrifikation är innehållet av organiskt material i avloppsvattnet som når den 

anoxiska zonen mycket lågt vilket medför att en extern kolkälla måste tillsättas. Vid fördeni-

trifikation används istället det organiska materialet i det inkommande avloppsvattnet som 

kolkälla. I den anoxiska zonen blandas då inkommande avloppsvatten med ett recirkula-

tionsflöde från den aeroba zonen.     

 

Figur 4 Aktivslamprocess med fördenitrifikation (Bild från Carlsson & Hallin 2003). 

Det finns även olika varianter av aktivslamanläggningar där nitrifikation och denitrifikation 

sker i en och samma volym men vid olika tidpunkter. Istället för att ha en aerob och en 
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anoxisk zon så varieras perioder med luftning med oluftade perioder. På detta sätt kan 

både tillsats av kolkälla och pumpning av recirkulationsflöden undvikas. 

SBR-teknik 

Vid traditionella aktivslamanläggningar behandlas det inkommande avloppsvattenflödet 

kontinuerligt men det finns även anläggningar där den biologiska reningen sker satsvis, s.k. 

SBR-anläggningar (Sequencing Batch Reaktor eller Satsvis Biologisk Rening). Vid SBR-

anläggningar sker vattenbehandlingen satsvis i en reaktor som fylls på och tappas i olika fa-

ser enligt ett fastställt schema, se exemplet i 

Tabell 5. Under de luftade faserna kan nitrifikation ske och när luftningen upphör tar deni-

trifikationen vid. Eftersom samma reaktor används för luftning och sedimentering behövs 

ingen returslampumpning. SBR-teknik används ofta för rening av kväverikt rejektvatten från 

avvattningen av rötslam (Svenskt Vatten 2007b). 

Tabell 5 Exempel på behandlingscykel för SBR-reaktor. 

Fyllning & 
Omblandning 

Avloppsvatten leds till reaktorn och blandas med dess aktiva slam. 

Fyllning & 
Reaktion 

Fyllningen av reaktorn fortsätter, luftning och därmed nitrifikation påbör-
jas. 

Reaktion Fyllningen upphör, luftning och nitrifikation forsätter. 
 

Sedimentering Luftning och omblandning upphör, denitrifikation och ostörd sedimentering 
av aktivt slam tar vid. 

Tömning Dekantering av behandlat avloppsvatten. 
 

Vila Uttag av överskottslam i väntan på nästa påfyllning. 
 

4.3.2 Biofilmsystem 

Biofilmsystem består av någon form av fasta ytor varpå mikroorganismer kan leva. Den 

biomassa som bildas på ytan kallas biofilm. I en biofilmsanläggning sitter mikroorganismer-

na alltså fast på en yta istället för att, som i aktivslamanläggningar, leva fritt i vattnet. De 

vanligast förekommande biofilmssystemen i Sverige är biobäddar och suspenderade bärare 

men även t.ex. biorotorer och fluidiserade bäddar förekommer. Biofilmsystem har, liksom 

övriga biologiska reningsmetoder, traditionellt använts för att minska avloppsvattnets or-

ganiska innehåll och sedan vidareutvecklats för att även klara kväverening.  

Suspenderade bärare är 1-5 cm stora perforerade plastelement som hålls i ständig rörelse i 

en bassäng med hjälp av luftning och omrörning. Mikroorganismer växer på bärarna och 

hålls på så vis effektivt kvar i systemet. Detta ger en hög slamålder, vilket är viktigt för nitri-

fikationen, utan att returslampumpning behövs. Anläggningar med suspenderade bärare är 

ofta kompakta och utrymmessparande då bärarna har en stor specifik yta och kan hålla 

mycket biomassa per volymenhet. Då suspenderade bärare används för kväverening kan 

anläggningen, precis som en aktivslamanläggning, utformas med antingen för- eller efter-

denitrifikation.  
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Fluidiserade bäddar 

En fluidiserad bädd är en typ av dränkt biofilmsystem som vanligtvis används för efterdeni-

trifikation men som även kan användas för BOD-reduktion och nitrifikation.  Bäddmaterialet 

är oftast finkorning sand och på sandkornen lever mikroorganismer i en tunn biofilm. San-

den hålls svävande genom att avloppsvatten pumpas in vid bäddens botten och strömmar 

uppåt med en hastighet på ca 30-36 m/h (Metcalf & Eddy 2003). Recirkulation av utgående 

vatten krävs för att upprätthålla tillräcklig flödeshastighet och uppehållstid i bädden.  

4.3.3 Våtmarker 

Anlagda eller naturliga våtmarker kan användas för att avskilja kväve ur avloppsvatten. An-

dersson och Kallner (2002) som har studerat fyra stora våtmarker för behandling av kom-

munalt avloppsvatten menar att våtmarker ofta ses som ett kostnadseffektivt alternativ till 

mer traditionell kväverening och anses kunna bidra med mervärden i form av ökad biolo-

gisk mångfald och nya rekreationsområden med t.ex. rikt fågelliv och promenadstigar. 

Våtmarker befinner sig i gränslandet mellan vatten och land och utgör därför en mycket 

produktiv miljö. Omväxlande syrgashalter, varierande djup, god tillgång till organiskt mate-

rial och ofta relativt hög vattentemperatur är faktorer som enligt Andersson och Kallner 

(2002) bidrar till en god omsättning av organiskt material och närsalter. Våtmarker används 

oftast för efterpolering av behandlat avloppsvatten eller i kombination med andra, mer tra-

ditionella, reningsmetoder. Liksom vid övriga biologiska metoder för kväverening utnyttjas 

mikrobiologisk nitrifikation och denitrifikation för avskiljningen. Ett visst växtupptag av kvä-

ve sker också men det är relativt litet och när växterna bryts ned återförs det mesta av kvä-

vet till vattnet.  

4.3.4 Deammonifikation 

Vid deammonifikation utnyttjas anammoxbakterier som kan oxidera ammonium till kvävgas 

i ett steg. Detta sker genom en anaerob oxidation där nitrit används som oxidationsmedel, 

se reaktion 5. Detta kräver att en del av det inkommande ammoniumet först oxideras till 

nitrit av nitrationsbakterier under aeroba förhållanden. 

Anamox: NH4
+ + NO2

- → N2 + 2H20  (Reaktion 5) 

Trela et al (2008) uppger att processen kan ske i ett eller två steg. Vid tvåstegsteknik sker 

nitration och annamox i två separata bassänger. Då enstegsteknik används sker båda reak-

tionerna i en bassäng med suspenderade bärare under periodvis luftning. Nitrationsbakte-

rierna växer då i den yttre, syrerika, delen av biofilmen och annamoxbakterierna finns i den 

inre, syrefattiga, delen. 

Samtliga inblandade bakterier är autotrofa och anammoxbakteierna är som mest konkur-

renskraftiga i vatten med låg halt av organiska ämnen och hög kvävehalt. Enligt Trela et al 

(2008) lämpar sig tekniken därför bäst för behandling av delströmmar med hög kvävehalt, 

t.ex. rejektvatten från slamavvattning. 
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5 BESKRIVNING AV VERKEN 
Nedan följer en beskrivning av vart och ett av de studerade avloppsreningsverken. Redogö-

relsen innehåller en kort beskrivning av hela reningsprocessen, en mer detaljerad beskriv-

ning av verkets kväverening, en jämförelse mellan dimensionerande och nuvarande belast-

ning samt reningsresultat för åren 2006-2008.  

Verkens geografiska placering kan ses i Figur 5. Fem utav verken (Lindholmen, Margrete-

lund, Strängnäs, Himmerfjärdsverket och Nynäshamn) är belägna på östkusten och har 

Egentliga Östersjön som slutgiltig recipient. Övriga tre verk (Hammargård, Ölmanäs och 

Västra Stranden) är belägna på västkusten och har Kattegatt som slutgiltig recipient. 

 

Figur 5 Verkens geografiska lägen. Lindholmen (Norrtälje), Margretelund, Strängnäs, Himmerfjärds-
verket och Nynäshamn är belägna på östkusten och har Egentliga östersjön som slutlig recipient. 
Hammargård, Ölmanäs och Västra Stranden är belägna på västkusten och har Kattegatt som slutlig 
recipient.  
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5.1 Västra stranden 

Västra strandens avloppsreningsverk tar emot och behandlar avloppsvatten från Halmstads 

tätort och flera mindre närliggande orter som Trönninge, Eldsberga och Tylösand. Huvud-

man för anläggningen är Halmstads kommun. Verket behandlar avloppsvatten från hushåll 

och industrier och den nuvarande belastningen uppgår till ca 112 100 pe (Halmstads kom-

mun 2009). Ett tjugotal tillståndsprövade industrier är också anslutna till verket. De största 

industrianslutningarna utgörs av livsmedelsindustrier som charkuterier och bryggerier. Re-

cipient för det behandlade avloppsvattnet är Nissan som mynnar i Laholmsbukten. 

Det ursprungliga verket byggdes, enligt Halmstads kommun (1994), 1960-61 och har sedan 

kompletterats via om- och tillbyggnader i flera omgångar. 1985 påbörjades en omfattande 

försöksverksamhet med syfte att klargöra förutsättningarna för att uppnå en långtgående 

fosfor- och kväveavskiljning. Utifrån erfarenheterna av försöksdriften gjordes en större om-

byggnation av verket 1992-93, bl.a. utvidgades biosteget och ett dammsystem anlades. Un-

der 2006 byggdes ett tidigare utjämningsmagasin om till en slamox-anoxbassäng för be-

handling av returslam och rejektvatten (Halmstads kommun 2007). Samma år anpassades 

den biologiska reningen för Bio-P och en ny flotationsanläggning togs i drift.  

5.1.1 Beskrivning av verket 

Vid Västra Strandens avloppsreningsverk genomgår avloppsvattnet mekanisk, biologisk och 

kemisk rening. Den biologiska reningen sker i en aktivslamanläggning med fördenitrifika-

tion.  

Verkets vattenbehandling bygger idag på följande steg: 

 Stepscreen 

 Luftat sandfång 

 Försedimentering med möjlighet till dosering av fällningskemikalier 

 Aktivslamanläggning med bio-P, fördenitrifikation, luftningsbassänger samt slamox-

anoxbassäng för behandling av returslam och rejektvatten 

 Mellansedimentering med returslampumpning till slamox-anoxbassängen 

 Flotation med möjlighet till dosering av fällningskemikalier 

 Efterpolering i dammsystem 

Flöden över 3000 m3/h bräddas efter rensgallren och behandlas separat i en Actiflo-

anläggning. Gunnarsson (2009, personlig kommentar) uppger att detta är en mycket kom-

pakt anläggning som kan ta emot upp till 3500 m3/h. Mikrosand och polymer tillsätts till av-

loppsvattnet vilket ger en snabb flockning och flockarna avskiljs sedan genom lamellsedi-

mentering.   

5.1.2 Kväverening 

Kvävereningen genomförs i tre parallella aktivslambassänger. Bassängerna inleds med en 

anaerob zon för bio-P och en anox zon för fördenitrifikation. Därefter följer en aerob zon 

där nitrifikation kan ske. Nitrifierat vatten recirkuleras från slutet av den aeroba zonen till 

den anoxa fördenitrifikationen. I början av den aeroba zonen hålls en syrehalt på 2-2,5 mg 
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O2/l och i slutet hålls en halt på ca 1 mg O2/l för att undvika en alltför hög syrehalt i nitra-

trecirkulationen (Gunnarsson 2009, personlig kommentar).  

Större delen av bioslammet återförs till aktivslambassängerna via slamox-anoxbassängen 

som returslam och resterande slam tas ut som överskottsslam. I slamox-anoxbassängen 

behandlas returslammet tillsammans med rejektvatten från slamavvattningen. Bassängen 

består av en luftad del för nitrifikation och en anoxisk del för denitrifikation. För att få en ef-

fektiv kvävereduktion tillsätts enligt Gunnarsson (2009, personlig kommentar) en delström 

av inkommande vatten till den anoxiska delen av slamox-anoxbassängen som kolkälla.  

5.1.3 Dimensionering, nuvarande belastning och bräddning 

Verket är dimensionerat för en belastning motsvarande 143 000 pe och 34 000 m3/d, se Ta-

bell 6. Under 2008 var medeldygnsbelastningen 112 100 pe och 36 338 m3/d.  Inkommande 

flödet överskred alltså det dimensionerande men BOD-belastningen var mindre än vad ver-

ket dimensionerats för. Även kvävebelastningen, 1 241 kg/d, underskred den dimensione-

rande belastningen på 1 716 kg/d. Maxdygnsbelastningen 2008 var 82 264 m3/d vilket är 

mer än dubbelt så mycket som det dimensionerade flödet.   

 Inget orenat avloppsvatten bräddades från verket under 2008 då flöden över 3000 m3/h 

avleds efter rensgallren och behandlas separat i en Actiflo-anläggning (Halmstads kommun 

2009).  

Tabell 6 Dimensionerande och aktuell belastning för Västra Stranden. 

  Belastning 
pe 

Flöde 
m

3
/d 

BOD7 

kg/d 
Tot-N 
kg/d 

Tot-P 
kg/d 

Dimensionering 143 000 34 000 10 000 1 716 286 

Medeldygnsbelastning 2008 112 100 36 338 7 849 1 241 196 

Maxdygnsbelastning 2008 173 560 82 264 12 128 1 867 253 

 

5.1.4 Utsläppsvillkor och reningsresultat  

Enligt gällande tillstånd från 2004-06-07 är gränsvärdet för utsläpp av BOD7 10 mg/l och för 

totalfosfor 0,4 mg/l, beräknat som årsmedelvärde. Samma halter gäller som riktvärde för 

kvartalsmedelvärden. Riktvärdet för totalkväve i utgående vatten är 10 mg/l beräknat som 

årsmedelvärde (Halmstads kommun 2009).  

Västra Strandens avloppsreningsverk visar goda reningsresultat och utgående halter under-

skrider gällande villkor, se Tabell 7. 

Tabell 7 Utgående halter Västra Stranden 2006-2008. 

 BOD7utg 

mg/l 
Nutg 

mg/l 
Putg 

mg/l 

2006 4 7 0,29 

2007 3,3 6,2 0,3 

2008 3,1 7,4 0,3 

Gräns-/Riktvärde 10 10 0,4 
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5.2 Himmerfjärdsverket 

Himmerfjärdsverket tar emot och behandlar avloppsvatten från hela eller delar av sex 

kommuner i sydvästra Stockholm. De aktuella kommunerna är Botkyrka, Salem, Södertälje, 

Nykvarn, Stockholm och Huddinge . Huvudman för anläggningen är Syvab som är ett aktie-

bolag ägt av kommunerna Botkyrka, Ekerö, Nykvarn och Salem samt Stockholm Vatten AB 

och Telge i Södertälje AB. Inkommande avloppsvatten består i huvudsak av hushållsspillvat-

ten men industrianslutningar står för ca 7-8 % av flödesbelastningen (Syvab 2009a). Tre 

större verksamheter, Scania, Spendrups och Crane, står för den större delen av industribe-

lastningen. Den totala belastningen uppgick år 2008 till ca 340 000 pe. Recipient för det be-

handlade avloppsvattnet är Himmerfjärden.  

Syvab (2009b) uppger att bygget av Himmerfjärdsverket startade 1969 och verket togs i 

drift 1974. Verket innefattade då mekanisk, biologisk och kemisk rening och var dimensio-

nerat för 240 000 pe. 1991 byggdes en torkanläggning för slammet och 1992-93 byggdes ett 

sandfilter för polering av utgående vatten. Kväveavskiljning i ett unikt reningssteg infördes 

1997. Införande av kväverening ökade belastningen av suspenderat material på sandfiltret 

vilket gav igensättningar i sanden. För att minska dessa problem införskaffades år 2002 tre 

skivdiskfilter. Under 2008 byggdes en försöksanläggning med deammonifikation för kväve-

rening av rejektvattnet från slamavvattningen.     

Enligt Syvab (2007) genomförs under år 2007-2010 ett experiment i Himmerfjärden, Him-

merfjärden Nitrogen Study, för att om möjligt ge svar på om det är meningsfullt att driva 

Himmerfjärdsverket med höggradig kväverening. Under år 2007-2008 begränsades kväve-

reningen och kväveutsläppen var i nivå med verkets utsläpp innan kvävereningen byggdes 

ut. För att möjliggöra detta undantog Naturvårdsverket Himmerfjärdsverket från kraven i 

SNFS 1994:7 på maximalt 10 mg Tot-N/l i utgåendevatten. Under år 2009-2010 ska Him-

merfjärdsverkets kväverening istället maximeras och utsläppspunkten ska flyttas från 25 till 

10 meters djup. Under hela försöket sker en utökad undersökning i recipienten. Resultaten 

av försöket kommer att sammanställas och utvärderas under år 2011.       

5.2.1 Beskrivning av verket 

Vid Himmerfjärdsverket genomgår avloppsvattnet mekanisk, biologisk och kemisk rening. 

Den biologiska reningen sker enligt aktivslammetoden med efterföljande denitrifikation i 

fluidiserad bädd.  

Verkets vattenbehandling bygger idag på följande steg: 

 Grovgaller 

 Luftade sandfång med anslutande dosering av fällningskemikalier  

 Försedimentering 

 Luftningsbassänger för BOD-reduktion och nitrifikation 

 Mellansedimentering med returslampumpning till luftningsbassängen 

 Eftersedimentering 

 Mikrosil 

 Dosering av metanol och fosforsyra 

 Fluidiserad bädd för denitrifikation  
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 Skivdiskfilter för avskiljning av suspenderat material från den fluidiserade bädden 

 Sandfilter för avskiljning av suspenderat material 

Flöden över 6000 m3/h bräddas efter försedimenteringen och leds då direkt till Himmerf-

järden via verkets utloppsledning (Syvab 2009a).  

5.2.2 Kväverening 

Kvävereningen sker uppdelat på två av verkets reningssteg, nitrifikation sker i aktivslaman-

läggningens luftningsbassäng och denitrifikation sker i den fluidiserade bädden. 

Aktivslamanläggningen består av åtta parallella luftningsbassänger. Syrehalten i bassänger-

na hålls normalt på ca 2 mg O2/l men kan variera inom intervallet 1-8 mg O2/l (Jokinen 

2009, personlig kommentar).  Returslam pumpas till luftningsbassängerna från den efterföl-

jande mellansedimenteringen. Vid behov kan en delström av returslammet behandlas med 

ozon innan det förs till luftningssteget. Ozonet verkar dödande på trådformiga bakterier, 

microthrix, som ger problem med flytslam i sedimenteringsbassängerna (Syvab 2009b).   

Den fluidiserade bädden är det sista steget i verkets biologiska rening. Före bädden filtreras 

avloppsvattnet genom en mikrosil för att bädden inte ska sättas igen av partiklar. Metanol 

doseras som kolkälla och även fosforsyra tillsätts eftersom denitrifierarna annars riskerar 

hämmas av fosforbrist då fosforhalten i inkommande vatten är låg (Syvab 2009b).  

5.2.3 Dimensionering, nuvarande belastning och bräddning 

Verket är dimensionerat för att kunna ta emot en belastning motsvarande 300 000 pe och 

ett flöde på 130 000 m3 avloppsvatten per dygn vid torrväderstillrinning, se Tabell 8. Me-

deldygnsbelastningen under 2008 motsvarade 235 441 pe och medelflödet var 108 427 

m3/d, belastningen var alltså betydligt lägre än den dimensionerande belastningen (Syvab 

2009a). Kväve- och fosforbelastningarna låg då närmare de dimensionerande värdena. Kvä-

vebelastningen 2008 var i medeltal 3 470 kg/d jämfört med dimensionerande 3 972 kg/d 

och fosforbelastningen var i medletal 596 kg/d jämfört med dimensioneringen på 674 kg/d.   

Under 2008 bräddades drygt 100 000 m3 avloppsvatten förbi verkets biologiska reningssteg, 

vattnet genomgick dock mekanisk och kemisk rening innan det släpptes ut i recipienten (Sy-

vab 2009a).   

Tabell 8 Dimensionerande och aktuell belastning Himmerfjärdsverket. 

  Belastning 
pe 

Flöde 
m

3
/d 

BOD7 kg/d Tot-N kg/d Tot-P kg/d 

Dimensionering 300 000 130 000 20 942 3 972 674 

Medeldygnsbelastning 2008 235 441 108 427 16 481 3 470 596 

Maxdygnsbelastning 2008 - - - - - 

 

5.2.4 Utsläppsvillkor och reningsresultat 

Enligt gällande tillstånd från 2008-03-13 är gränsvärdet för utsläpp av BOD7 8 mg/l beräknat 

som årsmedelvärde. Samma halt gäller som riktvärde för kvartalsmedelvärden.  I samma 

tillstånd finns provisoriska villkor för utsläpp av fosfor och kväve som gäller fram till juni 
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2011 då resultaten av Himmerfjärden Nitrogen Study ska redovisas. Det provisoriska rikt-

värdet för fosfor är 0,5 mg/l räknat som årsmedelvärde och för kväve gäller, i enlighet med 

gällande lagstiftning, 10 mg/l räknat som årsmedelvärde. Ett undantag från bestämmelser-

na om kväverening i SNFS 1994:7(Naturvårdsverkets föreskrifter om rening av avloppsvat-

ten från tätbebyggelse) gjordes för Himmerfjärden under perioden 15 december 2006 till 

31 december 2008 för att Himmerfjärden Nitrogen Study skulle kunna genomföras (Syvab 

2009a). 

Himmerfjärdsverket visar goda reningsresultat för BOD7 och Tot-P, utgående halter under-

skrider med god marginal gällande villkor, se Tabell 9. Under 2007 och 2008 fick verket dis-

pens från kraven på kväverening för att genomföra Himmerfjärden Nitrogen Study. Kväve-

reningen avbröts och kvävehalten i utgående vatten var därför betydligt högre än tidigare 

under denna period, se Tabell 9 (Syvab 2009a).    

Tabell 9 Utgående halter Himmerfjärdsverket 2006-2008. 

 

 

 

 

5.3 Hammargård 

Hammargårds avloppsreningsverk behandlar avloppsvatten från Kungsbacka tätort, Onsala, 

Vallda, Älvsåker, Anneberg och Fjärås. Huvudman för anläggningen är Kungsbacka kommun. 

Inkommande avloppsvatten består i huvudsak av hushållsspillvatten och den nuvarande be-

lastningen uppgår till ca 37 000 pe. Recipient för det behandlade avloppsvattnet är Kungs-

backaån som mynnar ut i Kungsbackafjorden som står i öppen förbindelse med Kattegatt 

(Kungsbacka kommun 2009a). 

Verket togs i drift 1970 och avloppsvattnet behandlades då i en aktivslambassäng. Den bio-

logiska reningen kompletterades 1974 med kemisk efterfällning för fosforreduktion. 1988 

byggdes verket ut för att klara en ökad belastning och 1999 gjordes ännu en ut- och om-

byggnad för att anpassa verket för kväverening (Kungsbacka kommun 2001). 

5.3.1 Reningsprocess 

Vid Hammargårds avloppsreningsverk genomgår avloppsvattnet mekanisk, biologisk och 

kemisk rening. Den biologiska reningen sker enligt aktivslammetoden i en specialutformad 

bassäng, kallad Quattro Denipho, med periodisk luftning. 

Verkets vattenbehandling bygger idag på följande steg: 

 Gallersil 

 Sandfång 

 Anoxiska och anaeroba bassänger för blandning av inkommande vatten och returslam 

samt fördenitrifikation respektive bio-P 

 BOD7utg 

mg/l 

Nutg 

mg/l 
Putg 

mg/l 

2006 5,6 9 0,49 

2007 3,6 22 0,24 

2008 3 19 0,27 

Gräns-/Riktvärde 8 (10) 0,5 
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 Quattro Denipho-bassäng för BOD-reduktion, nitrifikation, denitrifikation och bio-P 

 Sedimenteringsbassänger med returslampumpning till de anoxiska och anaeroba bas-

sängerna 

 Flockningsbassäng med dosering av fällningskemikalier vid behov 

 Sandfilter  

Vid stora inkommande flöden kan ett delflöde ledas till ett par s.k. regnbassänger, tidigare 

använda som försedimenteringsbassänger. Regnbassängerna fungerar som utjämningsma-

gasin och när det inkommande flödet minskar pumpas vattnet i dessa tillbaka till den ordi-

narie behandlingen. Regnbassängerna kan även användas för direktfällning för att undvika 

bräddning av obehandlat avloppsvatten (Kungsbacka kommun 2001).     

5.3.2 Kväverening 

Verkets kväverening sker genom en aktivslamprocess i de anoxiska och anaeroba bassäng-

erna och i Quattro Denipho-bassängen enligt en metod som patenterats av Krüger A/S. I 

den anoxiska bassängen blandas en del av det inkommande avloppsvatten med returslam 

och fördenitrifikation sker. I den anaeroba bassängen blandas resterande del av det in-

kommande avloppsvatten med returslam och förutsättningar för bio-P skapas. Den biolo-

giska reningen fortsätter sedan i Quattro Deniphon där både nitrifikation och denitrifikation 

sker.  Bassängen är uppdelad i fyra lika stora delar och är försedd med ett inlopp till varje 

del samt två utlopp. Inlopp och utlopp skiftas cykliskt beroende på vilken driftstrategi som 

valts. I varje del av bassängen kan perioder med luftning alterneras med perioder med me-

kanisk omrörning enligt ett mycket flexibelt program. På så sätt kan aeroba respektive 

anoxiska zoner med varierande omfattning fås och förutsättningarna för BOD-reduktion, ni-

trifikation och denitrifikation kan därmed anpassas till olika belastningar, flöden och vatten-

temperaturer (Kungsbacka kommun 2009a).  

Bioslammet från Quattro Deniphon avskiljs i de efterföljande sedimentationsbassängerna 

och returslam pumpas tillbaka till de anoxiska och anaeroba bassängerna. Ett mindre del-

flöde returslam leds till en bassäng för sidoströmshydrolys. Hydrolysen ökar slammets in-

nehåll av lättomsättligt organiskt material, VFA.  Det hydrolyserade slammet leds till den 

anaeroba bassängen där dess innehåll av VFA är en viktig förutsättning för att bio-P proces-

sen ska fungera (Bäckman 2009, personlig kommentar).   

Under luftningsperioderna styrs syrehalten mot 2 mg O2/l men vid onlinestyrning avbryts 

ofta luftningen innan den halten har uppnåtts (Bäckman 2009, personlig kommentar).   
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5.3.3 Dimensionering, nuvarande belastning och bräddning 

Verket är dimensionerat för att kunna ta emot en belastning motsvarande 52 000 pe och 

ett flöde på 20 180 m3 avloppsvatten per dygn, se Tabell 10. Medeldygnsbelastningen un-

der 2008 var betydligt lägre än den dimensionerande belastningen, medelflödet var 14 260 

m3/d och BOD-belastningen motsvarade 37 050 pe. Kvävebelastningen på 528 kg/d låg 

närmare dimensioneringen på 625 kg/d. Maxdygnsbelastningen 2008 var ungefär dubbelt 

så stor som den dimensionerande belastningen för samtliga parametrar.  

Inget orenat avloppsvatten bräddades från verket 2008. Ett delflöde på ca 65 000 m3 leddes 

dock förbi den biologiska reningen och bräddades till recipienten efter att enbart ha ge-

nomgått grovrening och direktfällning (Kungsbacka kommun 2009a).   

Tabell 10 Dimensionerande och aktuell belastning Hammargård. 

  Belastning 
pe 

Flöde 
m

3
/d 

BOD7 kg/d Tot-N kg/d Tot-P kg/d 

Dimensionering 52 000 20 180 3 640 625 130 

Medeldygnsbelastning 2008 37 050 14 260 2 595 528 81 

Maxdygnsbelastning 2008 105 857 46 470 7 410 1 044 246 

 

5.3.4 Utsläppsvillkor och reningsresultat  

Enligt gällande tillstånd från 1996-04-12 är gränsvärdet för utsläpp av BOD7 10 mg/l och för 

totalfosfor 0,4 mg/l, beräknat som kvartalsmedelvärden. Samma halter gäller som riktvärde 

för månadsmedelvärden. Gränsvärde för totalkväve i utgående vatten är 15 mg/l beräknat 

som årsmedelvärde (Kungsbacka kommun 2009a). 

Hammargårds avloppsreningsverk visar goda reningsresultat, utgående halter BOD och fos-

for som väl underskrider gällande villkor, se Tabell 11. År 2008 var även utgående fosforhal-

ter klart lägre än gällande villkor men år 2007 och 2006 låga halterna närmare gränsvärdet.  

Tabell 11 Utgående halter hammargård 2006-2008. 

 BOD7utg 

mg/l 
Nutg 

mg/l 
Putg 

mg/l 

2006 4,2 6,9 0,42 

2007 3,5 6,7 0,36 

2008 3,6 6,6 0,3 

Gräns-/Riktvärde 10 15 0,4 
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5.4 Lindholmen 

Lindholmens avloppsreningsverk behandlar avloppsvatten från Norrtälje tätort. Norrtälje 

kommun är huvudman men driften sköts av Veolia Vatten AB. Inkommande avloppsvatten 

består i huvudsak av hushållsspillvatten och nuvarande belastningen uppgår till ca 17 500 

pe. Brunnsslam från enskilda VA-anläggningar utgjorde 2008 ca 4000 pe av den totala be-

lastningen. Recipient för det behandlade avloppsvattnet är Norrtäljeviken, ett av de mest 

näringsrika havsområdena i Stockholms län (Norrtälje kommun 2009).   

Verket togs i drift 1971 och hade då mekanisk och biologisk rening. Under 1975-77 byggdes 

ett kemiskt reningssteg och en mottagningsstation för slam från enskilda avloppsanlägg-

ningar. Under 1998 gjordes ännu en ombyggnad för att kunna ta emot en ökad förore-

ningsbelastning och behandla avloppsvattnet även med avseende på kväve (Norrtälje 

kommun 2009).   

5.4.1 Beskrivning av verket 

Vid Lindholmens avloppsreningsverk genomgår avloppsvattnet mekanisk, biologisk och ke-

misk rening. Den biologiska reningen sker enligt aktivslammetoden i en specialutformad 

bassäng, en så kallad OCO-reaktor, med periodisk luftning. 

Verkets vattenbehandling bygger idag på följande steg: 

 Fingaller 

 Luftat sandfång 

 Försedimentering med tillsats av fällningskemikalier 

 OCO-reaktor för BOD-reduktion, nitrifikation, denitrifikation och bio- P 

 Mellansedimentering med returslampumpning till OCO-reaktorn 

 Eftersedimentering med tillsats av fällningskemikalier 

Vid stora flöden kan vatten från försedimenteringen ledas i en bypassledning förbi OCO-

reaktorn direkt till eftersedimenteringen för att avlasta den biologiska reningen (Norrtälje 

kommun 2009).    

5.4.2 Kväverening 

Verkets kväverening sker i en OCO-reaktor (namnet kommer av formen) som består av en 

stor cirkulär bassäng med en halvcirkelformad skiljevägg och innanför denna en betydligt 

mindre cirkulärbassäng (Norrtälje kommun 1999). Inloppet är mitt i den inre bassängen och 

utloppet sker genom en öppning i den stora bassängens yttervägg.  I reaktorn alterneras 

perioder med luftning med perioder med enbart mekanisk omrörning. Under luftningsperi-

oderna tillåts syrehalten stiga upp till 7 mg O2/l och däremellan sjunker den ner till 0,5 mg 

O2/l (Gräs 2009, personlig kommentar).  

Slam från slamavskiljare och slutna tankar tas emot vid en brunnsslammottagning och leds 

till verkets inlopp (Norrtälje kommun 2009). Under dagtid samlas slammet, enligt Gräs 

(2009, personlig kommentar), upp i två slamtankar för att sedan pumpas till inloppet natte-

tid för att utjämna belastningen över dygnet. 
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Slammet från OCO-reaktorn avskiljs i den efterföljande mellansedimenteringen. Ca 60 % av 

slammet pumpas tillbaka till OCO-reaktorn som returslam och resterande slammängd tas ut 

som överskottslam (Norrtälje kommun 1999). 

5.4.3 Dimensionering, nuvarande belastning och bräddning 

Verket är dimensionerat för en belastning motsvarande 34 000 pe och 9280 m3/d, se Tabell 

12. Under 2008 var medeldygnsbelastningen 17 412 pe och 8390 m3/d. Medelflödet upp-

gick alltså nästan till det dimensionerande medan BOD-belastningen enbart motsvarade 

ungefär halva den dimensionerande belastningen. Dimensionerande kvävebelastning är 

408 kg/d och medelbelastningen 2008 var 327 kg/d. Kvävebelastningen ligger därmed när-

mare dimensionerande värden än vad BOD- och fosforbelastningen gör. Maxflödet 2008 var 

32 415 m3/d och inträffade i början av december (Norrtälje kommun 2008, opublicerat ar-

betsmaterial).  

Inget orenat avloppsvatten bräddades från verket under år 2008 (Norrtälje kommun 2009). 

Ett delflöde på ca 300 000 m3 leddes dock förbi OCO-reaktorn och bräddades efter meka-

nisk och kemisk rening till recipienten (Norrtälje kommun 2008, opublicerat arbetsmateri-

al). 

Tabell 12 Dimensionerande och aktuell belastning Lindholmen. 

  Belastning 
pe 

Flöde 
m

3
/d 

BOD7 kg/d Tot-N kg/d Tot-P 
kg/d 

Dimensionering 34 000 9 280 2 380 408 68 

Medeldygnsbelastning 2008 17 456 8 389 1 300 327 33 

Maxdygnsbelastning 2008 45 386 32 415 3 177 574 126 

 

5.4.4 Utsläppsvillkor och reningsresultat  

Enligt gällande tillstånd från 1997-05-20 är gränsvärdet för utsläpp av BOD7 10 mg/l och för 

totalfosfor 0,3 mg/l, beräknat som årsmedelvärde. Samma halter gäller som riktvärde för 

kvartalsmedelvärden. Riktvärdet för totalkväve i utgående vatten är 15 mg/l beräknat som 

årsmedelvärde (Norrtälje kommun 2009).   

Lindholmens avloppsreningsverk klarar att hålla de utgående halterna inom gällande villkor, 

se Tabell 13, (Norrtälje kommun 2009). Utgående fosforhalt låg dock både 2006 och 2008 

precis på gränsvärdet.    

Tabell 13 Utgående halter Lindholmen 2006-2008. 

 BOD7utg 

mg/l 
Nutg 

mg/l 
Putg 
mg/l 

2006 4 13 0,3 

2007 4 10 0,25 

2008 4 10 0,3 

Gräns-/Riktvärde 10 15 0,3 
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5.5 Ölmanäs 

Ölmanäs avloppsreningsverket tar emot vatten från Åsa och Frilleås samhällen i Kungsbacka 

kommun. Huvudman för anläggningen är Kungsbacka kommun. Inkommande avloppsvat-

ten består i huvudsak av hushållsspillvatten och den nuvarande belastningen uppgår till ca  

4 800 pe. Recipient för det behandlade avloppsvattnet är Kungsbackafjorden (Kungsbacka 

kommun 2009b). 

5.5.1 Beskrivning av verket 

Vid Ölmanäs avloppsreningsverk genomgår avloppsvattnet mekanisk, biologisk och kemisk 

rening. Den biologiska reningen sker enligt aktivslammetoden i två SBR-reaktorer. 

Verkets vattenbehandling bygger idag på följande steg: 

 Rensgaller 

 Sandfång 

 Utjämningsbassäng 

 SBR-reaktorer för BOD-reduktion, nitrifikation och denitrifikation med tillsats av fäll-

ningskemikalier för simultanfällning 

 Sedimentering med möjlighet till dosering av fällningskemikalier 

 Vid stora flöden kan en del av flödet ledas förbi SBR-reaktorerna och istället behand-

las med direktfällning i sedimenteringsbassängen för att undvika att stora mängder 

kallt och utspätt vatten stör kvävereningsprocessen. 

5.5.2 Kväverening 

Kväverening sker enligt aktivslammetoden i verkets SBR-reaktorer. 

Verket har två SBR-reaktorer som körs växelvis. Vattenbehandlingen sker i faser med luft-

ning, omrörning och sedimentering enligt ett fastställt tidsschema. Under luftningsperio-

derna styrs syrehalten mot 2-2,5 mg O2/l (Bäckman 2009, personlig kommentar).  

Det överskottslam som tas ut ur SBR-reaktorerna förtjockas och transporteras sedan till 

Hammargårds reningsverk för ytterligare behandling. 

5.5.3 Dimensionering, nuvarande belastning och bräddning 

Verket är dimensionerat för en belastning motsvarande 11 000 pe och 225 m3/d, se Tabell 

14. Under 2008 uppgick medeldygnsbelastningen till 4766 pe och 119 m3/d, alltså ungefär 

halva den dimensionerande belastningen. Även kvävebelastningen uppgick till ca halva den 

dimensionerande belastningen, 78 kg/d jämfört med 132 kg/d.  

Under 2008 bräddades 2560 m3 avloppsvatten från verket på grund av driftavbrott (Kungs-

backa kommun 2009b). 
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Tabell 14 Dimensionerade och aktuell belastning Ölmanäs. 

  Belastning 
pe 

Flöde 
m

3
/d 

BOD7 kg/d Tot-N 
kg/d 

Tot-P kg/d 

Dimensionering 11 000 225 770 132 33 

Medeldygnsbelastning 2008 4 766 119 333 78 13 

Maxdygnsbelastning 2008 7 616 389 533 100 18 

 

5.5.4 Utsläppsvillkor och reningsresultat  

Enligt gällande tillstånd från 1991-06-12 är gränsvärdet för utsläpp av BOD7 15 mg/l och för 

total fosfor 0,5 mg/l, beräknat som rullande årsmedelvärde. Riktvärdet för totalkväve i ut-

gående vatten är 15 mg/l beräknat som rullande årsmedelvärde (Kungsbacka kommun 

2009b). 

Ölmanäs avloppsreningsverk visar goda reningsresultat som ligger väl under gällande vill-

kor, se Tabell 15. Framförallt är utgående kvävehalter anmärkningsvärt låga. 

Tabell 15 Utgående halter Ölmanäs 2006-2008. 

 

 

5.6 Nynäshamn 

Nynäshamns avloppsreningsverk tar emot och behandlar avloppsvatten från Nynäshamns 

tätort, Ösmo, Segerängs by, Lida Torp och Älvby industriområde. Huvudman för anlägg-

ningen är Nynäshamns kommun. Inkommande avloppsvatten består i huvudsak av hus-

hållspillvatten och den nuvarande belastningen uppgår till ca 13 000 pe (Nynäshamns 

kommun 2009a). Recipient för det behandlade avloppsvattnet är Norviksfjärden och My-

singen. 

Verket togs enligt Nynäshamns kommun (2003) i drift 1972 och var då ett direktfällnings-

verk med flockningsbassänger och sedimentering i lamellseparatorer. 1976 moderniserades 

slamhanteringen. Efter en brand 1984 där verkets styrfunktion och personalbyggnad för-

stördes skedde en större om och tillbyggnad. Lamellseparatorerna ersattes av sedimente-

ringsbassänger, ett nytt styrsystem installerades och slamhanteringen byggdes om. 1991 

kompletterades verket med en biogasanläggning och 1997 uppfördes en separat byggnad 

för eftersedimentering. 1997-1998 anlades även Alhagens våtmark på 32 ha för att klara 

kraven på kväverening. Den biologiska behandlingen kompletterades sedan 2002 med fyra 

SBR-reaktorer. 

 BOD7utg 

mg/l 
Nutg 

mg/l 
Putg 

mg/l 

2006 3,2 4,2 0,4 

2007 4 5,9 0,4 

2008 3,4 4,2 0,33 

Gräns-/Riktvärde 15 15 0,5 
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5.6.1 Beskrivning av verket 

Vid Nynäshamns avloppsreningsverk genomgår avloppsvattnet mekanisk, biologisk och ke-

misk rening. Den biologiska reningen sker i fyra SBR-reaktorer med aktivtslam samt i Alha-

gens våtmark. 

Verkets vattenbehandling bygger idag på följande steg: 

 Silgaller 

 Sandfång 

 Försedimentering med tillsats av fällningskemikalier 

 SBR-reaktorer för BOD-reduktion och nitrifikation 

 Flockningsbassäng med tillsats av fällningskemikalier 

 Eftersedimentering 

 Alhagens våtmark 

Bräddning av flöden överstigande 840 m3/h sker efter försedimenteringen. Det bräddade 

vattnet leds till recipienten Mysingen via en utloppsledning. SBR-reaktorerna kan ta emot 

max 380m3/h, flöden utöver detta leds direkt från försedimenteringen till flockningsbas-

sängerna. Till våtmarken kan ett maximalt flöde på 450 m3/h pumpas, behandlat flöde ut-

över detta bräddas till Mysingen (Nynäshamns kommun 2009a). 

5.6.2 Kväverening 

Kväverening sker dels i verkets SBR-reaktorer och dels i våtmarken Alhagen. 

Verket har fyra SBR-reaktorer som körs växelvis. Vattenbehandlingen sker i faser med luft-

ning, omrörning och sedimentering enligt ett fastställt tidsschema. Under luftningsperio-

derna styrs syrehalten mot 1,5 mg O2/l (Nynäshamns kommun 2009b, opublicerat arbets-

material). 

Verket har en brunnsslammottagning som kan ta emot upp till 150 m3 slam/dygn och SBR-

reaktorerna är dimensionerade för sambehandling av brunnsslam och avloppsvatten (Ny-

näshamns kommun 2009a). 

Efter den biologiska behandlingen i SBR-reaktorerna behandlas avloppsvattnet kemiskt in-

nan det leds till Alhagens våtmark för yttrligare rening. Alhagens våtmark består av flera 

grunda dammar och en ca 2 hektar stor översilningsyta (Andersson och Kallner 2002). Från 

dammens inlopp leds vattnet växelvis till Västra och Östra inloppsdammarna. Detta leder 

till att dammarna omväxlande töms och fylls vilket ger en god tillgång på syre och gynnar 

nitrifikationen. I den nedre delen av våtmarken hålls vattennivåerna mer permanenta, det-

ta ger en sämre syretillgång vilket gynnar denitrifikationen. Uppehållstiden i våtmarken är 

ca 2 veckor (Nynäshamns kommun 2000).  

5.6.3 Dimensionering, nuvarande belastning och bräddning 

Verket är dimensionerat för en belastning motsvarande 20 000 pe och 8250 m3/d, se Tabell 

16. Under 2008 var medeldygnsbelastningen 12 800 pe och 6143 m3/d, belastningen var 

alltså betydligt mindre än vad verket dimensionerats för. Även kvävebelastningen, 181 

kg/d, var betydligt mindre än den dimensionerande belastningen på 260 kg/d. Maxdygns-
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flödet 2008 uppgick till 16 742 m3/d vilket är dubbelt så mycket som det dimensionerande 

flödet. 

Under år 2008 bräddades 501 m3 mekaniskt behandlat avloppsvatten till Mysingen. Utöver 

detta bräddades 101 278 m3 till Mysingen från eftersedimenteringen under perioder med 

flöden över 450 m3/h vilket är vad överförningsledningen till våtmarken klarar av (Nynäs-

hamns kommun 2009a). 

Tabell 16 Dimensionerande och aktuell belastning Nynäshamns avloppsreningsverk. 

 Belastning 
pe 

Flöde 
m

3
/d 

BOD7 

kg/d 
Tot-N 
kg/d 

Tot-P 
kg/d 

Dimensionering 20 000 8 250 995 260 50 

Medeldygnsbelastning 2008 12 800 6 143 896 181 28 

Maxdygnsbelastning 2008 - 16 742 - - - 

 

5.6.4 Utsläppsvillkor och reningsresultat  

Enligt gällande tillstånd från 2007-03-05 är gränsvärdet för utsläpp av BOD7 10 mg/l och för 

totalfosfor 0,3 mg/l, beräknat som årsmedelvärde. Samma halter gäller som riktvärde för 

kvartalsmedelvärden. Riktvärdet för totalkväve i utgående vatten är 15 mg/l beräknat som 

årsmedelvärde. Villkoren i tillståndet är provisoriska och gäller i tre år, vilket innebär att 

kommunen 2010 måste lämna in en ny tillståndsansökan (Nynäshamns kommun 2009a).  

Nynäshamns avloppsreningsverk visar mycket goda reningsresultat och utgående halter 

från våtmaken ligger väl under gällande villkor, se Tabell 17. Framför allt är de låga fosfor 

halterna i utgående vatten anmärkningsvärda.  

Tabell 17 Utgående halter Nynäshamns avloppsreningsverk 2006-2008. 

 BOD7utg 

mg/l 
Nutg 

mg/l 
Putg 

mg/l 

2006 3 6 0,06 

2007 3 5,5 0,05 

2008 3,2 6,5 0,06 

Gräns-/Riktvärde 10 15 0,3 

 

5.7 Strängnäs 

Strängnäs avloppsreningsverk tar emot och behandlar avloppsvatten från hela Stängnäs 

kommun undantaget Mariefred. Huvudman för verket är sedan 2009 SEVAB, Strängnäs 

Energi AB, som till 80 % ägs av Strängnäs kommun. Inkommande avloppsvattnet består i 

huvudsak av hushållsspillvatten men verket tar även emot avloppsvatten från några mindre 

industrier samt lakvatten från en deponi . Den nuvarande belastningen uppgår till ca 24 000 

pe (Strängnäs kommun 2009). Recipient för det behandlade avloppsvattnet är Ulvhällsfjär-

den i Mälaren. 

Verket kompletterade med en kvävereningsanläggning 1998, denna byggdes sedan delvis 

om 2007 och återsattes i drift under 2008 (Strängnäs kommun 2009). 
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5.7.1 Beskrivning av verket 

Vid Strängnäs avloppsreningsverk genomgår avloppsvattnet mekanisk, biologisk och kemisk 

rening. Den biologiska reningen sker i ett biofilmsystem med både biobädd och suspende-

rade bärare. 

Verkets vattenbehandling bygger idag på följande steg: 

 Gallersil 

 Sandfång med anslutande tillsats av fällningskemikalier 

 Försedimentering 

 Biobädd för BOD-reduktion 

 Luftningsbassänger med suspenderade bärare för nitrifikation 

 Överförningsbassäng där viss nitrifikation sker och vattnets syrehalt minskar 

 Efterdenitrifikation med suspenderade bärare och tillsats av etanol 

 Eftersedimentering med tillsats av fällningskemikalier 

 Efterpolering i våtmark 

Det finns två möjligheter till bräddning från verket, dels vid inloppet och dels efter försedi-

menteringen. Bräddat vatten leds direkt till recipienten (Strängnäs kommun 2009). 

5.7.2 Kväverening 

Verkets kväverening sker i flera steg varav två innehåller suspenderade bärare. Olika typer 

av Kaldnesbärare (Biochip M, Biochip P och K1 Heavy) används. I luftningsbassängen är fyll-

nadsgraden 52 % och i efterdenitrifikationen 47 % (Strängnäs kommun 2008). 

Kvävereningen inleds med en luftad bassäng med suspenderade bärare för nitrifikation. I 

bassängen hålls en syrehalt på ca 4 mg O2/l (Strängnäs kommun 2008). Sedan når vattnet 

den deoxiska bassängen. Denna bassäng innehåller inga bärare och ingen luftning sker. Här 

sker viss nitrifikation under det att vattnets syrehalt sjunker. När vattnet sedan når den 

anoxiska delen finns knappt något löst syre kvar i vattnet och denitrifikation kan ske. Till 

den anoxiska delen tillsätts etanol som kolkälla. Etanoldoseringen styrs utifrån mätningar av 

vattnets nitrathalt (Strängnäs kommun 2009). 

Efter kvävereningen leds vattnet till slutsedimenteringen och därefter till en anlagd våt-

mark. Våtmarken består av 3 stycken dammar i serie och där sker en efterpolering av det 

behandlade avloppsvattnet genom mikrobiologiska processer och sedimentering innan det 

avleds till recipienten (Strängnäs kommun 2009). Dammarnas volym är totalt 10 000 m3 och 

uppehållstiden är ca 17 timmar vid dimensionerande flöde (Strängnäs kommun 2008).  

Kvävereningen var avstängd för ombyggnad under 2007 och var fortfarande under uppstart 

i början av 2008 (Strängnäs kommun 2009). Det var t.ex. först under våren 2008 som bä-

rarmaterial fylldes på i den anoxiska delen. Vid ombyggnationen kläddes bl.a. bassängernas 

insida med plåt för att undvika att de suspenderade bärarna nöttes mot den råa betong-

ytan. Under 2008 uppstod även brist på kolkälla vid några tillfällen då etanol inte beställts i 

tid. 
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5.7.3 Dimensionering, nuvarande belastning och bräddning 

Verket är dimensionerat för en belastning motsvarande 25 000 pe och 10 100 m3/d, se Ta-

bell 18. Under 2008 var medeldygnsbelastningen 11 314 pe och 10 160 m3/d, BOD- belast-

ningen var alltså betydligt mindre än vad verket dimensionerats för samtidigt som flödesbe-

lastningen var något stötte än den dimensionerande. Anmärkningsvärt är dock att kvävebe-

lastningen var något högre, 328 kg/d, än den dimensionerande belastningen på 300 kg/d.  

Under 2008 bräddades 9977 m3 avloppsvatten efter försedimenteringen (Strängnäs kom-

mun 2009). 

Tabell 18 Dimensionerande och aktuell belastning Strängnäs avloppsreningsverk. 

  Belastning 
pe 

Flöde 
m

3
/d 

BOD7 

kg/d 
Tot-N 
kg/d 

Tot-P 
kg/d 

Dimensionering 25 000 10 100 1 750 300 60 

Medeldygnsbelastning 2008 11 314 10 160 792 328 41 

Maxdygnsbelastning 2008 - - - - - 

 

5.7.4 Utsläppsvillkor och reningsresultat  

Enligt gällande tillstånd från 1999-06-24 är gränsvärdet för utsläpp av BOD7 10 mg/l och för 

totalfosfor 0,3 mg/l, beräknat som kvartalsmedelvärde. Samma halter gäller som riktvärde 

för månadsmedelvärden. Riktvärdet för totalkväve i utgående vatten är 15 mg/l beräknat 

som årsmedelvärde (Strängnäs kommun 2009). 

Strängnäs avloppsreningsverk visar goda reningsresultat avseende BOD7 och fosfor, utgå-

ende halter ligger väl under gällande villkor, se Tabell 19. Utgående kvävehalter överskrider 

dock villkoren tillföljd av att kvävereningen var avstängd under 2007 för ombyggnation och 

återsattes i drift i början av 2008 (Strängnäs kommun 2009).  

Tabell 19 Utgående halter Strängnäs avloppsreningsverk 2006-2008. 

 BOD7utg 

mg/l 
Nutg 

mg/l 
Putg 

mg/l 

2006 - - - 

2007 3 26 0,16 

2008 3 16 0,14 

Gräns-/Riktvärde 10 15 0,3 
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5.8 Margretelund 

Margretelunds avloppsreningsverk tar emot och behandlar avloppsvatten från Åkersberga 

tätort och Brott by som är ett mindre samhälle i Vallentuna kommun samt från delar av Re-

sarö i Vaxholms kommun. Huvudman är Roslagsvatten AB som ägs av kommunerna Öster-

åker, Knivsta, Vallentuna, Täby och Danderyd samt Vaxholms stad. Inkommande avlopps-

vatten består huvudsakligen av hushållsspillvatten men verket tar även emot avloppsvatten 

från några mindre industrier, internt behandlat avloppsvatten från ett antal biltvättar och 

lakvatten från en deponi. Nuvarande belastning uppgår till ca 24 200 pe. Recipient för det 

behandlade avloppsvattnet är Trälhavet (Roslagsvatten AB 2009). 

Verket togs i drift i slutet av 1950-talet och byggdes sedan ut i mitten av 70-talet. Under 

1998-1999 byggdes verket åter ut för att klara en ökad belastning, kvävereduktion och öka-

de reningskrav beträffande fosfor och BOD (Roslagsvatten AB 2000). 

5.8.1 Beskrivning av verket 

Vid Margretelunds avloppsreningsverk genomgår avloppsvattnet mekanisk, biologisk och 

kemisk rening. Den biologiska reningen sker i ett biofilmsystem med suspenderade bärare. 

Verkets vattenbehandling bygger idag på följande steg: 

 Rensgaller 

 Sandfång med tillsats av fällningskemikalier 

 Försedimentering 

 Fördenitrifikation med suspenderade bärare 

 Luftningsbassäng med suspenderade bärare för BOD-reduktion 

 Luftningsbassäng med suspenderade bärare för nitrifikation 

 Efterdenitrifikation med suspenderade bärare och tillsats av metanol  

 Tillsats av fällningskemikalier 

 Flotation 

Vid stora flöden kan bräddning ske före rensgallren, efter rensgallren eller efter försedi-

menteringen. Bräddat vatten leds direkt till recipienten (Roslagsvatten AB 2009). 

5.8.2 Kväverening 

Den biologiska reningen sker i flera steg, samtliga med suspenderade bärare. Kaldnesbärare 

används och dessa fyller bassängerna till 65 % (Roslagsvatten AB 2000). 

Det första biosteget är fördenitrifikationen. Där blandas vatten från försedimenteringen 

med en delström recirkulerat vatten som genomgått BOD-reduktion och nitrifikation. I det-

ta steg sker omrörning men ingen luftning. Det andra steget är BOD-reduktionen där vatt-

net luftas för att dess innehåll av syreförbrukande ämnen ska minska. Normalt hålls där en 

syrehalt på 2 mgO2/l (Lundh 2009, personlig kommentar). Fosforhalten mäts i det vatten 

som lämnar BOD-reduktionen, halten bör inte underskrida 0,5 mg P/l för då hämmas den 

efterföljande nitrifikationen. Nitrifikationen sker även den i en luftad bassäng, dock med en 

högre syrehalt på ca 4-5 mg O2/l (Lundh 2009, personlig kommentar). Efter nitrifikationen 

recirkuleras en delström av avloppsvattnet till fördenitrifikationen och resterande avlopps-
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vatten leds till efterdenitrifikationen. Vattnet som når efterdenitrifikationen innehåller 

mycket små mängder organiskt material och därför doseras metanol som kolkälla. I bas-

sängen för efterdenitrifikation hålls kaldnesbärarna flytande genom omrörning (Roslagsvat-

ten AB 2009). 

5.8.3 Dimensionering, nuvarande belastning och bräddning 

Verket är dimensionerat för en belastning motsvarande 40 000 pe och 11 200 m3/d, se Ta-

bell 20. Under 2008 var medeldygnsbelastningen 24 239 pe och 9572 m3/d. Medelflödet 

uppgick alltså nästan till det dimensionerande medan antalet pe motsvarade drygt halva 

den dimensionerande belastningen. Kvävebelastningen 2008 var 390 kg/d att jämföra med 

dimensioneringen på 490 kg/d. Maxdygnsflödet var 28 490 m3/d och uppnåddes i augusti i 

samband med kraftig nederbörd (Roslagsvatten AB 2009). 

Under 2008 bräddades 350 m3 mekaniskt behandlat avloppsvatten från verket (Roslagsvat-

ten AB 2009). 

Tabell 20 Dimensionerande och aktuell belastning Margretelund. 

  Belastning 
pe 

Flöde 
m

3
/d 

BOD7 kg/d Tot-N 
kg/d 

Tot-P kg/d 

Dimensionering 40 000 11 200 2 800 480 80 

Medeldygnsbelastning 2008 24 239 9 572 1 697 390 66 

Maxdygnsbelastning 2008 68 057 28 490 4 764 667 1 104 

 

5.8.4 Utsläppsvillkor och reningsresultat 

Enligt gällande tillstånd från 1996-03-25 är gränsvärdet för utsläpp av BOD7 10 mg/l och för 

totalfosfor 0,3 mg/l, beräknat som årsmedelvärde. Samma halter gäller som riktvärde för 

kvartalsmedelvärden. Riktvärdet för totalkväve i utgående vatten är 15 mg/l beräknat som 

årsmedelvärde (Roslagsvatten AB 2009). 

Margretelunds avloppsreningsverk visar goda reningsresultat för BOD och fosfor, utgående 

halter underskrider de gällande villkoren, se Tabell 21. Även kvävereningen uppfyller gäl-

lande villkor men här är marginalen till riktvärdet mindre.  

Tabell 21 Utgående halter Margretelund 2006-2008. 

 BOD7utg 

mg/l 
Nutg 

mg/l 
Putg 

mg/l 

2006 5,8 14 0,24 

2007 5,9 13 0,22 

2008 6 13 0,24 

Gräns-/Riktvärde 10 15 0,3 
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6 RESULTAT 
Resultaten nedan är baserade på de provtagningar och analyser som sker inom ramen för 

respektive verks kontrollprogram (se avsnitt 3.2). 

6.1 Reningsresultat 

Utgående halter av BOD, Tot-N och Tot-P år 2006-2008 samt gällande gräns- och riktvärden 

för respektive verk redovisades i avsnitt 5. Nedan presenteras avskiljningsgrader avseende 

BOD, Tot-N, Tot-P och OCP följt av en mer utförlig genomgång av resultaten av verkens 

kväverening. 

6.1.1 Avskiljningsgrader för BOD, Tot-N, Tot-P och OCP 

Avskiljningsgraden anger hur stor del av den inkommande mängden av ett ämne som har 

avskiljts i verkets vattenbehandling.  

Avskiljningen av BOD och Tot-P var mycket god vid samtliga verk under 2008. Avskiljnings-

graderna för BOD låg på 96-99 % och avskiljningsgraderna för Tot-P varierade mellan 93 och 

99 %, se Figur 6. 

 

Figur 6 Avskiljningsgrader för samtliga verk 2008.  

Avskiljningsgraden för Tot-N varierade mera mellan verken och var generellt lägre än för 

BOD och Tot-P. De lägsta avskiljningsgraderna för Tot-N hade Himmerfjärdsverket och 

Strängnäs med 41 respektive 53 %, se Figur 6. Himmerfjärdsverkets låga avskiljningsgrad 

var en följd av genomförandet av Himmerfjärden Nitrogen Study (se avsnitt 5.2). För 

Strängnäs del berodde den låga avskiljningsgraden till viss del på att verkets kväverening 

var under uppstart under årets första månader efter ombyggnationen 2007 (se avsnitt 

5.7.2). Två av de undersökta verken, Hammargård och Ölmanäs, hade avskiljningsgrader för 

kväve som överskred 80 %, för övriga verk varierade avskiljningen mellan 67 och 79 %. 

Avskiljningen av OCP beräknas utifrån avskiljningen av BOD, Tot-N och Tot-P i enlighet med 

ekvation 3 och ger en samlad bild av verkens reningsresultat. Då samtliga verk visar en god 

avskiljning av BOD och Tot-P beror skillnaderna i avskiljningsgraden för OCP framförallt på 
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den varierande kväveavskiljningen. Följdaktigen har Ölmanäs och Hammargård de högsta 

avskiljningsgraderna för OCP och Strängnäs och Himmerfjärdsverket de lägsta, se Figur 6. 

6.1.2 Utgående kvävehalter 

I Figur 7 nedan visas en sammanställning över utgående kvävehalter år 2006-2008 för samt-

liga verk. För Himmerfjärden och Strängnäs redovisas även data för år 2009 då dessa verk 

tidigare har haft kvävereningen avstängd. För Himmerfjärdsverket är medelhalten 2009 be-

räknad utifrån veckoprover och flödesmätningar från årets 30 första veckor. För Strängnäs 

är halten ett medelvärde beräknat på veckoprover från 35 veckor utan hänsyn till flödet. 

För Hammargård, Lindholmen, Margretelund, Nynäshamn, Strängnäs och Ölmanäs gäller 

ett riktvärde på 15 mg Tot-N/l i utgående vatten. För Västra Stranden och Himmerfjärds-

verket gäller 10 mg Tot-N/l som riktvärde för utgående vatten, Himmerfjärdsverket har 

dock haft dispens från dessa krav under 2007 och 2008 för att kunna genomföra Himmerf-

järden Nitrogen Study. Samtliga verk, utom Strängnäs, klarade att hålla utgående kvävehal-

ter under gällande riktvärden och fem av de åtta undersökta verken hade 2008 en medel-

halt i utgåendevatten på 10 mg Tot-N/l eller mindre, se Figur 7. 

 

Figur 7 Utgående kvävehalter (Tot-N) för samtliga verk 2006-2008. Även utgående kvävehalt 2009 
Himmerfjärdsverket och Strängnäs beräknat utifrån analysresultat för årets 30 respektive 35 första 
veckor.    

Ombyggnationen förklarar att den höga kvävehalten i Strängnäs 2007, 26 mg Tot-N/l, men 

även under 2008 och de 35 första veckorna 2009 låg halten strax över riktvärdet på 15 mg 

Tot-N/l. Himmerfjärdsverkets höga kvävehalter 2007 och 2008 förklaras av att verkets kvä-

verening då begränsades p.g.a. Himmerfjärden Nitrogen Study. Utgående kvävehalter 2009 

var då, beräknat utifrån analysresultat från årets 35 första veckor, betydligt lägre och under 

riktvärdet på 10 mg/l.   

Kväveformer i utgående vatten 

Genom att studera i vilken form kvävet i det utgående vattnet finns kan man få en uppfatt-

ning om hur väl kvävereningens delprocesser, nitrifikationen och denitrifikationen, funge-

rar. Vid samtliga verk mäts Tot-N och NH4-N i utgående vatten och halterna NOX-N och Org-

N har beräknats i enlighet med vad som angetts i avsnitt 3.3.  
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Vid fullständig nitrifikation bör halten NH4-N i utgående vatten vara mindre än 1 mg/l (Mor-

ling 2009). Endast två av verken, Hammargård och Ölmanäs, klarar detta, se Figur 8. Mar-

gretelund och Strängnäs, båda verk med suspenderade bärare, har utgående halter på 6,1 

mg NH4-N/l respektive 5,6 mg NH4-N/l. Övriga verk har utgående halter på ca 2,5 mg NH4-

N/l.  

 

Figur 8 Medelhalter av Org-N, NOx-N och NH4-N i utgående vatten 2008 beräknat i enlighet med vad 
som angetts i avsnitt 3.3. För Himmerfjärden gäller resultatet dock vecka 1-30 år 2009. 

Slam/luft/vatten 

Det kväve som avskiljs vid ett avloppsreningsverk avgår antingen till luften eller ansamlas i 

slammet. Utifrån beräkningarna beskrivna i avsnitt 3.3 och massbalanserna redovisade i bi-

laga 2 har en beräkning gjorts av hur stor andel av det kväve som inkom till verken under 

2008 som avgick till luften, assimilerats i slammet och släpptes ut med utgående vatten, se 

Figur 9.  Genom att slå samman den andel kväve som avgått till luften och den andel som 

ansamlats i slammet får man verkets avskiljningsgrad för kväve.  

 

Figur 9 Andel av inkommande kvävemängd vid respektive reningsverk som avgavs till luften, assimi-
lerades i slammet och släpptes ut med utgående vatten år 2008. För Himmerfjärden gäller resultatet 
dock vecka 1-30 år 2009.   
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Vid Himmerfjärdsverket och Västra Stranden denitrifierades mer än 50 % av det inkom-

mande kvävet. Även i Nynäshamn avgick en stor del av det inkommande kvävet till luften, 

andelen är dock inte fullt så stor, 58 %, som anges i Figur 9. Vid beräkningen har allt kväve 

som avskiljdes i verkets våtmark antagits avgå till luften men i våtmarken sker även ett visst 

växtupptag.  

 Vid Hammargård, Lindholmen och Ölmanäs assimilerades 36-41 % av det inkommande 

kvävet i slammet. Vid övriga verk är motsvarande siffra ca 20 %. 

Årstidsvariationer 

Nitrifikation och denitrifikation är liksom många andra biologiska processer temperaturbe-

roende. Det är därför vanligt att resultaten av kvävereningen varierar under året p.g.a. vari-

erande vattentemperaturer. Nedan redovisas och kommenteras variationerna i utgående 

halt Tot-N och NH4-N för Hammargård, Strängnäs och Västra Stranden, se Figur 10-Figur 12. 

För övriga verk redovisas motsvarande resultat i Figur 13-16 utan närmare kommentarer.  

Hammargård klarade av att hålla kvävehalten i utgående vatten under 10 mg Tot-N/l de 45 

första veckorna 2009 bortsett från tre tillfälliga toppar, se Figur 10.  En tydlig skillnad i utgå-

ende kvävehalt kan dock ses mellan vinter/vår och sommar.  Under vintern och våren låg 

kvävehalten strax över 8 mg/l och under sommaren sjönk halten neremot 4 mg Tot-N/l. Ut-

gående NH4-N-halter är låga och stabila under hela året, endast vid fyra av totalt 45 prov-

tagningstillfällen överskred halten 1 mg/l. Verket kan därmed anses ha en fullständig nitrifi-

kation under hela året. 

 

Figur 10 Utgående halter Tot-N och NH4-N vid Hammargårds avloppsreningsverk vecka 1-45 år 2009. 

I Strängnäs varierar utgående kvävehalt kraftigt, se Figur 11. Den högsta uppmätta kväve-

halten mellan januari 2008 och september 2009 var 28 mg Tot-N/l och den lägsta halten 

under samma tidsperiod var 2,5 mg Tot-N/l. Utgående kvävehalt varierar med årstiderna 

och ännu tydligare är variationerna i utgående NH4-N-halt. Under sommaren är utgående 

ammoniumhalt relativt låg, < 5mg NH4-N/l men under vintermånaderna är den hög, > 5 mg 

NH4-N/l. Endast under korta perioder har utgående halt legat under 1 mg NH4-N/l varför 

verket inte kan anses ha en fullständig nitrifikation.  
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Figur 11 Utgående halter Tot-N och NH4-N vid Strängnäs avloppsreningsverk vecka 1 år 2008- vecka 
37 år 2009. 

Västra Stranden visade mellan januari 2008 och september 2009 en relativt stabil kvävehalt 

i utgående vatten. Utgående kvävehalt hölls under 10 mg Tot-N/l i princip hela tiden, se Fi-

gur 12. Endast 3 av totalt 87 prover visade kvävehalter över 10 mg Tot-N/l. Vid 60 av 87 

provtagningstillfällen var den utgående kvävehalten mellan 6-9 mg Tot-N/l. Vissa årstidsva-

riationer kan ses, utgående halter är lägst på sommaren och som högst i februari-mars. Ut-

gående NH4-N halt stiger något, liksom halten Tot-N, i februari-mars. Vid 17 av 87 provtag-

ningstillfällen var utgående ammoniumhalt mindre än 1 mg NH4-N/l och hälften av analy-

serna visade halter under 2 mg NH4-N/l. 

 

Figur 12 Utgående halter Tot-N och NH4-N vid Västra Stranden vecka 1 år 2008- vecka 36 år 2009. 

Även övriga studerade verk visar mer eller mindre tydliga årstidsvariationer, Figur 13-16 

nedan. Enda undantaget är Ölmanäs där inga tydliga årstidsvariationer kundes ses år 2008. 

Utgående Tot-N halt vid Ölmanäs låg mellan 3-7 mg/ l hela året och halten NH4-N var, bort-

sett från 3 tillfälliga toppar, under 1 mg/l.  



 

41 
 

 

Figur 13 Utgående halter Tot-N och NH4-N vid Himmerfjärdsverket vecka 1-38  år 2009. 

 

 

Figur 14 Utgående halter Tot-N och NH4-N vid Lindholmen vecka 1 år 2008 till vecka 36 år 2009. 

 

 

Figur 15 Utgående halter Tot-N och NH4-N vid Ölmanäs år 2008. Provtagning sker udda veckor. 
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Figur 16 Utgående halter Tot-N och NH4-N vid Nynäshamn år 2008.  

 

6.2 Dimensionering och nuvarande belastning 

Dimensionerande flöden samt BOD-, Tot-N och Tot-P mängder för respektive verk redovi-

sades i avsnitt 5. Där angavs även verkens medel- och maxdygnsbelastning år 2008.  

För samtliga verk gäller att belastningen under år 2008 var mindre än den dimensionerande 

belastningen, med två undantag, se Figur 17. Störst är skillnad mellan dimensionerande och 

nuvarande belastning visar Ölmanäs som tog emot ungefär hälften av det flöde och den 

näringsbelastning som verket dimensionerats för.  

Vid Strängnäs avloppsreningsverk var kvävebelastningen och flödet år 2008 något större än 

vad verket dimensionerats för samtidigt som övriga parametrar låg långt under dimensio-

nerande värden, se Figur 17.  

Västra Stranden tog år 2008 emot ett flöde som överskred det dimensionerande flödet med 

7 %. Även under 2006 och 2007 var det inkommande flödet något högre än det dimensio-

nerande.  

 

Figur 17 Belastningsgrad samtliga verk 2008. 
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Vid dimensioneringen av samtliga verk, undantaget Nynäshamn, har belastningen 70 g 

BOD7/pe,d använts, se Tabell 22. Vid Nynäshamn har istället 50 g BOD7/pe, d använts. För 

kväve och fosfor har belastningar på 9-13 g N/pe, d och 2-3 g P/pe, d använts vid dimensio-

neringen. Strängnäs, vars dimensionerande kvävebelastning överskreds 2008, är dimensio-

nerat för en kvävebelastning på 12 mg N/pe, d och dimensioneringen avviker därmed inte 

från övriga verk.  

Tabell 22 Dimensionerande belastningar, antal pe samt g BOD7, N och P /pe, d.  

 Dimensionering 
pe                                 g BOD7/pe,d             g N/pe,d              g P/pe,d 

Hammargård 52 000 70 12 2,5 

Himmerfjärdsverket 300 000 70 13 2,2 

Lindholmen 34 000 70 11 2,2 

Margretelund 40 000 70 12 2,0 

Nynäshamn 20 000 50 13 2,5 

Strängnäs arv 25 000 70 12 2,4 

Västra stranden 143 000 70 9 2,3 

Ölmanäs 11 000 70 12 3,0 

 

Då dimensionering och belastning på avloppsreningsverk diskuteras är det viktigt att inte 

förväxla antalet pe, person ekvivalenter, med antalet anslutna personer. Pe-begreppet an-

vänds för att ge ett mått på den totala belastningen, både från hushåll och industrier, och 

beräknas vanligtvis utifrån en antagen belastning på 70 g BOD7/pe,d.   

I de undersökta verkens årliga miljörapporter redovisas utöver den beräknade pe-

belastningen även hur många personer som är anslutna till respektive verk. Utifrån detta 

har BOD7, N och P belastningen per ansluten person och dag beräknas, se Tabell 23. Det är 

dock viktigt att påpeka att samtliga verk har en mer eller mindre omfattande industrian-

slutning som bidrar till belastningen på verket varför belastningen per ansluten person kan 

antas vara mindre än vad som anges nedan, de angivna värdena ska snarast ses som max-

värden.  

Fem av verken, Himmerfjärden, Margretelund, Nynäshamn, Strängnäs och Ölmanäs, hade 

2008 en total BOD-belastning på mindre än 60 g BOD7/ansluten person, d, se Tabell 23. För 

dessa verk ledde de låga BOD-belastningarna till att antalet pe (beräknat på 70 g BOD7/pe, 

d) var lägre än antalet anslutna personer trots en viss industribelastning. År 2008 var t.ex. 

8040 personer anslutna till Ölmanäs avloppsreningsverk men belastningen motsvarade en-

dast 4766 pe, se Tabell 23.  
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Tabell 23. Aktuell belastning 2008, antal anslutna personer, antal pe beräknat utifrån 70 g BOD7/pe,d 
samt g BOD7, N och P/ansluten person, d. 

  Belastning 2008 
   Anslutna            Beräknade          g BOD7/                g N/                     g P/             
   personer             pe                        ansl, d                ansl, d                ansl, d           

Hammargård 37 200 37 071 70 14 2,2 

Himmerfjärdsverket 274 600 235 441 60 13 2,2 

Lindholmen 16 880 18 576 77 19 1,9 

Margretelund 29 830 24 243 57 13 2,2 

Nynäshamn 17 490 12 800 51 10 1,6 

Strängnäs arv 22 900 11 314 35 14 1,8 

Västra stranden 69 400 112 129 113 18 2,8 

Ölmanäs 8 040 4 757 41 10 1,7 

Medel 
Median 

- 
- 

- 
- 

63 
58 

14 
14 

2,0 
2,1 

 

Den absolut lägsta BOD-belastningen per ansluten person hade Strängnäs med 35 g 

BOD/ansluten person, d. Strängnäs hade år 2008 också en mycket låg BOD-halt i inkom-

mande vatten. Åresmedelvärdet var 81 mg BOD7/l vilket kan jämföras med medelhalten för 

samtliga undersökta verk som var 155 mg BOD7/l. År 2008 hade Strängnäs även den lägsta 

inkommande fosforhalten av de undersökta verken men halten var inte anmärkningsvärt 

låg, 4,2 mg Tot-P/l att jämföra med 5,4 mg Tot-P/l som var medel för samtliga undersökta 

verk. Den inkommande kvävehalten stämde däremot väl med övriga verk, årsmedelvärdet 

för Strängnäs, liksom medelvärdet för samtliga verk, år 2008 var 34 mg Tot-N/l.     

Västra stranden har en betydande industribelastning varför BOD-belastning 2008 blev så 

pass hög som 113 g BOD7/ansluten person, d, se Tabell 23. Även Lindholmen hade en BOD-

belastning över 70 g/ansluten person, d. Verket har ingen större industribelastning men tog 

under 2008 emot slam från enskilda avlopp motsvarande en belastning på 4000 pe (Norrtäl-

je kommun 2009). Om denna extra belastning räknas bort blir BOD-belastningen istället ca 

60 g BOD7/ansluten person, d.      

Kvävebelastningen per ansluten person och dag varierar mellan 10-19 g, med medel och 

median på 14 g N/ansluten person, d, se Tabell 23. Om man bortser från Västra Stranden 

och Lindholmen som redan konstaterats har en betydande industri och externslambelast-

ning, så ligger kvävebelastningen på 10-14 g/ansluten person, d. Fosforbelastningen varie-

rar mellan 1,6-2,8 g/ansluten person, d. Även här ligger Västra Stranden högre än övriga 

verk p.g.a. sin industribelastning. 
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6.3 Nyckeltal för resursförbrukning 

I det följande presenteras resultaten för de nyckeltal som beskrevs i avsnitt 3.5. De resurser 

som behandlas är elförbrukning, reaktorvolym, extern kolkälla samt fällningskemikalier.  

6.3.1  Elförbrukning 

Som nyckeltal för kvävereningen används kWh el/kg NH4-Nox beräknat på verkets totala el-

förbrukning, se Figur 18. Resultaten för verken varierar inom ett relativt stort spann, 11-22 

kWh el/kg NH4-Nox med ett medel på 15 kWh el/kg NH4-Nox och median på 19 kWh el/kg 

NH4-Nox. 

 

Figur 18 kWh/kg NH4-Nox vid respektive avloppsreningsverk beräknat på hela verkens elförbrukning 
2006-2008.  

Lindholmen liksom Västra Stranden och Himmerfjärdsverket visar en minskning av antalet 

kWh el/kg NH4-Nox mellan år 2006 och 2008, se Figur 18, vilket är det resultat man vill se 

hos ett verk som arbetar med att effektivisera sin reningsprocess. Det är dock viktigt att 

komma ihåg att beräkningen grundar sig på hela verkets elförbrukning och att de föränd-

ringar som ses inte behöver vara relaterade till kvävereningen utan i själva verket kan bero 

på förändringar som genomförts någon annanstans i verket eller på en ändrad belastning.   

Även då kWh el/kg OCPred studeras kan stora skillnader ses mellan de olika verken, se Figur 

19. Resultaten varierar mellan 0,3-0,68 kWh el/kg OCPred med ett medel på 0,44 kWh el/kg 

OCPred.  För Lindholmen och Västra Stranden ses samma mönster, med minskad förbruk-

ning, som för kWh el/kg NH4-Nox.  
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Figur 19 kWh el/kg OCPred vid respektive avloppsreningsverk beräknat på hela verkens elförbrukning 
2006-2008. 

Som jämförelse används även kWh el/m3 inkommande avloppsvatten som nyckeltal, se Fi-

gur 20. Skillnaderna mellan verken är stora även här, resultaten varierar mellan 0,34-0,79 

kWh el/m3. Hammargård, Margretelund, Västra Stranden och Ölmanäs visar samtliga en re-

lativt konstant förbrukning över de tre undersökta åren medan Himmerfjärden, Lindholmen 

och Strängnäs visar en minskning i antalet kWh el/m3. 

 

Figur 20 kWh el/ m
3
 inkommande avloppsvatten vid respektive avloppsreningsverk beräknat på hela 

verkens elförbrukning 2006-2008. 

Intressant kan vara att jämföra verk med liknande processer t.ex. Margretelund och Sträng-

näs, båda verk med suspenderade bärare. Verken förbrukar ungefär lika många kWh 

el/OCPred, se Figur 19, men Strängnäs har en klart lägre elförbrukning per m3 inkommande 

avloppsvatten, se Figur 20. En förklaring till detta kan vara att Strängnäs har betydligt lägre 

halter i inkommande vatten. År 2008 var medelhalterna av BOD och Tot-N i inkommande 

vatten i Strängnäs 81 respektive 34 mg/l medan motsvarande halter i Margretelund var 180 

respektive 41 mg/l.  
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6.3.2 Reaktorvolym 

Nyckeltalet kg Tot-Nred/m3 reaktor, d har beräknats utifrån de reaktorvolymer som utnyttjas 

i respektive verks kväverening, se Tabell 24.   

Tabell 24 Volymer utnyttjade för kväverening vid respektive avloppsreningsverk. 

Verk Reaktorer för kväverening Volym, m
3
 

Västra Stranden Aktivslambassäng 11600 
Himmerfjärdsverket Aktivslambassäng, fluidiserad bädd 22600 
Hammargård Quattro Denipho, fördenitrifikation 8250 
Lindholmen OCO-reaktor 4110 
Ölmanäs SBR-reaktorer 5800 
Nynäshamn SBR-reaktorer 1000 
Strängnäs Nitrifikation, mellansteg, efterdenitrifikation 1233 
Margretelund Nitrifikation, för- och efterdenitrifikation  i.u 

 

Mycket stora skillnader i kg Tot-Nred/m3 reaktor, d kan ses mellan verken, se Figur 21. Resul-

taten varierar från 0,01 till 0,17 kg Tot-Nred/m3 reaktor, d med ett medel på 0,08 kg Tot-

Nred/m3 reaktor, d och median på 0,6 kg Tot-Nred/m3 reaktor, d. Högst värden visar Nynäs-

hamn med 0,14 -0,17 kg Tot-Nred/m3 reaktor, d, det är dock viktigt att påpeka att en stor del 

av kväveavskiljningen sker i verkets våtmark och att ingen hänsyn har tagits till detta i be-

räkningen. Ölmanäs visar den klart minsta kväveavskiljningen per m3 reaktor med värden på 

ca 0,01 kg Tot-Nred/m3 reaktor, d. En förklaring till detta är den låga belastningen på verket, 

se Figur 17.  

 

Figur 21 Kg Tot-Nred/m
3 

reaktor, d vid respektive avloppsreningsverk år 2006-2008.  
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6.3.3 Extern kolkälla 

Tre av de undersökta verken utnyttjar efterdenitrifikation i olika typer av biofilmsystem 

med tillsats av extern kolkälla. Himmerfjärdsverket har efterdenitrifikation i en fluidiserad 

bädd medan Strängnäs och Margretelund har efterdenitrifikation med suspenderade bära-

re. Vid Himmerfjärdsverket och Margretelund tillsätts metanol och i Strängnäs tillsätts av-

fallsetanol som kolkälla. Som nyckeltal för användningen av extern kolkälla används kg COD 

tillsatt/ kg Tot-Nred, se Figur 22. 

 

Figur 22 Kg COD tillsatt/ kg Tot-Nred vid Himmerfjärdsverket, Strängnäs och Margretelund 2006-2008. 

Bortsett från de år då Himmerfjärdsverkets kväverening har legat nere så varierar förbruk-

ningen från 0,83 till 1,83 kg COD tillsatt/ kg Tot-Nred med ett medel på 1,45 kg COD tillsatt/ 

kg Tot-Nred. Margretelund har en något lägre förbrukning än Himmerfjärdsverket och 

Strängnäs vilket kan bero på att verket även recirkulerar ett delflöde av det nitrifierade 

vattnet för fördenitrifikation.      

6.3.4 Fällningskemikalier 

Som nyckeltal för fosforreningen används mol Me/mol Tot-Pred, se Figur 23. En tydlig skill-

nad i förbrukningen av fällningskemikalier kan ses mellan de verk vars fosforrening enbart 

sker med kemisk fällning och de verk som även har biologisk fosforrening, bio-P.  

Hammargård och Lindholmen utnyttjar bio-P och har därmed en avsevärt lägre kemikalie-

förbrukning än övriga verk. Efter att ha anpassat sin aktivslamanläggning till bio-P kunde 

även Västra Stranden år 2008 sänka sin förbrukning av fällningskemikalier med ca 80 % jäm-

fört med tidigare år. Av de verk som inte utformats för bio-P har Himmerfjärdsverket den 

lägsta förbrukningen av fällningskemikalier per mol avskiljd fosfor. De högsta kemikalieför-

brukningarna per mol avskiljd fosfor har Nynäshamn och Strängnäs.  
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Figur 23 Mol Me/mol Tot-Pred vid respektive avloppsreningsverk år 2006-2008.  

6.4 Erfarenheter 

Erfarenheter från driften av de olika avloppsreningsverken har samlats in vid platsbesök och 

intervjuer. Framförallt behandlas erfarenheter relaterade till verkens kväverening. 

6.4.1 Sedimentering av aktivtslam 

Sedimentering av aktivtslam har två syften, dels att avskilja partiklar från det behandlade 

vattnet och dels att koncentrera det avskiljda slammet så att det kan pumpas i retur till ak-

tivslambassängen.  Sedimenteringen är aktivslamprocessens mest kritiska steg och utan en 

god sedimentering kan inte processen fungera (Svenskt vatten 2007b). Sedimenteringens 

avskiljningsförmåga styrs främst av mikroorganismernas sedimenteringsegenskaper, bas-

sängens utformning och belastningen.    

Ytbelastning används för att ange den flödesmässiga belastningen på en sedimenterings-

bassäng. Vid höga flöden kan slam börja ackumuleras i sedimenteringsbassängen och slam-

nivån stiga. Blir slamnivån alltför hög kan slammet följa med utgående vatten och man får 

s.k. slamflykt. Enligt Svenskt Vatten (2007b) är 0,5-1,5 m/h typiska ytbelastningar för aktiv-

slamanläggningar med kvävereduktion. De dimensionerande ytbelastningarna vid de un-

dersökta verken varierar mellan 0,43 – 0,88 m/h, se Tabell 25. Mellansedimenteringen vid 

Himmerfjärdsverket är dimensionerad för en dubbelt så stor ytbelastning jämfört med 

Lindholmen. Vid medelflöde har Himmerfjärdsverket och Västra Stranden ytbelastningar på 

ca 0,7 m/h medan belastningen på Hammargård och Lindholmen är lägre, ca 0,4 m/h. Mest 

intressant är dock att titta på ytbelastningen vid maxflöde då det framförallt är vid stora 

flöden som sedimenteringskapaciteten kan överskridas. 

Samtliga undersökta verk har möjlighet till bräddning innan respektive biosteg och kan på 

så sätt även styra det maximala flödet till den efterföljande sedimenteringen. Himmerf-

järdsverkets ytbelastning vid maximalt flöde till biosteget är 2,29 m/h, se Tabell 25, men 

sedimenteringen tar mycket sällan emot belastningar över 1 m/h. I Hammargård är ytbe-

lastningen vid maximalt flöde för biosteget 1,7 m/h. Vid så stora flöden räcker dock inte se-

dimenteringskapaciteten till och en del av Quattro Deniphon får användas som sedimente-

ring för på så sätt avlasta sedimenteringsbassängerna (Kungsbacka kommun 2001).  
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Lindholmens ytbelastning vid maximalt flöde är ca 0,7 m/h, klart lägre än vid övriga verk. 

Trots detta har verket haft problem med slamflykt under perioder med höga flöden (Gräs 

2009, personlig kommentar). En trolig förklaring till detta är att OCO-reaktorn drivs med en 

relativt låg slamhalt, ca 2 kg SS/m3 vilket ökar behovet av en lång uppehållstid i sedimente-

ringen.     

Tabell 25 Ytbelastning vid dimensionerande, medel och maximal belastning för respektive avlopps-
reningsverk. 

        Dimensionerande               Medel 2008                         Maximalt 
                m/h                                     m/h                                     m/h 

Hammargård 0,62 0,44 1,70 

Himmerfjärdsverket 0,88 0,74 2,29 

Lindholmen 0,43 0,37 0,67 

Västra stranden 0,66 0,70 1,39 

 

Utöver ytbelastningen är det intressant att även titta på slamytbelastningen som även tar 

hänsyn till slamhalten i det vatten som når sedimenteringen. Vid samtliga beräkningar har 

den slamhalt som respektive verks driftstekniker angett som typisk för verkets aktivslaman-

läggning använts. Enligt Svenskt Vatten (2007b) är vanliga slamytbelastningar för aktivslam-

anläggningar med kväverening 1,5-3,5 kg SS/m2, h. Lindholmens sedimentering är dimen-

sionerad för en lägre slamytbelastning, liksom ytbelastning, än övriga verk. Vid medelflöde 

har Lindholmen en ytbelastning, ca 0,7 kg SS/m2,h medan Hammargård, Himmerfjärdsver-

ket och Västra Stranden har ytbelastningar på ca 2 kg SS/m2, h, se Tabell 26. Att Lindholmen 

och Hammargård, med liknande ytbelastningar, har så skilda slamytbelastningar beror på 

att Hammargård har en klart högre slamhalt i aktivslambassängen. Slamhalten i Hammar-

gård är normalt ca 4 kg SS/m3 och vid Lindholmen är motsvarande halt ca 2 kg SS/m3.  

Tabell 26 Slamytbelastning vid dimensionerande, medel och maximal belastning för respektive av-
loppsreningsverk. 

       Dimensionerande                Medel 2008                         Maximalt  
           kg SS/m

2
, h                        kg SS/m

2
, h                        kg SS/m

2
, h    

Hammargård 2,5 1,8 6,8 

Himmerfjärdsverket 2,6 2,2 6,9 

Lindholmen 0,8 0,7 1,3 

Västra stranden 1,8 1,9 3,8 

 

Förutom belastningen så är många sedimenteringsproblem vid aktivslamanläggningar rela-

terade till mikroorganismernas egenskaper. Flera vanliga sedimenteringsproblem, som 

slamsvällning och skumning, orsakas av filamentbildande bakterier. Det finns idag ingen ge-

nerell metod för att hålla nere mängden filamentbildande bakterier i slammet, det som 

fungerar vid ett verk kanske inte fungerar vid ett annat (Svenskt vatten 2007b). I exempelvis 

Hammargård sker blandningen av försedimenterat vatten och returslam under snabb om-

blandning för att undvika tillväxt av trådformiga bakterier (Bäckman 2009, personlig kom-

mentar). Himmerfjärdsverket är ett verk som har haft stora problem med trådformiga bak-
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terier, microthrix, i slammet. Detta har gett skumproblem och problem med flytslam på 

bassängernas ytor. För att minska dessa problem så byggdes år 2008 en ozonanläggning 

som vid behov behandlar en delström av returslammet med ozon innan det förs till luft-

ningssteget (Syvab 2009b). 

Ett annat relativt vanligt sedimenteringsproblem är att slam som redan sedimenterat flyter 

upp till ytan och bildar s.k. flytslam. Lindholmen är ett verk som tidvis har problem med 

flytslam då denitrifieringen inte alltid hinner ske fullt ut i OCO-reaktorn utan fortgår även i 

mellansedimenteringen (Gräs 2009, personlig kommentar). Kvävgasen som bildas vid deni-

trifikationen tar då med sig slampartiklar när den stiger till ytan.    

6.4.2 Styrning och reglering 

Vid flera av de studerade verken finns möjligheter att anpassa kvävereningen till variationer 

i t.ex. flöde, inkommande halter eller temperatur. Hammargård, Lindholmen, Nynäshamn 

och Ölmanäs har aktivslamanläggningar med periodisk luftning och kan genom att ändra 

luftningsintervallen ändra förutsättningarna för nitrifikation och denitrifikation utifrån den 

aktuella belastningen. Vid Västra Stranden kan istället storleken, och därmed uppehållsti-

derna, på de anaeroba, anoxa och aeroba zonerna justeras.      

Möjlighet till styrning och reglering är viktigt för att uppnå ett effektivt och resurssnålt 

driftsätt med goda reningsresultat (Carlsson & Hallin 2003). Ett exempel på detta är infö-

randet av onlinestyrning av luftningen i Hammargård. Under 2009 har onlinemätare för nit-

rat och ammonium installerats i verkets Quattro Denipho bassäng och luftningen styrs se-

dan utifrån dessa mätvärden. Enligt Bäckman (2009, personlig kommentar) har införandet 

av onlinestyrning minskat elförbrukning med ca 300 kWh/d som en följd av förkortade luft-

ningsperioder. Vid mätarproblem eller andra avvikelser återgår styrläget till grundstyrning 

där luftnings- och omrörningsperioderna regleras av ett förutbestämt tidsschema som väl-

jas utifrån t.ex. tid på dygnet eller årstid.   

6.4.3 Våtmarker 

Tre av de undersökta verken utnyttjar våtmarker eller dammsystem i sin vattenbehandling. 

I Nynäshamn är våtmarken Alhagen en viktig del i verkets kväverening medan Strängnäs 

och Västra Strandens dammsystem främst fungerar som efterpolering av det behandlade 

avloppsvattnet. Efterpoleringen ger ingen större reningseffekt men dammarna fungerar 

också som en buffert vid eventuella haverier, d.v.s. om de utgående halterna från verket 

skulle vara förhöjda under en kortare tid så kan effekterna av detta jämnas ut i våtmarken 

(Strängnäs kommun 2008). 

Alhagen i Nynäshamn är en av Sveriges största anlagda våtmarker för avloppsvattenbe-

handling. Våtmarken anlades 1997 för att reducera kväve och BOD i avloppsvattnet och ut-

gjorde då verkets enda biologiska reningssteg. De hade dock problem att klara riktvärdet 

för kväve i utgående vatten och detta var en av anledningarna till att verket 2003 komplet-

terades med en aktivslamprocess i form av fyra SBR-reaktorer. Efter det att SBR-

reaktorerna togs i drift har reningsresultaten förbättrats betydligt och är idag mycket goda. 

Våtmarken står för majoriteten av verkets kväveavskiljning. År 2008 var den totala avskilj-

ningsgraden för kväve 76 %, i själva avloppsreningsverket avskiljdes 33 % av kvävet och i 
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våtmarken ytterligare 43 %. Utöver goda reningsresultat har våtmarken bidragit med en 

ökad driftsäkerhet, p.g.a. den långa uppehållstiden, och mervärden bl.a. i form av ett nytt 

rekreationsområde med fina promenadstigar. Måhlgren (2009, personlig kommentar) på-

pekar dock att varken goda reningsresultat eller mervärden uppstår av sig själva bara för att 

en våtmark anläggs utan att det även krävs ett intresse och engagemang inom organisatio-

nen för att våtmarken ska komma till sin rätt.  

6.4.4 Suspenderade bärare 

Suspenderade bärare används vid två av de undersökta verken. I Margretelund bygger den 

biologiska reningen helt på suspenderade bärare med separata bassänger för fördenitrifika-

tion, BOD-reduktion, nitrifikation, och efterdenitrifikation.  I Strängnäs består den biologis-

ka reningen av en biobädd för BOD-reduktion och en anläggning med suspenderade bärare 

för kväverening. Kvävereningen består av ett steg för nitrifikation, ett för efterdenitrifika-

tion och däremellan ett övergångssteg utan suspenderade bärare. Vid båda verken sker till-

sats av extern kolkälla i efterdenitrifikationen. 

Strängnäs har haft problem med att hålla utgående halter under riktvärdet på 15 mg Tot-

N/l. Värdet har överskridits ett flertal år och så även under 2008. Även Margretelund har 

ett riktvärde på 15 mg Tot-N/l för utgående vatten och klarar detta med en relativt knapp 

marginal. Årsmedelvärdena 2006-2008 låg på 13-14 mg Tot-N/l.  

Ofta rekommenderas relativt höga syrehalter då suspenderade bärare används för nitrifika-

tion, bl.a. för att luftningen ska hjälpa till att hålla bärarna i rörelse. Svenskt vatten (2007b) 

anger att syrehalter på 5-8 mg O2/l är typiska för luftningsbassänger med suspenderade bä-

rare. I både Strängnäs och Margretelund styrs dock luftningen mot något lägre syrehalter, 

4-5 mg O2/l. I Margretelund styrdes syrehalten mot 6 mg O2/l de första åren efter att an-

läggningen tagits i drift. För att spara energi har syrehalten sedan sänkts något utan att nå-

gon skillnad i reningsresultat har kunnat påvisas (Lundh, 2009, personlig kommentar) 

Strängnäs har haft problem med att kaldnesbärarna nöttes mot den råa betongytan på bas-

sängernas väggar och botten. Bärarna gick sönder vilket orsakade stopp vid bassängernas 

utlopp och bärarmaterial följde med utgående vatten. En ombyggnation av kvävesteget 

gjordes därför 2007 och bassängerna kläddes med plåt invändigt. Efter detta har problemen 

med trasiga bärare och påföljande stopp i utloppsgallren upphört (Öhman 2009, personlig 

kommentar). Även Margretelund har haft problem med att bärare fastnat vid bassängernas 

utloppsgaller. Detta löstes genom justeringar av utloppsgallren och genom förbättrad luft-

ning alternativ omrörning vid gallren (Lundh 2009, personlig kommentar).  
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7 DISKUSSION 
I det följande avsnittet diskuteras de resultat som redovisats i avsnitt 6. Även den skärpning 

av kraven på kväverening som eventuellt kommer att ske (se avsnitt 4.1) samt verkens för-

utsättningar att klara av detta diskuteras. 

7.1 Reningsresultat 

De studerade verken använder sig alla av olika typer av biologisk kväverening. De går dock 

inte att dra några generella slutsatser angående de olika teknikerna utifrån denna under-

sökning då urvalet är alldeles för litet och då verken drivs under olika förhållanden. Det kan 

dock konstateras att det med samtliga behandlade tekniker går att uppnå tillräckligt goda 

reningsresultat för att hålla utgående kvävehalter under gällande riktvärden.  

Västra stranden, Hammargård, Ölmanäs och Nynäshamn har alla haft årsmedelvärden un-

der 7 mg Tot-N/l i utgående vatten de senaste åren medan Margretelund och Strängnäs le-

gat runt 15 mg Tot-N/l. Intressant är att de två verken med de högsta kvävehalterna i utgå-

ende vatten är Margretelund och Strängnäs som båda utnyttjar biofilmsystem med suspen-

derade bärare och efterdenitrifikation med tillsats av extern kolkälla. Efterdenitrifikation 

anses vanligtvis vara en process som är relativt enkel att kontrollera och som kan ge en 

mycket långtgående kväveavskiljning (Svenskt Vatten 2007b). Att just dessa verk har de 

högsta kvävehalterna i utgående vatten behöver dock inte bero den teknik som valts för 

kvävereningen. Förklaringen kan istället ligga i dimensioneringen, den aktuella belastningen 

eller driftstrategin. En förklaring till Strängnäs relativt höga kvävehalter kan vara just att 

verkets aktuella kvävebelastning ligger något över den dimensionerande belastningen, till 

skillnad från övriga verk som i medel har en belastningsgrad på 80 %.  

Samtliga undersökta verk visar mer eller mindre tydliga årstidsvariationer i utgående halter 

av Tot-N och NH4-N. Variationerna är relaterade till avloppsvattnets temperatur och halter-

na är som högst under vinter- och vårmånaderna då vattentemperaturen är låg. Enbart 

Hammargård och Ölmanäs klarar av att hålla en fullständig nitrifikation, < 1 mg NH4-N/l i 

utgående vatten (Morling 2009), hela året. Övriga verk har enbart fullständig nitrifikation 

periodvis, vanligtvis under sommarmånaderna.    

Hur stor andel av det inkommande kvävet som avgår till luften respektive assimileras i 

slammet varierar mellan verken. Vid Hammargård, Lindholmen och Ölmanäs assimilerades 

år 2008 mellan 36-41 % av det inkommande kvävet i slammet medan motsvarande siffra för 

övriga verk var ca 20 % (se Figur 9). Ur ett kretsloppsperspektiv är det positivt att assimilera 

en stor del av kvävet i slammet då detta möjliggör en större återförsel av näringsämnen i de 

fall slammet används som gödningsmedel.   
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7.2 Dimensionering 

Dimensioneringen av samtliga undersökta verk, undantaget Nynäshamn, har gjorts utifrån 

en antagen belastning på 70 g BOD/pe, d. När den aktuella belastningen per ansluten per-

son vid verken studeras varierar den från 35 till 113 g BOD/ansluten person, d, se Tabell 23. 

Högst belastning per ansluten person har Västra Stranden och Lindholmen p.g.a. stor indu-

stribelastning respektive externslambelastning. Medelvärdet för samtliga verk är 63 g 

BOD/ansluten person, d, om Västra Stranden och Lindholmen tas bort från beräkningen blir 

medelbelastningen istället 52 g BOD/ansluten person, d. Vid dessa beräkningar har hänsyn 

endast tagits till hushållsanslutningar varför belastningen per pe ännu lägre. Trots detta är 

alltså den aktuella belastningen per ansluten person vid verken betydligt lägre än de 70 g 

BOD/pe, d som använts vid dimensioneringen. Detta mönster bekräftas av Morling (2010, 

personlig kommentar) som även hänvisar till tidigare undersökningar där belastningen fun-

nits vara 56 g BOD/pe, d. Även aktuell fosforbelastning ligger något under de värden som 

använts vid dimensioneringen av verken, i medeltal 2,0 g Tot-P/ansluten person, d att jäm-

föra med dimensioneringen på 2,0-3,0 g Tot-P/pe, d. 

Vad det gäller kväve så har belastningar på 9-13 g Tot-N/pe, d använts vid dimensionering-

en av de studerade verken medan den aktuella belastningen varierar mellan 10-19 g Tot-

N/ansluten person, d. Medelvärdet, undantaget Västra Stranden och Lindholmen, för den 

aktuella belastningen ligger på 12 g Tot-N/ansluten person, d vilket stämmer relativt väl 

med de dimensionerande värdena. Liksom för BOD är dock den aktuella belastningen per 

pe i själva verket lägre än belastningen per ansluten då ingen hänsyn tagits till övrig anslut-

ning än hushåll.  

Enligt Morlig (2010, personlig kommentar) kan pendlarorter visa ett belastningsmönster 

med låg BOD-belastning, 30-40 g BOD7/pe, d, i veckorna och en högre belastning på helger-

na. Det tillhandahållna materialet gör det inte möjligt att se några sådana samband för de 

studerade verken. Dock kan det konstateras att Strängnäs och Ölmanäs, båda pendlarorter, 

har låga BOD-belastningar, 35 respektive 41 g BOD7/pe, d (se Tabell 23).   

7.3 Nyckeltal för resursförbrukning 

Nyckeltal kan användas för att underlätta jämförelser mellan olika processer. Jämförelser 

mellan olika avloppsreningsverk ska dock göras med stor försiktighet då verken drivs under 

olika förhållanden och med olika förutsättningar. För de studerade reningsverken kan t.ex. 

en tydlig skillnad ses i den belastning verken utsätts för, både vad det gäller flöde och när-

ingsämnen, och i de krav som ställs på verksamheten. En annan viktig skillnad är att samtli-

ga verk utnyttjar olika reningsmetoder. Direkta jämförelser mellan de olika verken bör där-

för inte göras utan resultaten av den genomförda nyckeltalsanalysen bör främst användas 

för att visa på vilka variationer som kan förekomma och för att identifiera verk som kan ut-

göra goda exempel. Nyckeltalen kan däremot med fördel användas för att följa utveckling-

en vid ett enskilt reningsverk från år till år för att se förändringar i effektiviteten. Även vid 

sådana jämförelser måste dock hänsyn tas till variationer i t.ex. inkommande belastning. 

I detta arbete har verkens totala elförbrukning relaterats till avskiljningen av NH4-N och OCP 

samt till antalet m3 avloppsvatten som behandlats vid verken. Dessa nyckeltal kan möjligtvis 

ge en grov bild av verkens effektivitet men för att dra några slutsatser av resultatet skulle 
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uppgifter om elförbrukningen för de olika processtegen behövas. Att beräkna kWh el/kg 

NH4-Nox utifrån hela verkets elförbrukning ger alltför osäkra resultat för att några slutsatser 

ska kunna dras. Då uppgifter om luftningens, alternativt hela biostegets, elförbrukning finns 

att tillgå kan dock detta nyckeltal med fördel användas som ett mått på hur energieffektiv 

kvävereningen är. Att använda kWh el/m3 behandlat avloppsvatten beräknat på hela ver-

kets elförbrukning som nyckeltal kan även detta ge en felaktig bild av verkets effektivitet då 

t.ex. ett verk med låga halter i inkommande vatten kan få ett oförtjänt bra resultat vilket 

bl.a. Olsson (2008) påpekar. Ska nyckeltalet kWh el/m3 behandlat avloppsvatten användas 

bör det istället beräknas utifrån den el som använts för pumpning av inkommande vatten 

och inom verket då det främst är denna post som påverkas av flödet. När enbart hela ver-

kets elförbrukning finns att tillgå tycks därför kWh el/kg OCPred vara det mest relevanta av 

de studerade nyckeltalen då det inkluderar avskiljningen av både BOD, fosfor och kväve och 

därmed ger en bild av den fullständiga reningsprocessen. 

Då nyckeltalet kg Tot-Nred/m3 reaktor används är det viktigt att ta hänsyn till belastnings-

graden vid det aktuella verket. Då belastningsgraden, se Figur 17, för de studerade verken 

jämförs med kg Tot-Nred/m3 reaktor, se Figur 21, kan ett tydligt mönster ses.  Strängnäs och 

Västra Stranden som har de högsta belastningsgraderna har även den största kväveavskilj-

ningen per m3 reaktor och Ölmanäs som har den klart lägsta belastningsgraden har även 

den minsta avskiljningen per m3 reaktor. 

Vad det gäller nyckeltalet mol Me/mol Pred så kan en tydlig skillnad i förbrukning ses mellan 

de verk som utnyttjar bio-P och de verk som inte gör det (se Figur 23). En annan viktig fak-

tor för förbrukningen av fällningskemikalier är enligt bl.a. Carlsson och Hallin (2003) hur do-

seringen regleras. Doseringen kan styras manuellt, vara tidstyrd eller regleras flödes- eller 

mängdproportionellt. Vanligast är flödesproportionell dosering vilket medför en risk för fel-

dosering då inkommande fosforhalt inte är konstant.  

 

7.4 Erfarenheter 

Något som tycks vara viktigt för att kunna hålla en jämn och låg kvävehalt i utgående vatten 

är att reningsprocessen är flexibel och att det finns goda möjligheter till styrning och re-

glering.  Med en flexibel anläggning kan reningsprocessen anpassas utefter den aktuella be-

lastningen vilket gör det möjligt att uppnå relativt stabila reningsresultat även vid varieran-

de belastning. 

Sedimenteringen är en viktig del av aktivslamprocessen, utan en god sedimentering kan 

inte processen fungera. De undersökta verken har i sina biosteg främst stött på sedimente-

ringsproblem i form utav överbelastning och slamflykt vid höga flöden samt problem med 

filamentbildande bakterier. Det finns idag ingen generell metod för att minska tillväxten av 

filamentbildande bakterier utan varje verk hittar sin egen lösning utifrån hur processen ser 

ut och vilka problem som uppstår.   
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7.5 Skärpta krav på kväverening? 

Det går i dagsläget inte att säga hur kraven på kväverening kommer att förändras i framti-

den. Domen i kvävestämningen innebär dock att kväverening inte kommer att krävas vid 

samtliga avloppsreningsverk dimensionerade för > 10 000 pe utan att individuella pröv-

ningar alltid ska göras utifrån de lokala förhållandena. Här kan vattenmyndigheternas arbe-

te för att nå god vattenstatus i samtliga vattenförekomster komma att spela en avgörande 

roll i bedömningen av var krav på kväverening ska ställas. Det mest konkreta förslaget på 

skärpta krav på kväverening finns i Naturvårdsverkets åtgärdsplan (Naturvårdsverket 

2009a) som upprättats som en del av Sveriges åtaganden i Baltic Sea Action Plan. Där före-

slås att en reningsgrad på 80 % ska krävas vid samtliga avloppsreningsverk med en belast-

ning över 2000 pe och att ännu strängare krav eventuellt ska ställas på verk med en belast-

ning över 100 000 pe. 

För de undersökta verken skulle Naturvårdsverkets förslag innebära krav på 80 % rening vid 

samtliga verk och eventuellt ännu strängare krav för Himmerfjärdsverket och Västra Stran-

den. I dagsläget är det enbart två av verken, Hammargård och Ölmanäs, som har en kväve-

avskiljning över 80 %. Lindholmen, Nynäshamn och Västa Stranden har dock avskiljnings-

grader nära 80 % och borde kunna klara av de föreslagna kraven utan större justeringar i 

processen. Himmerfjärden har de senaste åren haft en mycket låg kväveavskiljning p.g.a. av 

genomförandet av Himmerfjärden Nitrogen Study. Tidigare försök har dock visat att verket 

kan uppnå mycket goda reningsresultat med avseende på kväve och det bör därmed inte 

vara något större problem att uppfylla de föreslagna kraven. Margretelund har de senast 

tre åren hållit en utgående halt på 13-14 mg Tot-N/l som årsmedelvärde. Under 2006 och 

2008 innebar detta en kväveavskiljning på 70 % medan avskiljningen 2007 var hela 80 %. 

Detta p.g.a. variationer i den inkommande kvävehalten. Vid en hög inkommande halt har 

verket alltså förutsättningar att klara de föreslagna kraven men vid lägre belastningar be-

höver processen justeras och utgående kvävehalt sänkas. Med 2008 års inkommande kvä-

vebelastning innebär kravet på 80 % avskiljning att en utgående halt på ca 8 mg Tot-N/l 

skulle behöva hållas i Margretelund. Strängnäs har i dagsläget problem att klara riktvärdet 

på 15 mg Tot-N/l i utgående vatten och bör därmed vara det av de undersökta verken som 

skulle ha svårast att uppnå de föreslagna kraven. Beräknat på 2008 års årsmedelvärde för 

inkommande kvävehalt skulle kravet på 80 % avskiljning innebära att en utgående halt un-

der 7 mg Tot-N/l skulle behöva hållas.      

Det finns dock faktorer som kan försämra verkens förutsättningar att klara en skärpning av 

kvävereningskraven. Den pågående klimatförändringen är en sådan faktor. Ett förändrat 

nederbördsmönster med mer extrema regntillfällen kan öka variationerna i inflödet till ver-

ken vilket stör processen och ökar risken för bräddningar av obehandlat avloppsvatten. Att 

anlägga ett separat reningssteg för bräddvatten istället för att öka hela verkets kapacitet, 

som på Västra Stranden (se avsnitt5.1.1), kan då bli ett vanligare alternativ för att minska 

störningarna i processen och samtidigt undvika utsläpp av obehandlat avloppsvatten. En 

ökad anslutning och belastning kan också försämra förutsättningarna att leva upp till skärp-

ta krav. Belastningen på samtliga verk, undantaget Strängnäs kvävebelastning, är dock 

mindre än den dimensionerande belastningen och det bör därför vara möjligt att klara en 

viss ökning av belastningen. Höjda energipriser påverkar inte direkt möjligheterna att upp-

nå kvävereningskraven men kan leda till att det blir en allt tydligare konflikt mellan intresset 
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att bedriva en långtgående kväverening och intresset att minska energiförbrukningen och 

därmed kostnaderna.     

I tillstånden för flera av de studerade verken anges som ett allmänt villkor att reningsan-

läggningen ständigt ska drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med tekniskt och 

ekonomiskt rimliga insatser. Som det ser ut idag finns dock inga direkta incitament för av-

loppsreningsverken att uppnå reningsresultat som är bättre än vad som anges i verkets vill-

kor. Det är dock tydligt att det genom ett kontinuerligt förbättringsarbete går att uppnå be-

tydligt bättre reningsresultat än vad lagstiftningen kräver. Ett gott exempel på detta kan ses 

i Kungsbacka kommun med verken Hammargård och Ölmanäs. Vid dessa verk finns en kun-

nig och engagerad driftspersonal med en tydlig vilja och ambition att ständig förbättra pro-

cessen. Verken visar också mycket goda reningsresultat, båda avskiljer t.ex. mer än 80 % av 

det inkommande kvävet och har utgående kvävehalter som underskrider halva det gällande 

riktvärdena. Det är dock mer eller mindre upp till personalen inom organisationen att avgö-

ra om man anser att det är intressant, och ekonomiskt försvarbart, att arbeta för att för-

bättra reningsresultaten ytterligare. Så länge som gräns- och riktvärden kan hållas så kan 

det t.ex. tyckas vara mer intressant att minska resursförbrukningen än att förbättra re-

ningsgraden. De förslag på ekonomiska styrmedel för kväveutsläpp som lagts fram av Na-

turvårdsverket (2008b) och Svenskt Vatten (2009) på borde därför kunna öka intresset för 

en ökad kväveavskiljning vid avloppsreningsverken. För att uppnå största möjliga miljönytta 

är dock viktigt att styrningen utformas så att det är mest lönsamt att minska utsläppen i det 

mest känsliga recipienterna. 
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8 SLUTSATSER 

 Samtliga studerade verk, undantaget Strängnäs, klarar gällande gräns- och riktvärden 

för BOD, Tot-N och Tot-P i utgående vatten. Strängnäs klarar gränsvärdena för BOD och 

Tot-P men överskred år 2007 och 2008 riktvärdet för Tot-N i utgående vatten, detta be-

ror delvis på att verkets kväverening byggdes om under 2007 och sedan startades upp 

igen under 2008 men också på otillräcklig reningskapacitet. 

 

 Det finns mycket som talar för att kraven på kväverening kommer att skärpas i framti-

den, det är dock fortfarande osäkert vad denna skärpning kommer att bestå i.  

 

  kWh el/kg NH4-Nox, kWh el/ kg OCPred, kg COD tillsatt/ kg Tot-Nred och mol Me/mol Pred 

är användbara nyckeltal vid utvärderingar av avloppsreningsverks resursförbrukning. 

Förutsatt att luftningens, alternativt hela biostegets, elförbrukning används vid beräk-

nandet av kWh el/kg NH4-Nox . För en relevant nyckeltalsanalys krävs en hög kvalitet på 

materialet och kännedom om de aktuella verkens förhållanden och förutsättningar. 

Nyckeltalen bör främst användas för att följa utvecklingen vid ett enskilt reningsverk 

från år till år för att se förändringar i effektiviteten. 

 

 Vid dimensionering av avloppsreningsverk bör en lägre belastning än 70 g BOD/pe, d 

användas. 
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TILLHANDAHÅLLET  MATERIAL  FÖR  RESPEKTIVE  AVLOPPSRENINGSVERK 

 

Verk Miljörapport 
2006    2007    2008 

Platsbesök Kontakt Övrigt material 

Västra Stranden X X X X Process- och miljöingenjör 
 

Analysresultat veckovis 2008 och 2009 
Informationsbroschyr 

Himmerfjärdsverket X X X X Kvalitetsansvarig Analysresultat veckovis 2009 
Informations broschyrer 
PM ang. Himmerfjärden Nitrogen Study 

Hammargård (X) X X X Utvecklingsingenjör 
Drifttekniker 

Analysresultat veckovis 2009 
Informationsbroschyr 

Lindholmen X X X X Driftchef 
Drifttekniker 

Analysresultat veckovis 2008 och 2009 
Driftdata 2008-2009 
Utlåtande från periodisk besiktning 2007 
Driftinstruktion (delar av) 

Ölmanäs (X) X X  Utvecklingsingenjör 
Drifttekniker 

Analysresultat veckovis 2008 

Nynäshamn (X) (X) X X Driftchef 
Drifttekniker 

Analysresultat veckovis 2008 
Samlade data 2000-2008 
Informationsbroschyrer 

Strängnäs  X X X Processingenjör Analysresultat veckovis 2008 och 2009 
Intern provtagning 2008 och 2009 
Driftinstruktion 

Margretelund X X X X Utvecklings- och pro-
cessansvarig 
Drifttekniker 

Informationsbroschyr 
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MASBALANSER FÖR KVÄVE 

Massbalanserna nedan är beräknade enligt den metod som presenteras i avsnitt 3.3.  

 

 

Figur 24 Massbalans för kväve över Västra Strandens avloppsreningsverk år 2008. 

 

 

 

Figur 25 Massbalans för kväve över Himmerfjärdsverket de 30 första veckorna år 2009. 
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Figur 26 Massbalans för kväve över Hammargårds avloppsreningsverk år 2008. 

 

 

 

Figur 27 Massbalans för kväve över Lindholmens avloppsreningsverk år 2008. 
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Figur 28 Massbalans för kväve över Ölmanäs avloppsreningsverk år 2008. 

 

 

 

Figur 29 Massbalans för kväve över Nynäshamns avloppsreningsverk år 2008. Vid beräkningen har 
ingen hänsyn tagits till den avskiljning som sker i verkets våtmark. 
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Figur 30 Massbalans för kväve över Lindholmens avloppsreningsverk år 2008. 

 

 

 

Figur 31 Massbalans för kväve över Lindholmens avloppsreningsverk år 2008. 

 
 

 


