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Sammanfattning 
 
I konventionella avloppsreningsverk förekommer i stort sett alltid ett biologiskt reningssteg 
som ett steg i reningsprocessen. Idag finns ett flertal alternativa biologiska reningssteg. Detta 
examensarbete behandlar aeroba dränkta biobäddar som än så länge är en relativt ovanlig 
metod i Sverige. Allmänt anses aeroba dränkta biobäddar utgöra en stabil och enkel metod 
som är särskilt lämpad för mindre avloppsreningsverk. 
 
För drygt ett år sedan har aeroba dränkta biobäddar uppförts som biosteg i Järbo och 
Kungsgårdens avloppsreningsverk, vilka båda är belägna några kilometer utanför Sandviken. 
Reningen från dessa dränkta biobäddar har varit divergerade trots att förhållandena är snarlika 
avseende klimat, belastning och dimensionering. Mätningar på utgående vatten visar på en 
bristfällig rening i Järbo medan Kungsgårdens utgående vatten klarar gällande utsläppsvillkor.  
 
Denna rapport är gjord på uppdrag av SWECO VIAK i Falun. Syftet med rapporten är att 
undersöka reduktionen av näringsämnen och belastningarna i Järbo och Kungsgården. Detta 
tillsammans med kontroll av pH, syre och temperatur ska ge möjlighet att kunna hitta 
skillnader mellan reningsanläggningarna, speciellt med avseende på de dränkta biobäddarna.. 
Utöver studien innehåller rapporten en litteraturstudie av påverkande faktorer i aeroba dränkta 
biobäddar och en sammanställning av erfarenheter från en annan dränkt biobädd belägen i 
Skoklosters avloppsreningsverk. Sammanställningen av Skoklosters dränkta biobädd sker 
avseende dimensionering och prestanda.  
 
Rapporten baseras på litteraturstudier av teorier och andra studier av aeroba dränkta 
biobäddar. Studien av Järbo och Kungsgården består i två provtagningsomgångar om en 
vecka per omgång där BOD7, COD, fosfor och kväve analyserats med dygnsprov och 
veckoprov. Provtagningarna har utförts på inkommande vatten samt före och efter de dränkta 
biobäddarna. Vid sammanställningen av den dränkta biobädden i Skokloster har 
provtagningarna inhämtats från SWECO VIAK.   
 
Resultaten från provtagningarna i Järbo och Kungsgården visade på en bristfällig reduktion av 
alla ämnen i båda dränkta biobäddarna. I vissa fall förekom högre koncentrationer i vattnet 
efter de dränkta biobäddarna. Dock hade utgående vatten i Kungsgårdens avloppsreningsverk 
tillräcklig kvalitet för att klara uppsatta utsläppsvillkor. Anledningen till Kungsgårdens låga 
utsläpp beror på låg koncentration i inkommande vatten. 
 
Orsaken till de bristfälliga resultaten i Järbo är inte helt klarlagda. Vid jämförelse mot 
Skoklosters dränkta biobädd fanns en del skillnader avseende belastningar och uppehållstid i 
de dränkta biobäddarna. Slutsatsen är att Järbos aeroba dränkta biobädd var för klent 
dimensionerad mot belastningen av BOD7 och vattenflödet.  
  
 
   



Abstract 
 
An ordinary wastewater plant usually contains a biological step as part of the purification 
process. There are today several optional biological steps. In this report aerobic submerged 
attached growth processes are studied, which up to this point is relatively unusual in Sweden. 
The process is in general known to be a steady and simple process which requires low 
maintenance.  
 
Since a little more than a year ago aerobic submerged attached growth processes have been 
used as a biological step in the Järbo and Kungsgården wastewater plants, which are both 
located a few kilometres outside Sandviken. The purification from the two processes differs 
although the conditions have been almost identical concerning climate, loading and 
dimension. Measurements on effluent water from the wastewater plants has shown a low 
purification at Järbo while Kungsgården have results which are below applied demands on 
effluent water. 
 
This report is made on request by SWECO VIAK in Falun. The purpose of the report is to 
study the two aerobic submerged attached growth processes functions and from that be able to 
find differences between them. As a reference from the two studied processes in Järbo and 
Kungsgården a similar process in Skokloster is studied with a compilation from influent and 
effluent water. The paper also contains a literature study on parameters which affect the 
performance of the biological process.   
 
The study on Järbo and Kungsgården consisted of two separated investigations where each 
investigation lasted one week. At each period BOD7, COD, phosphorous and nitrogen were 
tested. The analyses were performed on influent water to the wastewater plant and influent 
and effluent from the aerobic attached growth process. The compilation from Skokloster was 
gathered by SWECO VIAK. 
 
The results from the analyses in Järbo and Kungsgården showed a low degree of purification 
in both Järbo and Kungsgården. In some cases concentrations of substrate were higher after 
than before the biological processes. Although the low purification degree, the effluent water 
in Kungsgården gave values below applied demands mostly due to the low concentrations in 
influent water to the wastewater plant.  
 
The reason for poor results in Järbo can not be clearly stated. When compared to Skokloster 
some differences were discovered concerning loading and hydraulic residence time in the 
aerobic submerged attached growth processes. The conclusion is that Järbos aerobic 
submerged attached growth process is too low dimensioned relative the loading of BOD7 and 
the water flow.   
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
I ett konventionellt avloppsreningsverk förekommer vanligtvis ett mekaniskt, ett biologiskt 
och ett kemiskt steg. Det biologiska steget har en stor betydelse för reningen eftersom de lösta 
näringsämnena ska upptas där. Dessutom ger en bra mekanisk och biologisk rening en 
minskning av fällningskemikalier i det kemiska steget (Hanæus, 2004).  
Idag finns ett flertal alternativa biologiska steg. Denna rapport ska behandla en metod som 
inte är alltför utbredd, nämligen aeroba dränkta biobäddar.  
 
Användningen av aeroba dränkta biobäddar som biologiskt reningssteg i ett 
avloppsreningsverk är relativt ovanlig i Sverige. Detta kan bero på att kunskapen om dess 
funktion och prestanda inte är helt klarlagd. Allmänt anses aeroba dränkta biobäddar vara en 
stabil och enkel process som särskilt är ett alternativ till mindre avloppsreningsverk (Fries, 
2003). Dränkta biobäddar är, precis som namnet anspelar på, en biobädd som konstant 
befinner sig under avloppsvattnets yta. Att den dränkta biobädden är aerob innebär att syre 
ingår i processen.   
 
För drygt ett år sedan har aeroba dränkta biobäddar uppförts som biosteg i Järbo och 
Kungsgårdens avloppsreningsverk, vilka båda är belägna några kilometer från Sandviken. 
Reningen från dessa dränkta biobäddar har varit divergerande trots att förhållandena är 
snarlika avseende klimat, belastning och dimensionering. I Kungsgårdens avloppsreningsverk 
har installationen utfallit positivt medan Järbo avloppsreningsverk inte uppfyller uppställda 
krav på utgående vatten.   
 
I denna rapport ska en studie utföras på de två dränkta biobäddarna utanför Sandviken. Valet 
av två dränkta biobäddar beror på möjligheten att kunna jämföra analyserna med varandra och 
därmed lättare kunna urskilja avvikelser. Utöver studien görs en sammanställning från en 
Skoklosters dränkta biobädd utifrån belastning, prestanda och dimensionering.  

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att undersöka reduktionen av näringsämnen och belastningarna i 
Järbo och Kungsgården. Detta tillsammans med kontroll av pH, syre och temperatur ska ge 
möjlighet att kunna hitta skillnader mellan reningsanläggningarna, speciellt med avseende på 
de dränkta biobäddarna.  

1.3 Avgränsningar 
Provtagningarna av de dränkta biobäddarna har endast skett i Järbo respektive Kungsgårdens 
avloppsreningsverk. Provtagningarna har utförts på inkommande vatten samt före och efter de 
dränkta biobäddarna. Analyserna har gjorts utifrån näringsämnen i avloppsvattnet vilket 
innebär att andra eventuella orsaker, t.ex. förgiftning inte finns med. Ingen provtagning har 
utförts på biofilmen. Provtagningarna har begränsats till två omgångar under våren 2004, där 
varje omgång motsvarat en vecka.  

1.4 Metodbeskrivning 
Rapporten baseras på litteraturstudier, provtagningar och analyser. Litteraturstudien omfattar 
teorier och erfarenheter från tidigare studier av dränkta biobäddar, framför allt internationellt. 
Provtagningar och analyser insamlas från studierna av Järbo och Kungsgårdens 
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avloppsreningsverk. Sammanställningen av Skoklosters dränkta biobädd utförs genom 
insamlande av ordinarie dygnsprov från inkommande och utgående vatten. 
 

1.5 Rapportstruktur 
Rapporten är indelad i sju kapitel. Kapitel ett behandlar bakgrund, syfte och avgränsningar. 
Kapitel två beskriver teorier och erfarenheter kring aeroba dränkta biobäddar. I kapitel tre 
redogörs för förutsättningarna i Järbo och Kungsgårdens reningsverk samt sammanställningar 
av de senaste årens inkommande belastningar. Kapitel fyra redovisar metodiken vid 
provtagningarna. Resultaten från utförda provtagningar och analyser redovisas i kapitel fem. I 
kapitel sex diskuteras resultaten med slutsatser och förslag till vidare studier som följd. 
Referenser redovisas i kapitel sju.    
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2 Litteraturstudie 
 
När en dimensionering eller studie av en aerob dränkt biobädd ska göras finns mycket att ta 
hänsyn till. Det finns flera faktorer som kan påverka en aerob dränkt biobädds funktion och 
prestanda. I denna litteraturstudie beskrivs dessa faktorer.  
 
Litteraturstudien tar upp faktorerna kommunalt avloppsvatten, mikroorganismer, bäddmaterial 
samt biofilm och dess utvecklande. Utöver dessa faktorer genomgås 
dimensioneringsparametrar som organisk belastning, hydraulisk uppehållstid, syresättning och 
slamproduktion. Avslutningsvis tar kapitlet upp en tidigare studie i fullskala av en aerob 
dränkt biobädd.     
 

2.1 Kommunalt avloppsvatten 
Det kommunala avloppsvattnet (spillvatten) kommer huvudsakligen från hushållen i form av 
diskvatten, bad- och tvättvatten, spolvatten och vattenklosetter etc. I begreppet kommunalt 
avloppsvatten ingår även vatten från kontors- och affärslokaler, hotell, restauranger, kaféer, 
skolor, sjukhus och viss industri. 
 
Avloppsvattens flöde in till reningsanläggningarna är sällan konstant varken avseende volym 
eller koncentration, utan varierar ständigt timme för timme, dag för dag och månad för månad. 
Detta har stor betydelse för dimensionering av ett avloppsreningsverk eftersom hänsyn till 
variationerna måste tas, både för idag och till framtida flöden (Henze et al, 2002).  
 
För att snabbt och enkelt uppskatta flöde och koncentration av spillvatten kan fixa värden per 
person användas. Dessa definitioner används som referens över hela världen och är 
framräknat utifrån snittförbrukning. Värdena bör inte användas vid beräkning av flöde under 
kortare tid utan endast i ett längre tidsperspektiv. 
Som riktvärde brukar följande värden användas: 
 
1 person = 0,2 m3/dygn 
1 person = 60 g BOD7/dygn    
 
Dock inses att dessa fixa värden kan variera beroende på ett flertal faktorer såsom geografiskt 
läge, tid på året, levnadsstandard och ekologiskt tänkande. I själva verket kan innehållet i 
konsumtionsvatten per person variera inom intervallen i tabell 2.1. (Henze et al, 2002) 
 
Tabell 2.1 Intervall mellan max- och minnivåer av spillvatten (Henze et al, 2002). 
Ämne Mängd 
BOD7 /person, dygn 15-80 
COD /person, dygn 25-200 
N/ person, dygn 2-15 
P/ person, dygn 1-3 
Flöde m3 /person, dygn 0,05-0,4 
 
Ovidkommande vatten 
Utöver spillvatten tillkommer ytterligare vatten till avloppsnätet i form av dränvatten, dvs. 
grundvatten och dagvatten som infiltreras i systemet. Volymen grundvatten som tillkommer 
beror på en mängd faktorer, t ex markens porositet, grundvattenståndet och ledningarnas 
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täthet. Dagvattens påverkan på avloppsnätet beror på faktorer som nederbörd, 
markbeskaffenhet, avrinningsområdets storlek och avdunstning. I regioner där snö 
förekommer säsongsvis påverkas avloppsnätet kraftigt under snösmältningsperioden. Som 
riktvärde anges att snösmältningen sker under 15 dagar, då 70 % av nederbörden under 
vintermånaderna avrinner. Schablonmässigt räknas på ett tillskott av dränvatten med 0,03-
0,05 l/s,ha vid normala förhållanden (Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik, 2001). 
Infiltration i avloppsnätet ger oftast en minskning i koncentration av BOD7 och suspenderade 
ämnen, eftersom det infiltrerade vattnet har lägre innehåll av dessa ämnen. Det finns dock 
situationer där en infiltration kan ge högre koncentrationer, främst av oorganiska ämnen. 
Detta kan speciellt ske där grundvattnet innehåller en hög halt av lösta ämnen (Tchobanoglous 
et al, 2003). 
 

2.2 Mikroorganismer  
Avloppsvatten ger en bra förutsättning för flera olika mikroorganismer att frodas. Det finns 
ingen mikroorganism som kan nyttja alla organiska och oorganiska föreningar som ingår i 
avloppsvattnet, vilket ger ett varierat ekosystem i biosteget. Hur ekosystemet ser ut beror på 
mikroorganismernas förmåga att ta upp och nyttja den närning som finns för tillfället 
tillsammans med ett flertal yttre faktorer som pH och temperatur (Horan, 1990).  
 
De organismer som förkommer i ett biologiskt reningsverk kan indelas i grupperna bakterier, 
protozoer, svampar, alger och metazoer (Henze et al, 2002). 

2.2.3 Huvudindelning av mikroorganismer 
Den grundläggande funktionen för en organism är hur cellkärnan är uppbyggd. Levande 
mikroorganismer indelas i antingen eukaryota och prokaryota organismer beroende på 
cellkärnans komplexitet och genetiska funktion. Prokaryoter har en enklare cellstruktur. Till 
prokaryoter hör bland annat bakterier, blågröna alger (cyanobakterier) och arkea. Arkean är 
skild från bakterier eftersom deras DNA uppsättning och cellväggar skiljer sig från bakterier. 
Många arkea är bakterier som kan leva i extrema miljöer, till exempel hög temperatur eller 
salthalt. Eukaryoter har till skillnad från prokaryoter en mycket mer komplicerad cellkärna. 
Till eukaryoter hör protozoer, svampar och gröna alger (Tchobanoglous et al, 2003). 

2.2.3.1 Bakterier 
Liksom alla organismer tar bakterier sin energi via oxidationsreaktioner. Detta innebär att 
bakterierna tar upp den överskottsenergi som frigörs när löst eller partikulärt organiskt 
material oxiderar till enkla slutprodukter och biomassa (Tchobanoglous et al, 2003). 
Enligt Henze et al, 2002, kan organiskt material antas ha sammansättningen C18H19O9N. Om 
ämnet blir oxiderat av bakterier kan följande reaktioner uppkomma: 
 

++ ++→++ 422291918 8185,17 NHOHCOHONOHC   
(Utan nitrifikation) 
 

−+ +++→+ 322291918 9185,19 NOHOHCOONOHC   
(Med nitrifikation)  
 
Bakterier brukar indelas i grupper beroende på vilket sätt de tar upp energi. Bakterier som 
använder sig av organiskt material till elektrondonator och kolkälla kallas heterotrofa 
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bakterier, eller förenklat heterotrofer. Eftersom nedbrytning av organiskt material är det 
viktigaste syftet med ett biologiskt reningssteg är det heterotrofer som dominerar i systemet. 
Andra bakterier använder sig av oorganiskt material som elektrondonator och koldioxid som 
kolkälla. Dessa bakterier benämns kemiautotrofer, eller vanligare autotrofer. De viktigaste 
autotroferna i ett biologisk reningssteg är bakterier som utnyttjar ammoniak och nitrit, 
eftersom dessa utför nitrifikation (Grady et al, 1999). 
 
Utöver heterotrofa respektive autotrofa bakterier finns även fototrofer. Fototrofer använder 
ljus för att uppta energi och är i övrigt antingen heterotrofer eller autotrofer. Till fototrofer hör 
sulfatreducerande bakterier (Tchobanoglous et al, 2003). 
 
En annan viktig funktion är vilken elektronmottagare bakterierna använder sig av. Den 
viktigaste elektronmottagaren i biokemiska reaktioner är syre. Bakterier som bara använder 
sig av syre som elektronmottagare kallas obligat aeroba bakterier. Mest förekommande av 
obligat aeroba bakterier är nitrifierande bakterier. Motsvarigheten till obligat aeroba bakterier 
är obligat anaeroba bakterier, som bara kan verka i frånvaro av molekylärt syre. Mellan dessa 
två extremer finns fakultativt anaeroba bakterier, som kan använda syre som sin 
elektronmottagare om tillräcklig mängd finns att tillgå. Annars väljs en annan 
elektronmottagare som till exempel organiskt material (fermentation) eller oorganiskt material 
som kväve (denitrifikation) (Grady et al, 1999). 
 
Bakterier är mycket små, en majoritet har en diameter mellan 0,2-1,5 µm, vilket gör att 
identifiering är omöjlig enbart med blotta ögat. I ett biologiskt reningssteg av kommunalt 
avloppsvatten är bakterierna mest frekventa av mikroorganismerna. Det är inte ovanligt att en 
miljon bakterier förekommer i en milliliter avloppsvatten (Horan, 1990).    

2.2.3.2 Svampar 
De flesta svamparna är eukaryota heterotrofer och tävlar mot bakterier om löst organiskt 
material. Dock brukar inte svampar klara sig särskilt bra i konkurrensen vilket gör dem till en 
minoritet i biologiska anläggningar under normala förutsättningar. Svampar kan dock klara 
sig bättre om tillgängligheten på syre och kväve är låg, eller om pH är lågt. I processer där 
mikroorganismer fäster på ett fast material klarar sig svampar oftast bättre och kan utgöra 
stora delar av biomassan som produceras. Under vissa förhållanden kan svamparna växa 
alltför snabbt vilket kan orsaka igensättningar och därmed hindra vattenflödet (Grady et al, 
1999).   

2.2.3.3 Alger 
Alger är autotrofa, fotosyntetiska och mestadels eukaryoter. Alger har stor betydelse i vissa 
biologiska processer, framför allt i dammar där alger genom sin fotosyntes producerar syre. 
(Tchobanoglous et al, 2003). I biofilter förkommer alger framför allt på ytan. Detta beror på 
att förutsättningarna för ljus är som störst där. Även utan ljus kan alger verka men då som 
heterotrofer vilket ger till följd att en liten del BOD kan reduceras (Horan, 1990).  

2.2.3.4 Protozoer 
Protozoer är vanligt förekommande i biofilter. De är rörliga mikroskopiska eukaryoter och 
vanligtvis encelliga. Majoriteten av protozoerna är aerobt heterotrofa men även aerotoleranta 
anaerober och anaerober förekommer. Protozoer är oftast större än bakterier och konsumerar 
även bakterier som energikälla. Som resultat fungerar protozoer som rengörare av utgående 
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vatten från biologiska anläggningar eftersom de föder på bakterier och partikulärt organiskt 
material (Tchobanoglous et al, 2003). 

2.2.3.5 Metazoer 
Detta är mindre djur som verkar det i biologiska steget. Precis som protozoer förekommer 
metazoer mycket i biofilter. Till metazoer hör små djur och insekter (Henze et al, 2002).  
Metazoernas roll i biologiska steget är som protozerna att fungera som rengörare. Små 
partiklar av organiskt material och bakterier utgör metazoernas föda. Om metazoer 
förekommer i utgående vatten tyder detta på en bra aerob biologisk process (Tchobanoglous 
et al, 2003). 
 
Faktorer som påverkar tillväxt av mikroorganismer  
Temperatur och pH har en stor betydelse för urval, överlevnad och tillväxt av 
mikroorganismer. Generellt är den optimala skalan för temperatur och pH väldigt smal vad 
gäller mikroorganismer, även om flera mikroorganismer kan ligga utanför det optimala 
området.  
 
Bakterier brukar indelas i psykrofila, mesofila eller termofila beroende på vilket 
temperaturintervall som passar dem bäst. I tabell 2.2 redovisas vilka temperaturer som 
kategoriserar de olika grupperna.  
 
Tabell 2.2 Kategorisering av mikroorganismer efter temperatur 

Grupp Temperaturintervall (oC) Optimalt(oC) 
Psykrofil 10-30 12-18 
Mesofil 20-50 25-40 
Termofil 35-75 55-65 

 
 
Även pH har som sagt stor betydelse. De flesta bakterier klarar inte av pH-nivåer över 9,5 
eller under 4. Överlag är ett pH-intervall på mellan 6,5-7,5 optimalt för mikroorganismer 
(Tchobanoglous et al, 2003). 

 

2.3 Biofilm 
Biofilm uppkommer genom att bakterier fastnar på ett bäddmaterial i anläggningen. (Henze et 
al, 2002). Beroende på förutsättningarna för tillväxt kan biofilmens tjocklek variera från 
100 µ m till 10 mm (Tchobanoglous et al, 2003). I detta avsnitt studeras biofilmens tillväxt 
och kinetik.  

2.3.1 Uppbyggnad 
En mikrobiologisk film som växer på ett bäddmaterial tar in ämnen som organiskt material, 
syre, spårämnen osv via kontakt med vattenfasen. Ämnena som fastnar på biofilmen 
transporteras vidare in i filmen genom molekylär diffusion för att sedan omvandlas till energi 
för mikroorganismerna. Om det organiska materialet i avloppsvattnet finns i kolloidal eller 
suspenderad form kan det inte transporteras in genom diffusion. För att det ska vara möjligt 
för dessa partiklar att upptas av mikroorganismerna krävs en nedbrytning till mindre 
molekyler i biofilmens yta. Slutprodukter av näringsupptag går i motsatt håll som ämnen går 
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in och följer med i utgående vatten. Utifrån detta sker reaktionerna på följande sätt i en 
biofilm: 
 
Aerob film 
Organiskt material + syre + spårämnen →   biomassa + slutprodukter 
 
Anaerob film 
Organiskt material + spårämnen →  biomassa + slutprodukter 
 
Dessa reaktioner inte bara för biofilmer utan är även generella för aeroba och anaeroba 
förhållanden.  
 
Nu kan det kanske antas att aeroba och anaeroba reaktioner enbart sker i syresatta respektive 
syrelösa miljöer. I en anaerob process är detta korrekt men i en aerob miljö delas biofilmen 
oftast in i ett anaerobt och aerobt skikt. Detta sker eftersom löst syre ofta blir en begränsande 
faktor i systemet. Biofilmen uppdelas i två skikt där den aeroba delen av filmen är vänd mot 
vattenfasen och anaeroba delen mot bäddmaterialet, se figur 2.1 nedan. Det anaeroba lagret av 
biofilmen bidrar inte direkt till någon rening av avloppsvattnet, vilket gör att den aeroba 
filmen utgör det effektiva skiktet, det vill säga det som bidrar till nedbrytning (Iwai et al, 
1994).   
 

 
Figur 2.1 Illustration av biofilm (Iwai et al, 1994)   

2.3.2 Tillväxt 
Tillväxt av en biologisk film på ett nytt bärarmaterial kan indelas i tre steg. I första steget sker 
en logaritmisk tillväxt där biofilmen är tunn och inte helt täcker bäddmaterialet. Under detta 
tillstånd sker tillväxten av mikroorganismer under samma förutsättningar. Steg två inträffar 
när ett näringsämne blivit begränsade för fortsatt tillväxt. I steg två är tillväxten konstant 
eftersom mikroorganismerna endast upptar den näring som behövs för att kvarhålla sin 
nuvarande tjocklek. Om näringen skulle bli lägre än vad som behövs för bibehållen tjocklek 
kommer filmen att tunnas ut. I det tredje steget når biofilmen en ”platå” där biofilmens 
tillväxt hittar balans mellan minskningen av biomassa och tillväxthastigheten. I praktiken 
hittas dock sällan denna balans utan istället fortsätter tillväxten, vilket i sin tur orsakar 
igensättning av bäddar (Iwai et al, 1994).     

2.3.3 Sammansättning av mikroorganismer 
Allt eftersom biofilmen växer ändras också dess sammansättning av mikroorganismer. Som 
kan ses i figur 2.2 är det i ett första skede endast bakterier som mest verkar i biofilmen men 
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efter en tid börjar även protozoer, alger och metazoer att ingå. I slutändan fås ett mindre 
ekosystem i biofilmen (Iwai et al, 1994). 
 

 
Figur 2.2 Sammansättning av mikroorganismer i biofilm (Iwai et al, 1994). 

2.3.4 Densitet 
Densiteten av biofilm har betydelse för substratflödet och diffusion av substrat in i biofilmen. 
Att bestämma en biofilms densitet är svårt eftersom biofilmen kan vara variera med avseende 
på struktur och tjocklek. Det finns studier gjorda där torrdensiteten varierade mellan 10-65 
kg/m3. Andra faktorer som kan påverka en biofilms densitet är hydraulisk belastning, tjocklek 
på biofilmen och flödeshastighet (Wäsche et al, 2002).    
 

2.4 Bäddmaterial 
Det finns en mängd olika typer av bäddmaterial som kan fungera i en dränkt biobädd. Det 
finns ett antal villkor som ett bäddmaterial ska kunna uppfylla för att fungera i ett aerobt, 
dränkt system: 
 
• Lämplig förmåga att vidhäfta biofilm 
• Stor specifik yta 
• Hög porositet 
• Lågt motstånd för vattenflöden 
• Kemiskt och biologiskt stabila och hög resistivitet mot förändringar i vattenkvalitet 
• Bra kapacitet mot bucklor, skavning, förstöring samt lång hållbarhet 
• Bra förmåga att uppta suspenderade partiklar 
• Lika kornyta eller lika avstånd mellan plattor, vilket ger enhetligt flöde genom filtret 
• Ingen utlakning av toxiska ämnen 
• Liten skillnad mellan bärarmaterialets och vattens vikt, vilket ger liten viktökning till det 

dränkta systemet 
• Lågt pris och säker tillgång 
• Lätt att transportera, tillverka och konstruera 
 
Det finns inget bäddmaterial som kan uppfylla alla villkoren, eftersom flera av dessa motsäger 
sig själva. Exempelvis kan ett material inte både ha stor specifik yta och samtidigt lågt 
motstånd för vattenflöden. Det är därför viktigt att sortera bland kraven för att passa in mot 
både syftet med reningen samt begränsningar i anläggningsdesign och livslängd för 
anläggningen.  
 
Ett val av bäddmaterials storlek och mönster måste ses från flera vinkla r. Givetvis ger ett val 
av bäddmaterial med hög specifik yta en högre effektivitet i systemet men ger samtidigt 
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snabbare igensättning av filtret. Utifrån detta har fasta bäddmaterial i dränkta biobäddar sällan 
en specifik yta som är mer än 100 m2 /m3. Utifrån bäddmaterialets begränsning bör BOD7s 
volymmetriska belastning inte överstiga 1 kg BOD/m3 bäddmaterial (Iwai el al, 1994).  

2.4.1 Val av bäddmaterial 
Det finns flera olika bäddmaterial att välja bland. En indelning av materialen brukar göras 
efter deras former: 
 
• Formlösa kornmaterial – Sand, kvarts, koks, vulkaniska stenar 
• Bestämda kornmaterial – Plasttuber, berlsadlar, raschigringar 
• Pål- och snörda material – Träpålar, snören med fiberringar  
• Plattliknande material – Träplattor, plastnät, räfflade plastplattor 
• Porösa block- liknande material – Porösa plasttuber, tub av vaxkakor 
 
Som regel brukar kornmaterial uppta suspenderade partiklar bättre än de övriga materialen, 
både vad gäller mängd och effektivitet. Till deras nackdel är att vattenflödet hämmas och de 
blir lättare blockerat (Iwai el al, 1994).  

2.4.2 Flytande bäddmaterial 
Ett alternativ till fasta bäddmaterial i dränkta biobäddar är att låta bärarmaterialet vara 
flytande i avloppsvattnet. Materialet hålls då kontinuerligt i rörelse genom antingen luftning, 
vattenflöde eller mekanisk omrörelse. Bäddmaterialet är små partiklar med hög specifik yta, 
exempelvis sand (Grady et al, 1999).   
 

2.5 Dimensionering av dränkt biobädd 
Tidigare i avsnittet har viktiga parametrar beskrivits som har betydelse för dränkta biobäddars 
prestanda. I denna del beskrivs hur omgivande faktorer påverkar dimensioneringen av dränkta 
biobäddar.  
 
Att dimensionera dränkta biobäddar utifrån specifika kriterier är i dagsläget inte möjligt. I 
många fall utförs dimensioneringen utifrån småskaliga försök, liknande dränkta biobäddar 
eller tillgänglig data. Anledningen till detta beror på: 
 

• Ospecifika faktorer som till exempel möjlighet till underhåll måste tas med, inte bara 
reningseffekt. 

 
• Mekanismen för rening i dränkta biobäddar är mycket mer komplicerad än metoder 

som använder suspenderad biomassa 
 

• Villkoren för att nå optimal design är ännu inte fastställd 
 

• Trots att det finns flera varianter på mikrobiologisk film är dess historia avseende 
forskning och utveckling mycket kortare än andra biologiska reningsmetoder 
(Iwai et al, 1994). 
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2.5.1 Belastningar på dränkta biobäddar 
Dimensionering av dränkta biobäddar kräver förståelse om inkommande vattens belastning 
för systemet. Denna del ger en beskrivning av faktorerna total organisk belastning, total 
hydraulisk belastning samt hydraulisk uppehållstid. 
 
Total organisk belastning  
Total volymetrisk belastning beräknas som den mängd näring som inkommer i den dränkta 
biobädden under en viss tidsperiod dividerat med bäddmaterialets volym. När näringen enbart 
består av organiskt material är den totala volymetriska belastningen ekvivalent med den totala 
organiska belastningen.  
 
Hur reningen påverkas av varierande organisk belastning kan visas genom grafiska samband. 
I figur 2.3 visas hur halterna i det utgående vattnet ökar i samband med en ökning av 
inkommande organisk belastning på dränkta biobäddar. I denna studie ingår dränkta 
biobäddar där avloppsvattnet införs uppe eller nere i biobädden (Upflow-Downflow). 
Generellt har placeringen av inloppet till de dränkta biobäddarna ingen betydelse. Studien 
bygger på 12 avloppsreningsverk i fullskala (Grady et al, 1999).  
 

 
Figur 2.3 Effekt av total organisk belastning på dränkta biobäddar 
 
 
Total hydraulisk belastning 
Den totala hydrauliska belastningen påverkar dränkta biobäddars prestanda på olika sätt 
beroende på dess utformning och applikation. Om fasta bäddmaterial används fås en 
begränsning i systemet eftersom en ökning av hydraulisk belastning ger en sämre effekt. 
Dränkta biobäddars tolerans för total hydraulisk belastning beror på bäddmaterial, 
inkommande vattens suspenderande substans och reningskrav (Grady et al, 1999). 
 
Hydraulisk uppehållstid 
Om den totala organiska respektive hydrauliska belastningen är tillfredsställande påverkar 
inte den hydrauliska uppehållstiden dränkta biobäddar i allmänhet. Detta eftersom mängden 
biomassa i systemet bestäms av arean hos bärarmaterialet, total organisk belastning och andra 
faktorer men inte på tiden som avloppsvattnet befinner sig i dränkta biobädden. Likväl, om 
den hydrauliska uppehållstiden överskrider kortaste uppehållstiden för tillväxt av biomassa 
finns en risk att biomassa börjar växa i suspension, vilket inte är önskat då partiklarna följer 
med i utgående vatten och därmed försämrar kvalitén. Dessutom utgör en tillväxt av biomassa 
i suspension ett hot mot utvecklingen av biofilm, då mindre mängd substrat används till 
tillväxt av biofilm. Detta kan speciellt vara av betydelse vid en uppstart av en dränkt biobädd. 
I ett inledande skede krävs en låg koncentration av organiskt material för att undvika 
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”överhettning” då biofilmen bildas. Om den låga organiska koncentrationen sker via ett litet 
flöde av avloppsvatten finns en risk för omfattande tillväxt av biomassa i suspension. För att 
undvika problem som dessa bör avloppsvattnet istället spädas vid ett inledande skede  
(Grady et al, 1999). 

2.5.2 Syresättning 
I aeroba dränkta biobäddar spelar givetvis syre en viktig roll. Processen kräver inte bara 
tillgång till löst syre utan behöver rätt mängd för att fungera tillfredsställande. Om syret 
distribueras i för hög grad fås ett för tjockt aerobt lager och därmed för stort effektivt lager 
som beskrivits tidigare. Detta innebär att den biologiska aktiviteten blir för hög vid en hög 
tillgång på löst syre. Om inte tillräckligt med syre tillförs fås givetvis en för låg biologisk 
aktivitet. Den optimala lösta syrehalten är uppskattad till att ligga mellan 2-3 mg/l i 
rumstemperatur (Iwai et al, 1994).   
 
Luftning 
Syret kan tillsättas i dränkta biobäddar på två olika sätt. Antingen genom luftare i botten på 
bädden, då syret bubblar uppåt och oxideras, eller genom omrörning av vattnet vilket främjar 
upptag av syre från atmosfären.  
 
Om luftare på botten används finns ett flertal varianter. Indelningen brukar göras i porösa eller 
finporösa luftare, icke-porösa luftare samt övrig luftning med exempelvis jetluftning.  
Porösa eller finporösa luftare finns i flera olika varianter och material. Vanligast är diskar, 
membran eller kupolliknande former. Oftast sätts flera diskar eller membran ihop i ett nät av 
luftare som fästes i botten på den dränkta biobädden. Vid användning av icke porösa material 
erhålls större bubblor, dvs. lägre luftningseffekt, än med porösa material. Fördelarna med 
dessa material är att kostnaden och underhållet är betydligt lägre. Exempel på icke porösa 
material är tuber och nipplar (Tchobanoglous et al, 2003). 

2.5.3 Slamproduktion 
I biologiska filter, där dränkta biobäddar inkluderas, produceras relativt små mängder av slam 
beroende på slammets långa näringskedjor. Detta är ansett som en stor fördel i biologiska 
reningsmetoder. Det finns ingen större forskning inom området men exempel finns på 
slamproduktion i biologiska filter som motsvarat 1/3-1/4 av aktiv-slam processer. Allmänt 
anses att en högre organisk belastning på en dränkt biobädd ger procentuellt högre mängder 
producerat slam (Iwai et al, 1994).   
 

2.6 Tidigare studie 

2.6.1 Bälinge reningsverk 
I Sverige finns ett antal fullskalestudier av dränkta biobäddar. En av dessa är utförda utanför 
Luleå.  
 
1987 startades en fullskalestudie av en dränkt biobädd i Bälinge, ett mindre samhälle beläget 
cirka två mil från Luleå. 350 personer var anslutna till avloppsreningsverket och 
industriverksamhe t saknades.   
 
Före den dränkta biobädden passerade avloppsvattnet ett rensgaller med 1 mm spaltbredd. 
Den dränkta biobädden delades in i fyra identiska kammare som kopplades i serie. 
Biobäddsmaterialet bestod av plasttuber i block om 300*300*1200 mm. Blocken staplades till 
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en volym på 1200x1200x1800 mm i varje kammare. Specifika ytan för biobäddsmaterialet var 
230 m2/m3. Efter den dränkta biobädden leddes vattnet vidare till en sedimenteringsbassäng. 
Efter drygt ett års användande av systemet gjordes en utvärdering av studien. Provtagning 
utfördes på fem punkter, efter rensgaller, efter kammare ett, två och fyra samt efter avslutande 
sedimentering.  
 
Resultatet från provtagningarna visade en reduktion av COD och BOD7 på 86 % respektive 
93 %. Reduktionen är baserad på totala inkommande prover mot filtrerade utgående prover.  
 
Andra slutsatser från studien: 
  

• Lite underhåll krävdes för processen 
• Filtrering av avloppsvattnet före dränkt biobädd minskar risken för igensättning av 

biobäddsmaterialet 
• Dränkta biobädden var inte kraftigt påverkad av vårflödet, dvs. låga temperaturer och 

höga inkommande flöden 
• Reduktionen av organiska och suspenderade ämnen var lägre än förväntat. Eftersom 

inkommande värden var höga gav reduktioner på 80-90 % ändå höga utgående värden.  
• Orsaken till de höga utgående halterna kan inte förklaras av felaktig design, för låg 

syrehalt eller bristande näringsförhållanden (Marklund, 1989). 
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3 Förutsättningar 
 
I detta kapitel ges en beskrivning av de studerade avloppsreningsverken med fokus på de 
dränkta biobäddarnas dimensionering och uppbyggnad. Vidare ges en sammanställning av de 
senaste årens inkommande belastning i respektive avloppsreningsverk.  
 

3.1 Beskrivning av Järbo avloppsreningsverk 

3.1.1 Geografiskt läge och dimensionering 
Järbo är ett samhälle beläget ungefär 12 km nordväst om Sandviken, se figur 3.1 där Järbo 
och Kungsgården är markerat med rött. Samhället saknar större industrier.  
 
Reningsverket, som byggdes 1968, behandlar avloppsvatten från kommunalt anslutna hushåll 
och från mindre företag i Järbo samhälle. Idag är ungefär 1 900 personer anslutna till verket.  
Avloppsnätets totala längd är 25 018 meter. Ledningsnätet är i bra, normalt skick utan större 
behov av reparationer. Vid Järbo reningsverk behandlas avloppsvattnet genom en mekanisk-
biologisk-kemisk rening. I det kemiska steget används PAX-XL (polyaluminiumklorid) som 
fällningskemikalie. Avloppsreningsverket är beläget vid Jädraån, dit utgående vatten släpps 
ut. Jädraån mynnar ut i Storsjön (Holmstén, 2001). 
 
Avloppsreningsverket i Järbo är klassat som en C-anläggning eftersom antalet anslutna 
personer understiger 2 000 (Sandvikens Energi AB Vatten, 2004). I Järbo är 
avloppsreningsverket dimensionerat för en framtida belastning av 2 000 personer. 
Dimensionerade medelflöde är 800 m3 /dygn med en belastning av BOD7 på 100 kg/dygn 
(Fries, 2001). 

 
Figur 3.1 Karta över Järbo och Kungsgården (http://www.geolex.lm.se/) 
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3.1.2 Avloppsreningsverkets uppbyggnad 
Avloppsvattnet genomgår följande steg i reningsverket, se även figur 3.2 för illustration: 
 
1. Maskinrensat fingaller, 3 mm spaltvidd 
2. Luftat sandfång 
3. Försedimenteringsbassäng 
4. Dränkt biobädd 
5. Flockning i två fack 
6. Två sedimenteringsbassänger 
 
 

Figur 3.2 Illustration av Järbo avloppsreningsverk 
 
Avloppsvattnet rinner med självfall genom hela anläggningen. Eventuell bräddning sker 
mellan gallret och sandfånget. Det bräddade vattnet leds efter detta direkt ut i recipienten via 
utloppsledningen (Holmstén, 2001).  

3.1.3 Dränkt biobädd 
2002 byggdes det biologiska reningssteget om från en ordinär biobädd till en dränkt biobädd. 
Anledningen till ombyggnaden berodde på kontinuerliga driftsstörningar med höga 
koncentrationer i framför allt utgående vatten.  
 
Den dränkta biobädden har en totalvolym på 54 m3 med en horisontell area på 6*3 m2. I 
bädden finns två mellanväggar för att förlänga uppehållstiden. Vattnet passerar den dränkta 
biobädden en gång innan den leds vidare till kemiska steget. Syret tillförs via luftare i botten 
av den dränkta biobädden. På botten finns fyra plattor där varje platta består av 10 rör med 
borrade hål. Hålen har en öppning på 4 mm med avståndet 91 mm. Totalt har varje platta 140 
stycken hål (Björks Rostfria, 2002).   
 
Bäddmaterialet i den dränkta biobädden består av ExpoNet BioBlok, se figur 3.3. BioBlok är 
gjort i polyeten och format som en modul med hundra fastsatta plaströr. Det finns flera olika 
modeller av bäddmateralet beroende på vilken specifik area respektive rördiameter som 
behövs. I denna dränkta biobädd är den specifika ytan 150 m2 /m3 med en rördiameter på 55 
millimeter. En modul har måtten 54*54*55 centimeter (EXPO-NET, 2002). För att få volym i 
den dränkta biobädden staplas 3 moduler på varandra.  
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Figur 3.3 Foto av en modul ExpoNet BioBlok 

3.1.4 Reningskrav 
I Järbo avloppsreningsverk får inte kvartalsvärdena för BOD7 och fosfor överstiga 15 
respektive 0,3 mg/l. Det faktiska utsläppet av BOD7 under 2002 och 2003 var 19,5 respektive 
23 mg/l. Halterna för fosfor under motsvarande år var 0,3 respektive 0,2 mg/l (Sandvikens 
Energi AB Vatten, 2004).  
 

3.1.5 Sammanställning av inkommande vatten 
I tabell 3.1 redovisas en sammanställning av de senaste årens inkommande vattenflöden och 
belastning till Järbo avloppsreningsverk. Sammanställningen bygger på ett genomsnitt av tolv 
dygnsprov per år (1 per månad). Sammanställningen visar på en ökning av både flöde och 
belastning under de senaste åren.  
 
Tabell 3.1 Inkommande belastning till Järbo avloppsreningsverk (Holmstén, 2001, 
Sandvikens Energi AB Vatten, 2004) 
 1999 2000 2001 2002 2003 
Flöde m3/dygn 419 374 551 561 426 
BOD7 kg/dygn 50,2 31,7 50,9 93,8 86,4 
COD kg/dygn 112,6 76,8 135,3 263,9 276,9 
Fosfor kg/dygn 2,5 2,2 3,2 4,3 4,7 
Kväve kg/dygn 15,7 13,3 18,3 30 27,2 
 

3.2 Beskrivning av Kungsgårdens avloppsreningsverk 

3.2.1 Geografiskt läge och dimensionering 
Kungsgården är beläget ca 8 km väster om Sandvikens tätort, se bild 3. Avloppsreningsverket 
behandlar avloppsvatten från Kungsgården och Åshammar med totalt ca 1 900 personer 
anslutna. Verket är byggt i slutet av 1950-talet och behandlar avloppsvatten från kommunalt 
anslutna i området. Avloppsnätets totala längd är 26 294 meter.  
 
Kungsgårdens avloppsreningsverk är dimensionerat för 2 000 personekvivalenter, ett flöde på 
1440 m3/dygn och med en organisk respektive fosforbelastning på 100 kg BOD7/dygn 
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respektive 4,2 kg/dygn. Utsläpp av behandlat vatten sker med självfall till Borrsjöån  
(Holmstén, 2003). 
 

3.2.2 Avloppsreningsverkets uppbyggnad 
Avloppsvattnet i Kungsgårdens avloppsreningsverk behandlas med mekanisk-biologisk-
kemisk rening. Avloppsvattnet genomgår följande steg i reningsprocessen, se även figur 3.4:  
 

1. Maskinrensat fingaller, 3 mm spaltvidd 
2. Luftat sandfång 
3. Försedimentering (utomhus) 
4. Dränkt biobädd 
5. Flockning 
6. Slutsedimentering 
 

 
Figur 3.4 Illustration av Kungsgårdens avloppreningsverk 
 
Den kemiska reningen sker med PAX-XL. I processen leds avloppsvattnet in och ut ur den 
dränkta biobädden via pumpning. Eventuell bräddning sker efter det luftade sandfånget och 
leds direkt ut i recipienten (Holmstén, 2003). 

3.2.3 Dränkt biobädd 
Den dränkta biobädden har varit i bruk sedan våren 2001. Volymen på den dränkta biobädden 
är 50 m3 med en horisontell yta på 6*3 m2. Kungsgårdens dränkta biobädd har tre 
mellanväggar. Precis som i Järbos avloppsreningsverk är bäddmaterialet i bädden ExpoNet 
BioBlok med en specifik yta på 150 m2 /m3 och en rördiameter på 55 millimeter. Modulerna är 
staplade med tre moduler på höjden, vilket ger en totalhöjd på 1,65 meter.  
 
Luftningen i Kungsgården sker genom fyra plattor fastsatta på botten. Varje platta har 12 
stycken fastsatta rör med hål borrade på 2 mm (Sandvikens kommun, 2001). 

3.2.4 Reningskrav 
I Kungsgårdens avloppsreningsverk får inte kvartalsvärdena för BOD7 och fosfor överstiga 10 
respektive 0,3 mg/l. Det faktiska utsläppet av BOD7 under 2003 var 7,3 mg/l. Halterna för 
fosfor under samma år var 0,1 mg/l (Holmstén, 2003). 

3.2.5 Sammanställning av inkommande vatten 
I tabell 3.2 ges en sammanställningen av Kungsgårdens belastning under de senaste åren. 
Sammanställningen bygger på ett genomsnitt av tolv dygnsprov per år (1 per månad).  
Trots att flödet ökat under senaste året har belastningarna av BOD7 och COD i 
avloppsreningsverket minskats. 
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Tabell 3.2 Sammanställning av inkommande vattens belastning i Kungsgården (Ove  Svahn, 
Rune, 2003) 
 1999 2000 2001 2002 2003 
Flöde m3/dygn Saknas 1314 965 979 1310 
BOD7 kg/dygn 102,5 87,9 77,0 43,3 38 
COD kg/dygn 261,9 241,6 250 184,7 174,4 
Fosfor kg/dygn 4,4 3,9 3,1 3,1 3,8 
Kväve kg/dygn 20,3 23,3 18,4 21,4 24,2 
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4 Metod 
 
Provtagningarna har utförts under två olika veckor, vecka 13 respektive vecka 22. 
Tillvägagångssättet har varit likadant vid de olika provtagningstidpunkterna. Provtagningarna 
som beskrivs senare har varit dygnsprov, flödesstyrda veckoprov och suspenderad substans. 
Utöver provtagningarna kontrollerades pH, temperatur och syre fortlöpande av befintliga 
mätinstrument på avloppsreningsverken.  
 

4.1 Använd utrustning 
När provtagning och provfiltrering ska utföras krävs en viss utrustning. I detta avsnitt 
genomgås den utrustning som utnyttjades under provtagningen.   

4.1.1 Flödesstyrda provtagare 
För att underlätta provtagning under dygnet har flödesstyrda provtagare används. Flödesstyrda 
provtagare tar ut en mängd avloppsvatten vid inprogrammerade flödesintervall under dygnet, 
exempelvis var femte kubikmeter, som samlas i en behållare. Flödesintervallen bestäms av 
driftpersonal beroende på vattenflöde och val av uttagen totalvolym. Med hjälp av 
flödesstyrda provtagare insamlas en viktad insamling av avloppsvatten under dygnet med 
mera insamlat vatten då flödena är högre.  
 
Eftersom insamlat vatten kan ligga ett dygn innan det tas ut för analys placeras vattnet i ett 
kylskåp, se figur 4.1 nedan. Kylning av avloppsvattnet minskar risken för missvisande prov 
eftersom det hämmar biologisk aktivitet. Flödesstyrda provtagare användes på samtliga 
provtagningspunkter i båda avloppsreningsverken. 
      

 
Figur 4.1 Flödesstyrd provtagare med kylskåp 

4.1.2 Vacuumextraktor 
Vid filtrering av avloppsvatten används allt som oftast en vacuumextraktor. Anledningen till 
att vacuumextraktor används för filtrering beror på att filtret lätt kan sätta igen på grund av 
dess lilla håldiameter, i denna studie 1,6 ,mµ  kombinerat med att avloppsvattnet innehåller 
mycket partiklar. Med en vacuumextraktor skapas ett undertryck i kolven vilket gör att vattnet 
sugs igenom filtret. Undertrycket fås genom att vatten spolas genom ett T-rör fastsatt i en 
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kran. När vatten spolas igenom T-röret skapas undertrycket i kolven. Uppställningen av 
utrustningen sker enligt figur 4.2. 
 

 
Figur 4.2 Uppställning av vacuumextraktor vid provtillfällena 

4.1.3 Våg 
Med tanke på att filtrerad vattenvolym brukar vara mellan 10-20 ml samt att inkommande 
suspenderad substans vanligtvis ligger inom intervallet 100-200 mg/l bör en detaljerad våg 
användas. I denna studie har en våg med en exakthet på en tusendels gram används. Vågen 
har en inbyggd värmare där provet kan torkas före vägning. Torktemperaturen har satts till 
105 0C.  För att undvika påverkan av luftfuktigheten torkades filtret även före filtrering. Efter 
filtrering i vacuumextraktorn placerades filtret i värmaren. Eftersom värmaren var integrerad 
med vågen kunde avläsning på viktminskningen göras konstant på vågens display. När ingen 
viktminskning påvisades under torkningen antogs allt vatten vara avlägsnat och filtret togs ut 
för vägning. 

 

4.2 Provningsförfarande 
Under studien valdes att ta både dygnsprov och veckoprov för analys. Med dygnsprov erhålls 
en kontroll av COD och BOD7 under varje dag av provtagningsveckan medan veckoprovet 
ger ett samlingsprov för hela veckan. Samtidigt som veckoproven filtrerades uppmättes den 
suspenderade substansen. 
 
Utöver analyserna gjordes en okulär inspektion av ett bioblock. Före första provtagningen 
togs ett block upp av driftspersonalen från Kungsgårdens dränkta biobädd. I samband med 
första provtagningen studerades den vad gäller tillväxt av biofilm.  

4.2.1  Dygnsprov 
Provtagningar med dygnsprov innebär ett insamlat prov varje dag. Insamlade volymen var 0,5 
l/dag och provpunkt. Det provtagna vattnet har inhämtats under senaste dygnet med hjälp av 
de flödesstyrda provtagarna. Varje morgon togs behållarna fram från provtagarna för uttag av 
vatten. Vattnet hälldes upp i en flaska som därefter förvarades i frysen om inte leverans för 
analys skedde samma dag. Dygnsproven inhämtades på vatten som gick in respektive ut från 
den dränkta biobädden, dvs. två flaskor per dag och avloppsreningsverk. Analyserna som 
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gjorts på dygnsproven är BOD7 och COD. Både filtrerade och totala prover analyserades av 
analyslaboratoriet ALcontrol Laboratories i Linköping.  

4.2.2  Veckoprov 
Ett veckoprov innebär ett samlingsprov där en delmängd vatten tas varje dag under hela 
veckan. Samlingsprovet är proportionerligt mot inkommande vattenflöde under provdagarna. 
Detta innebar att flödet kontrollerades varje morgon för att rätt volym vatten kunde insamlas. 
Samtliga prov uttagna i en punkt samlas i samma flaska. Flaskan frystes ner efter att varje 
prov var insamlat. Flaskan togs bara fram från frysen för påfyllnad av för dagen insamlat 
vattenprov. Frysningen av provet gör att innehållet inte ska bli påverkat. Om proven får stå i 
rumstemperatur finns risk att syrekonsumtionen fortsätter i flaskan. 
 
Under första veckan användes enlitersflaskor för veckoproven men under andra 
provtagningsveckan saknades sådana flaskor vilket ledde till att några veckoprov samlades i 
flaskor om 0,5 liter. Där enlitersflaskor användes insamlades i snitt 1000/7 = 142,9 ml per 
dag. Vid den första provtagningsdagen måste en uppskattning av flödet göras mot normala 
förhållanden så att inte den insamlade volymen blir för stor.  
 
Eftersom ett veckoprov blir stående under hela veckan innan analys måste provet filtreras före 
nedfrysning. Om proven inte filtreras finns stor risk att provet blir påverkat vilket får 
missvisande resultat. Filtrering sker med vacuumextraktor, vilket beskrivits tidigare.  
Veckoproven togs på tre punkter, efter rensgallret, före respektive efter den dränkta 
biobädden.  Detta innebar att totalt sex veckoprov skickades för analys från varje 
avloppsreningsverk. Analyserna som gjorts på både de filtrerade och totala veckoproven är 
BOD7, COD, +

4NH , −3
4PO , TOT-N och TOT-P.  

4.2.3  Suspenderad substans 
Samtidigt som veckoprov och dygnsprov filtrerades utfördes kontroll av suspenderad 
substans. Volymen vatten som filtrerades bestämdes av volymen avloppsvatten som skulle 
filtreras till veckoproven. På detta sätt behövdes inte två filtreringar göras på samma vatten. 
 
Mätningen av suspenderad substans inleddes med vägning av filtret före filtreringen. Därefter 
uppmättes rätt volym vatten som skulle filtreras. Eftersom volymen var proportionell mot 
inkommande flöde det senaste dygnet varierade den filtrerade volymen från dag till dag. Vid 
vissa tillfällen innehöll vattnet låga koncentrationer av suspenderad substans vilket gjorde att 
mera vatten var tvunget att filtreras. Efter genomförd filtrering avlägsnades filtret från 
vacuumextraktorn för torkning. Efter avslutad torkning vägdes filtret igen, varefter 
suspenderad substans kunde beräknas i mg/l. 
 
Suspenderad substans togs fram på inkommande vatten samt före respektive efter den dränkta 
biobädden. Eftersom två avloppsreningsverk studerades samtidigt gjordes sex filtreringar per 
dag.  
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5 Resultat 
 
I denna del presenteras resultaten från provtagningarna och analyserna. Resultaten redovisas i 
två avsnitt eftersom provtagningarna skedde under två olika omgångar. Samtliga analyser som 
redovisas i kapitlet förutom suspenderad substans har utförts av ALcontrol Laboratories i 
Linköping. Suspenderad substans utfördes på plats. Eftersom inte proverna kunde skickas för 
analys varje dag tvingades vissa prover att frysas. Leveranserna till ALcontrol Laboratories 
skedde tisdag och torsdag vilket innebar att proverna som togs på fredag låg nedfrusna i fyra 
dygn. Värden på utgående vatten har inhämtats från de ordinarie dygnsprov som utförs under 
året.   
 
Syrehalt, pH, temperatur och flöden mäts kontinuerligt i Järbo och Kungsgårdens 
avloppsreningsverk. I bilaga 1 redovisas dessa värden från de aktuella provtagningstillfällena.   
 

5.1 Provtagningsomgång 1 
Första provtagningen utfördes under perioden 23-29 mars. Medelflödet i Kungsgårdens 
avloppsreningsverk var under perioden 2 585 m3 /dygn. I Järbo avloppsreningsverk var 
medelflödet i 465 m3/dygn. 
 
Vid filtreringen av avloppsvattnet uppstod problem med vacuumextraktorn. För att apparaten 
ska fungera måste en laborationskran finnas tillgänglig. Efter letande hittades en sådan i 
Kungsgårdens avloppsreningsverk. Däremot fanns frysen i Järbo där alla prover skulle 
förvaras fram till analys. Detta gjorde att proverna först inhämtades i Järbo för att sedan 
filtreras i Kungsgården. Efter genomförd filtrering av Järbos och Kungsgårdens prover 
samlades alla provflaskor i Järbo.   

5.1.1 Suspenderad substans 
I Järbo, figur 5.1, syntes att inkommande vatten innehåller mer partiklar än i de andra 
provpunkterna. När filtreringen utfördes märktes att inkommande vatten passerade filtret 
betydligt snabbare än före och efter de dränkta biobäddarna. I Kungsgården, figur 5.2, 
saknades struktur över partiklarnas fördelning i verket men även här var det betydligt lättare 
att filtrera det inkommande avloppsvattnet. Utifrån figurerna 5.1 och 5.2 märktes även att 
Järbos avloppsreningsverk har betydligt mera partiklar än Kungsgården, speciellt i 
inkommande vatten.  
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Figur 5.1 Suspenderad substans i Järbos avloppsreningsverk 
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Figur 5.2 Suspenderad substans i Kungsgårdens avloppsreningsverk 

5.1.2 Dygnsprov 
Dygnsproven redovisas i mg/l eftersom utgående vatten kontrolleras i denna enhet. Ämnenas 
belastning under denna provtagning finns i bilaga 2. 
 
I figurerna 5.3-5.6 visas både totala och filtrerade analyser av BOD7 och COD. I samtliga 
figurer finns en tydlig skillnad mellan de totala och filtrerade analyserna. Järbo och 
Kungsgården skiljde sig åt vad gäller koncentration in till dränkta biobäddarna. I Järbo 
avloppsreningsverk förekom högre halter både in och ut från biosteget. Reduktionen av löst 
BOD7 och COD var väldigt låga i båda de dränkta biobäddarna.  
  
 

Järbo, BOD

0
20
40
60
80

100
120

23-
mar

24-
mar

25-
mar

26-
mar

27-
mar

28-
mar

29-
mar

Datum

K
o

n
ce

n
tr

at
io

n
 (

m
g

/l)

Före biosteg
Efter biosteg

Filt. före biosteg

Filt. efter biosteg

  
Figur 5.3 Koncentration av total och filtrerad BOD7 i Järbo avloppsreningsverk 
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Figur 5.4 Koncentration av total och filtrerad BOD7 i Kungsgårdens avloppsreningsverk 
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Figur 5.5 Koncentration av total och filtrerad COD i Järbo avloppsreningsverk 
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Figur 5.6 Koncentration av total och filtrerad COD i Kungsgårdens avloppsreningsverk 

5.1.3 Veckoprov 
Sammanställningen av analyserna från veckoproven redovisas i tabellerna 5.1 och 5.2 nedan. 
Halterna på BOD7 och COD före och efter de dränkta biobäddarna stämmer överens mot 
dygnsproven.  
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Från både Kungsgården och Järbo erhölls resultat som visade på låg aktivitet i de dränkta 
biobäddarna. I några prov har en ökning av ämnen skett efter biobäddarna medan vissa ämnen 
var oförändrade genom processen.  
 
Tabell 5.1 Veckoprov för vecka 13 i Järbo avloppsreningsverk (mg/l)  

Provpunkt 
Flöde 

(m3/dygn) BOD7 

BOD7, 
filt COD 

COD, 
filt 

+
4NH  

+
4NH  

, filt 
−3

4PO  

−3
4PO , 

filt 
Tot-
P 

Tot-
P, filt 

Tot-
N 

Tot-
N, 
filt 

Inkommande 465 150 45 300 97 29 28 0,51 0,46 6,9 5 41 35 
Före biosteg 465 98 36 220 100 30 28 0,46 0,17 5,8 2,5 41 35 
Efter biosteg 465 91 23 220 62 31 29 <0,05 0,49 6,3 0,58 44 35 

 
Tabell 5.2 Veckoprov för vecka 13 i Kungsgårdens avloppsreningsverk (mg/l) 

Provpunkt 
Flöde 

(m3/dygn) BOD7 

BOD7, 
filt COD 

COD, 
filt 

+
4NH  

+
4NH  

, filt 
−3

4PO  

−3
4PO , 

filt 
Tot-
P 

Tot-
P, filt 

Tot-
N 

Tot
N, 
filt

Inkommande 2 585 21 7,4 79 42 7,1 6,8 0,92 0,82 1,7 1,1 12 10
Före biosteg 2 585 24 10 140 37 7,4 7 0,31 0,36 2,9 0,49 15 9,7
Efter biosteg 2 585 23 8,3 120 37 7,5 6,8 0,33 0,37 2,9 0,52 14 11

 

5.2 Provtagningsomgång 2 
Under andra provtagningsomgången var flödena i avloppsreningsverken lägre än föregående 
provtagning. Medelflödet i Kungsgården var 1 380 m3/dygn. I Järbo var medelflödet under 
veckans provtagning 369 m3/dygn. Provtagningen utfördes på samma sätt som första 
omgången. 

5.2.1 Suspenderad substans 
Suspenderad substans i Järbo respektive Kungsgårdens avloppsreningsverk redovisas i 
diagrammen nedan. Ett prov i Järbo hade ett väldigt högt värde i förhållande till de andra 
dagarna. Ur analyserna för Järbo, figur 5.7, syntes att partikelmängden i avloppsvattnet var 
högre efter än före den dränkta biobädden. I Kungsgården, figur 5.8, var suspenderade 
substansen något lägre mot Järbo. Inkommande vatten innehöll mest medan partiklarna före 
och efter den dränkta biobädden i stort sett var lika.   
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Figur 5.7 Suspenderad substans, Järbo avloppsreningsverk 
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Kungsgården 
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Figur 5.8 Suspenderad substans, Kungsgårdens avloppsreningsverk 

5.2.2. Dygnsprov 
Analyserna över dygnsproven visade ingen större skillnad mot den första provtagningen. 
Koncentrationen av BOD7 och COD var betydligt högre i Järbo än i Kungsgården. 
Reduceringen av BOD7 var väldigt låg i både Järbo och Kungsgården och i några fall förekom 
mer BOD7 efter dränkta biobädden än före. Belastningarna från dygnsprovet redovisas i 
bilaga 2. 
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Figur 5.9 Koncentration av total och filtrerad BOD7 i Järbo avloppsreningsverk 
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Figur 5.10 Koncentration av total och filtrerad BOD7 i Kungsgårdens avloppsreningsverk 
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Järbo, COD
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Figur 5.11 Koncentration av total och filtrerad COD i Järbo avloppsreningsverk 
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Figur 5.12 Koncentration av total och filtrerad COD i Kungsgårdens avloppsreningsverk 

5.2.3 Veckoprov 
Från veckoproven, som redovisas i tabellerna 5.3 och 5.4, ses precis som i dygnsproven att 
BOD7 och COD generellt var betydligt högre i Järbo än i Kungsgården, både avseende totala 
och filtrerade värden. Reduceringen av BOD7 och COD skedde i båda dränkta biobäddarna 
även om den i vissa fall är väldigt låg, speciellt i Kungsgården.   
 
Även kväve och fosfor visade högre halter i Järbo än Kungsgården. Fosforreduktion skedde i 
Järbo men inte i Kungsgården. Kvävereduktion i de dränkta biobäddarna var väldigt låg, både 
vad avser totala och lösta kväveföreningar. Ett prov som inte verkar vara korrekt är det totala 
lösta kvävet före biosteg i Järbo. Detta ska vara mindre än den totala mängden kväve.  
 
Tabell 5.3 Veckoprov, Järbo avloppsreningsverk (mg/l) 

Provpunkt 
Flöde 

(m3/dygn) BOD7 

BOD7, 
filt COD 

COD, 
filt 

+
4NH  

+
4NH , 

filt 
−3

4PO  

−3
4PO , 

filt 
Tot-
P 

Tot-
P, 
filt 

Tot-
N 

Tot-
N, 
filt 

Inkommande 369 170 50 530 150 39 36 6,8 5,5 9,2 5,8 53 41 
Före biosteg 369 110 32 250 130 39 36 4,4 2,7 6,7 3,3 48 53 
Efter biosteg 369 92 22 240 74 39 37 1,6 1,1 6,7 1,1 49 40 
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Tabell 5.4 Veckoprov, Kungsgårdens avloppsreningsve rk (mg/l)  

Provpunkt 
Flöde 

(m3/dygn) BOD7 

BOD7, 
filt COD 

COD, 
filt 

+
4NH  

+
4NH , 

filt 
−3

4PO  

−3
4PO , 

filt 
Tot-
P 

Tot-
P, 
filt 

Tot-
N 

Tot-
N, 
filt 

Inkommande 1 380 42 11 290 41 16 14 1,9 1,6 3,3 1,9 22 16 
Före biosteg 1 380 23 9,8 140 40 16 14 1,8 1,5 2,8 1,7 20 16 
Efter biosteg 1 380 22 9,5 77 38 15 14 1,7 1,4 2,7 1,7 19 16 

5.2.4 Belastningar 
Belastningarna av BOD7 är viktiga parametrar för prestandan av dränkta biobäddar. I tabell 
5.5 och 5.6 redovisas förutom aktuella flödena följande för provtagningen under vecka 22: 
 

• Uppehållstid = Total tid som avloppsvattnet befinner sig i dränkta biobädden 
• Volymsbelastning = Belastning av BOD7/dygn, m3 bäddmaterial  
• Ytbelastning = Belastning av BOD per m2 av bäddmaterialet. Varje m3 av 

bäddmaterialet har en specifik yta på 150 m2 
 
Skillnaden i belastningen mellan de två dränkta biobäddarna är uppehållstiden. I 
Kungsgårdens dränkta biobädd var den väldigt kort i jämförelse med Järbo.   
 
Tabell 5.5 Belastning av BOD7 i Kungsgårdens dränkta biobädd 

Datum 
Flöde 

m3/dygn 
Uppehållstid 

(h) 
Volymbelastning 
(kg BOD7/m

3, d) 
Ytbelastning  

(g BOD7 /m
2, d) 

2004-05-25 1253 0,96 1,90 12,67 
2004-05-26 1443 0,83 1,34 8,96 
2004-05-27 1453 0,83 1,30 8,68 
2004-05-28 1399 0,86 1,16 7,72 
2004-05-29 1382 0,87 1,10 7,31 
2004-05-30 1397 0,86 1,30 8,67 
2004-05-31 1334 0,90 1,29 8,59 

     
Medel 1 380,1 0,87 1,34 8,94 

 
 
Tabell 5.6 Belastning av BOD7 i Järbos dränkta biobädd 

 
Flöde 

m3/dygn 
Uppehållstid 

(h) 
Volymbelastning 
(kg BOD7/m

3, d) 
Ytbelastning 

(g BOD/m2, d) 
2004-05-25 362 3,58 1,50 9,99 
2004-05-26 387 3,35 1,33 8,90 
2004-05-27 348 3,72 0,96 6,40 
2004-05-28 339 3,82 1,06 7,09 
2004-05-29 450 2,88 1,37 9,10 
2004-05-30 355 3,65 1,15 7,67 
2004-05-31 343 3,78 1,01 6,70 

     
Medel 369,1 3,54 1,20 7,98 

5.2.5 Utgående vatten 
Eftersom inga prover är togs på utgående vatten används de ordinarie provtagningarna som 
referens. I tabell 5.7 och 5.8 redovisas koncentrationen i utgående vatten under 2004 för Järbo 
respektive Kungsgårdens avloppsreningsverk. Proverna redovisas i mg/l. Anledningen till att 
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fler prover är tagna i Kungsgården berodde på att anläggningen är större och därmed 
kontrolleras oftare.  
 
Tabell 5.7 Utgående vatten från Järbo avloppsreningsverk (mg/l) 

Datum 
Flöde 
(m3/d) BOD7 Tot-N Tot-P 

2004-02-05 575 17 42 0,15 
2004-03-18 550 24 29 0,14 
2004-05-12 388 15 39 0,24 
2004-06-24 334 21 41 0,79 
2004-08-04 381 16 41 0,14 

     
Medel 445,6 18,6 38,4 0,29 

 
 
 
Tabell 5.8 Utgående vatten från Kungsgårdens avloppsreningsverk (mg/l) 

Datum 
Flöde 
(m3/d) BOD7 Tot-N Tot-P 

2004-01-08 1846 7,3 14 0,18 
2004-01-21 1548 8,6 16 0,12 
2004-02-05 2491 6,8 16 0,22 
2004-02-18 1526 8,4 15 0,09 
2004-03-03 1666 10 20 0,1 
2004-03-17 2668 5,3 9,3 0,12 
2004-04-07 2925 4,2 10 0,32 
2004-04-21 2641 7,5 13 0,24 
2004-05-12 1401 5,6 14 0,13 
2004-05-26 1453 8,4 18 0,21 
2004-06-09 1221 7,4 16 0,12 
2004-06-23 1104 5,4 17 0,15 
2004-07-07 1879 5,3 14 0,09 
2004-07-21 1860 4,4 10 0,1 
2004-08-05 1138 5 16 0,13 

     
Medel 1825 6,6 14,6 0,16 
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5.2.6 Okulär inspektion av bäddmaterialet 
Före första provtagningen i Kungsgården togs ett block av biobäddsmaterialet ut för 
inspektion. Mot förväntan var inte blocket till fullo täckt av biofilm, se figur 5.13.  
 

 
Figur 5.13 Foto av bioblock med biofilm 
 

5.3 Skoklosters avloppsreningsverk 
För att bredda kunskapen angående aeroba dränkta biobäddar redovisas en sammanställning 
från ett annat avloppsreningsverk där en aerob dränkt biobädd installerats som biologiskt 
reningssteg.      

5.3.1 Dimensionering 
Skoklosters anläggning är dimensionerad för en inkommande belastning av BOD7 och fosfor 
på 200 kg/dygn respektive 7,3 kg/dygn. Medelflödet är dimensionerat för 800 m3/dygn.  
 
Avloppsreningsverket består av följande steg: 
 

1. Inloppspumpstation 
2. Grovrensning (2 stycken trumsilar och en renstvättpress) 
3. Dränkt biobädd 
4. Flockning 
5. Sedimentering 
6. Sandfilter 

5.3.2 Dränkt biobädd 
Den dränkta biobädden har en total volym på 162 m3 med djupet 4,45 meter. Den dränkta 
biobädden består av tre bassänger i serie. Bäddmaterialet är av likadan typ som i Järbo och 
Kungsgården, dvs. ExpoNet BioBlok, med en specifik yta på 150 m3/m2. Den våta volymen är 
120 m3. Luftningen av dränkta biobädden sker underifrån med två luftare, varav den ena ger 
kontinuerlig luftning och den andra är frekvensstyrd (SWECO VIAK, 2004). 

5.3.3 Sammanställning av provtagningar 
Resultaten i tabell 5.9 har sammanställts från Skoklosters avloppsreningsverk. Ordinarie 
provtagning skedde bara på inkommande och utgående vatten varvid ingen reduktion i själva 



 30 

dränkta biobädden kan presenteras. Observera att flöden markerade med * har baserats på 
månadsflöden. Flödet markerat med ** baseras på föregående månads flöde.  
 
Tabell 5.9 Sammanställning av inkommande och utgående vatten i Skoklosters 
avloppsreningsverk (mg/l) (Fries, 2004) 

Datum 
Flöde 
(m3/d) BOD7, Ink BOD7, Ut COD, In COD, Ut N-Tot, In N-Tot, Ut P-Tot, in P-Tot, ut 

2003-01-22 503 180 3 520 38 64 32 8,1 0,19 
2003-02-05 439 230 11 630 65 68 36 9,7 0,81 
2003-03-06 239 120 6,2 640 56 68 36 11 0,44 
2003-04-07 563 120 4 350 42 40 25 5,6 0,25 
2003-05-13 605 170 3,1 450 15 74 22 9,9 0,17 
2003-06-20 400 230 1,5 700 44 71 22 9,6 0,1 
2003-07-21 432 160 1,5 420 46 77 23 10 0,16 
2003-09-24 650 180 64 280 180 65 44 11 1,4 
2004-01-28 558* 80 <3 310 <30 26 14 3,1 0,14 
2004-03-19 803* 210 <3 590 31 71 20 9,4 0,1 
2004-06-22 566* 110 5,2 2200 45 70 32 38 0,17 
2004-07-13 566** 310 3,1 780 40 75 30 13 0,09 

          
Medel 527 175 9,1 655,8 52,7 64 28 11,5 0,34 

 
Belastning 
För bättre jämförelse mot Järbo och Kungsgården beräknas uppehållstid, yt- och 
volymsbelastning för Skokloster, se resultat i tabell 5.10. Belastningen gäller BOD7. Eftersom 
proverna är utförda på inkommande vatten antas en reducering av BOD7 på 20 % i 
trumsilarna (Fries, 2004). 
 
Tabell 5.10 Belastning av BOD7 i Skoklosters dränkta biobädd 

Flöde 
m3/dygn 

Flöde (m3/d) Uppehållstid 
(h) 

Volymbelastning 
(kg BOD7/m

3, d) 
Ytbelastning 

(g BOD/m2, d) 
2003-01-22 503 7,73 0,60 4,02 
2003-02-05 439 8,86 0,67 4,49 
2003-03-06 239 16,27 0,19 1,27 
2003-04-07 563 6,91 0,45 3,00 
2003-05-13 605 6,43 0,69 4,57 
2003-06-20 400 9,72 0,61 4,09 
2003-07-21 432 9,00 0,46 3,07 
2003-09-24 650 5,98 0,78 5,20 
2004-01-28 558* 6,97 0,30 1,98 
2004-03-19 803* 4,84 1,12 7,49 
2004-06-22 566* 6,87 0,42 2,77 
2004-07-13 566** 6,87 1,17 7,80 

     
Medel 527 8,04 0,62 4,15 
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6 Diskussion 
 
Resultaten visade att varken Järbos eller Kungsgårdens dränkta biobäddar inte fungerade 
tillfredsställande. Anledningen till detta kan inte preciseras direkt men ett antal orsaker kan 
finnas. För enkelhetens skull delas diskussionen upp i de två reningsverken. 
 

6.1 Järbo avloppsreningsverk 
Den första provtagningen visade generellt på högre flöden än under andra provtagningen. 
Anledningen till de högre flödena beror på att snösmältningen pågick under denna 
provtagning.   
 
Koncentrationen av näringsämnen i inkommande avloppsvatten var tillräckligt hög för att den 
biologiska aktiviteten ska fungera i den dränkta biobädden. Trots detta visade resultaten att 
koncentrationen av framför allt lösta ämnen är alldeles för hög ut ur dränkta biobädden för att 
prestandan är tillräcklig. Vid studier av utgående vatten låg halterna på lägre nivåer, även om 
de var högre än uppsatta villkor. Anledningen beror på att även filtrerat BOD7 kan flockas i 
kemiska steget.    
 
Flödet in till reningsverket var betydligt lägre än dimensionerade 800 m3/dygn trots att ena 
provtagningen gjordes under snösmältningsperioden. Det låga flödet gör att belastningen av 
BOD7 under provtagningarna legat långt under dimensionerade belastningen på 100 kg/dygn.   
 
Syrehalten i dränkta biobädden var ca 7 mg/l. Vid granskning av dränkta biobädden syntes 
luft bubbla igenom. En syrekoncentration på 7 mg/l var högre än litteraturstudiens 
rekommenderade 2-3 mg/l. Dock borde inte den höga syrehalten påverka reduktionen utan 
istället andra faktorer, t.ex. slamproduktion.  
 
Under andra provtagningsomgången upptäcktes vid ett provtillfälle suspenderad substans som 
var betydligt högre än under andra dagarna. Under denna provtagning kunde okulärt 
konstateras att avloppsvattnet var svart av partiklar. Flödet in i verket under dagen var ca 25 
% högre än andra dagarna. Detta kan inte förklaras naturligt dvs. med nederbörd eller 
smältvatten. Anledningen till den höga suspenderade substansen kan bero på genomspolning 
av VA-rören vilket för med sig partiklar som fastnat på insidan rören. 
 
Biobäddsmaterialet har en specifik yta på 150 m2 /m3. Den specifika ytan ska vara tillräcklig 
för biofilm att fästa och frodas. Enligt litteraturstudien ska en specifik yta på 100 m2 /m3 räcka 
om belastningen på bäddmaterialet är 1 kg BOD/m3, dygn. I Järbo var volymsbelastningen i 
genomsnitt 1,2 kg BOD7/m3, dygn kan tyda på en för hög belastning. Vid inspektion av ett 
upptaget block av bäddmaterialet upptäcktes att hela ytan inte var täckt av biofilm, vilket 
gjorde att den specifika ytan blev mindre än den teoretiska 150 m2/m3.  
  
Med bioblock som bäddmaterial kan funderas hur syret upptas. Eftersom materialet består av 
plaströr stående med 55 millimeter i diameter finns risk att kontaktytan mellan biofilmen och 
syret blir för liten. Ett alternativ för att öka kontakten mellan biofilmen och syret kan vara att 
lägga blocken vinkelrät mot luftarna. En annan metod kan vara att byta ut materialet mot ett 
med mera oregelbunden struktur.  
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6.2 Kungsgårdens avloppsreningsverk 
Kungsgårdens reningsverk hade utifrån analyserna väldigt låga inkommande värden. På grund 
av detta fås också en dränkt biobädd där halterna är tillräckligt låga om mätningen sker på 
utgående vatten. Från sammanställningen av utgående vatten under 2004 var samtliga värden 
inom uppsatta utsläppsvillkor. Utifrån inspektion av bäddmaterialet kunde konstateras att 
biologisk aktivitet förekommit under andra perioder än vid provtagningstillfällena eftersom 
biofilm påträffades.   
 
Flödet in i Kungsgården var som i Järbo högre under första provtagningsomgången. I den 
första provtagningen var flödet i medel nästan dubbelt så högt som under andra 
provtagningen. Detta kan jämföras mot Järbo där ökningen mellan första och andra 
provtagningen var ungefär en fjärdedel. Anledningen till den stora skillnaden beror troligtvis 
på större inläckage av vatten i ledningsnätet till Kungsgården. Medellängden av 
avloppsledning per person är längre i Kungsgården eftersom den behandlar avloppsvatten från 
ett större område.  
 
Det inkommande avloppsvattnet i Kungsgården innehöll låga halter av näringsämnen 
beroende på de höga flödena. Avloppsvattnet blev troligtvis utspätt av inläckaget i 
ledningarna.  Belastningen i verket var ungefär lika hög som i Järbo men eftersom varje liter 
innehåller så pass lite näringsämnen blir den biologiska aktiviteten låg i Kungsgårdens 
dränkta biobädd.  
 
Syrehalten i Kungsgården låg på ca 4 respektive 6 mg/l under provtagningarna. Anledningen 
till den ökade syreha lten kan bero på det minskade flödet under andra provtagningen. Trots en 
syrehalt som var lägre fanns ingen tendens på aktivitet hos biofilmen vid provtagningarna.  
 

6.3 Jämförelse mot Skoklosters avloppsreningsverk 
Eftersom Kungsgårdens utgående vatten var tillräckligt bra för att klara gällande 
utsläppsvillkor sker jämförelsen mellan Skokloster och Järbo. 
 
Vid jämförelse mellan Järbo och Skokloster finns en del skillnader. I Skokloster är reningen 
bra trots att inkommande vatten innehåller höga halter av näringsämnen. Utgående vatten 
innehöll i genomsnitt en koncentration på 9,1 mg/l av BOD7 trots att ett punktvärde låg på 64 
mg/l.  
 
Anledningen till den bättre reningen kan bero på mindre belastning av BOD7 i dränkta 
biobädden. I Järbo var volymsbelastningen dubbelt så hög som i Skokloster. Detta 
tillsammans med kortare uppehållstid och högre ytbelastning kan vara orsaken till den dåliga 
reduktionen i Järbo avloppsreningsverk. Trots att avloppsreningsverket i Järbo var 
dimensionerat för 100 kg BOD7/dygn finns risk för en överbelastning i systemet. Både Järbo 
och Skokloster är dimensionerade för ett flöde av 800 m3/dygn men volymen i Skokloster är 
mer än dubbelt så stor. 
 

6.4 Felkällor 
Under provtagningen och analyserna finns moment som kan ha gett missvisande resultat. 
Felkällorna finns beskrivna nedan. 
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Analys 
Analyserna av proverna har gjorts med en mätosäkerhet mellan 20-25 % (ALcontrol 
Laboratories). Detta kan förklara vissa anmärkningsvärda resultat som en högre löst halt av 
kväve än totala halten kväve före biosteget under första veckoprovet i Järbo. Anledningen till 
den stora osäkerheten kan bero på den långa tid som provet förvarades före analys.    
 
Våg 
Vågen som användes för vägning av suspenderad substans kalibrerades inte varje dag vilket 
kan ha gett upphov till felaktiga värden. 
 
Syre- och pH-mätning 
Mätningen av syre och pH mäts inte på flera platser i dränkta biobädden. Syremätaren var 
placerad i mitten av dränkta biobäddarna medan mätinstrumentet för pH inte fanns i dränkta 
biobäddarna. I Järbo var den placerad i utgående vatten efter slutsedimenteringen. I 
Kungsgården mättes pH i pumpschaktet före dränkta biobädden.  
 
Mätfel 
När insamlandet av vattenprov utfördes kan felaktiga volymer uppmäts. Utrustningen som 
användes för insamling hade gradering med exakthet på 1 ml. 
 

6.5 Slutsatser 
Utifrån resultaten och diskussionen inses att de dränkta biobäddarna inte uppfyllt sin funktion 
under provtagningarna. Fast Kungsgårdens dränkta biobädd ansågs fungera visade analyserna 
tvärtom. Dock finns i dagsläget ingen anledning att förändra någonting i Kungsgårdens 
avloppsreningsverk eftersom den klarar uppsatta utsläppsvillkor. Dessutom visade den 
okulära besiktningen av ett BioBlok att biologisk aktivitet pågår, även om inte analyserna 
verifierade detta under provtagningarna. 
 
I Järbo finns ingen bra förklaring till driftsstörningarna. Inkommande avloppsvatten innehöll 
tillräckligt med näringsämnen för att biologin ska fungera. Från jämförelsen mot Skokloster 
kan anledningen till den låga reduktionen bero på för liten volym av den dränkta biobädden. 
Om den dränkta biobädden var större skulle belastningarna minska och uppehå llstiden öka. 
 

6.6 Förslag till fortsatta studier 
Denna rapport har gett bra förståelse i hur en dränkt biobädd fungerar samt vad som kan styra 
dess funktion. Dock finns det betydligt fler moment som skulle kunna granskas i fortsatta 
studier. Efter granskning av insamlade data har upptäckts att följande borde studeras inom 
området: 
 

• Fler dränkta biobäddar att jämföra resultat på. Idag (2004) utförs inte mätningar över 
själva dränkta biobäddarna utan oftast bara på inkommande och utgående vatten. Vid 
provtagningar över själva dränkta biobäddarna kan dess prestanda studeras bättre.  

 
• Mätningar av löst syre längs hela dränkta biobädden borde kontrolleras. Instrumentet 

för mätning av löst syre sitter i mitten av dränkta biobädden vilket gör det svårt att 
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veta hur fördelningen ser ut. Motsvarande mätning av pH borde också utföras eftersom 
mätning av pH inte skett i dränkta biobäddarna under denna studie. 

 
• Fler provtagningar, speciellt under bättre förutsättningar då temperaturen på vattnet är 

högre och flödet lägre. 
 

• Provtagning på en dränkt biobädd med annat bäddmaterial än det som används i denna 
studie.  

 
• Analys av biofilmen. I denna rapport har endast en okulär studie av ett bioblock 

utförts. En utförlig analys på biomassans sammansättning kan eventuellt förklara dessa 
dränkta biobäddars driftstörning. 
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Bilaga 1 Avlästa värden i Järbo och Kungsgården 
 
 
Kungsgårdens avloppsreningsverk, vecka 13  

Datum Flöde Temperatur Syre (mg O2/l) pH 
2004-03-23 2783 6,8 4,3 6,7 
2004-03-24 2654 6,6 4,3 6,7 
2004-03-25 2572 6,9 4,4 6,7 
2004-03-26 2421 6,7 4,4 6,7 
2004-03-27 2303 6,9 4,2 6,8 
2004-03-28 2537 7,1 4,1 6,8 
2004-03-29 2826 7 4,2 6,8 

     
Medel 2585,1 6,9 4,3 6,7 

 
Järbo avloppsreningsverk, vecka 13 

Datum Flöde Temperatur Syre (mg O2/l) pH 
2004-03-23 547 5,5 7,3 6,2 
2004-03-24 447 5,6 7,5 6,2 
2004-03-25 430 5,7 7,2 6,3 
2004-03-26 423 5,8 7,1 6,4 
2004-03-27 423 5,8 7,1 6,4 
2004-03-28 501 5,9 7,1 6,4 
2004-03-29 487 5,8 7,2 6,3 

     
Medel 465,4 5,7 7,2 6,3 

 
Kungsgårdens avloppsreningsverk, vecka 22 

Datum Flöde Temperatur Syre (mg O2/l) pH 
2004-05-25 1253 10,3 6,2 7 
2004-05-26 1443 10,2 6,1 7 
2004-05-27 1453 10,3 6,3 7 
2004-05-28 1399 10,5 6,1 7 
2004-05-29 1382 10,5 5,5 7 
2004-05-30 1397 10,5 5 7 
2004-05-31 1334 10,5 4,7 7 

     
Medel 1380,1 10,4 5,7 7,0 

 
Järbo avloppsreningsverk, vecka 22 

Datum Flöde Temperatur Syre (mg O2/l) pH 
2004-05-25 362 8,4 7 6,6 
2004-05-26 387 8,5 7 6,6 
2004-05-27 348 8,6 7 6,5 
2004-05-28 339 8,6 7 6,5 
2004-05-29 450 8,7 7 6,5 
2004-05-30 355 8,9 7,1 6,5 
2004-05-31 343 8,8 7 6,6 

     
Medel 369,1 8,6 7,0 6,5 
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Bilaga 2 Belastning före och efter dränkta biobäddarna i Järbo 
och Kungsgården 
 
Kungsgårdens avloppsreningsverk, vecka 13 (kg/dygn) 

Datum 
Flöde 

m3/dygn 
BOD f. 
biosteg 

BOD 
e.biosteg 

BOD, 
filt f. 

biosteg 

BOD, filt 
e. 

biosteg 
COD f. 
biosteg 

COD 
e. 

biosteg 
COD, filt 
f.biosteg 

COD, 
filt e. 

biosteg 
2004-03-23 2783 27,0 97,4 13,4 10,0 500,9 334,0 111,3 91,8 
2004-03-24 2654 79,6 63,7 23,4 20,2 451,2 398,1 92,9 90,2 
2004-03-25 2572 69,4 72,0 14,2 14,4 334,4 308,6 113,2 95,2 
2004-03-26 2421 41,2 58,1 11,4 23,7 266,3 290,5 99,3 108,9 
2004-03-27 2303 69,1 73,7 10,8 9,9 276,4 276,4 80,6 94,4 
2004-03-28 2537 83,7 96,4 24,4 27,9 608,9 431,3 88,8 98,9 
2004-03-29 2826 82,0 82,0 22,6 27,1 395,6 206,3 96,1 93,3 

          
Summa 18096 452,0 543,3 120,0 133,3 2833,7 2245,2 682,1 672,8 
Medel 2585 64,6 77,6 17,1 19,0 404,8 320,7 97,4 96,1 

 
 
Järbo avloppsreningsverk, vecka 13 (kg/dygn) 

Datum 
Flöde 

m3/dygn 
BOD f. 
biosteg 

BOD 
e.biosteg 

BOD, 
filt f. 

biosteg 
BOD, filt 
e.biosteg 

COD f. 
biosteg 

COD e. 
biosteg 

COD, filt 
f.biosteg 

COD, 
filt e. 

biosteg 
2004-03-23 547 33,9 23,0 13,7 7,66 114,9 120,3 43,8 30,6 
2004-03-24 447 41,1 29,9 20,1 12,52 111,8 116,2 42,0 35,3 
2004-03-25 430 32,7 30,1 12,9 8,60 103,2 94,6 35,3 30,1 
2004-03-26 423 46,5 25,4 16,5 17,34 110,0 131,1 50,8 38,5 
2004-03-27 423 41,5 25,8 19,9 13,11 118,4 131,1 46,5 33,8 
2004-03-28 501 28,6 26,1 20,0 15,53 115,2 135,3 46,6 39,6 
2004-03-29 487 43,8 38,5 22,9 16,07 121,8 107,1 48,7 41,4 

          
Summa 3258 268,1 198,7 126,0 90,83 795,2 835,8 313,6 249,4 
Medel 465 38,3 28,4 18,0 13,0 113,6 119,4 44,8 35,6 

 
 
Kungsgårdens avloppsreningsverk, vecka 22 (kg/dygn) 

Datum 
Flöde 

m3/dygn 
BOD f. 
biosteg 

BOD 
e.biosteg 

BOD, 
filt f. 

biosteg 

BOD, filt 
e. 

biosteg 
COD f. 
biosteg 

COD e. 
biosteg 

COD, filt 
f.biosteg 

COD, 
filt e. 

biosteg 
2004-05-25 1253 55,1 37,6 9,65 9,0 137,8 175,4 73,9 76,4 
2004-05-26 1443 39,0 33,2 15,9 15,9 129,9 118,3 50,5 59,2 
2004-05-27 1453 37,8 40,7 14,5 13,8 138,0 174,4 58,1 58,1 
2004-05-28 1399 33,6 42,0 15,4 13,9 153,9 181,9 47,6 50,4 
2004-05-29 1382 31,8 33,2 15,2 16,6 113,3 152,0 53,9 51,1 
2004-05-30 1397 37,7 30,7 14,0 15,3 107,6 153,7 46,1 41,9 
2004-05-31 1334 37,4 33,4 13,2 14,7 146,7 146,7 49,4 49,4 

          
Summa 9661 272,3 250,7 97,8 99,2 927,3 1102,4 379,5 386,5 
Medel 1380 38,9 35,8 14,0 14,2 132,5 157,5 54,2 55,2 
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Järbo avloppsreningsverk, vecka 22 (kg/dygn) 

Datum 
Flöde 

m3/dygn 
BOD f. 
biosteg 

BOD 
e.biosteg 

BOD, 
filt f. 

biosteg 
BOD, filt 
e.biosteg 

COD f. 
biosteg 

COD e. 
biosteg 

COD, filt 
f.biosteg 

COD, 
filt e. 

biosteg 
2004-05-25 362 43,4 36,2 22,4 9,1 97,7 105,0 50,7 27,5 
2004-05-26 387 38,7 22,4 15,9 12,4 96,8 73,5 34,1 28,3 
2004-05-27 348 27,8 26,1 15,0 7,7 97,4 83,5 38,3 21,9 
2004-05-28 339 30,8 29,5 11,9 12,9 84,8 94,9 31,2 27,5 
2004-05-29 450 39,6 38,3 16,7 18,9 117,0 139,5 37,8 38,3 
2004-05-30 355 33,4 17,4 11,4 9,9 85,2 63,9 30,2 23,4 
2004-05-31 343 29,2 24,0 13,4 12,4 85,8 65,2 31,6 25,7 

          
Summa 2584 243,0 193,9 106,5 83,2 664,6 625,5 253,7 192,6 
Medel 369 34,7 27,7 15,2 11,9 94,9 89,4 36,2 27,5 

 
 
 
 
 
  
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


