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Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts vid Sundets avloppsreningsverk i Växjö och avhandlar 
rejektvattenbehandling med SBR-teknik (satsvis biologisk reningsteknik). Verket togs i 
drift 1994 och utrymme för rejektvattenbehandling har funnits sedan dess. Intrimning av 
processen har inte skett, varför behandlingen inte har fungerat tillfredsställande. 
Uppgiften har varit att ge förslag till en förbättrad rejektvattenprocess.  
 
Rejektvattnet som är mycket kväverikt behandlas med SBR-teknik, vilket innebär att 
rejektvattnet behandlas satsvis. Varje sats genomgår nitrifikation då ammoniumkväve 
oxideras till nitrit och nitrat. Vanligt är att behandlingen också innehåller denitrifikation 
då nitrit och nitrat reduceras till kvävgas. Rejektvattenbehandlingen vid Sundets 
avloppsreningsverk är i första hand byggd för att endast nitrifiera rejektvatten och 
därefter utnyttja överskottsslammet från SBR-reaktorn för att kunna hålla igång 
nitrifikationen i biosteget under en större del av året. Vid försök att få processen att 
fungera har vikten lagts vid att få en fungerande nitrifikation. 
 
Nitrifikationen påverkas av flera olika parametrar, där de huvudsakliga är syrehalt, 
alkalinitet, pH, temperatur, slamålder samt hämmande ämnen. Den parameter som 
påverkar nitrifikationen mest är syrehalten i vattnet. Denitrifikationen påverkas av 
parametrar så som syrehalt, redoxpotential, temperatur och pH. Teoretiskt har 
denitrifikation beskrivits men några försök kring detta har inte genomförts. 
 
En hög syrehalt gör att nitrifikationshastigheten ökar. För att öka syrehalten luftas 
rejektvattnet. Bra nitrifikation har uppnåtts under lång luftningstid. Den långa 
luftningstiden är dock orimlig då mängden producerat rejektvatten är större än vad som 
då hinner behandlas i given reaktor. Kortare behandlingstid kräver högre luftflöde men 
medför att skum bildas på ytan. Skummet kan bli så volymöst att översvämning sker 
och för att undvika detta tillsätts skumdämpningsmedel. Skumbildning har ändå skett 
och leder till att luftflödet måste minskas. På grund av låg syrehalt är det svårt att få en 
fungerande nitrifikation och därigenom har reduktionen av ammonium varit låg. 
 
När nitrifikation sker minskar alkaliniteten. Sjunker alkaliniteten för lågt så avstannar 
nitrifikationen. För att undvika för låg alkalinitet tillsätts kalk när pH-värdet sjunker. 
Kalken löser sig dock för dåligt för att ge någon bra effekt. 
 
Fortsatt provtagning samt intrimning bör göras och vissa förändringar av anläggningen 
kan troligen förbättra förutsättningarna för en väl fungerande nitrifikation. 
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Abstract 
This master thesis has been done at the wastewater treatment plant, Sundet, in Växjö 
and it discusses the rejectwater treatment at the wastewater treatment plant. In 1994 the 
wastewater treatment plant was put into operation and room for the rejectwater 
treatment has been available since then. Adjustment of the process hasn’t been done 
since the plant was built and therefore the reduction hasn’t worked satisfyingly. The 
research assignment is to give suggestions to improve the rejectwater treatment.  
 
The rejectwater is treated with SBR-technology, which means that the rejectwater is 
treated batch wise. During each batch nitrification is performed, which means that 
ammonia is oxidized into nitrite and nitrate. Common is that the treatment also contains 
denitrification and then is nitrite and nitrate reduced into nitrogen gas. The rejectwater 
treatment at Sundet´s wastewater treatment plant was first and foremost build to only 
nitrify the rejectwater and then use the surplus sludge from the rejectwater treatment in 
the biostep in order to maintain the nitrification during a longer part of the year. When 
making the rejectwater treatment work, the main part has been to make the nitrification 
work.  
 
Many parameters, where the most important parameters are oxygen content, alkalinity, 
pH, temperature, sludge age and inhibitants affect the nitrification. The parameter that 
has the greatest influence on the nitrification is the oxygen content in the water. The 
denitrification is affected among other things by oxygen content, redox potential, 
temperature and pH. The denitrification is described theoretically in the report but no 
experiments have been done. 
 
High oxygen content increases the nitrification velocity. The reject water is aerated to 
increase the oxygen content. During long aerated periods good oxygen content is 
reached. Long aerated periods are however unreasonable since the total volume of 
produced rejectwater is larger than what is possible to treat in the reactor. Shorter 
treatment time demands higher rate of airflow but results in foambuilding on the surface 
in the rejectwater basin. The foam can cause flood when it is growing and to prevent 
that a foamreducing liquid is added. Despite the adding of foamreducing liquid the foam 
has been built up and that led to that the airflow was forced to decrease. As a result of 
low oxygen content it is hard to get a working nitrification and because of that has the 
reduction of ammonia been low. 
 
During nitrification the alkalinity is decreased. When the alkalinity decreases to a 
content too low the nitrification stops. To avoid too low alkalinity lime is added when 
the pH-value decreases. The lime dissolves at a very slow rate and therefore doesn’t 
give a good efficiency. 
 
Continued testing and adjusting is to be done and some changes of the construction can 
probably improve the conditions for a well functioning nitrification. 
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Förord 
Detta examensarbete har utförts vid avdelningen för VA-teknik, Luleå tekniska 
universitet, i samarbete med Sundets avloppsreningsverk i Växjö kommun. 
Examensarbetet omfattar 20 högskolepoäng och är ett obligatoriskt avslutande moment 
på civilingenjörsutbildningen i samhällsbyggnadsteknik. Arbetet har utförts i Växjö 
under perioden januari till maj 2002.  
 
Rapporten är främst skriven för personer inom VA-branschen samt för intresserade 
ingenjörer. För att underlätta förståelsen finns en ordlista i bilaga 1. 
 
Vi vill tacka alla som har bidragit med hjälp, kunskap och idéer som underlättat 
utförandet av vårt examensarbete. Vi vill först och främst tacka alla på Sundets 
avloppsreningsverk, speciellt vår handledare Jan Everling för kontinuerlig respons, stort 
intresse och hjälp med laboratorieanalyser, men även driftpersonalen; Ulf Bengtsson, 
Bernard Karlsson, Peter Klotz och Per-Ola Rydh för råd och praktisk hjälp vid 
provtagning samt vid driftändringar. Anna-Maria Karlsson, Janette Lindbom, Jens 
Olsén och Allan Persson tackas för hjälp med laborationsanalyser. Ett stort tack till 
Stefan Franzén för all hjälp med datorproblem. 
 
Vid Luleå tekniska universitet vill vi främst tacka vår examinator professor Jörgen 
Hanæus. Dessutom vill vi tacka Kerstin Grennberg för hjälp med frågor kring 
mikrobiologi.  
 
Vi vill även tacka personalen på avloppsreningsverken i Kalmar respektive Motala för 
trevliga och givande studiebesök samt Karl-Gunnar Fredriksson vid 
Stadsbyggnadskontoret, Växjö kommun, för den digitala kartan över Växjö. Slutligen 
vill vi tacka Lars Nilsson och Lennart Östman för korrekturläsning av rapporten. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Övergödning 

Avloppsvatten innehåller stora mängder näringsämnen, däribland kväve, vilket fungerar 
som gödning för växter. När stora mängder kväve tillförs havet bidrar det till att 
mängden växtplankton ökar. Andra högre organismer får då tillgång till mer föda och 
även mängden fisk ökar. Detta kan tyckas positivt men det leder till problem när den 
onaturligt stora biomassan ska brytas ned i recipienten. Nedbrytningen sker till största 
delen i bottenvattnet och här finns ett begränsat förråd av syre, som krävs vid 
nedbrytning, och detta räcker inte till. Då sker nedbrytningen istället syrefritt, anaerobt. 
I anaeroba miljöer frigörs fosfat från bottensedimenten. Fosfaten förs upp till 
recipientens ytskikt där den ger extra näring till växtplankton som då kan föröka sig 
explosionsartat. Detta leder till algblomning. Algerna förbrukar vid sin nedbrytning det 
sista syret i vattnet och andra vattenlevande organismer, så som fisk, dör.  
 
En åtgärd för att minska övergödningen av Östersjön gjordes 1991 genom att riksdagen 
tog beslutet att alla större kustnära reningsverk måste ta bort minst hälften av kvävet ur 
avloppsvattnet innan det släpps ut i Östersjön. Avloppsreningsverket Sundet lyder inte 
under denna bestämmelse men det renade vattnet från verket hamnar slutligen i 
Östersjön, vilket gör att det även här är viktigt att minska utsläppen av kväve. Dessutom 
är sjöarna kring Växjö känsliga för föroreningar. 

1.1.2 Växjös recipienter 

Informationen nedan är hämtad från Lettevall (1992) om inget annat anges. 
 
Sjöarna kring Växjö är i norr Helgasjön, i öster Toftasjön, Lövsjön och Barnsjön. Alla 
dessa sjöar är förhållandevis föroreningsfria. Barnsjön befinner sig först i en sjökedja 
som är belägen söder om tätorten. Den följs av Trummen, Växjösjön, Södra 
Bergundasjön och Norra Bergundasjön, se figur 1.1. Denna avrinner sedan genom 
Bergunda kanal till Bergkvarasjön i Mörrumsåns huvudfåra som har sitt utlopp i 
Östersjön. 
 
Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön har tidigare varit recipienter för 
avloppsreningsverk eller annan mänsklig aktivitet. Trummen blev ordentligt 
överbelastad, till största delen av utsläpp från ett linberedningsverk, på 1930-talet och 
efter avlastning på 1950-talet lämnades sjön att återhämta sig själv. Någon återhämtning 
från år till år kunde dock inte urskiljas och därför bestämdes att en sjörestaurering, 
sugmuddring, skulle göras vilket också genomfördes i början av 1970-talet. 
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Övergödningen av Växjösjön började redan på 1700-talet men blev allvarlig när 
avloppsledningar började anläggas på 1860-talet. Sjön fick en första avlastning 1927 då 
avloppsreningsverket byggdes och dess utsläppspunkt blev Södra Bergundasjön. Även 
Växjösjöns återhämtningsförlopp gick väldigt långsamt, mycket beroende på den 
huvudsakliga tillrinningen från Trummen. En utredning gjordes som visade att den 
interna belastningen från sedimenten i Växjösjön var så stor att en restaurering, 
sugmuddring, vore önskvärd. Detta skedde också i början av 1990-talet. 
 
Södra Bergundasjön har påverkats av tillrinningen från Växjösjön och när utsläppet från 
avloppsreningsverket flyttades dit ökade belastningen och även Södra Bergundasjön 
blev överbelastad. Utsläppen av näringsämnen och organiska ämnen var betydligt större 
än vad sjön kunde klara av. Utsläppspunkten för avloppsreningsverket flyttades 1974 
till Norra Bergundasjön. Södra Bergundasjön lyckades inte heller återhämta sig själv 
och enbart den interna belastningen var större än vad sjön klarade av. Södra 
Bergundasjön restaurerades i slutet av 1990-talet (Värt att vårda, 1994). 
 
Vad gäller Norra Bergundasjön blev även den hårt belastad vilket syntes genom kraftig 
algblomning, höga pH-värden och syreövermättnad under soliga sommardagar samt 
låga siktdjupsvärden redan kring 1980. Ett nytt avloppsreningsverk, kallat Sundet, togs i 
drift 1994 samtidigt som det gamla lades ned. Belastningen av Norra Bergundasjön är 
mindre idag då det nya avloppsreningsverket inte släpper ut mer än vad sjön klarar av 
och eftersom Södra Bergundasjön är restaurerad och tillrinningen därifrån inte bidrar 
med så mycket föroreningar.  
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Figur 1.1  Karta över Växjö 

1.1.3 Åtgärder i reningsverket 

Kvävereduktionen i ett avloppsreningsverk sker i det biologiska reningssteget. Ett sätt 
att minska belastningen på detta steg, samtidigt som man uppnår en högre och 
effektivare kvävereduktion, är att rena det så kallade rejektvattnet separat. Rejektvattnet 
är bara 0,5-1 % av det totala flödet genom verket, men det innehåller 10-15 % av kvävet 
i det inkommande avloppsvattnet (Växjö kommun, 1992). 
 
När Sundets avloppsreningsverk byggdes 1994, byggdes det för att rejektvattnet skulle 
renas separat med en Sequencing Batch Reactor (SBR), på svenska kallad satsvis 
biologisk rening. SBR-reaktorn byggdes för att i första hand fungera som 



 Rejektvattenbehandling med SBR-teknik 
 -Erfarenheter från rejektvattenanläggningen vid Sundets avloppsreningsverk i Växjö 

 4 

”barnkammare” för nitrifierande bakterier, vilka ympas in i biosteget, och därmed kan 
nitrifikationen hållas igång under en längre del av året. Reaktorn är därför tänkt att 
främst användas för nitrifikation. Det har dock inte funnits tid för intrimning och därför 
fungerar inte processen som den är avsedd att fungera. 

1.2 Mål och metod 

Målet med detta examensarbete är att ge förslag till en förbättrad rejektvattenprocess så 
att god reduktion av kväve uppnås inom ramarna för vad som är praktiskt möjligt. 
Dessutom ska lämpligt driftsätt för rejektvattenprocessen utarbetas. 
 
Examensarbetet har också som mål att utreda följande punkter: 
• Hur rejektvattenrening i en SBR-process fungerar 
• Vilka parametrar som påverkar SBR-processen 
• Vilken eller vilka parametrar som påverkar kvävereduktionen mest  
• Hur stor kvävereduktion det är möjligt att uppnå 
 
Metoden är att göra en litteraturstudie och utifrån den söka förslag till förbättrad 
process. De, enligt litteraturstudien, viktigaste parametrarna varieras i fullskala vid 
verket och detta följs upp med provtagning och observation av processen. 

1.3 Avgränsningar 

Detta examensarbete utreder rejektvattenbehandlingen vid Sundets avloppsreningsverk i 
Växjö. Inom ramarna för rejektvattenbehandlingen ingår utjämningsbassängen från 
vilken ingående värden erhålls, rejektvattenprocessen med vilket menas behandlingen 
av rejektvatten i SBR-reaktorn samt tömningspumpen där utgående värden erhålls.  
 
Examensarbetet har utförts på Sundets avloppsreningsverk under tidsperioden januari 
till maj 2002 och försök inklusive provtagning har utförts under februari till maj samma 
år. 
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2. Beskrivning av Sundets avloppsreningsverk 

2.1 Allmän beskrivning  

Informationen nedan är från Processbeskrivning – Sundet ARV (2001) om inget annat 
anges.  

2.1.1 Dimensionering 

Verket är dimensionerat för att ta emot avloppsvatten från 80 000 pe varav 20 000 pe 
beräknas komma från industrin. Det dimensionerande flödet är 1 500 m3/h och det 
maximala flödet är dubbelt så stort. Det dimensionerande flödet genererar i medeltal 
föroreningshalterna som visas i tabell 2.1. Dygnsmedelflöde över året är cirka 24 000 
m3/dygn (muntl Karlsson, 2002). 
 
Tabell 2.1 Föroreningsmängder i inkommande avloppsvatten vid dimensionerande 

flöde. 
Förorening Mängd (kg/d) 
BOD7 5 500 
Kväve 1 045 
Fosfor 170 
 
Den teoretiskt beräknade slammängden som föroreningarna i tabell 2.1 genererar är 
7 000 kg torrsubstans (TS) per dygn. Verklig producerad slammängd är ungefär 6500 
ton TS per år (muntl Everling, 2002). 

2.1.2 Utsläppskrav 

De gränsvärden och det riktvärdet som gäller för utsläpp från avloppsreningsverket 
presenteras i tabell 2.2. Gränsvärdena fastställdes 1991 och började gälla när verket togs 
i drift 1994 och har gällt sedan dess (muntl Karlsson, 2002).  
 
Tabell 2.2 Gällande gränsvärden och riktvärde för utsläpp till recipient.  
Förorening Gränsvärde/riktvärde Period 
BOD7 <10 mg/l  (gränsvärde) kvartalmedelvärde  
Tot-P <0,2 mg/l (gränsvärde) kvartalmedelvärde  
Nitrifikation lägst 50 % av tot-Nin (riktvärde) årsmedelvärde  

 
Det finns inget krav på kvävereduktion för verket utan endast krav på nitrifikation, detta 
för att utsläpp av nitrat till recipienten antas gynna syresättningen av sjön. 
 
I tabell 2.3 visas mängd BOD7, totalfosfor och totalkväve för inkommande och 
utgående avloppsvatten beräknat som ett medelvärde av de sju senaste åren. 
Inkommande mängder är lägre än de teoretiskt beräknade maximala värdena som 
redovisades i tabell 2.1.  
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Tabell 2.3 Verkliga föroreningsmängder i inkommande och utgående avloppsvatten. 
Förorening Inkommande (kg/d) Utgående (kg/d) Reduktion (%) 
BOD7 3960 110 97 
Tot-P 120 2 98 
Tot-N 670 510 24 

2.1.3 Utformning 

Sundets avloppsreningsverk togs i drift 1994 och är alltså relativt nytt (Värt att vårda, 
1994). Detta gör att verket är effektivt byggt och att ytorna utnyttjas väl. Verket är 
också byggt för att kunna köra olika processlösningar utan att ombyggnation krävs. 
Behandlingen av avloppsvattnet sker i sex parallella linjer, förutom behandlingen i 
silgaller och sandfång som sker i två parallella linjer. En av de sex parallella linjerna 
fungerar som försökslinje där olika processlösningar kan testas (muntl Everling, 2002). 
Ett flödesschema över verket visas i figur 2.1. 
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Figur 2.1 Flödesschema över Sundets avloppsreningsverk. 
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Mekanisk rening 

Den mekaniska reningen består av silgaller, sandfång och försedimentering med 
förfällning. Silgallren är trappstegsgaller med en spaltvidd på 3 mm. Där avskiljs grövre 
partiklar och större slampartiklar som sedan avvattnas i en renskomprimator för att 
därefter läggas i en container. I sandfånget avskiljs sand och andra tyngre partiklar. 
Sandfånget luftas så att inte slam och övriga lätta partiklar sedimenterar. Den avsatta 
sanden avvattnas i en sandavvattnare och transporteras sedan till en container. En 
fällningskemikalie, järnsulfat (muntl Karlsson, 2002), tillsätts till försedimenteringen så 
att det suspenderade materialet bildar flockar som sedimenterar. Även löst fosfor fälls ut 
av kemikalien. Det bildade slammet är en blandning av primärslam och kemslam. 
Slammet förs till rötkammaren via en mekanisk slamförtjockare. 

Biologisk rening 

I biosteget utför bakterier nitrifikation och nedbrytning av organiskt material. Luftning 
sker i bassängerna för att gynna bakterierna som använder syre till nedbrytning och 
nitrifikation. Bakterierna bryter ned det organiska materialet och då bildas koldioxid 
samt ny cellmassa, slam. Ammonium omvandlas av bakterier med hjälp av syre till 
nitrit och nitrat. Delar av den järnsulfat som tillsattes i försedimenteringen oxideras i 
luftningsbassängerna till trevärt järn och simultanfällning sker. Slammet sedimenterar 
sedan i eftersedimenteringsbassängerna och återförs till luftningsbassängerna. Endast 
överskottsslam tas ut och pumpas till försedimenteringen. 

Kemisk rening 

Kemisk fällning kan ske med tre processer i anläggningen, fällning i 
försedimenteringen, simultanfällning i biosteget och kontaktfiltrering i de kontinuerligt 
spolande sandfilterna (DynaSandfilter). Den kemiska reningens huvudsyfte är att 
avlägsna fosfor och partikulärt material från avloppsvattnet. Detta sker genom att 
tillsätta en fällningskemikalie, järnsulfat eller polyaluminiumklorid (PAX) (muntl 
Karlsson, 2002). Fällning sker och flockar bildas som sedan sedimenterar och avskiljs. 

Filtrering 

Avloppsvattnet renas slutligen genom kontinuerligt spolande sandfilter 
(DynaSandfilter). Huvudsyftet med kontaktfiltreringen är att få ner 
fosforkoncentrationen genom att avskilja partiklar från avloppsvattnet. För att få fosforn 
i partikulär fas tillsätts fällningskemikalien polyaluminiumklorid (PAX) (muntl 
Karlsson, 2002).  

Slambehandling 

Slam från försedimenteringen som sedimenterat pumpas till en mekanisk förtjockare där 
slamvolymen minskas, se figur 2.2. För att vattnet enklare ska kunna avskiljas tillsätts 
en polymer i förtjockaren (muntl Karlsson, 2002). Det avskiljda vattnet går till 
rejektvattenbehandlingen, medan slammet pumpas vidare till de två rötkamrarna. 20 % 
av slammet går förbi förtjockaren för att slammet inte ska vara för kompakt i 
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rötkamrarna (muntl Karlsson, 2002). Dessa håller en temperatur på 32-35 °C och där 
bryts det biologiska materialet i slammet ned anaerobt till koldioxid och metangas. 
Gasblandningen kallas för biogas och används för uppvärmning och elproduktion. Det 
färdigrötade slammet förvaras i två slamsilos innan det går vidare till två centrifuger, se 
figur 2.3, och även här tillsätts en polymer för att underlätta avvattningen (muntl 
Karlsson, 2002). Det från centrifugerna avskiljda vattnet pumpas till 
rejektvattenbehandlingen och slammet pumpas till ett slamlager där det kan lagras i upp 
till sex månader. 
 

               
Figur 2.2 Mekanisk förtjockare. Figur 2.3 Centrifug. 

2.2 Rejektvattenprocessen idag 

Informationen nedan är från Processbeskrivning – Sundet ARV (2001) om inget annat 
anges. Nedan beskrivs rejektvattenprocessen så som den såg ut vid examensarbetets 
start. Rejektvattenanläggningen syns i figur 2.4. 
 

 
Figur 2.4 Rejektvattenanläggningen. 
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2.2.1 Avvattning 

Slam sedimenterar i försedimenteringen. Det sedimenterade slammet pumpas till den 
mekaniska förtjockaren. Där separeras hålrumsvattnet från slammet så att slamvolymen 
minskar. Det avskiljda vattnet, det så kallade rejektvattnet, pumpas till 
utjämningsbassängen och slammet pumpas till två rötkammare. I rötkamrarna rötas 
slammet och det organiska materialet bryts ned. När slammet är färdigrötat förvaras det 
i två slamsilos. Då dessa är fulla pumpas slammet till två centrifuger där ytterligare 
vatten avskiljs. Det avskiljda slammet pumpas vidare till ett slamlager och vattnet, det 
så kallade rejektvattnet, pumpas till utjämningsbassängen. Rejektvattnet från 
centrifugerna håller en hög temperatur, 25-30 °C. Detta beror på att temperaturen i 
rötkamrarna, där vattnet kommer ifrån, ligger på cirka 33 °C. 

2.2.2 Utjämningsbassängen 

Informationen nedan är hämtad från driftdatorn. 
I utjämningsbassängen blandas rejektvatten från den mekaniska förtjockaren och 
centrifugerna. Detta vatten hålls i rörelse av två omrörare. Varje dygn producerar 
centrifugerna cirka 100 m3 rejektvatten med ett ammoniuminnehåll på ungefär 1000 
mg/l. Den mekaniska förtjockaren producerar varje dygn cirka 150 m3 rejektvatten med 
ett ammoniuminnehåll på ungefär 30 mg/l. När utjämningsbassängen börjar bli full 
pumpas 150 m3 av vattnet över till SBR-reaktorn, se figur 2.5. Då SBR-reaktorn är full, 
300 m3, stoppas överpumpningen och SBR-sekvensen startas. Under överpumpningen 
alterneras fem minuters luftning med tre minuters vila tills överpumpningen slutar. En 
skumdämpare, vegetabilisk olja (Foam Master) (muntl Karlsson, 2002), tillsätts till 
vattnet i utjämningsbassängen för att minska risken för skumbildning och därmed 
översvämning i reaktorn. Skumdämpningsmedlet tillsätts med flödet 1 ml/s. 
 

 
Figur 2.5 Principskiss över rejektvattenreningen. 
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2.2.3 SBR-cykeln 

Informationen nedan är hämtad från driftdatorn. 
Cykeln börjar med fem minuters omrörningssekvens för att sedan övergå till 
luftningssekvensen som är 200 minuter lång. Då står de två omrörarna stilla men vattnet 
hålls ändå i rörelse av luften som trycks in underifrån, via luftare av typen tallriksluftare 
med membran (muntl Karlsson, 2002). Luftningsventilen är spärrad på 35 % för att 
luften inte ska öka skumbildningen så att översvämning sker. Ventilen som styr 
luftflödet till reaktorn är en vridspjällsventil som styrs av en procentsats av hur öppen 
den ska vara. Ventilen ökar dock inte luftflödet linjärt utan det ökar snabbast mellan 15 
och 40 % för att sedan knappt öka något, se diagram 2.1. Under luftningssekvensen ska 
nitrifikation ske. För att on-linemätning ska vara enkel pumpas rejektvattnet under 
luftningssekvensen till en behållare, se figur 2.6. I behållaren mäts syrehalt och pH 
kontinuerligt, dessutom doseras kalk i denna behållare för att höja alkaliniteten. Även 
prover kan enkelt tas ut därifrån. Rejektvattnet förs kontinuerligt tillbaks till 
behandlingsbassängen från provtagningskärlet. När luftningssekvensen är slut stängs 
luftningen av och en tio minuter lång omrörningssekvens börjar, under vilken 
denitrifikation ska ske. Här kan en kolkälla tillsättas för att öka denitrifikationen. 
Därefter börjar sedimenteringen som pågår i 30 minuter och under vilken 
denitrifikationen kan fortsätta. När denna sekvens är över tappas det behandlade vattnet 
ut och sedan tappas överskottsslammet från processen ut. Det behandlade vattnet och 
överskottsslammet, 10 m3, pumpas till aktivslamsteget. Hälften av behandlingsvolymen, 
150 m3, sparas till nästa sekvens. Tömning av det behandlade vattnet kan ske på tre 
olika nivåer i behandlingsbassängen. Vid ytterligare en nivå nära botten töms 
överskottsslammet.  
 
När hela sekvensen är över intar reaktorn viloläge. Under detta viloläge luftas slammet 
som är kvar i reaktorn i fem minuter, med luftningsventilen spärrad på 15 %, för att 
sedan vila i tre minuter vilket upprepas till dess att nästa sekvens startar. 
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Figur 2.6 Provtagningskärl med dosering av kalk och skumdämpningsmedel. 
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Diagram 2.1 Luftflöde i förhållande till hur öppen luftventilen är. 
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3. Litteraturstudie 

3.1 Rejektvatten 

Slam avvattnas oftast med hjälp av en förtjockare eller en centrifug, då dels en slamfas 
och dels en vattenfas bildas. Denna vattenfas kallas för rejektvatten och utgör normalt 
0,5-1 % av det totala flödet genom reningsverket men innehåller 10-20 % av det totala 
kvävet (Björlenius, 1988). Rejektvattnet återförs till det inkommande vattnet eller 
behandlas separat. Det senare kan vara en fördel eftersom rejektvattnet är en 
koncentrerad kväverik delström där relativt stor kvävereduktion kan fås (Björlenius, 
1988). Behandlas rejektvattnet separat med nitrifikation, reduceras ammoniumhalten 
och då kan belastningen av ammonium på biosteget minska med cirka 25 % 
(Mossakowska, 1992). Då rejektvattnet återförs till reningsanläggningens inlopp sker en 
recirkulation av en del suspenderat material, kolloidala partiklar och kväve i 
anläggningen (Växjö kommun, 1992). Separat rejektvattenbehandling minskar denna 
recirkulation.  
 
Det finns flera olika metoder för att behandla rejektvatten, både fysikaliskt-kemiska och 
biologiska. De vanligaste metoderna är ammoniakavdrivning, magnesiumammonium-
fosfatfällning; MAP, omvänd osmos, nitrifikation-denitrifikation vid kontinuerlig 
process och nitrifikation-denitrifikation vid satsvis behandling med SBR-teknik 
(Mossakowska, 1994b). Detta arbete behandlar nitrifikation och denitrifikation av 
rejektvatten med SBR-teknik. 
 
Rejektvatten som kommer från centrifugering av rötat slam håller en hög och jämn 
temperatur hela året samt har en jämn kemisk sammansättning (Mossakowska, 1992). 
En biologisk process för nitrifiering kan därför drivas stabilt och under jämna 
förhållanden. Den höga temperaturen gör att nitrifikationsbakteriernas tillväxt sker 
snabbare, vilket är speciellt viktigt under vintern (Björlenius, 1988). När slam 
centrifugeras bildas ett rejektvatten som innehåller ammonium, alkalinitet (främst 
HCO3

-), lösta organiska ämnen och suspenderat material (Tendaj-Xavier, 1985). 
 
Det finns vissa problem relaterade till nitrifikation av rejektvatten från centrifugering av 
rötslam. Alkaliniteten hos rejektvattnet räcker bara till en 50-procentig nitrifikation 
eftersom vätejoner produceras under nitrifikationen och förbrukar alkalinitet 
(Mossakowska, 1997). Därför måste alkalinitet tillsättas med hjälp av kemikalier, så 
som natriumvätekarbonat och kalk, eller produceras i denitrifikationen för att få en 
fullständig process.  
 
Rejektvatten bildar lätt skum vid luftning. Detta kan dämpas genom att ett 
skumdämpande medel tillsätts, till exempel en vegetabilisk olja (muntl Karlsson, 2002). 
Skumbildningen kan även dämpas genom att en hög halt av suspenderat material hålls i 
reaktorn (muntl Larsson, 2002). 
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3.2 Beskrivning av SBR-metoden 

Den historiska informationen är tagen från (Morling, 1996) och (Morling, 1989) om 
inget annat anges. 
 
I mer än 100 år har behandling av avloppsvatten innehållande biokemiskt nedbrytbara 
föroreningar använts av vattenindustrin. Aktivslamprocessen, som har funnits sedan 
mitten av 1910-talet, utvecklades som ett satsvist system. På 1920-talet blev de 
kontinuerliga processerna vanligare, då tillförlitliga automatikutrustningar saknades. 
Det ansågs att kontinuerliga processer var enklare att styra med manuell drift vilket var 
orealistiskt för satsvisa system. I dag dominerar de kontinuerliga systemen på 
marknaden.  
 
Under 1970-talet startade USA och Japan en intensiv utveckling av utpräglade satsvisa 
system. Dessa kallas Sequencing Batch Reactors (SBR), vilket på svenska kan kallas 
satsvis biologisk rening eller satsvis biologisk reaktor. Det var först under den senare 
delen av 1980-talet som tekniken presenterades i Skandinavien, vilket ledde till ett antal 
pilotförsök på kommunalt avloppsvatten. I Skandinavien och Polen har ett antal 
fullskaleprojekt byggts under 1990-talet och i Sverige har inriktningen främst varit mot 
rejektvattenbehandling vid kommunala avloppsreningsverk (Mossakowska, 1994b). 
SBR-tekniken lämpar sig bra för koncentrerade och små vattenströmmar som 
rejektvatten, då volymen för utjämning kan hållas liten och reningseffekten kan vara 
hög (Mossakowska, 1992).  
 
Vid användning av SBR-teknik sker samtliga delprocesser i samma behållare, vilket gör 
att separat sedimenteringsbassäng och returslampumpning inte behövs. Däremot behövs 
det en utjämningsbassäng. (Mossakowska, 1992) 
 
De olika sekvenserna inom SBR-cykeln och vad de innebär beskrivs i tabell 3.1 nedan 
och åskådliggörs i figur 3.1. Alla sekvenserna behöver nödvändigtvis inte ingå i en 
cykel. 
 
Tabell 3.1 Beskrivning av möjliga sekvenser i SBR-cykeln. 
Sekvens Processförklaring 
Fyllning Nytt avloppsvatten tillförs reaktorn. 
Omrörd fyllning Reaktorn fylls under omrörning. 
Luftad fyllning Reaktorn fylls under luftning. 
Luftning Fyllning av reaktorn har stoppats, luftning och eventuellt 

omrörning pågår. 
Omrörning Luftningen har stoppats och omrörning sker. 
Sedimentering Alla processmaskiner stoppade. ”Ideal” sedimentering sker i 

reaktorn. 
Dekantering Färdigbehandlat vatten avleds från reaktorn. 
Slamuttag Uttag av överskottslam från reaktorn. 
Vila Reaktorn i ”vila” i väntan på att nästa cykel ska börja. 

 
Under luftningen sker nitrifikation då ammonium omvandlas till nitrit och nitrat av 
mikroorganismer. Denitrifikation sker under omrörningen och sedimenteringen när 
förhållandena är anaeroba. Nitrat omvandlas då av mikroorganismer till kvävgas. 
Rapporterade nitrifikationsgrader är mellan 70 och 100 % och denitrifikationsgrader 
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mellan 70 och 95 % (Mossakowska, 1994b). Sedimenteringen avstannar i betydande 
grad efter 30-40 minuter (Mossakowska, 1994b). Längden på varje cykel i SBR-
processen beror av hur stora mängder vatten som behandlas samt hur hög 
nitrifikationshastigheten är (Mossakowska, 1992). 
 

 
 
Figur 3.1 Olika sekvenser som kan ingå i en SBR-cykel. 
 
Behandlat rejektvatten och överskottsslam från SBR-processen förs till 
luftningsbassängerna i biosteget. Nitrifikationsbakterier från rejektvattenbehandlingen 
kan då följa med strömmen till verkets luftningsbassänger och ympas på detta sätt in i 
verket (Björlenius, 1988). Detta kan underlätta nitrifikationen vid framförallt lägre 
temperaturer och vid uppbyggnad av en förlorad mikroflora (Björlenius, 1988). 
 
Det finns många fördelar med SBR-teknik där de främsta enligt Mossakowska (1992) 
är: 
• Enkel processutrustning. Man behöver endast en behandlingsbassäng och en 

utjämningsbassäng. 
• Låga anläggningskostnader, särskilt om befintliga volymer kan utnyttjas.  
• Stor flexibilitet. Processen styrs lätt och noggrant genom att ändra parametrar som 

tid, tillflöde, slamkoncentration och syrebehov. Antalet behandlingscykler per dag 
kan styras efter behov. Behandlingstid kan regleras och justeringar i processen kan 
göras tills en tillfredställande rejektvattenkvalitet har uppnåtts. 

• Tillförlitlig process med relativt lite behov av tillsyn. 
 
Drifttekniskt är SBR-processen samtidigt både elementär och komplex. Det elementära 
är det maskinella driftsättet som omfattar enkla och driftsäkra operationer. Den 
komplexa biten i SBR-processen är den processtekniska flexibiliteten, till exempel hur 
sekvensen ska utformas och optimeras. (Morling, 1996) 
 
SBR-tekniken innehåller i stort sett välkända processkomponenter, men särskild hänsyn 
måste tas till utformningen av luftarsystem och dekanteringsanordningar (Morling, 
1989). Hänsyn ska även tas till att utsläppet från en SBR-anläggning blir momentant, 
vilket hydrauliskt måste tas med i beräkningarna vid dimensioneringen av anläggningen 
(Morling, 1989). Dessutom ska omrörarna vara utformade och dimensionerade så att de 
kan få det sedimenterade slammet att övergå i suspenderad fas (Morling & Nyberg, 
1996). 
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3.3 Slam 

Mikroorganismer oxiderar det organiska materialet i inkommande avloppsvatten till 
koldioxid och vatten och producerar samtidigt biomassa, bland annat nya 
mikroorganismer. Tillsammans med partikulärt material bildar denna biomassa aktivt 
slam, vilket består av hundratals olika bakterier och andra mikroorganismer, till 
exempel svampar, alger och protozoer. Sammansättningen varierar hela tiden beroende 
på de rådande betingelserna. Det går inte att tillsätta speciella bakterier till 
aktivslamprocessen, utan de bakterier som anpassar sig bäst efter förhållandena är de 
som överlever. Det gäller att skapa sådana förhållanden att de bakterier som är bra för 
processen är de som klarar sig bäst. 
 
Biomassan i inkommande avloppsvatten har en annan sammansättning än vad 
biomassan i det aktiva slammet har även om inkommande biomassa påverkar 
sammansättningen av det aktiva slammet (Lie, 1996). 
 
Viktigt för behandlingsprocessen och för att uppnå stor minskning av organiskt 
material, kväve och fosfor är att slammet måste ha hög metabolisk aktivitet och goda 
sedimentationsegenskaper (Lie, 1996). Vid sedimentering är det därför viktigt att 
slammet har en god flockningsförmåga, så att det sedimenterar snabbt och effektivt. 
Vissa bakterier bildar långa trådar, så kallade filament, som stabiliserar flockarna. 
Andra bakterier bildar ett slem som ”klistrar ihop” flockarna. Flockarna sedimenterar 
medan frisimmande bakterier förs bort med utgående vatten. Om sedimentationssteget 
fungerar dåligt, försämras kvaliteten på det behandlade vattnet på grund av en ökad 
koncentration suspenderat material (Lie, 1996). Problem med sedimentation kan också 
resultera i för låg koncentration suspenderat material i aktivslamsteget, vilket får till 
följd att nedbrytningen av löst organiskt material minskar (Lie, 1996).  

3.4 Nitrifikation 

Biologisk rening av avloppsvatten har till uppgift att framför allt reducera mängden 
kväve och organiskt material i avloppsvattnet. Kvävet i avloppsvattnet finns i huvudsak 
som ammonium och organiskt kväve (Lie, 1996). Den biologiska kvävereningen sker i 
två steg, nitrifikation samt denitrifikation. Teoretiskt finns det flera sätt att reducera 
kväveinnehållet i avloppsvatten. Dessa är bland annat direktupptag och inkorporering 
till organiskt material också kallat assimilation, ammonifikation samt oxidering till 
nitrat, se figur 3.2 (Ternström et. al, 1992). Vid assimilation tar bakterierna upp löst 
ammonium direkt från vattnet och använder det i sin proteinsyntes. Endast cirka 20 % 
av det totala kväveinnehållet tas upp på detta sätt (Mossakowska & Hultman, 1994). 
Vid ammonifikation bryts organiskt material ned av bakterier. Oxidering till nitrat är 
den process som åsyftas när man talar om nitrifikation i avloppsreningsverk. För att få 
bort kvävet krävs dock en efterföljande denitrifikation. Nitrifikation, ammonifikation 
samt assimilation sker samtidigt. Kvoten mellan lättnedbrytbart organiskt material och 
ammoniumkväve är låg, därför bör reaktionshastigheterna i assimilations- och 
ammonifikationsprocesserna vara mycket lägre än för nitrifikation och kan därmed 
försummas (Mossakowska, 1994a). 
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Figur 3.2 Kvävets kretslopp (Ternström & Molin, 1994). 
 
Tendaj-Xavier (1985) definierar nitrifikation som skillnaden mellan inkommande 
ammoniumhalt och utgående ammoniumhalt. Ingen hänsyn har tagits till assimilativ 
kvävereduktion eller omvandling av organiskt kväve till ammonium. 
 
Nitrifikation är en aerob process som sker i två steg. Det första steget består av 
oxidation av ammonium till nitrit via hydroxylamin. I det andra steget oxideras nitrit till 
nitrat.  
 
Steg 1: 
NH4

+ + 1,5 O2 → NO2
- + 2 H+ + H2O    (3.1) 

 
Steg 2: 
NO2

- + 0,5 O2 → NO3
-     (3.2) 

 
Total reaktion: 
NH4

+ + 2 O2 → NO3
- + 2 H+ + H2O    (3.3) 

 
Vid nitrifikation förbrukas 4,6 gram syrgas och 0,14 mol alkalinitet per oxiderat gram 
ammoniumkväve (Naturvårdsverket, 1991). 
 
Vid oxidation av ammonium bildas vätejoner och för att neutralisera dessa åtgår 
alkalinitet. Därför bör någon alkalinitetshöjande kemikalie tillsättas för att hålla uppe 
alkaliniteten och därmed pH under nitrifikationen. Bakterier som utför nitrifikation 
kräver en syrerik miljö, därför tillsätter man syre till processen genom luftning av 
vattnet. 
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3.4.1 Bakterier 

Avloppsvattnets sammansättning, använda processbetingelser och tid påverkar 
sammansättningen av mikroorganismer i behandlingsbassängen (Mossakowska & 
Hultman, 1994). Bakterierna som nitrifierar, så kallade nitrifierare, tillhör familjen 
Nitrobacteraceae, vilken delas in i två huvudgrupper. De som oxiderar ammonium får 
prefixet Nitroso- och de som oxiderar nitrit får prefixet Nitro-. I teknisk litteratur 
benämns oftast ammoniumoxiderare Nitrosomonas och nitritoxiderare Nitrobacter 
(Mossakowska & Hultman, 1994). Däremot är Nitrosomonas och Nitrobacter inte 
besläktade med varandra (Mossakowska, 1994a). De är båda autotrofa bakteriesläkten 
och använder alltså oorganiskt kol för att bygga upp cellmassa. Som energikälla 
använder Nitrosomonas ammonium och Nitrobacter nitrit. De nitrifierande bakterierna 
är obligat aeroba med vilket menas att de endast förekommer i miljöer med syre 
närvarande. 
 
Nitrifierarnas tillväxthastighet är mycket långsam, på ett dygn kan de föröka sig mellan 
två och tre gånger. Det kan alltså ta flera veckor innan en fungerande flora av 
nitrifierare har etablerat sig i reningsverket. Att tillväxthastigheten är så låg beror på att 
ammonium- och nitritoxidation är en relativt ineffektiv process. För varje kolatom som 
används vid celluppbyggnaden måste ca 100 nitritmolekyler oxideras (Ternström et. al, 
1992). Möjligheten att finna nitrifierande bakterier som har högre tillväxthastighet är 
väldigt liten, därför är det istället viktigt att optimera tillvaron för de bakterier som finns 
(Ternström et. al, 1992).  

3.4.2 Parametrar 

Begränsande faktorer vid nitrifikation är syrehalt, pH, temperatur och hämmande ämnen 
(Lie, 1996). Enligt Naturvårdsverket (1991) är parametrar av betydelse, utöver de ovan 
nämnda, också slamålder och alkalinitet. Den viktigaste parametern är syre som är 
avgörande för att nitrifikation ska ske. Men även ett neutralt pH, hög alkalinitet 
eftersom alkalinitet förbrukas, en relativt hög temperatur samt rätt slamålder är viktigt 
för att nitrifikation ska ske. 

Syrehalt 

Syrehalten i SBR-reaktorn är den parameter som har störst inverkan på 
nitrifikationshastigheten (Mossakowska, 1994b). Nitrifikation sker endast i syrerika 
miljöer och en högre syrehalt ger högre nitrifikationshastighet. Syrehalt lägre än 0,5 
mg/l bör inte förekomma (Mossakowska, 1993), helst bör syrehalten ligga inom 
intervallet 2-4 mg/l (Björlenius, 1988). En högre syrehalt än 4 mg/l kan vara 
fördelaktig, men är svår att uppnå med vanliga luftare (Mossakowska, 1993). En hög 
nitrifikationshastighet är viktig för att motverka bildandet av hämmande ämnen 
(Mossakowska, 1993). 
 
Vid höga halter organiskt material i avloppsvattnet är höga halter av syre ännu viktigare, 
för att nitrifierarna inte ska konkurreras ut av heterotrofa bakterier som är duktigare på 
att utnyttja syret. Däremot vid låga halter organiskt material i avloppsvattnet kommer 
syrehalten att plocka fram speciella arter av nitrifierare. Ammoniumoxiderare är bättre 
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på att utnyttja syret än nitritoxiderarna. Detta får betydelse vid låga halter av syrgas då 
en risk för nitritackumulering föreligger (Ternström et. al, 1992). 

Alkalinitet och pH 

Alkaliniteten är en faktor som styr hur långt nitrifikationen kan gå. Eftersom 
rejektvattnets alkalinitet endast räcker till cirka 50 % av nitrifikationen, så måste en 
alkalinitetshöjande kemikalie tillsättas (Mossakowska, 1993). Kemikalien gör även så 
att pH-värdet höjs. Kemikalier som används för denna alkalinitetshöjning är till 
exempel släckt kalk (Ca(OH)2), natriumvätekarbonat (NaHCO3), natriumhydroxid 
(NaOH) eller soda (Na2CO3) (Tendaj-Xavier 1985). 
 
Det råder en viss oenighet om i vilket pH-intervall nitrifikationsprocessen bör ligga. 
Enligt Naturvårdsverket (1991) är optimalt pH strax över 8. Enligt Barnes & Bliss 
(1982) ref av Tendaj-Xavier (1985) är det optimala pH-värdet mellan 8 och 8,5. 
Ternström et. al (1992) menar att optimum ligger mellan 7,5 och 8,0. Enligt Lie (1996) 
är optimum i intervallet 7,5-8,5 men optimum utanför detta intervall har observerats. 
Det optimala pH-värdet sjunker dock när ammoniumkoncentrationen ökar (Quinlan, 
1984) ref av (Tendaj-Xavier, 1985). Ett pH-värde lägre än 6 är ofördelaktigt för 
nitrifierande bakterier enligt Haker (1999). Sammanfattningsvis kan konstateras att pH-
värdet ej bör vara under 6 och helst inom intervallet 7,5-8,5. 
 
Att nitrifikationen sker bättre i alkaliska miljöer kan bero på att ammoniumoxiderarna i 
själva verket använder ammoniak som energikälla (Ternström et. al, 1992). Vid stigande 
pH förskjuts nämligen jämvikten mellan ammonium och ammoniak mot ammoniak. 
Den allmänna uppfattningen är dock att bakterierna använder ammonium som 
energikälla. Även i sura avloppsvatten kan nitrifikation ske under förutsättning att 
bakterierna bildat flockar tidigare (Ternström et. al, 1992). 

Temperatur 

Inom intervallet 10-30 °C ökar nitrifikationshastigheten linjärt med stigande temperatur. 
Under och över detta intervall beror nitrifikationshastigheten på hur nitrifikationsfloran 
ser ut, vilken också påverkas av temperaturen (Ternström et. al, 1992). Nitrifierande 
bakterier har en långsam tillväxthastighet speciellt vid låga temperaturer (Lie, 1996). 

Slamålder 

En hög halt suspenderat material i rejektvattnet har en negativ inverkan på 
nitrifikationen. Den höga halten bidrar till snabb ökning av slamhalten i SBR-reaktorn 
vilket medför större utpumpning av överskottsslam och ett utbyte av aktivt slam mot ett 
mer inaktivt slam (Mossakowska, 1994b). När avskiljningen av det suspenderade 
materialet fungerar dåligt, får inte slammet en tillräcklig hög slamålder för nitrifiering 
(Tendaj-Xavier, 1985). När den reella slamåldern är lägre än kritisk slamålder 
försvinner nitrifikationsbakterierna efter hand (Naturvårdsverket, 1991). Om den reella 
slamåldern däremot ligger över den kritiska slamåldern kan en del av de heterotrofa 
bakterierna mineraliseras och en återföring till vattnet av fosfor och kväve sker 
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(Naturvårdsverket, 1991). Dessutom blir ofta slamegenskaperna sämre 
(Naturvårdsverket, 1991). 

Hämmande ämnen 

De största hämmarna av nitrifikationen är fri ammoniak och salpetersyrlighet.  
 
Fri ammoniak bildas utifrån följande jämviktsreaktion (Tendaj-Xavier, 1985): 
NH4

+ ↔ NH3 + H+     (3.4) 
 
Salpetersyrlighet bildas utifrån följande jämviktsreaktion (Tendaj-Xavier, 1985): 
NO2

- + H+ ↔ HNO2      (3.5) 
 
Hög halt av fri ammoniak gynnas av höga halter ammoniumkväve tillsammans med ett 
högt pH-värde (Mossakowska, 1994b). Bildning av salpetersyrlighet orsakas av en hög 
halt nitritkväve (Mossakowska, 1994b) tillsammans med låga pH-värden 
(Mossakowska, 1993). Hög halt av nitritkväve uppstår då nitritkväve ackumuleras. 
Detta sker då obalans mellan de två delprocesserna uppstår. Obalansen beror på att 
ammoniumoxidation kräver tre gånger så mycket syre som nitritoxidation och tycks 
uppstå vid låga halter av syre (Lie, 1996) samt vid temperaturer över 25 °C (Ternström 
et. al, 1992). Det är Nitrobacter i större utsträckning än Nitrosomonas som är känsliga 
för fri ammoniak och salpetersyrlighet (Tendaj-Xavier, 1985).  
 
Om ingående ammoniumkvävehalt är över 400 mg/l finns risk för att fri ammoniak 
bildas (Mossakowska, 1993). Tillväxten av Nitrobacter hämmas när halten fri 
ammoniak är 0,1-1 mg/l eller när halten salpetersyrlighet är 0,2-2,8 mg/l (Anthonisen et. 
al, 1976) ref av (Tendaj-Xavier, 1985). Tillväxten av Nitrosomonas hämmas när den 
fria halten av ammoniak ligger inom intervallet 10-150 mg/l (Anthonisen et. al, 1976) 
ref av (Tendaj-Xavier, 1985). 
 
Även ackumulering av dikväveoxid och nitrosamin kan inträffa. Processen kan drivas så 
att ackumulering av nitrit, dikväveoxid eller nitrosamin inte sker, samtidigt som hög 
effektivitet uppnås (Mossakowska, 1994a). Dikväveoxid är en växthusgas och bidrar till 
nedbrytningen av ozonskiktet, dessutom har den negativ inverkan på arbetsmiljön. 
Nitrosaminer bildas i sura miljöer i närvaro av aminosyror och nitrit. Huruvida 
nitrosaminer är farliga för människan är inte fastställt men det finns undersökningar 
som visar på att ämnesgruppen är cancerogen (Mossakowska, 1994a). 

3.5 Denitrifikation 

Kvävereduktion sker mikrobiellt på två skilda metaboliska sätt, det assimilativa och det 
dissimilativa, se figur 3.2. Vid assimilativ reduktion byggs kväve in i cellvävnaden och 
vid dissimilativ reduktion utnyttjas kväve som slutlig elektronacceptor. Dissimilativ 
nitratreduktion kan leda till två olika slutprodukter, ammonium eller kvävgaser (N2O, 
N2). När slutprodukten blir ammonium benämns processen dissimilativ nitratreduktion 
till ammonium eller nitratammonifiering. När slutprodukten blir kvävgas benämns 
processen denitrifikation. (Ingesson, 1996)  
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Reaktionsförloppet för dissimilativ denitrifikation är NO3
- → NO2

- → N2O → N2. 
Denitrifikation regleras av syrgas och utförs av fakultativt aeroba bakterier (Ingesson, 
1996). Processen kan också starta vid nitrit. 
 
Denitrifikationsprocessen sker i syrefattig miljö och kan beskrivas med följande 
reaktioner där C6H12O6 representerar organiskt material (Leonardson, 1992): 
 
C6H12O6 + 12 NO3

- → 12 NO2
- + 6 CO2 + 6 H2O   (3.6) 

 
C6H12O6 + 8 NO2

- → 4 N2 + 2 CO2 + 4 CO3
2- + 6 H2O   (3.7) 

 
Förenklat kan dessa skrivas (Håkansson, 1999): 
NO3

- + organiskt material + H+ → N2 + CO2 + H2O   (3.8) 
 
Vid reaktionen bildas 0,07 mol alkalinitet av 1 g nitratkväve (Naturvårdsverket, 1991). 
Denitrifikationen definieras av Tendaj-Xavier (1985) som skillnaden mellan 
inkommande ammoniumhalt och summan av utgående ammonium-, nitrit- och 
nitrathalter. 

3.5.1 Bakterier 

Bakterierna som är verksamma vid denitrifikation är av många olika slag men det kan 
urskiljas två dominerande grupper; Hypomicrobium sp. och Pseudomonas sp. 
(Håkansson, 1999). Att bakterierna är av flera olika slag gör att 
denitrifikationsprocessen är mindre känslig än nitrifikationsprocessen 
(Naturvårdsverket, 1991). Denitrifierarna är oftast kemoorganotrofer med vilket menas 
att de utnyttjar organiskt kol som energi- och kolkälla (Ingesson, 1996). Denitrifierande 
bakterier är fakultativa aerober (Carlsson & Hallin, 2000). De andas helst med syre, 
men då detta tar slut övergår de till att andas med kväveföreningar som omvandlas till 
kvävgas (Carlsson & Hallin, 2000). De utnyttjar de oxiderade kväveföreningarna nitrit, 
nitrat och lustgas som elektronacceptorer för de elektroner som avges vid oxidationen 
av organiskt material (Ingesson, 1996).  
 
När nitrat används av mikroorganismer för andning behövs åtminstone tre enzymer (Lie 
1996). De flesta denitrifierare har alla dessa enzymer. Vissa saknar dock enzymet 
nitritreduktas och är därför nitritberoende medan vissa andra saknar enzymet nitrogenas 
och då blir slutprodukten N2O (Ingesson, 1996). 

3.5.2 Kolkälla 

I den anaeroba denitrifikationsprocessen behövs det organiskt material som kolkälla. 
Det kan finnas behov av att tillsätta en extern kolkälla för att uppehållstiden inte ska bli 
orimligt lång (Carlsson & Hallin, 2000). Teoretiskt krävs 2,86 g COD för att reducera 
1 g nitratkväve till kvävgas (Naturvårdsverket, 1991).  
 
När man väljer kolkälla måste man ta hänsyn till vissa viktiga kriterier för att vara säker 
på en effektiv process: 
• Denitrifikationshastigheten måste vara hög (Lie, 1996) 
• Kolkällan måste utnyttjas effektivt (Lie, 1996) 
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• Det bör vara en låg stökiometrisk förbrukning av kolkällan per reducerat 
nitratkväve. (Lie, 1996) 

• Kostnaden för kolkällan bör vara så låg som möjligt (Lie, 1996) 
• Produktionen av slam per reducerat nitratkväve eller COD måste vara så låg som 

möjligt för att minimera mängden slam (Lie, 1996). 
• Kort tillvänjningsperiod (Carlsson & Hallin, 2000) 
• Liten påverkan på bakteriesamhällets sammansättning och funktion (Carlsson & 

Hallin, 2000) 
Det är dock processutformningen och kvaliteten på det inkommande vattnet som avgör 
vilken kolkälla som är mest lämpad (Carlsson & Hallin, 2000). 
 
Tillgången på kol påverkar denitrifikationen både direkt och indirekt. Kol behövs som 
kol- och energikälla i processen men påverkar också på det sättet att andra organismer 
förbrukar syre vid nedbrytning av kol och skapar därmed en anaerob miljö (Ingesson, 
1996). Kolkällans tillgänglighet samt nedbrytbarhet avgör troligen 
denitrifikationshastighet och denitrifikationsgrad (Björlenius, 1988). 
Denitrifikationshastigheten tycks öka ju mindre kolkällans molekyler är (Björlenius, 
1988). 
 
Primärslam kan användas som intern kolkälla och metanol, etanol, glykol, ättiksyra, 
stärkelse samt råsirap är exempel på externa kolkällor (Carlsson & Hallin 2000). 
Reaktionerna för detta ser ut på följande vis: 
 
Denitrifikation med primärslam (intern kolkälla) (Tendaj-Xavier, 1985): 
C5H7O2N + 4 NO3

- + H2O → 2 N2 + NH4
+ + 4 CO2 + HCO3

- + 4 OH-  (3.9) 
 
Denitrifikation med organiskt kol (extern kolkälla) (Tendaj-Xavier, 1985): 
5 C (org. kol) + 2 H2O + 4 NO3

- → 2 N2 + 4 OH- + 5 CO2   (3.10) 
 
Den kolkälla som normalt ger högst denitrifikationshastighet är ättiksyra. Vid 
användande av stärkelse, socker och råsirap bildas både nitrifierare och fermenterare. 
Detta är en nackdel då kolkällan går åt till dessa istället för till denitrifierarna. Bakterier 
som bildar ammonium istället för nitrat kan bildas när stärkelse, socker och råsirap 
används som kolkälla. Då sker ingen kväveavskiljning, utan kvävet återgår till 
ammoniumform. Organiska syror ger en stor variation av bakterier som denitrifierar, 
medan alkoholer ger till antalet fler denitrifierare. (Carlsson & Hallin, 2000) 
 
Metanol är till en början svår för denitrifierarna att utnyttja som kolkälla, men när 
bakterierna väl har anpassat sig blir de beroende. Detta kan dock ta upp till flera 
månader av kontinuerlig dosering, men då blir kvävereningen effektiv. Däremot får 
denitrifierarna svårt för att ta upp de kolkällor som finns naturligt i vattnet. (Carlsson & 
Hallin, 2000)  
 
Denitrifierarna har lätt för att snabbt tillgodogöra sig etanol och det är att föredra 
framför metanol när kolkälla bara används under kortare perioder (Carlsson & Hallin, 
2000). Etanol är en perfekt kolkälla vid denitrifikation därför att tillväxthastigheten hos 
denitrifierarna är betydligt högre med etanol än med metanol och den stabiliseras 
snabbare med etanol (Lie, 1996). 
 



 Rejektvattenbehandling med SBR-teknik 
 -Erfarenheter från rejektvattenanläggningen vid Sundets avloppsreningsverk i Växjö 

 23

Försök med glykol som kolkälla har utförts av Trela (1998). Resultaten visade att glykol 
fungerar bra som kolkälla. Medelkvävereduktionen var 69,3 % då glykol motsvarande 
160 mg COD/l tillsattes till reaktorn. Det utreddes också hur snabbt effektiviteten på 
kvävereduktionen påverkades av glykoltillsatsen. 20 timmar efter att glykol tillsats till 
processen var kvävereduktion 80 %. 

3.5.3 Parametrar 

Denitrifikationsprocessen är den process i naturen som är mest känslig för 
omgivningsfaktorer. Flera av de reglerande faktorerna verkar både stimulerande och 
hämmande vilket gör att det kan vara svårt att avgöra vilken effekt de verkligen har. Ett 
neutralt pH, god tillgång på nitrat och kol, en hög vattentemperatur samt låg syrehalt är 
fördelaktigt för denitrifikationsprocessen (Ingesson, 1996). Det är viktigt att syrehalten 
är låg eftersom den aeroba denitrifikationen endast är 0,3-3 % av den anaeroba 
denitrifikationen (Ingesson, 1996). I övrigt är redoxpotentialen och toxiska substanser 
faktorer som har inverkan på denitrifikationen (Lie, 1996). I jämförelse med 
nitrifikationen har inte temperaturen, pH och toxiska ämnen samma avgörande effekt 
(Lie, 1996). Denitrifikationen avtar med ökad salthalt. Låg redoxpotential verkar gynna 
dissimilativ nitratreduktion till ammonium (Ingesson, 1996). 

Syrehalt 

Syrekoncentrationen ska hållas så låg som möjligt under denitrifikationen. Syre har en 
hämmande effekt och dessutom ger syret mikroorganismerna en möjlighet att använda 
kolkällan för andning med syre istället för med nitrat (Lie, 1996). Syre är nämligen en 
mer gynnsam elektronacceptor än nitrat och vid närvaro av syre används hellre syret 
som elektronacceptor och ingen reduktion till nitrit sker (Naturvårdsverket, 1991). 
 
Halten löst syre i rejektvattnet är den huvudsakliga styrande faktorn vid denitrifikation. 
När syrehalten är tillräckligt låg tar det 40 minuter till 3 timmar innan denitrifikationen 
kommer igång om det finns nitrat (Knowles, 1982) ref av (Lie, 1996). Denitrifikationen 
i aktivt slam börjar öka när syrehalten sjunker under 0,5 mg/l (Lie, 1996) men helst bör 
syrehalten vara mindre än 0,2 mg/l för att denitrifikation ska ske i vatten eller i sediment 
(Ingesson, 1996). Över denna gräns minskar denitrifikationen eftersom bakteriernas sätt 
att utnyttja nitrat som elektronacceptor hämmas av syre, det vill säga höga redoxvärden 
(Ingesson, 1996). Syre har också en negativ inverkan på de enzymer som krävs för att 
denitrifikation ska ske (Lie, 1996).  
 
Denitrifikation kan ske vid högre syrehalter än vad som är normalt (Lie, 1996). Detta 
beror på flockformationen i det aktiva slammet. Partialtrycket av syre är inte det samma 
i flockarna som i omgivningen, vilket gör att syrehalten i flockarna är lägre än i 
omgivande vatten (Lie, 1996). 

Redoxpotential 

Syrekoncentrationen inverkar på redoxpotentialen. Redoxpotentialen är ett mått på en 
lösnings förmåga att ta emot eller avge elektroner. Denitrifikationshastigheten har visat 
sig öka med sjunkande redoxpotential. Beroendet mellan redoxpotential och 
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denitrifikation är linjärt i aktivt slam. Redoxpotentialen kan användas för att styra hur 
mycket kolkälla som ska tillsättas (Lie, 1996). 

Temperatur 

Vid låga temperaturer hämmas processen medan den gynnas vid höga temperaturer. 
Denitrifikationen ökar med temperaturen inom intervallet 4-25 °C (Ingesson, 1996). 
Enligt Leonardsson (1992) bör temperaturen ligga mellan 2 och 25 °C. Temperaturen 
har också en indirekt påverkan eftersom den påverkar faktorer som redoxpotential, 
syretäring och nitrifikation som i sin tur påverkar denitrifikationen (Ingesson, 1996). 
 
Biologiskt påverkar temperaturen enzymernas kinetik samt specifik tillväxthastighet 
och permeabilitet hos cellmembranet. Fysikaliskt påverkar temperaturen diffusionen av 
substrat in i flockarna. (Lie, 1996) 

pH 

Denitrifikationen är pH-känslig och ökar med ökat pH-värde upp till dess att pH-optima 
nås. Det råder viss oenighet kring vilket det optimala pH-intervallet för denitrifikation 
är. Enligt Ingesson (1996) fungerar denitrifikationen bäst vid pH-intervallet 7-8. 
Naturvårdsverket (1991) menar att pH-optimum ligger i intervallet 6,5-7,5. pH-
optimum för denitrifikation i aktivt slam ligger mellan 7,5 och 8,5 enligt Henze et. al 
(1990) ref av Lie (1996) och mellan 6,5 och 7,5 enligt Barnes & Bliss (1983) ref av Lie 
(1996). Winkler (1984) ref av Tendaj-Xavier (1985) menar att optimala pH-värdet är 
mellan 7 och 8. Enligt Leonardsson (1992) bör pH-värdet ligga mellan 6 och 9. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att pH-värdet ej bör vara under 6 eller över 9 och 
helst inom intervallet 6,5-8,5. 
 
Mikroorganismerna anpassar sig till lägre eller högre pH-värde efter en viss tid och 
sedan fortsätter denitrifikationen effektivt (Lie, 1996). Lågt pH-värde är kraftigt 
hämmande och förhållandet N2O/N2 ökar. När pH-värdet sjunkit så lågt som till pH 4 är 
N2O den huvudsakliga produkten (Ingesson, 1996) eftersom kväveoxidreduktaset 
hämmas vilket minskar denitrifikationshastigheten och N2O ackumuleras (Lie, 1996). 

3.6 Tidigare erfarenheter i övriga Sverige 

I Sverige har en del försök med SBR-teknik gjorts och på vissa ställen används tekniken 
i fullskala. Nedan beskrivs några utvalda anläggningar och försök. Att just dessa 
beskrivs beror framförallt på att de dokumenterats väl, på att tillgängligheten till 
dokumentationen varit god eller att de delat med sig av erfarenheter. 

3.6.1 Kalmar 

Informationen nedan är i huvudsak från Haker (1999) samt muntligen från Ross & 
Rybczynski (2002) vid studiebesök på Kalmar avloppsreningsverk. 
 
Kalmar avloppsreningsverk byggdes i början av 1990-talet ut med två SBR-reaktorer, á 
4000 m3, för att kunna behandla rejektvatten separat. Verket behövde byggas ut och 
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SBR-reaktorer valdes på grund av lite byggnadsplats och framför allt låga 
investeringskostnader. SBR-reaktorerna används dels till att hela tiden behandla en del 
av det inkommande vattnet och dels att avlasta biosteget vad gäller flödestoppar hos 
inkommande avloppsvatten. Intrimning av processen gjordes 1997-1998. En 
processlösning med flexibel drift och möjlighet att beräkna massbalanser eftersträvades, 
därför installerades on-lineinstrument. Innehåll och volym på det inkommande vattnet 
varierar nämligen och det är nödvändigt att kunna justera SBR-cyklerna ofta. On-
lineinstrumenten mäter vattennivå, halten löst syre, slamhalt, pH, redoxpotential, 
ammoniumhalt och nitrathalt. De flesta instrumenten sattes i ett provtagningsrum 
eftersom nivån i reaktorn varierar kraftigt och för att underlätta underhållet av 
instrumenten, endast nivåmätaren och syremätaren sattes i reaktorn.  
 
Cyklernas längd bestämdes till åtta timmar. En cykel börjar med luftning och 
uppfyllning med rejektvatten. Därefter fylls inkommande obehandlat avloppsvatten på 
och detta används som kolkälla för denitrifikationen. Sedan följer en period med 
reaktion utan fyllnad, därefter sedimentation. Slutligen töms reaktorn. Den totala 
volymen avloppsvatten i varje reaktor är 3500 m3, av detta byts 800 m3, varav 50 m3 är 
rejektvatten, ut efter varje cykel. Rejektvattnet späds i stor utsträckning ut med 
inkommande avloppsvatten, vilket gör att förhållandena förändras en hel del jämfört 
med om enbart rejektvatten behandlas. 
 
I början av försöken erhölls bra nitrifikation. Detta kunde konstateras då 
ammoniumhalten mellan cyklerna var låg (under 1 mg/l) vilket visar att 
nitrifikationskapaciteten är tillräcklig för att nitrifiera all tillgänglig ammonium. 
Däremot ökade nitrathalten efter varje cykel, vilket tyder på att 
denitrifikationskapaciteten inte är tillräcklig för att denitrifiera allt tillgängligt nitrat. För 
att komma till rätta med detta minskade man luftningstiden för att få mer tid till 
denitrifikationen utan att behöva ändra den totala cykeltiden. Efter denna ändring 
minskade nitrathalten efter varje cykel och ammoniumhalten förblev låg mellan 
cyklerna. Alltså fanns det tillräcklig kapacitet för både nitrifikation och denitrifikation 
efter denna ändring.  
 
Drifterfarenheterna visar att on-linemätning av parametrar i SBR-processen är till stor 
hjälp vid driftövervakning och styrning av processen. Instrumenten kräver dock dagligt 
underhåll för att fungera tillfredsställande. Drift utan on-lineinstrument kräver en mer 
frekvent provtagning vilket resulterar i mer arbete för laboratoriepersonal och kostnader 
för laboratorieanalyser. Dessutom ökar risken för att olämpliga processförhållanden 
eller dåligt behandlingsresultat upptäcks sent. Överlag är personalen på Kalmar 
avloppsreningsverk nöjda med SBR-anläggningen, som efter ett års intrimning har 
fungerat bra och stabilt. 

3.6.2 Motala 

Informationen nedan kommer i huvudsak från Sven Larsson vid Motala kommun och 
erhölls under ett studiebesök i april 2002. 
 
Avloppsreningsverket Karshult i Motala kommun är dimensionerat för 40 000 pe. Två 
förtjockare har byggts om till två öppna SBR-reaktorer på vardera 145 respektive 160 
m3. Rejektvatten från centrifugerna pumpas till en utjämningsbassäng på 300 m3 
varifrån SBR-reaktorerna får rejektvatten för behandling. Endast detta vatten behandlas 
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i SBR-reaktorerna där både nitrifikation och denitrifikation sker. Denitrifikationen höjer 
alkaliniteten och därför behöver ingen alkalinitetshöjande kemikalie tillsättas. Samma 
luftningssystem används till båda reaktorerna och de kan därför inte luftas samtidigt 
varför de alterneras. Vid varje sats tillsätts 15 m3 till reaktorn och varje cykel är cirka 
åtta timmar lång. Med två reaktorer kan cirka 90 m3 rejektvatten behandlas per dygn 
och det är också ungefär så mycket rejektvatten som produceras per dygn vid Karshult 
avloppsreningsverk i Motala. För att ha kontroll över processen mäts pH och 
redoxpotential. Anmärkningsvärt är att syrehalten inte mäts, istället luftar man hela 
tiden för fullt och gissar på en syrehalt i reaktorn på cirka 8 mg/l. 
 
En cykel startar med fyllning under vilken även luftning sker. Här tillsätts ungefär 
hälften av det rejektvatten som totalt kommer att tillsättas under cykeln. Därefter sker en 
kort stunds luftning och sedan fylls resten av rejektvattnet på, även nu under luftning. 
Sedan börjar en luftningssekvens som är 230 minuter lång. Efter luftningen sker 
omrörning med tillsatts av etanol som används som kolkälla. Sedan kommer en 
omrörningsfas på 80 minuter och en sedimenteringsfas på 90 minuter. Därefter 
dekanteras 15 m3 från ytan. Mellan cyklerna kan en viloperiod inträffa. Då luftas 
rejektvattnet under 15 minuter varje timme. 
 
Inkommande rejektvatten har en ammoniumhalt på ungefär 500 mg/l och vid utloppet är 
halten mindre än 1 mg/l. Reduceringsgraden är i princip 100 %. Enligt Sven Larsson är 
det viktigt med en hög halt suspenderat material, bland annat eftersom skumningen då 
minskar. Halten suspenderat material i reaktorerna är cirka 9000 mg/l. Då tömning sker 
från ytan garanteras att i stort sett allt suspenderat material stannar kvar i reaktorerna.  

3.6.3 Bromma  

Information nedan är huvudsakligen hämtad från Mossakowska (1994b). 
 
Mellan åren 1991 och 1993 pågick försök med nitrifiering av rejektvatten med SBR-
teknik på Bromma avloppsreningsverk i Stockholm. Försöken har utförts av Agnes 
Mossakowska och har resulterat i en licentiatavhandling med namnet ”Nitrifiering av 
rejektvatten med SBR-teknik på Bromma reningsverk”. Försöken har främst utförts i 
pilotskala, men kompletterande undersökningar har utförts i laboratorieskala. Någon 
fullskaleanläggning har aldrig byggts. 
 
Pilotanläggningen bestod av en utjämningsbassäng på drygt 2 m3 och en reaktorbassäng 
på 6 m3, där arbetsvolymen var 4 m3. Med ett speciellt skrivet datorprogram kunde 
processen styras med automatik, dessutom kunde de viktigaste parametrarna mätas 
kontinuerligt och lagras på en datalogger.  
 
Nedan följer vad som framkom av studierna. 
 
• Det är möjligt att nitrifiera rejektvatten om dosering av natriumvätekarbonat sker. 

Nitrifikationshastigheten är hög, 30-45 g NH4-N/kg VSS,h. 
• Syrehalten i SBR-reaktorn är den viktigaste driftparametern vid nitrifiering av 

rejektvatten och har störst inverkan på kvävereaktionshastigheterna. 
• SBR-teknologi möjliggör att stora mängder rejektvatten kan tillföras varje cykel och 

processen kan drivas med en hög initial ammoniumkvävehalt (300 mg NH4-N/l). 



 Rejektvattenbehandling med SBR-teknik 
 -Erfarenheter från rejektvattenanläggningen vid Sundets avloppsreningsverk i Växjö 

 27

Hög nitrifikationshastighet medför att den höga ammoniumkvävehalten är kortvarig 
och ej ger en processhämning på grund av förekomst av fri ammoniak eller fri 
salpetersyrlighet. 

• En betydande effekt på nitrifikationshastigheten har diffusion av syre in i 
slamflockarna. Diffusionens roll är viktig vid val av lämplig syrehalt och slamhalt 
vid nitrifiering av rejektvatten med SBR-teknik. Effekten av diffusion minskar med 
ökad turbulens i reaktorn. 

• Initiala ammoniumkvävehalten har en betydande roll för halten av ackumulerat 
nitritkväve. En ökning av syrehalten bidrar dock till en sänkning av 
nitritkvävehalten. Inverkan av höga syrehalter förekommer framför allt vid höga 
initiala ammoniumkvävehalter. 

• Utifrån kända processparametrar, syrehalt och initial ammoniumkvävehalt, kan man 
beskriva nitrifikationsförloppet i en SBR-reaktor med hjälp av enkla matematiska 
modeller. 

• Hela nitrifikationsprocessen kan tillfredsställande övervakas och styras genom enkla 
on-linemätningar av sådana processparametrar som syrehalt, luftflöde eller pH. 

• SBR-slammet har goda sedimentationsegenskaper, vilket möjliggör utpumpning av 
dekantat motsvarande 40-60 % av arbetsvolymen. 

• Goda sedimenteringsegenskaper hos slammet tillsammans med höga 
nitrifikationshastigheter och möjligheten att behandla stora volymer av rejektvatten i 
varje cykel medför att anläggningen blir mycket effektiv. 

• Studierna i pilotskala över nitrifiering av rejektvatten med SBR-teknik tyder på att 
processen är driftsäker och visar på att utformningen av en fullskaleanläggning är en 
intressant möjlighet för Brommaverket. 

3.6.4 Borlänge 

Information nedan är huvudsakligen hämtad från Sundström Karlberg (1993). 
 
Vid Fågelmyrans avfallsupplag i Borlänge kommun deponeras industriavfall, 
verksamhetsavfall, byggavfall, aska och små mängder slam. Försök för att lokalt kunna 
behandla lakvattnet har bedrivits sedan 1991. Flera olika processlösningar har testats, 
bland annat SBR-teknik. De övriga försöken kommer inte att nämnas här. 
 
Lakvattnet är från ett upplag som kan anses vara i den metanogena fasen. Huvuddelen 
av det organiska materialet i lakvattnet är svårnedbrytbart. Kvävet föreligger i huvudsak 
i form av ammonium. Halten kväve är hög i förhållande till halten organiska ämnen. 
Alltså är det bra förutsättningar för biologisk kvävereduktion med satsvis behandling. 
 
Den satsvisa behandlingen omfattar följande moment: bassängen töms så att cirka 2/3 
av volymen återstår. Sedan tillsätts lakvatten under luftning tills bassängen är full. 
Luftningen stoppas och det aktiva slammet får sedimentera. Därefter sker dekantering. 
Under påfyllningsfasen var luftarna avstängda under 20-minutersperioder och 
däremellan igång under 10-80 minuter. Fyllning med luftning fortgår under 7 timmar, 
sedimentering under 45 minuter och dekantering under 35 minuter. Ingen extra kolkälla 
tillsattes. Den enda styrparameter som reglerats är luftningstiden per cykel. 
Behandlingstiden styrs av inkommande flöde, medan slamhalt och slamålder inte 
regleras. 
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Dygnssamlingsprover har tagits på inkommande och utgående vatten från 
behandlingsbassängen. De har analyserats med avseende på COD, BOD7, totalkväve, 
totalfosfor, fosfat, suspenderat material, alkalinitet, klorid, konduktivitet samt totaljärn 
och löst järn. Utöver dessa parametrar kontrollerades också varje provtagningsdag 
vattnets syreinnehåll, temperatur, slamhalt samt organisk andel i slammet. Vissa av 
dessa parametrar är inte aktuella för vanligt avloppsvatten men då detta är lakvatten är 
förutsättningarna något annorlunda. Analysresultaten visade att temperaturen aldrig 
understeg 8 °C, alkaliniteten var tillräcklig för fullständig nitrifikation och att vattnets 
pH höll sig inom rimliga gränser.  
 
Utifrån de försök som genomförts kan konstateras att det är möjligt att på biologisk väg, 
med befintlig utrustning, reducera i genomsnitt 80 mg/l av det ammonium som finns i 
lakvattnet då anläggningen drivs enbart för att åstadkomma nitrifikation. Den satsvisa 
behandlingsanläggningen vid Fågelmyrans avfallsupplag är dessutom mycket lättskött. 
Den genomsnittliga luftningstiden har varit 9 timmar och man har då uppnått en 
ammoniumreduktion på ca 70 %. Ingen denitrifikation inträffade. 
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4. Fullskaleförsök 

4.1 Provtagning 

Provtagning har i huvudsak skett under luftningssekvensen, dessa prov har tagits ut från 
provtagningskärlet, se figur 2.3. För inkommande rejektvatten har prov tagits i 
utjämningsbassängen genom en lucka i golvet där en hink har sänkts ned. Prov på 
utgående rejektvatten och rejektslam har tagits vid tömningspumpen där en ventil kan 
öppnas. Proven har tagits i 550 ml plastburkar. 
 
Provtagning har utförts på cykler som passar bra tidsmässigt, det vill säga de cykler som 
börjat på morgonen och slutat på eftermiddagen och alltså pågått under arbetstid. På 
vissa cykler har prov tagits efter arbetstid eftersom luftningen under en period var tolv 
timmar. Antalet prov per cykel har också varierat. Vid vissa cykler har endast prov 
tagits i början och slutet av luftningen för att få en överblick om någon nitrifikation har 
skett. Under vissa cykler har prov endast tagits ut i slutet av luftningssekvensen och då 
har antagandet gjorts att halterna i inkommande rejektvatten är förhållandevis konstanta. 
Ett antal cykler har studerats mer ingående för att få en mer detaljerad uppfattning om 
hur parametrarna varierar under en cykel. Vid dessa cykler har prov tagits på 
inkommande rejektvatten, under luftningssekvensen samt på utgående vatten och slam. 
Ett antal prov på inkommande rejektvatten har tagits för att få en uppfattning om 
rejektvattnets beskaffenhet. För utförligare information kring provtagningstider och 
analysresultat, se bilaga 2. 
 
Prov har som tidigare nämnts inte tagits på varje cykel. När en parameter ändras kan det 
vara en fördel att mikroorganismerna får anpassa sig till förändringen innan provtagning 
görs. De cykler som det inte har tagits prov på har följts upp via syrehalt och pH på 
driftdatorn och därmed har en grov uppfattning kunnat fås om vad som har hänt även 
under dessa cykler. 

4.2 Parametrar som har varierats 

Strategin har varit att få igång nitrifikationen ordentligt genom att först och främst få 
upp syrehalten genom luftning för att sedan justera övriga parametrar. 
 
Syrehalten tycks, enligt litteraturstudien, vara den parameter som påverkar 
nitrifikationen mest. Därför har störst vikt lagts vid att variera luftningsmängd och 
luftningstid för att uppnå tillfredsställande syrehalt och därigenom nitrifikation under 
luftningssekvensen. Eftersom mycket skum bildas under luftningssekvensen har det 
experimenterats med tillsatsen av skumdämpningsmedel. Andra parametrar som har 
varit möjliga att variera, och i viss mån har varierats, är pH genom tillsats av kalk, 
cykeltid, tider för olika sekvenser, ammoniumhalten genom spädning av rejektvattnet 
samt slamhalt genom att behålla olika stor mängd slam efter varje cykel eller genom 
tillsats av slam. 
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4.3 Felkällor 

Det finns en mängd olika felkällor där många är av försumbar art och därför inte tas upp 
här. Några av dem är viktigare att ha i åtanke då de kan påverka resultaten i större 
utsträckning. Felkällor som anses vara av vikt är analysfel, fel på mätutrustning, 
tidsintervallet mellan provtagning och analys samt den mänskliga faktorn. 
 
• Analysfelen ligger framför allt i den felmarginal som alltid finns för en 

analysmetod.  
 
• Hos mätutrustningen föreligger också källor till fel. Utrustningen kan vara dåligt 

kalibrerad och även den har en viss felmarginal. Den kontinuerligt mätande 
syrehaltsmätaren och den portabla syrehaltsmätaren överensstämmer inte alltid. 
Båda mätarna har kalibrerats, men felet består. Dock rör det sig inte längre om några 
stora fel. Ingen slutsats har kunnat dras om vilken av mätarna som är mest 
sanningsenlig.  

 
• En annan felkälla är att prov som får stå en stund innan analys kan påverka resultatet 

då förändringar sker i provet. Det verkar som om ammoniumhalten ökar i prov som 
får stå. Ett sätt att minska denna felkälla har varit att omgående efter provtagning 
späda ut proven.  

 
• Den mänskliga faktorn påverkar på flera sätt, till exempel genom att prov behandlas 

och förvaras fel, att avläsning av analysresultat inte utförs tillräckligt noggrant, att 
fel uppstår vid spädning och att prov förorenas. 

4.4 Förenklingar 

Vissa förenklingar har gjorts av olika anledningar. Oftast för att göra det praktiskt 
möjligt att genomföra provtagning eller för att kunna dra slutsatser. Förenklingar som 
gjorts är flera och beskrivs nedan. 
 
• Prov har inte tagits under varje cykel eftersom det skulle vara praktiskt svårt då 

vissa cykler inträffar under natten.  
 
• Kontinuerlig provtagning har inte varit möjlig att genomföra därför har prov tagits 

med olika tidsintervall och det antas vara en linjär förändring av mätparametrarna 
mellan proven. Optimalt vore om det funnits möjlighet till kontinuerlig mätning av 
de olika kväveparametrarna.  

 
• Antagandet att nitrifikation är den enda kvävereaktionen under luftningen har gjorts 

och att det är endast då den sker. Under luftningen sker med största sannolikhet även 
andra kvävereaktioner dock i försumbar utsträckning. Nitrifikation sker troligtvis 
också under andra faser i cykeln än under luftningen. 

 
• På grund av tidsbrist har endast nitrifikation försökt uppnås. Detta kan betraktas som 

en tidsmässig förenkling. Normalt brukar även denitrifikation ingå i en SBR-cykel. 
Försök med att få igång denitrifikationen har inte gjorts på grund av tidsbristen och 
eftersom anläggningen inte i första hand är byggd för detta. 
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• Antagandet att halterna i det inkommande rejektvattnet är relativt konstanta har 

gjorts. Detta medför att de mätningar som har gjorts på inkommande rejektvatten 
antas gälla för alla cykler. 
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5. Analys av prover 

5.1 Beskrivning av analysmetoder 

Prover som tagits har i huvudsak analyserats på ammoniumkväve, nitritkväve, 
nitratkväve, totalkväve, alkalinitet och suspenderat material. Vid provtagningstillfällena 
har även pH, temperatur och syrehalt uppmätts. Analyserna har gjorts på VA-
avdelningens eget, av SWEDAC ackrediterade, laboratorium som är beläget på Sundets 
avloppsreningsverk. Analyserna har dock inte ingått i ackrediteringen. Några prover har 
dessutom analyserats på totalfosfor, BOD7, COD och TOC. De tre sistnämnda har 
analyserats av ALcontrol. 

5.1.1 Ammoniumkväve, ASN 140-02/90 

Halten ammoniumkväve bestäms med FIA (Flow Injection Analysis) med hjälp av 
Aquatec från FOSS. För tillämpad metod är analysområdet 0,5-10,0 mg NH4-N/l. I 
rejektvatten är ammoniumhalten betydligt högre och därför späds provet. I apparaten 
tillsätts natriumhydroxid till det utspädda provet för att göra det alkaliskt. I alkalisk 
miljö övergår ammoniumkvävet till ammoniak i gasfas. Gasen reagerar med en 
indikator och en färgförändring sker som mäts med en spektrofotometer. Halten 
ammoniumkväve fås därigenom fram. 

5.1.2 Nitritkväve, ASN 144-01/90 

Halten nitritkväve bestäms till en början med FIA (Flow Injection Analysis) med hjälp 
av Aquatec från FOSS. För tillämpad metod är analysområdet 0,025-1 mg NO2-N/l. I 
rejektvatten är nitrithalten högre och därför späds provet. Provet injiceras i ett flöde av 
ammoniumklorid och reagerar med en sur lösning så att en diazoförening bildas. Detta 
ämne kopplas ihop med en förening och ger ett purpurfärgat azoämne. Denna färg mäts 
med en spektrofotometer vid 540 nm och halten nitritkväve fås därigenom fram. 
Eftersom Aquatec inte fungerar tillfredsställande för bestämning av nitritkvävehalt så 
ersattes metoden med HACH-metoden vilken fungerar i princip på samma sätt som 
Aquatec men en annan apparat används. Skillnaden mellan metoderna är att vid HACH-
metoden sker reaktionen fullständigt innan analys sker. 

5.1.3 Nitratkväve, ASN 143-02/90 

Halten nitratkväve bestäms till en början med FIA (Flow Injection Analysis) med hjälp 
av Aquatec från FOSS. Analysområdet är 0,1-5,0 mg NO3-N/l. För att nitratvärdet med 
säkerhet ska vara inom analysområdet späds provet ut. Provet injiceras i ett flöde av 
ammoniumklorid. Flödet passerar genom en kadmiumreduktor där nitrat reduceras till 
nitrit och därefter reagerar med en sur lösning så att en diazoförening bildas. Detta ämne 
kopplas till en förening och ger ett purpurfärgat azoämne. Denna färg mäts med en 
spektrofotometer vid 540 nm. På detta sätt fås summan av nitrat och nitrit fram. 
Nitrathalten bestäms genom att nitrithalten subtraheras från summan av nitrat och 
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nitrithalten. Eftersom Aquatec inte fungerar tillfredsställande för bestämning av 
nitratkvävehalt så ersattes metoden med UV-mätning i spektrofotometer. 

5.1.4 Totalkväve, ASN 145-02/90 

Halten nitratkväve bestäms till en början med FIA (Flow Injection Analysis) med hjälp 
av Aquatec från FOSS. Analysområdet är 0,5-5,0 mg NO3-N/l. Provet autoklaveras med 
ett oxidationsmedel så att allt kväve övergår till nitrat. Provet injiceras i ett flöde av 
ammoniumklorid. Flödet passerar genom en kadmiumreduktor där nitrat reduceras till 
nitrit och därefter reagerar med en sur lösning så att en diazoförening bildas. Detta ämne 
kopplas till en förening och ger ett purpurfärgat azoämne. Denna färg mäts med en 
spektrofotometer vid 540 nm och halten totalkväve fås därigenom fram. 

5.1.5 Alkalinitet, SS 02 81 39 

Vid denna metod kan alkalinitet i intervallet 0,01-4 mmol HCO3
-/l bestämmas. Eftersom 

alkaliniteten är betydligt högre späds 0,5 ml prov till 50 ml. En indikator av sorten 
bromkresolgrön-metylröd tillsätts. Därefter titreras provet med saltsyra under 
avdrivning av koldioxid tills indikatorn slår om från en blå-grön till en gråaktig färg. 
Alkaliniteten med enhet mg HCO3

-/l beräknas med en ekvation vars variabler bestäms 
utifrån saltsyrans koncentration. 

5.1.6 Suspenderat material, EN 872:1996 

Halten suspenderat material mäts genom att vakuumfiltrera 2 ml prov genom ett 
uppvägt glasfiberfilter. Provet torkas i 105 ºC och vägs för att därefter kunna bestämma 
massan partiklar större än 1,6 µm i provet. 

5.1.7 pH, SS 02 81 22 

pH mäts med en pH-meter försedd med glaselektrod och referenselektrod. En pH-meter 
finns i provtagningskärlet där mätning sker kontinuerligt och värdena lagras i 
driftdatorn. pH kan också mätas i laboratoriet. pH är en parameter som bör mätas 
omgående efter att ett prov tagits. Därför kan en viss skillnad mellan värdena uppmätta i 
laboratoriet och de kontinuerliga noteras. Då prov togs på andra ställen än i 
provtagningskärlet mättes pH endast i laboratoriet. I huvudsak har värden från den 
kontinuerligt mätande pH-mätaren använts. 

5.1.8 Temperatur 

Temperaturen mäts kontinuerligt i provtagningskärlet och avlästes där vid varje 
provtagning. Temperaturen mättes också med en portabel syrehalts- och 
temperaturmätare vid de tillfällen prov togs på andra ställen än i provtagningskärlet. 
Värdena från den kontinuerliga mätningen och den portabla mätningen stämmer väl 
överens. 
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5.1.9 Syrehalt 

Syrehalten mäts kontinuerligt med en elektrod i provtagningskärlet och används som 
värde på syrehalten vid provtagningen. Dessa värden lagras i driftdatorn. Då prov togs 
på andra ställen än i provtagningskärlet användes en portabel syrehalts- och 
temperaturmätare. Värdena från dessa två olika mätinstrument stämmer inte alltid helt 
överens. Felet är dock litet och kan bortses från. 
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6. Resultat 
Nedan följer resultat av provtagning och andra försök kring framför allt luftningen som 
gjorts. För en mer detaljerad beskrivning av provtagningsresultat hänvisas till bilaga 2. 

6.1 Ursprunglig rejektvattenprocess 

De inställningar som rejektvattenprocessen ursprungligen hade framgår av tabell 6.1. 
 
Tabell 6.1 Utgångsvärden för parametrar som går att variera. 
Parameter Värde  
Total cykeltid 395 min 
Fyllning 70 min 
Omrörning 5 min 
Luftning 200 min 
Omrörning 10 min 
Sedimentering 30 min 
Tappning 90 min 
  
Total behandlingsvolym 300 m3 
Fyllningsvolym 150 m3 
Tappningsvolym, rejektvatten 140 m3 
Tappningsvolym, slam 10 m3 
  
Luftningsventilens procentuella öppning 35 %  * 

  
Mängd tillsatt skumdämpningsmedel 180 ml/cykel  

*) För korresponderade luftflöde, se diagram 2.1 
 
I utgångsläget innehöll rejektvattnet både vatten från den mekaniska förtjockaren och 
från centrifugerna. För att minska skumbildningen i behandlingsbassängen tillsattes ett 
skumdämpande medel, detta tillsattes i utjämningsbassängen.  

6.2 Processförändringar 

Nedan beskrivs förändringar som gjorts i kronologisk ordning under datumrubriker, 
detta för att med lätthet kunna hitta provtagningsresultat i bilaga 2.  

020205 

För att öka förståelsen för vad som sker i reaktorn vid utgångsinställningarna gjordes 
provtagning med jämna mellanrum under en hel cykel, se bilaga 2. Ingen nämnvärd 
nitrifikation inträffade, vilket kan ses i diagram 6.1 och diagram 6.2, därför ökades 
luftningstiden från 200 till 230 minuter. 
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Diagram 6.1 SBR-cykel, 020205. 
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Diagram 6.2 Analysresultat för SBR-cykel, 020205. 

020206 

Resultat av ändringen av luftningstiden kontrollerades genom att prov togs under den 
extra tid som lagts till. Parametrarna på driftdatorn antydde att ingen nitrifikation skett 
därför gjordes inga analyser av dessa prov, se diagram 6.3. 
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Diagram 6.3 SBR-cykel, 020206. 

020212 

Luftningstiden ökades från 230 till 360 minuter för att försöka uppnå en fungerande 
nitrifikation, samtidigt som sedimenteringstiden ökades från 30 till 60 minuter. 
Sedimenteringstiden ökades för att allt slam säkert skulle hinna sedimentera. 
Rejektvattnet från den mekaniska förtjockaren kopplades bort eftersom det rejektvattnet 
sannolikt innehåller mycket BOD och lite kväve i jämförelse med rejektvattnet från 
centrifugerna. Detta beror på att den mekaniska förtjockaren behandlar slam före 
rötkammaren och centrifugerna behandlar slam efter rötkammaren. I rötkammaren bryts 
organiskt material ner. När halten av organiskt material är hög konkurreras nitrifierarna 
ut av heterotrofa bakterier eftersom dessa är duktigare på att utnyttja syret när de bryter 
ned organiskt material.  

020214 

Då bakterierna hade fått tid att anpassa sig till den nya luftningstiden togs prov ut med 
jämna mellanrum under en hel cykel, se bilaga 2. Cykeln beskrivs i diagram 6.4. 
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Diagram 6.4 SBR-cykel, 020214. 

020220 

Luftningstiden ökades ytterligare från 360 till 720 minuter eftersom inga tecken på 
nitrifikation hade visats under fem cykler med 360 minuters luftning. 

020225 

Bakterierna fick under fyra cykler anpassa sig till den nya luftningstiden men inga 
tecken på nitrifikation gick att urskilja på driftdatorn. Under den femte cykeln togs prov 
när luftningen startade. Luftningen slutade på morgonen 020226 och då togs ytterligare 
ett prov, se bilaga 2. Enligt driftdatorn hade pH-värdet sjunkit som lägst till 7,2 under 
cykeln, vilket tydde på att nitrifikation skett, se diagram 6.5. 
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Diagram 6.5 SBR-cykel, 020225. 

020226 

Prov togs då luftningen startade. Cykeln gick under natten och prov vid luftningens slut 
togs morgonen efter, se bilaga 2. Under denna cykel hade pH-värdet sjunkit till som 
lägst 6,0 vilket tydde på att nitrifikationen hade kommit igång ordentligt, se diagram 
6.6. Vid så låga pH-värden är det aktuellt med kalkning för att höja pH-värdet. 
Börvärdet för pH sattes till 7,0, vilket innebär att om pH-värdet sjunker under denna 
nivå sätts kalkning in.  
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Diagram 6.6 SBR-cykel, 020226. 
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020228 

Prov togs vid luftningens start samt vid luftningens slut, se bilaga 2. pH-värdet sjönk till 
6,0 eftersom kalkningen inte fungerade, se diagram 6.7.  
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Diagram 6.7 SBR-cykel, 020228. 

020304 

Prov togs vid luftningens start och slut, se bilaga 2. Kalkningen fungerade nu men 
kalken lyckas inte hålla uppe pH vid börvärdet 7,0. pH-värdet sjönk till 6,7, se diagram 
6.8. 
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Diagram 6.8 SBR-cykel, 020304. 
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020312 

Eftersom det hade skummat över mycket under flera cykler sänktes nivåerna i 
behandlingsbassängen. Maximal volym ändrades från 300 till 212 m3, så att det fanns 
mer utrymme för skummet innan det skummade över. Vid tömning lämnades en volym 
på 123 m3 kvar istället för 150 m3. Fortfarande togs de sista 10 m3 ut från botten av 
reaktorn. Att skumning skedde i ovanligt stor utsträckning kan bero dels på att 
överpumpningen från utjämningsbassäng till behandlingsbassäng ibland hade stoppats 
för att cyklerna skulle passa möjligheten till provtagning dels på att cyklerna hade varit 
så långa, i båda fallen hade bräddning från utjämningsbassängen skett. Eftersom 
skumdämpningsmedlet tillsattes i utjämningsbassängen hade det bräddats bort. Då 
kalken inte lyckades hålla uppe pH-värdet beslutades det att kalkningen skulle starta 
tidigare, därför ändrades börvärdet från 7,0 till 7,5. 

020313 

Under en cykel togs prov ut i utjämningsbassängen på inkommande vatten och nio prov 
under luftningens 720 minuter, se bilaga 2. Cykeln hakade upp sig under 
luftningssekvensen och ytterligare ett prov togs ut efter 1455 minuters luftning. Efter så 
lång tid hade nitrifikation skett i hög grad, se diagram 6.9 och diagram 6.10. Kalk 
började tillsättas när pH-värdet sjönk under 7,5 men eftersom pH-värdet inte steg över 
detta värde fortsatte kalk att tillsättas under resterande delen av luftningssekvensen. 
Kalken löste sig dåligt i vattnet varför pH-värdet inte ökade vid kalktillsats. 
Sedimenteringsprov gjordes på inkommande vatten, på vatten vid luftstart samt på 
vatten efter 720 minuters luftning, se bilaga 3. I stort sett samma resultat erhölls vid 
samtliga prover, nämligen en klarfas på 50 ml och en slamfas på 950 ml. Slamvolymen 
var alltså på cirka 950 ml/l. På de två senare bildades även bottensediment som med 
största sannolikhet bestod av kalk. 
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Diagram 6.9 SBR-cykel, 020313. 
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Diagram 6.10 Analysresultat för SBR-cykel, 020313. 

020316 

Eftersom det fortfarande skummade över ändrades maximala luftningen från 35 till 
25 %. 

020320 

Doseringen av skumdämpningsmedel flyttades från utjämningsbassängen till 
behandlingsbassängen så att skumdämpningsmedlet inte riskerade att bräddas bort. 
Tiden under vilken skumdämpningsmedel tillsätts sattes till 6 minuter. 

020322 

Luftningstiden ändrades från 720 till 360 minuter, eftersom en luftningstid på 720 
minuter inte är realistisk vid daglig drift då allt rejektvatten inte hinner behandlas. 
Därför prioriterades det att få igång nitrifikation vid kortare luftningstid framför att få 
nitrifikationen att fungera vid lång luftningstid. Dessutom bildas betydligt mer skum vid 
lång luftning. Under en cykel med 360 minuters luftningssekvens var luftningsventilen 
öppen till 50 % under hela luftningen, cirka två decimeter skum bildades mot slutet av 
luftningen. Syrehalten steg till som högst 0,6 mg/l, se diagram 6.11. Två av luckorna till 
behandlingsbassängen hölls öppna under hela luftningen. Dessa hölls öppna eftersom ett 
övertryck bildas i behandlingsbassängen när luckorna är stängda. Övertrycket bidrar 
eventuellt till ökad skumbildning.  
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Diagram 6.11 SBR-cykel, 020322. 

020325 

Prov togs ut i slutet av luftningssekvensen, se bilaga 2. Utifrån de kontinuerliga 
mätningarna av pH-värdet som lagrats i driftdatorn konstaterades det att ingen 
nitrifikation skett sedan luftningstiden sänkts från 720 till 360 minuter. Provet i slutet av 
luftningssekvensen togs ut för att kontrollera om detta var riktigt. Utifrån detta 
konstaterades det att ingen nitrifikation hade skett. 

020409 

Innan cykelstart hade 60-65 m3 avloppsvatten pumpats över från biosteget. Fyra prov 
togs ut under luftningen, se bilaga 2. Ett försök med att lufta till 100 % gjordes för att se 
hur snabbt skum bildas. Ventilen stängdes successivt under luftningssekvensen eftersom 
skum bildades i för stor utsträckning. Under denna cykel steg syrehalten som mest till 
5,5 mg/l, se diagram 6.12, detta kan bero på att rejektvattnet spätts ut med vatten från 
biosteget. Nitrifikation i liten utsträckning har skett, se diagram 6.13. 
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Diagram 6.12 SBR-cykel, 020409. 
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Diagram 6.13 Analysresultat för SBR-cykel, 020409. 

020411 

Börvärdet för syrehalten ändrades i driftdatorn från 4 till 3 mg/l samtidigt som den 
maximala luftningen ökades från 25 till 100 %. Luftningen sattes till 100 % för att se 
hur lång tid det tog innan börvärdet nåddes och hur mycket luftningen då sänktes. Tiden 
för tillsats av skumdämpningsmedel ökades från 6 till 7 minuter. Efter 2,5 timmar var 
mängden skum så stor att luftningen stängdes av. Ett försök för att se hur snabbt 
skummet sjönk undan och hur snabbt det bildades igen gjordes. Skummet sjönk undan 
på cirka 5 minuter men kom upp i den nivå skummet hade innan luftningen stängdes av 
redan efter 15 minuter efter att luftningen åter igen startats. Utifrån denna erfarenhet 
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ändrades värdet för maximal luftning tillbaka till 25 %. Trots 100 % luftning kom 
syrehalten endast upp till 2,5 mg/l vilket styrker teorin om att det är lättare att få upp 
syrehalten då rejektvattnet är utspätt och därmed har lägre ammoniumhalter. 

020416 

Prov togs ut vid slutet av luftningssekvensen för att se huruvida nitrifikation hade skett 
utifrån de ingångsvärden som normalt brukar föreligga, se bilaga 2. 

020426 

För att öka halten suspenderat material i behandlingsbassängen pumpades slam från 
returslamfördelningen till behandlingsbassängen. Volymen överpumpat slam var cirka 
35 m3 och det hade en halt suspenderat material på cirka 5 700 mg/l. För att behålla en 
större del av mikroorganismerna i behandlingsbassängen ändrades den volym som 
behålls till nästa cykel från 123 till 176 m3 samtidigt som överskottsslam från botten 
inte längre togs ut. 
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7. Resultatdiskussion 

7.1 Utvärdering av parametrar 

Nedan följer en diskussion kring de olika parametrar som varierats och analyserats. 

7.1.1 Syrehalt 

För att få nitrifikationen att fungera bra måste syrehalten i rejektvattnet vara hög. Det 
var dock mycket svårt att få tillräckligt hög syrehalt utan att det bildades massor av 
skum som orsakade översvämning. Till följd av detta var lufttillförseln tvungen att 
minskas och därigenom minskade syrehalten i rejektvattnet. När syrehalten minskade, 
minskade även nitrifikationshastigheten. 
 
Vissa försök tyder på att luftningskapaciteten är för låg för de höga 
ammoniumkoncentrationerna. Trots 100 % luftning gick det inte att få upp syrehalten 
till det önskade värdet på 3 mg/l, endast 2,5 mg/l uppnåddes. Vid utspädning uppnåddes 
det dubbla värdet på syrehalten. Som resultat av studierna av syrehalten kan konstateras 
att halten i behandlingsbassängen är för låg och att den inte går att få upp till önskad 
nivå utan att späda rejektvattnet.  
 
Försöken visade att nitrifikationen fungerade bra vid lång luftningstid. Den långa 
luftningstiden är dock inte praktiskt möjlig i längden eftersom stora mängder 
rejektvatten då måste bräddas. 

7.1.2 Skumning 

Försök för att minska skumningen, som uppstår av luftningen, har gjorts. Ett 
skumdämpande medel, vegetabilisk olja, har tillsats. Detta medel doserades i 
utjämningsbassängen, men flyttades till att doseras i behandlingsbassängen. Flytten av 
doseringspunkten gjordes eftersom skumdämpningsmedlet ibland följde med det 
bräddade rejektvattnet ut. 
 
Skumbildningen minskar med ökad mängd tillsatt skumdämpningsmedel. Mängden 
tillsatt skumdämpningsmedel har ökats, men problemet med skumning kvarstår. Som 
mest har 0,7 liter skumdämpningsmedel tillsatts per cykel. På grund av kostnaden för 
skumdämpningsmedel har inte mer medel tillsatts per cykel. 
 
För att minska skumningen har även försök gjorts med olika luftningssätt. När mycket 
skum har bildats har luftningen stängts av. Då sjunker skummet snabbt undan, men det 
återkommer snart till samma mängd som tidigare så fort luftningen startas igen. 
 
När luckorna till reaktorn är stängda bildas ett övertryck i reaktorn vid hög lufttillförsel. 
Detta kan eventuellt öka skumbildningen. Luckorna har oftast hållits öppna under 
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försök med variation av luftningen. Okulär bedömning av mängden skum vid öppna 
eller stängda luckor tyder på att mängden skum minskar något då luckorna hålls öppna. 

7.1.3 Temperatur 

Temperaturen har varit förhållandevis konstant när endast rejektvatten från 
centrifugerna har använts. Temperaturen har då legat på mellan 25 och 30 ºC. När även 
rejektvatten från den mekaniska förtjockaren har behandlats har temperaturen sjunkit 
någon grad. Då rejektvattnet spätts ut med vatten från biosteget, utgående vatten eller 
slam från returslamfördelningen har temperaturen varit något lägre men den har aldrig 
varit under 20 ºC. Det kan konstateras att temperaturen teoretiskt ligger på en utmärkt 
nivå för att nitrifikation ska inträffa, se bilaga 2. Därför har temperaturen inte varierats 
och dessutom skulle en variation av temperaturen utan att variera övriga parametrar vara 
näst intill omöjlig. 

7.1.4 Alkalinitet och pH 

pH-värdet har alltid ökat något i början av luftningsfasen för att sedan sjunka om 
nitrifikation sker. Är det tillräckligt hög syrehalt i rejektvattnet under en längre tid 
sjunker pH-värdet snabbt. När pH-värdet sjunker under nitrifikationen minskar 
alkaliniteten. En hög alkalinitet är avgörande för att fullständig nitrifikation ska ske. 
Inledningsvis under en cykel ligger pH-värdet högt i behandlingsbassängen, mellan 8 
och 8,5, vilket även alkaliniteten gör, 3000 till 4000 mg HCO3

-/l, se bilaga 2. Detta ger 
goda förutsättningar för nitrifikation. Enligt teorin är optimalt pH-värde mellan 7,5 och 
8,5 men kan sjunka något vid höga ammoniumhalter vilket föreligger här. Under cykler 
då nitrifikation sker sjunker pH till mellan 6 och 7 beroende på hur mycket kalk som 
tillsätts. Alkaliniteten sjunker till runt 1000 mg HCO3

-/l för att sedan öka om kalkning 
sker. 

7.1.5 Kalkning 

För att höja alkaliniteten under nitrifikationen så att processen inte stannar upp tillsätts 
kalk när pH-värdet blir för lågt. pH-värdet har flera gånger varit för lågt och kalkning 
har satts in, se bilaga 2. Ett problem har varit att kalken inte har löst sig tillräckligt 
snabbt och då har pH-värdet fortsatt att sjunka. En följd av detta problem har varit att 
den olösta kalken har sedimenterat. Samma problem har funnits i biosteget och där har 
kalken bytts ut mot en finkornigare kalk som löser sig snabbare. Någon annan sorts kalk 
har inte testats i rejektvattenbehandlingen. 

7.1.6 Ammonium 

Inkommande halt av ammonium är hög, runt 1000 mg/l. Ammoniumhalten har sjunkit 
något under de kortare luftningstiderna, från cirka 700-800 mg/l till ungefär 500 mg/l, 
vilket ger en procentuell reduktion på cirka 40 %, se bilaga 2. Under den riktigt långa 
luftningstiden, 25 timmar, sjönk ammoniumhalten från 776 till 120 mg/l det vill säga en 
reduktion på 85 %, se bilaga 2. Enligt teorin bildas ammoniak vid höga halter av 
ammonium, över 400 mg/l, samtidigt som pH-värdet är högt. Vid pH-värden över 8 
övergår viss del av ammoniumet till ammoniak. 
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7.1.7 Nitrit 

Nitrithalterna har ökat till höga halter under luftningen. Däremot har de inte börjat 
sjunka efter en stund, alltså föreligger nitritackumulering, vilket kan hämma den 
fortsatta processen. Enligt teorin är risken för nitritackumulering större vid låga halter 
av syre och vid temperaturer över 25 °C i rejektvattnet. Med största sannolikhet beror 
nitritackumuleringen på den låga syrehalten. Det har varit mycket problem med 
analysen av nitrithalten, vilket har gett en del opålitliga resultat. Vid luftningens start 
har halterna i rejektvattnet legat på cirka 200 mg/l för de prover som analyserats med 
Aquatec och på cirka 30 mg/l för de prover som analyserats med HACH, efter 
luftningen har halterna legat på 400-600 mg/l för de prover som analyserats med 
Aquatec och på cirka 80 mg/l för de prover som analyserats med HACH, se bilaga 2. 
Det går inte att dra några slutsatser kring vilken nitrithalt som finns i rejektvattnet 
eftersom två olika analysmetoder som ger olika resultat använts. Samma prov har inte 
analyserats med båda metoderna. Slutsatsen att halten ökar kan däremot dras. Enligt 
teorin bildas salpetersyrlighet vid höga halter nitritkväve samtidigt som pH-värdet är 
lågt, vilket det ibland är mot slutet av luftningssekvensen. Halten salpetersyrlighet har 
inte varit möjlig att bestämma men det finns alltså risk för att salpetersyrlighethalten är 
hög i reaktorn. 

7.1.8 Nitrat 

Nitrathalten har varit låg genom alla försök. Detta tyder sannolikt på att 
nitrifikationsprocessen inte har omvandlat nitrit till nitrat. Ibland har nitrathalten varit 
negativ vilket kan härledas till problem med analysutrustningen och därigenom 
opålitliga värden. De uppmätta värdena av halten nitrat i rejektvattnet är för osäkra för 
att kunna dra några slutsatser utifrån dem, se bilaga 2. 

7.1.9 Suspenderat material 

Halten av suspenderat material i reaktorn har varit förhållandevis konstant. De 
variationer som förekommit har inte följt någon trend. Halterna i behandlingsbassängen 
har legat på cirka 3000-4000 mg/l. Efter tillsats av slam ökade halten till cirka 8000 
mg/l, se bilaga 2. Enligt teorin är hög halt suspenderat material inte fördelaktig om mer 
slam pumpas bort från reaktorn när slamhalten ökar. När halten suspenderat material 
ökades, minskades samtidigt uttaget av slam och den högre slamhalten kunde utnyttjas i 
reaktorn. På detta sätt blir inte en högre slamhalt ofördelaktig utan snarare det motsatta. 

7.1.10 Sedimenteringsegenskaper 

Slammets sedimenteringsegenskaper har varit dåliga. Efter en timmes sedimentering har 
det inte blivit mer än 5 % vattenfas, alltså en slamvolym på 950 ml/l. När det finns 
mycket olöst kalk i vattnet bildas det även en fas av sedimenterat kalk på botten. Efter 
tillsats av slam från returslamfördelningen förbättrades sedimenteringsegenskaperna 
avsevärt. Efter en timmes sedimentering var slamvolymen 420 ml/l, se bilaga 3. 
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7.1.11 Cykeltid 

Den totala cykeltiden påverkas mycket av hur lång tid som behövs för 
luftningssekvensen. Ska denitrifikation ske måste även en lång sekvens med syrefria 
förhållanden läggas till, vilket skulle förlänga cykeltiden. Resterande sekvenser i cykeln 
påverkar cykeltiden i mindre utsträckning. I första hand bör hänsyn tas till önskad 
reduceringsgrad av kväve när cykeltiden bestäms. Hänsyn måste även tas till volymen 
rejektvatten som produceras. Cykeltiden bör inte vara längre än att allt rejektvatten kan 
behandlas med gällande storlek på behandlingsbassäng. En cykeltid längre än 10 
timmar fungerar inte med denna anläggning utan att bräddning sker. Om även allt 
rejektvatten från den mekaniska förtjockaren ska behandlas måste tiden minskas. 
Mängden rejektvatten från centrifugerna är ungefär 100 m3/dygn och den mekaniska 
förtjockaren producerar cirka 150 m3/dygn. 

7.1.12 Polymerer 

Polymerer som används i centrifugerna för att förbättra avvattningen av slammet kan 
eventuellt påverka skumbildningen. Detta är en kvalificerad gissning som antytts från 
flera håll, det finns dock inte några teoretiska belägg för detta. Olika polymerer har 
testats, utanför examensarbetets ramar, för att få ett bättre rejektvatten och på så vis 
eventuellt minska skumbildningen. 

7.2 Sammanfattning av resultat 

Försök och analyser visar att: 
 
• Syrehalten inte går att få upp till önskad nivå. 
 
• Ammoniumhalten är för hög för att nitrifierarna under nuvarande förhållanden ska 

kunna oxidera all ammonium till nitrit och nitrat. 
 
• Nitrit ackumuleras på grund av för låg syrehalt och hämmar därmed 

nitrifikationsprocessen. 
 
• Den höga ammoniumhalten bidrar till hög ammoniakhalt, vilken hämmar 

nitrifikationsprocessen. 
 
• Kalkningen ökar inte alkaliniteten i den utsträckning som förväntas eftersom den 

använda kalken har svårt för att lösa sig i rejektvattnet. 
 
• Skumningen ökar vid ökad luftning och därmed kan inte maximal luftning tillåtas. 
 
• Temperaturen är optimal för nitrifikation. 
 
• Mycket lite nitrat bildas eftersom syrehalten är så låg. 
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7.3 Styrkor och svagheter med aktuell rejektvatten-
anläggning 

• En styrka med SBR-reaktorn på Sundets avloppsreningsverk är att den är 
överbyggd, vilket hindrar lukten från att sprida sig till omgivningen. 

 
• Det är svårt att få tillräckligt hög syrehalt i rejektvattnet under luftningssekvensen. 

Eventuellt är kapaciteten hos luftningsutrustningen för låg för att kunna få upp 
syrehalten tillräckligt högt när ammoniumhalten är hög. 

 
• En stor svaghet är att det bildas stora mängder skum under luftningssekvensen, 

vilket kan orsaka översvämning.  
 
• SBR-reaktorn på Sundets avloppsreningsverk är, delvis på grund av allt skum som 

bildas, underdimensionerad för att tillräcklig reduceringsgrad ska kunna uppnås utan 
att bräddning sker.  

 
• Även utjämningsbassängen är underdimensionerad eftersom rejektvatten från 

centrifugerna kommer periodvis och en viss längd på cykeltid i reaktorn krävs. 
Därför kan rejektvatten inte pumpas över dit så ofta som det skulle behövas. 

 
• Tömningsanordningen är inte bra då det inte går att styra tömningen steglöst 

eftersom tömningspunkterna finns på förutbestämda nivåer.  
 
• Eftersom det inte finns on-linemätning av ammonium, nitrit och nitrat är det svårt 

att styra processen. Dessa instrument orsakar dock extra arbete med rengöringen av 
dem. 

 
• På grund av att centrifugerna inte går hela tiden blir det ibland längre pauser mellan 

cyklerna i SBR-reaktorn. Detta är en svaghet eftersom bakterierna tar längre tid på 
sig för att komma igång efter dessa pauser än om cykler hade gått kontinuerligt. 

 
• Nivåmätaren i behandlingsbassängen har en svaghet eftersom den sätts igen av kalk, 

detta leder till underskattning av nivån i behandlingsbassängen.  
 
• Att reaktorn är överbyggd kan vara en svaghet då det bildas ett övertryck i reaktorn 

under luftningen som möjligtvis kan påverka och öka skumbildningen. 
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8. Slutsatser 
Utgående från litteraturstudie och fullskaleförsök lämnas följande förslag till 
vidareutveckling av befintlig anläggning: 
 
• On-linemätning av ammonium, nitrit och nitrat bör införas för att enklare kunna 

styra processerna.  
 
• För att förbättra reningsresultatet bör denitrifikation införas, då kvävebelastningen 

på recipienten minskas med denna åtgärd. Denitrifikation är dessutom 
alkalinitetshöjande, vilket minskar behovet av kalktillsats. Inympningen av 
nitrifierande bakterier till biosteget skulle möjligen inte bli lika effektiv om 
denitrifikation i SBR-reaktorn införs.  

 
• Idag doseras kalk som löser sig långsamt i rejektvattnet, detta gör att kalken 

sedimenterar på botten istället för att utnyttjas direkt för att höja alkaliniteten. Detta 
kalk skulle kunna bytas ut mot en mer lättlöslig variant och på så vis kunna utnyttjas 
bättre.  

 
• En ökning av behandlingsbassängens volym tillåter utspädning av rejektvatten. Då 

kan ammoniumkoncentrationen sänkas och göra det lättare för bakterierna att 
nitrifiera. 

 
• En driftstrategi, där inga pauser inträffar mellan SBR-cyklerna, bör införas. Detta 

för att mikroorganismerna nitrifierar bättre om de får arbeta kontinuerligt. 
 
• Större mängder skumdämpningsmedel bör doseras för att minska skumbildning. 

Hänsyn bör dock tas till kostnaden för skumdämpningsmedel. 
 
• En nivåmätare som inte kan sättas igen eller på annat sätt påverkas av kalkningen 

bör installeras i behandlingsbassängen. 
 
Följande förslag kräver mer övergripande förändringar: 
 
• Behandlingsbassäng och utjämningsbassäng bör byggas större så att allt rejektvatten 

kan behandlas utan att det skummar över samt att luftningstiden ska kunna ökas 
eller mindre satser behandlas utan att det bräddar från utjämningsbassängen. 

 
• En annan åtgärd för att säkerställa att allt rejektvatten ska kunna behandlas är att ha 

två behandlingsbassänger som alterneras. Då kan mindre mängder behandlas åt 
gången och en större del rejektvatten kan behållas till nästa cykel. 

 
• Luftningsutrustningens kapacitet bör ökas så att syrehalten i reaktorn kan nå värdet 

3 mg/l. 
 
• För att undvika övertryck i reaktorn och därmed eventuellt ökad skumbildning bör 

reaktorn vara öppen. En viss ökad luktolägenhet kan då uppkomma men verket 
ligger så avsides att det inte bör störa nämnvärt.  
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• Tömningsmekanismen bör vara av steglös typ så att inte nivåerna på 

utsläppspunkterna styr tömningen. Dessutom bör tömning ske från ytan vilket 
säkerställer att slammet behålls i reaktorn. Möjlighet till tömning från botten bör 
finnas kvar så att tömning av överskottsslam kan ske om halten suspenderat material 
blir för hög. 

 
Inget lämpligt driftsätt har kunnat föreslås eftersom nitrifikation inte skett i tillräckligt 
stor utsträckning på grund av att syrehalten varit för låg. 
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9. Förslag till fortsatta försök 
Vid avslutandet av detta examensarbete påbörjades försök med ökad slamhalt i SBR-
reaktorn. För att öka slamhalten pumpades slam över från biosteget. På detta sätt 
inympades rikligt med nitrifierare till processen och slamhalten ökade med 100 %. För 
att nitrifikationen skulle komma igång snabbare påbörjades luftningen redan under 
fyllning av reaktorn. Mängden behandlat rejektvatten per cykel ändrades också. Endast 
cirka 10 % byttes ut till nästföljande sats och på detta sätt minskades halten ammonium 
i reaktorn, vilket borde underlätta för nitrifierarna att oxidera det ammonium som finns 
till nitrit och nitrat. Efter att detta gjorts syntes det tydligt på driftdatorn att pH-värdet 
sjönk under varje cykel, se diagram 9.1. Detta tyder på att alkaliniteten har sjunkit och 
alltså att nitrifikation har skett. 
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Diagram 9.1 SBR-cykel sedan slamhalten ökats samt med luftning under fyllning. 
 
Fortsatta försök bör göras på anläggningen då slamhalten är hög. Sannolikt går det att 
öka nitrifikationen ytterligare med ökad luftning. Då måste troligtvis även mer 
skumdämpningsmedel tillsättas. Även cykeltiderna kan behöva förändras. Ett mål skulle 
vara att kunna lufta i så stor utsträckning att syrehalten i rejektvattnet kan hållas på 
minst 3 mg/l. Troligtvis är lösningen på problemet, med att få en fungerande 
nitrifikation, nära i och med tillsatsen av slam från biosteget. Därför upplevs det som 
viktigt att fortsätta med försök utifrån detta. 
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Bilaga 1. Begreppsförklaring/ordlista 
A aerob Om en process eller organism som fordrar tillgång 

till fritt syre (Nationalencyklopedin). 
 aktivt slam Aktivt slam är en blandning av mikroorganismer 

och den "föroreningsmat" som de ännu inte hunnit 
äta upp (Karlstad kommun, 2002). 

 aktivslamsteg Det biologiska reningssteget i 
avloppsreningsverket, även kallat biosteget. 

 alkalinitet Alkalinitet i avloppsvatten kommer från närvaron 
av bland annat hydroxider och karbonater. 
Alkaliniteten hjälper till att stå emot pH-
förändringar orsakade av syratillsats (Metcalf & 
Eddy, 1991). 

 ammonium NH4
+ 

 anaerob Om en process eller organism som inte fordrar 
tillgång till fritt syre (Nationalencyklopedin). 

 assimilativ (assimilation) Upptagning eller omvandling av ett ämne i 
organismen (Nationalencyklopedin). 

 autotrofa bakterier Bakterier som använder oorganiskt kol för att 
bygga upp cellmassa. 

B biomassa Vikten av all levande substans, det vill säga den 
sammanlagda vikten av alla levande organismer 
inom ett visst område (Nationalencyklopedin). 

 biosteg Se aktivslamsteg. 
 BOD Biochemical oxygen demand, biokemisk 

syreförbrukare. BOD mäts genom att ett 
vattenprov innesluts i ett tätt kärl under 7 dygn 
och i en temperatur av 20 °C. Mängden av i 
vattnet löst syre mäts före och efter. Skillnaden är 
hur mycket syre som förbrukas i provet genom 
biologisk oxidation. Resultatet utgör alltså ett 
mått på förekomst av organiska föroreningar och 
på närvaro av bakterier (Nationalencyklopedin). 

C COD Chemical oxygen demand, kemisk 
syreförbrukare. Ett mått på förekomsten av 
organiskt material i vatten. Mäts genom att ett 
oxidationsmedel tillsätts vattenprovet varvid 
främst organiska ämnen oxideras . Förhållandet 
mellan biokemisk syreförbrukning och kemisk 
syreförbrukning kan i vissa sammanhang 
användas som ett mått på om vattnet innehåller 
giftiga ämnen (Nationalencyklopedin). 
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D dekantering Avtappa en klar vätska från ytan i en 
sedimentationsbassäng för att avskilja 
bottensatsen. 

 dikväveoxid Även kallat lustgas, N2O. 
 dissimilativ (dissimilation) Det samma som katabolism, metabolisk 

nedbrytning av ämnen i celler, motsatts till 
assimilation (anabolism) (Nationalencyklopedin).

 DynaSandfilter Sandfilter där reningen av filtersanden sker 
kontinuerligt. 

E elektronacceptor Kemisk förening med tendens att helt eller delvis 
ta åt sig elektroner från eller dela flera elektroner 
med en annan elektronacceptor 
(Nationalencyklopedin). 

 enzym Ämne som katalyserar kemiska reaktioner i 
levande organismer (Nationalencyklopedin). 

F fermenterare (fermentation) Metabola förlopp hos framför allt 
mikroorganismer där organiska föreningar är både 
elektrondonator och -acceptor 
(Nationalencyklopedin). 

 fri ammoniak NH3 

G gränsvärde Ett värde som aldrig får överskridas (Kjessler & 
Mannerstråle AB, 2000). 

H heterotrofa bakterier Bakterier som har förmågan att syntetisera 
cellmaterial med organiska föreningar som 
kolkälla (Nationalencyklopedin). 

J järnsulfat FeSO4 - fällningskemikalie 
K koldioxid CO2 

 kolloidala partiklar (kolloid) Ämnen som är mycket finfördelade i ett annat 
medium. Storleksordningen är 1 nm-1 µm. Mer 
generellt kan man betrakta även tunna 
vätskefilmer och tunna långa fibrer som kolloider 
det vill säga strukturer där minst en dimension är i 
rätt storleksordning. Är elektriskt ledande 
(Nationalencyklopedin). 

 konduktivitet Ett materials förmåga att leda elektrisk ström 
(Nationalencyklopedin). 

 kvävgas N2 

L lakvatten Det förorenade vatten som bildas då regnvatten 
passerar genom (lakar ur) ett upplag. 

M metabolisk aktivitet Aktivitet sammanhängande med 
ämnesomsättningen (Nationalencyklopedin). 
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 mikroorganismer Organism som är osynlig för blotta ögat, det vill 
säga någon tiondels millimeter. Till 
mikroorganismerna räknas bakterier, encelliga 
alger, jästsvampar, mikroskopiskt små svampar 
och protozoer (Nationalencyklopedin). 

N nitrat NO3
- 

 nitrit NO2
- 

 Nitrobacter Nitritoxiderande bakterier. 
 nitrosamin R2N-NO där R är allt från en metylgrupp till 

större cykliska föreningar 
(Nationalencyklopedin). 

 Nitrosomonas Ammoniumoxiderande bakterier. 
P pe Personekvivalenter 

 pH Minuslogaritmen av vätejonkoncentration i en 
lösning, ett mått på hur sur eller basisk en lösning 
är. 

 primärslam Slam från mekanisk rening. 
R rejektvatten Vatten från förtjockare och centrifuger. 

 returslam Slam från biologisk rening som återpumpas till 
biostegets inlopp för att på nytt medverka i 
reningsprocessen. 

 riktvärde Värde som om det överskrids mer än tillfälligt, 
skall föranleda de åtgärder som behövs för att 
förhindra att överskridandet upprepas (Kjessler & 
Mannerstråle AB, 2000). 

S salpetersyrlighet HNO2 

 SBR Sequencing batch reactor, satsvis biologisk 
rening. 

 slamhalt Kan anges som en viss slamvolym, ml/l, eller 
slammängd, mg/l. 

 slamålder Den tid som slammet i medeltal befinner sig i 
biosteget, förhållandet mellan den i det biologiska 
reningssystemet befintliga slammängden och den 
per dygn bortförda slammängden. 

 stökiometri Läran om de mängdförhållanden vari ämnen 
kemiskt reagerar med varandra 
(Nationalencyklopedin). 

 suspenderat material Fast ämne uppslammat i en vätska 
(Nationalencyklopedin). 

T torrsubstans Det som återstår av ett analysprov eller en 
organism sedan vattnet avlägsnats, förkortas TS 
(Nationalencyklopedin). 

V VSS Volatile suspended solids, flyktigt suspenderat 
material. 
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Ö överskottsslam Bildas vid aktivslamprocessen och är det slam 
som borttas ur bioprocessen. 
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Bilaga 2. Mätvärden och analysresultat 
Tabell 1. Mätvärden och analysresultat. 
datum tid plats temp (°C) Syrehalt 

(mg/l)
pH Susp. halt (mg/l)

02-02-05 07:30 ink 25,5 0,05 7,67 1700
02-02-05 08:50 SBRluft0 23,0 0,04 8,15
02-02-05 09:50 SBRluft50 25,5 0,50 8,25
02-02-05 10:40 SBRluft100 25,6 0,50 8,38
02-02-05 11:35 SBRluft150 25,7 1,80 8,40
02-02-05 12:15 SBRluft200 25,9 1,50 8,38
02-02-05 13:00 utg1 24,3 0,07 8,34 3860
02-02-05 14:10 utg2 24,9 0,06 8,59 9366
02-02-05 14:15 utgslam 24,7 0,05 8,60 550
02-02-06 12:40 SBRluft190 27,0 0,60 8,42
02-02-06 13:20 SBRluft230 27,2 2,00 8,43
02-02-14 07:25 ink 29,4 0,05 7,84
02-02-14 08:35 SBRluft0 25,6 0,04 8,23
02-02-14 10:05 SBRluft90 26,5 0,50 8,29
02-02-14 11:35 SBRluft180 26,5 2,20 8,44
02-02-14 13:05 SBRluft270 26,5 8,41
02-02-14 14:30 SBRluft360 26,5 8,47
02-02-14 15:55 utg 
02-02-25 13:30 SBRluft0 27,0 0,14 8,06 3700
02-02-26 fm SBRluft720 7,30 2433
02-02-26 em SBRluft0 7,86 3700
02-02-27 fm SBRluft720 6,38 2900
02-02-28 11:10 SBRluft0 24,7 0,10 7,68 3300
02-02-28 kväll SBRluft720 6,32 3400
02-03-04 10:00 SBRluft0 26,7 0,06 7,78 3500
02-03-04 kväll SBRluft720 7,00 3750
02-03-07 09:10 SBRluft0 24,9 0,13 7,73 2850
02-03-07 kväll SBRluft720 7,08 5200
02-03-13 07:20 ink 7,91 1350
02-03-13 07:50 SBRluft0 27,6 0,05 7,81 2628
02-03-13 09:55 SBRluft130 27,7 0,50 7,99 5150
02-03-13 11:50 SBRluft245 27,6 0,10 7,75 3850
02-03-13 14:00 SBRluft375 27,5 0,06 7,51 4150
02-03-13 15:55 SBRluft495 27,4 0,08 7,16 5950
02-03-13 16:55 SBRluft555 27,4 0,14 7,02 6850
02-03-13 17:55 SBRluft615 27,4 0,19 6,97 7800
02-03-13 18:50 SBRluft670 27,4 0,26 6,93 8350
02-03-13 19:20 SBRluft715 27,3 0,31 6,90 8250
02-03-14 08:40 SBRluft1455 27,2 3,85 6,63 15850
02-03-25 10:00 SBRluft360 
02-04-09 08:10 SBRluft0 21,7 0,10 8,30 6600
02-04-09 10:10 SBRluft120 24,0 4,70 8,40 3750
02-04-09 12:10 SBRluft240 24,0 2,53 8,32 3450
02-04-09 14:10 SBRluft360 24,1 0,25 8,14 5650
02-04-16 12:20 SBRluft360 29,0 0,00 8,16 4400
02-04-29 13:00 SBRluft0 8300
02-04-30  ink 8,09 600
02-05-15  ink 900
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datum tid plats tot-N 
(mg/l)

N-NH4 
(mg/l)

NO3+NO2
(mg/l)

N-NO3 
(mg/l) 

N-NO2
(mg/l)

02-02-05 07:30 ink 601 0,5 0,1 0,5
02-02-05 08:50 SBRluft0 753 0,3 0,0 0,3
02-02-05 09:50 SBRluft50 878 0,5 0,1 0,4
02-02-05 10:40 SBRluft100 731 0,5 0,1 0,5
02-02-05 11:35 SBRluft150 494  
02-02-05 12:15 SBRluft200 537  
02-02-05 13:00 utg1 601  
02-02-05 14:10 utg2 723  
02-02-05 14:15 utgslam 602  
02-02-06 12:40 SBRluft190  
02-02-06 13:20 SBRluft230  
02-02-14 07:25 ink 0,9  
02-02-14 08:35 SBRluft0 0,2  
02-02-14 10:05 SBRluft90 0,2  
02-02-14 11:35 SBRluft180  
02-02-14 13:05 SBRluft270  
02-02-14 14:30 SBRluft360  
02-02-14 15:55 utg 5,8  
02-02-25 13:30 SBRluft0 540 816  
02-02-26 fm SBRluft720 885 513 17 450
02-02-26 em SBRluft0 817 715 19 180
02-02-27 fm SBRluft720 510 59 414
02-02-28 11:10 SBRluft0 752 532 111 196
02-02-28 kväll SBRluft720 820 560 142 356
02-03-04 10:00 SBRluft0 855 449 5 646
02-03-04 kväll SBRluft720 909 790 48 236
02-03-07 09:10 SBRluft0 898 782 58 260
02-03-07 kväll SBRluft720 932 556 153 600
02-03-13 07:20 ink 838 1218  
02-03-13 07:50 SBRluft0 798 776  
02-03-13 09:55 SBRluft130 760 770 91 244
02-03-13 11:50 SBRluft245 592 443 -40 483
02-03-13 14:00 SBRluft375 498 522 -18 540
02-03-13 15:55 SBRluft495 440 529 -44 573
02-03-13 16:55 SBRluft555 453 511 -113 624
02-03-13 17:55 SBRluft615 451 628 -65 693
02-03-13 18:50 SBRluft670 414 599 -64 663
02-03-13 19:20 SBRluft715 443 617 38 579
02-03-14 08:40 SBRluft1455 120 852 -28 880
02-03-25 10:00 SBRluft360 969 160 -60 220
02-04-09 08:10 SBRluft0 999 861 0 32,5
02-04-09 10:10 SBRluft120 920 781 16,7 57,5
02-04-09 12:10 SBRluft240 893 695 49 95
02-04-09 14:10 SBRluft360 930 665 17,9 82,5
02-04-16 12:20 SBRluft360 947 18,6 27,5
02-04-29 13:00 SBRluft0  
02-04-30  ink  
02-05-15  ink 865  
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datum tid plats Alkalinitet 
(mg HCO3

-/l)
tot-P (mg/l) Kalkdosering

02-02-05 07:30 ink 2767 38,6
02-02-05 08:50 SBRluft0 3434
02-02-05 09:50 SBRluft50 3509
02-02-05 10:40 SBRluft100 3711
02-02-05 11:35 SBRluft150 3635
02-02-05 12:15 SBRluft200 4377
02-02-05 13:00 utg1 3774 69,3
02-02-05 14:10 utg2 4025 51,5
02-02-05 14:15 utgslam 3698 28,4
02-02-06 12:40 SBRluft190 
02-02-06 13:20 SBRluft230 
02-02-14 07:25 ink 
02-02-14 08:35 SBRluft0 
02-02-14 10:05 SBRluft90 
02-02-14 11:35 SBRluft180 
02-02-14 13:05 SBRluft270 
02-02-14 14:30 SBRluft360 
02-02-14 15:55 utg 
02-02-25 13:30 SBRluft0 3300
02-02-26 fm SBRluft720 960  
02-02-26 em SBRluft0 2870 Ja
02-02-27 fm SBRluft720 380  Ja
02-02-28 11:10 SBRluft0 1940
02-02-28 kväll SBRluft720 1220
02-03-04 10:00 SBRluft0 2210
02-03-04 kväll SBRluft720 500
02-03-07 09:10 SBRluft0 2640
02-03-07 kväll SBRluft720 650
02-03-13 07:20 ink 4400
02-03-13 07:50 SBRluft0 2800
02-03-13 09:55 SBRluft130 2600
02-03-13 11:50 SBRluft245 3450
02-03-13 14:00 SBRluft375 2365
02-03-13 15:55 SBRluft495 2767 Ja
02-03-13 16:55 SBRluft555 2868 Ja
02-03-13 17:55 SBRluft615 3119 Ja
02-03-13 18:50 SBRluft670 1384 Ja
02-03-13 19:20 SBRluft715 2088 Ja
02-03-14 08:40 SBRluft1455 9107 Ja
02-03-25 10:00 SBRluft360 7960
02-04-09 08:10 SBRluft0 4657
02-04-09 10:10 SBRluft120 3277
02-04-09 12:10 SBRluft240 3228
02-04-09 14:10 SBRluft360 2760
02-04-16 12:20 SBRluft360 4362
02-04-29 13:00 SBRluft0 
02-04-30  ink 2640
02-05-15  ink 4171
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Tabell 2. Analysvärden av rejektvatten från centrifug och mekanisk förtjockare. 
plats Centrifug Mekanisk 

förtjockare
datum 02-02-08 2002-02-08

N-NH4 (mg/l) 1020 28

Alkalinitet (mg HCO3
-/l) 4629 382

COD (Cr) (mg/l) 4600 1700

BOD7 (mg/l) 1700 680

TOC (mg/l) 840 350
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Bilaga 3. Sedimenteringsprov 
Tabell 1. Sedimenteringsprov inkommande, 020313. 
Tid (min) Slamvolym (ml) Bottensed. volym (ml)  
10 950 0
30 950 0
60 950 0
 
Tabell 2. Sedimenteringsprov vid luftstart, 020313. 
Tid (min) Slamvolym (ml) Bottensed. volym (ml)  

10 950 25
30 950 25
60 950 25
 
Tabell 3. Sedimenteringsprov vid luftslut, 020313. 
Tid (min) Slamvolym (ml) Bottensed. volym (ml)  

10 975 60
30 950 50
60 950 50
 
Tabell 4. Sedimenteringsprov vid luftstart, 020429. 
Tid (min) Slamvolym (ml)  

10 900
15 725
20 650
25 600
30 575
35 520
40 500
60 420
100 350
130 325
 
Värdena från tabell 4 åskådliggörs i diagram 1. 
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Diagram 1. Sedimenteringsprov, 020429. 
 
 
 




