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SAMMANFATTNING 
 
Som ett led i undersökningen av möjligheter till ökad kväverening vid avloppsreningsverket, 
Sjöstadsverket i Karlstad genomfördes under perioden 26 september till 26 november år 2000 
försök med nitrifikation i befintliga aktivslambassänger. 
 
Rapporten innehåller teori samt resultat från försöken med nitrifikation. Därefter studerades 
och analyserades resultat från tidigare utförda nitrifikationsförsök. Målsättningen var att hitta 
en optimal slamålder vid drift med nitrifikation genom att framförallt studera hur 
slamvolymindex varierar vid olika slamåldrar.  
 
Vid försöksstarten minskades överskottsslamuttaget för att i ett första läge höja slamåldern. 
Under hösten gick det inte att höja slamåldern trots att överskottsslamuttaget minskades till ett 
minimalt värde på cirka 5 m3/d. Istället för den förväntade höjningen minskade slamåldern. 
Detta dokumenterades och analyserna pekade på att det ständiga regnet var den huvudsakliga 
anledningen till att försöket misslyckades. Dessutom var slamvolymindex vid försöksstarten 
högt, 260 ml/g. Ett visst samband med en förklaringsgrad, R2, på 44 % mellan 
slamytbelastning över mellansedimenteringsbassängen och slamflykt framkom också. 
 
Det fanns inte några tydliga direkta samband mellan slamålder och slamvolymindex, vilket 
kan ha sin förklaring i stora tillfälliga variationer. Visst samband fanns dock och 
resultatanalysen av tidigare nitrifikationsförsök gav en lämplig slamålder för drift av 
nitrifikation på cirka 6 dygn.  
 
Det insågs också att det var viktigt att hålla en låg slambelastning för att 
nitrifikationsbakterierna skulle kunna vara konkurrenskraftiga jämfört med heterotrofa 
bakterier.  



 

 

 

 
 

ABSTRACT 
 
As one step in the investigations of the possibilities to increase the nitrogen removal at the 
wastewater treatment plant Sjöstadsverket in Karlstad, a nitrification experiment was 
performed during the period 26th of September-26th of November, 2000. The experiment was 
conducted in full scale at the existing activated sludge step. 
 
This Master of Science thesis is divided into two parts. The first part includes theory and 
results from the nitrification experiment. In the second part results from previous nitrification 
experiments performed at Sjöstadsverket are analysed. 
 
The aim of this thesis was to determine an optimal sludge age for the nitrification process at 
Sjöstadsverket. This was supposed to be done primarily by studying the change in sludge 
volume index at different sludge ages. However, during the fall, an increase in sludge age was 
not achieved even though the sludge removed was reduced to a minimum of approximately 5 
m3/d. Instead of the predicted increase, the sludge age decreased. This was investigated and 
the performed analysis indicated that the continuous rain causing high hydraulic loads was the 
main reason for the failure. In addition, at the beginning of the experiment, the value of the 
sludge volume index was high, 260 ml/g. A correlation with R2 of 44 % was found between 
the sludge surface-loading rate over the active sludge sedimentation basin and the sludge 
leaving the biological step. 
 
There were no obvious direct correlations between sludge age and sludge volume index. One 
of the main reasons for that could be high temporary peak values for both parameters. 
However, there was a certain correlation and the analysis of results from previous nitrification 
experiments indicated that a sludge age of approximately 6 days was suitable for 
Sjöstadsverket to maintain nitrification.  
 
The importance of a low sludge load to create a good environment for the bacteria responsible 
for the nitrification in their competition against other microorganisms was also realized.  
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1 INLEDNING 
 
 
1.1  Bakgrund 
 
Kväveutsläpp leder till eutrofiering av vattendrag, sjöar och hav med till exempel 
algblomning och syrebrist som följd. För att uppnå en hållbar utveckling har nya krav på 
utsläpp och rening införts. För avloppsreningsverket, Sjöstadsverket i Karlstad innebär det att 
kväveutsläppen inte får överstiga 15 mg/l (Karlsson, 2001). För att kunna öka kvävereningen 
har ett förslag lämnats in till länsstyrelsen för godkännande. Man har tänkt sig en 
omfördelning av verkets befintliga bassänger för att utöka det biologiska steget och därmed 
kunna driva verket med nitrifikation samt denitrifikation. I avvaktan på att denna skrivelse 
behandlas, undersöks ytterligare en metod.   
 
Professor Rune Bakke vid Högskolan i Telemark, driver ett projekt där man med styrsystem 
varierar lufttillförseln för att i samma bassäng åstadkomma både nitrifikation och 
denitrifikation. I och med styrningen ska kvävereningen öka samtidigt som energiåtgången 
blir minimal (Bakke et al., 1997). Försök har utförts på ett antal fullskaliga anläggningar men 
metoden är fortfarande inte testad på större verk. För implementering av detta koncept på 
Sjöstadsverket har ett förslag lagts fram om en stegvis uppgradering. I ett inledande skede gör 
man försök med ökad slamålder och kartlägger dess påverkan på processen. 
 
 
1.2  Syfte 
 
Utredningen i föreliggande arbete är gjord för att i ett inledningsskede undersöka 
nitrifikationen vid olika slamåldrar och ändringar av slamvolymindex i befintliga 
aktivslambassänger på Sjöstadsverket. Utredningen ska ligga till grund för en eventuell 
framtida implementering av det ovan nämnda konceptet.  
 
Målet med utredningen var att optimera nitrifikationsprocessen under hösten genom att se hur 
mycket slamåldern kunde ökas för att skapa en god miljö för tillväxt av nitrifikationsbakterier 
i befintlig aktivslamprocess utan att skapa problem med dåliga slamegenskaper. I arbetet 
ingick också att analysera gamla mätdata från tidigare nitrifikationsförsök utförda på 
Sjöstadsverket för att med dessa kunna utröna vid vilken slamålder driften av 
nitrifikationsprocessen var optimal under de förutsättningar som då rådde.  
 
 
1.3 Avgränsningar 
 
De geografiska avgränsningarna utgjordes av det biologiska steget på Sjöstadsverket i 
Karlstad. Kväveinnehållet i returslammet försummades vid massbalans runt det biologiska 
steget. Endast kväve in från försedimenteringsbassängen och den mängd kväve som passerade 
det biologiska steget ingick i arbetet. 
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2 LITTERATURSTUDIE  
 
 
2.1  Nitrifikation 
 
Kväve förekommer i avloppsvatten främst i form av ammoniumkväve och organiskt bundet 
kväve. Innehållet av kväve som nitrat och nitrit i ”färskt” avloppsvatten är normalt liten. I en 
vanlig aktivslamprocess enligt kapitel 3.1 omvandlas kväve i proteiner till ammonium och 
ammoniak vilket ger ett ytterligare tillskott till ammoniumkväveposten. 
 
Organiskt bundet kväve och ammoniumkväve är inte önskvärda i det utgående renade 
avloppsvattnet eftersom dessa ämnen förbrukar syre vid nedbrytning. Ammoniumkväve är 
dessutom toxiskt för fisk (Stypka, 1998).  
 
Kvävereduktion kan åstadkommas genom denitrifikation i en syrefri miljö. 
Mikroorganismerna utnyttjar syret i nitrat. Vid denitrifikation reduceras nitrat till kvävgas. 
För omvandling av ammoniumkväve i inkommande avloppsvatten till nitrat måste 
denitrifikationen föregås av nitrifikation (Emanuelsson, 1994).  
 
Vid nitrifikation omvandlar autotrofa bakterier (bakterier som utnyttjar oorganiskt kol som 
kolkälla) i ett första steg ammoniumkväve till nitrit. Därefter tar andra autotrofa bakterier över 
och oxiderar nitrit till nitrat. Nitrifikationen sker enligt nedanstående reaktionsformler 
(Stypka, 1998):  
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
All vätejonsproduktion och den största delen av energin produceras i det första steget (Stypka, 
1998). 
 
 
2.1.1 Faktorer som styr nitrifikationen 
 
De faktorer som styr nitrifikationen är främst (Lind och Nordström, 1986): 
 

• Slamåldern 
• Vattentemperaturen 
• Syrgashalten 
• pH-värdet 
• BOD-belastningen 
• Toxisk inhibering 
 

NH4
+ + 1,5 O2

NO2
- + 0,5 O2 

 NH4
+ + 2 O2 

 NO2
- + 2 H+ + H2O +(250 kJ)  Ammoniumoxiderare 

NO3
- + (75 kJ) Nitritoxiderare 

NO3
- + 2 H+ + H2O + (325 kJ) Totalreaktion  (2.1) 
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Nedan följer en beskrivning av de olika faktorernas inverkan på nitrifikationsprocessen. 
Dessutom redovisas slamegenskaper och slamsvällning i kapitel 2.2. De är viktiga parametrar 
vid optimering av nitrifikation eftersom slamkaraktären kan ändras vid införandet av denna 
process i befintliga aktiv slamanläggningar. Skumbildning kan leda till en osäkerhetsfaktor 
vid beräkningar av slamålder och slamsvällning kan leda till slamflykt och därmed problem 
att höja slamåldern. 
 
Slamåldern 
Nitrifikationsbakterierna tillväxer långsamt. Bakterierna är autotrofa, med det menas att de 
inte använder organiska ämnen utan kolkällan är i stället bland annat koldioxid. Koldioxiden 
reduceras för att ingå i cellmassan och reduktionen sker vid oxidation av organismens 
kvävekälla. Bakterieoxidationen för de två oxidationsstegen sker enligt (Hansson, 1994): 
 

3222275324 10457541097655 COHOHNONOHCHCOONH +++→++ −−+  (2.2) 
 

−−+− ++→++++ 32275233242 40031954400 NOOHNOHCOHCOCOHNHNO  (2.3) 
 
 
Eftersom bakterierna tillväxer långsamt måste slammet ha en relativt hög minsta uppehållstid, 
slamålder, för att inte utarmas på nitrifikationsbakterier.  
 
Temperaturberoende 
Nitrifikationsbakteriernas tillväxthastighet bestämmer gränsvärdet, lägsta slamålder för att 
åstadkomma nitrifikation. Den påverkas starkt av avloppsvattentemperaturen i 
luftningsbassängen. Nedanstående diagram visar en teoretisk bild av erforderlig slamålder i en 
aktivslamprocess för tillväxt av nitrifikationsbakterier under olika temperaturförhållanden. 
 
 

Figur 2.1 Slamålder som funktion av temperatur i avloppsvatten. Teoretisk gräns för 
nitrifikationsbakteriers tillväxt (Emanuelsson, 1994). 

 
 
Vid en temperatur omkring 6-8 °C kan det krävas en slamålder på 14-20 dygn för att 
nitrifikationsbakterierna inte ska förloras. I en ordinär aktivslamanläggning behövs en 
slamålder på cirka 5 dygn för att få nedbrytning av organiska ämnen. Volymen för den 
biologiska behandlingen ökar alltså med en faktor 3 vid införandet av kvävereduktion 
(Emanuelsson, 1994). 
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Sjöstadsverkets lägsta vattentemperatur under perioden juni 1997 – maj 1998 var 11,3 °C 
vilket skulle innebära att den teoretiskt erforderliga medelslamåldern för att åstadkomma 
nitrifikation året runt uppgår till cirka 8,5 dygn.   
 
Syrgashalt 
Koncentrationen löst syre, DO är en av de viktigaste parametrarna vid nitrifikation. För att 
bibehålla nitrifikation krävs att syretillförseln fördelas över hela luftningsbassängen. 
 
Syre förbrukas vid nitrifikation i enlighet med formel 2.1. Ur formeln kan man räkna fram att 
det krävs 4,57 mg syre per mg kväve som oxiderats till nitrat (Bitton, 1999). 
  
pH-värde 
Nitrifikationsbakterier är pH-känsliga. För nitrifikationsbakteriernas överlevnad är optimalt 
pH 7,5 - 8,8. Nitrifikationen upphör helt då pH överstiger 9,6 eller understiger 5 - 5,5 
(Rennerfelt, 1991). I enlighet med reaktionsformel 2.1 produceras förutom nitrat, vätejoner 
som sänker pH i luftningsbassängen.  
 
Avloppsvattnets förmåga att motstå pH förändringar, buffertkapacitet benämns alkalinitet. 
Vätejoner reagerar med vätekarbonatjoner i vattnet varvid koldioxid bildas (Hansson, 1994). 
Omsättning av 1 mol NH4-N ger 2 ekvivalenter H+. Det betyder att vid oxidationen av 1 g 
NH4-N förbrukas 8,7 g HCO3

- enligt: 
 
 
H+ + HCO3

-             CO2 + H2O (2.4) 
 
Vid nitrifikation fås alltså en sänkning av alkaliniteten enligt ovanstående reaktionsformel. Ju 
lägre den kvarvarande alkaliniteten blir desto mer sjunker pH-värdet i vattnet (Rennerfelt, 
1991). 
  
BOD-belastning 
Ju mer lättillgänglig BOD-föda som tillförs det biologiska steget desto mer kommer 
heterotrofa bakterier (bakterier som utnyttjar organiskt kol som kolkälla) som bryter ned 
BOD, att dominera i slammet och förbruka det tillgängliga syret. Det beror på att de 
heterotrofa bakterierna har en högre tillväxthastighet och de konkurrerar därför ut 
nitrifikationsbakterierna (Lind och Nordström, 1986). 
 
Toxisk inhibering 
Nitrifierande bakterier är känsliga även för låga koncentrationer av toxiska ämnen (Water 
Environment Federation, 1994). De mest toxiska ämnena för nitrifierare är cyanid, thiourea, 
fenol, aniliner och tungmetaller (silver, kvicksilver, nickel, krom, koppar och zink). Organiskt 
material är inte direkt toxiskt för nitrifierare men kan hämma dem indirekt vilket kan bero på 
att heterotrofa bakterier orsakar syrebrist (Bitton, 1999). Höga halter av ammonium och 
salpetersyrlighet (HNO2) kan också inhibera nitrifikationsbakterierna (Metcalf och Eddy, 
1991). 
 
 
2.2  Slamegenskaper 
 
Det finns ett kritiskt läge där man inte kan höja slamåldern mer i en aktiv slamanläggning 
utan att få problem med slamhanteringen (Bakke, 2000). Den efterföljande sedimenteringen är 
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av betydelse när det gäller återföringen av aktivt slam. Högsta slamhalt där slamavskiljningen 
fungerar i en sedimenteringsbassäng är beroende av ytbelastning, typ av 
sedimenteringsbassäng och sedimenteringsegenskaper.  
 
Mikroorganismerna i aktivslamprocessen bildar flockar. Det är viktigt att flockarna har en 
god förmåga att sedimentera relativt snabbt. Den producerade biomassan (ett resultat av 
mikroorganismernas oxidation av avloppsvattnets innehåll) kan annars passera ut ur det 
biologiska steget. Det leder till att mer kemikalier måste tillsättas i det kemiska steget samt att 
utgående vatten får en sämre reningsgrad särskilt beträffande kväve. Det är fyra huvudsakliga 
fenomenen som leder till minskad kvalitet på vattnet ut från det biologiska steget beroende på 
slamflykt (Stypka, 1998): 
 

• Slamsvällning beroende på en alltför stor tillväxt av filamentösa organismer 
och/eller bakterier som massproducerar extracellulära polymerer, så kallad viskös 
slamsvällning. 

• Flytslam orsakat av filamentösa organismer som bildar ett skum i 
luftningsbassängen, så kallad filamentös slamsvällning. 

• Pin-flockar som består av små flockpartiklar närvarande i klarfasen efter det att 
slammet har sedimenterat. 

• Flytslam efter sedimentation i sedimenteringsbassängen beroende på producerad 
kvävgas vid denitrifikation.   

 
De två första orsakerna redovisas lite mer ingående nedan. 
 
Ett mått på slammets sedimenteringsegenskaper är slamvolymindex (förkortas SVI). Lägre 
värde är ett tecken på bättre sjunkegenskaper. Normalt värde på slamvolymindex ligger 
omkring 50-100 ml/g medan värden över 150 ml/g indikerar slamsvällning (Svenska 
kommunförbundet och Svenska vatten- och avloppsverksföreningen, 1996). 
 
 
2.2.1 Slamsvällning 
 
Vid aktivslamanläggningar kan det förekomma olika störningar, av vilka det mest besvärande 
är slamsvällning. Det medför att slamvolymen blir mycket större än i normala fall och att man 
i och med detta får problem med reningsprocessen. Detta kan inträffa då man inte lyckas 
upprätthålla en tillräckligt hög halt suspenderande ämnen i luftningsbassängen. En hög halt av 
suspenderade ämnen är mycket viktigt vid drift av nitrifikation eftersom man då behöver en 
hög slamålder (Rennerfelt, 1991). Om mycket slam återförs till luftningsbassängen och 
utflödet ur systemet är marginellt så ökar slamåldern i i det biologiska steget.   
 
Det finns två typer av slamsvällning, filamentös och viskös. Viskös slamsvällning uppstår på 
grund av att bakterier massproducerar extracellulära polymerer (Metcalf och Eddy, 1991). 
Dessa binder vatten så att dess densitet reduceras vilket medför att slammet inte sedimenterar. 
Filamentös slamsvällning uppstår när antalet filamentbildande bakterier är högt. Dessa 
förhindrar sedimentering och kompaktering av slammet. Det finns flera typer av 
filamentbildande bakterier men utmärkande för dem alla är att de består av en kropp med 
utstickande trådformade spröt.  
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Figur 2.2  Skiss på utseende av en filamentös bakterie.  
 
 
Filamenta bakterier förekommer i stort sett i alla aktivslam anläggningar. En viss förekomst är 
till och med gynnande för att de önskvärda flockarna ska få en tillräckligt hög hållfasthet 
(Stenström, 1998). 
 
Orsaken till viskös slamsvällning kan vara fel organisk belastning, överluftning eller toxiska 
ämnen (Metcalf och Eddy, 1991). Det kan även uppstå vid hög organisk belastning i 
kombination med brist av kväve och/eller fosfor (Jenkins et al., 1993). 
 
Filamentös slamsvällning kan bero på: 

• Låga halter näringsämnen (det erfordras ett förhållande av BOD:P:N på 100:5:1 för att 
förhindra slamsvällning  (Jenkins et al., 1993)).  

• Förekomst av svavelföreningar, varierande temperaturförhållanden (Stenström, 1998). 
• Brist på spårelement (Metcalf och Eddy, 1991). 
• Låg halt löst syre i luftningsbassängen (Metcalf och Eddy, 1991). 
• Kraftiga variationer i organisk belastning (Metcalf och Eddy, 1991). 
• Låg slambelastning (Metcalf och Eddy, 1991). 
• Kraftiga flödesfluktuationer (Metcalf och Eddy, 1991). 
• Utformning av anläggningen bland annat sedimenteringsbassängens utformning, 

pumpkapacitet hos returslampumparna och kapacitet hos luftningsutrustningen 
(Metcalf och Eddy, 1991). 

 
 
2.2.2 Skumbildning 
 
I vissa fall kan ett brunt slam bildas i aktivslamprocessen vilket kan vara svårt att kontrollera. 
Orsaken till skumbildningen är vanligtvis den filamentartade bakterien Nocardia. Nocardia är 
en Actinomycet och karakteriseras av grenade filament. Diametern på filamenten är av samma 
storleksordning som bakterier, runt 1µm (Bitton, 1999). Nocardia tillväxer långsamt och finns 
därför främst i lågbelastade anläggningar. Olika ämnen som produceras av Nocardia är orsak 
till skummet. För att bekämpa Nocardia föreslås en sänkning av slamåldern, användning av 
selektorer och klorering (Hultman, 1982). Den effektivaste metoden att förhindra tillväxt av 
Nocardia är att sänka slamåldern eftersom Nocardia tillväxer långsamt och vid höga 
slamåldrar har ett metaboliskt övertag i tävlan om näring under låga belastningar. I ett verk 
som vill åstadkomma nitrifikation är det inte möjligt att sänka slamåldern eftersom tillväxt av 
nitrifikationsbakterier kräver hög slamålder (Stypka, 1998).  
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2.3 Slamflykt 
 
Med slamflykt menas att slam inte sedimenterar i sedimenteringsbassängen. Avskiljningen av 
suspenderad substans vid sedimentering av aktivt slam påverkas bland annat av följande 
faktorer (Lind och Nordström, 1986): 
 

• Ytbelastning: Vid för hög ytbelastning kan det höga flödet orsaka störningar i 
sedimentationen.   

• Slamytbelastning: Vid överbelastning av slam i sedimenteringsbassängen kan 
sedimenteringsprocessen störas. 

• Slamsvällning: Om slammet är volumiöst tar det mycket plats och kan på samma sätt 
som slamytbelastningen leda till att slammet får problem att sedimentera. 

• Pumpkapacitet från mellansedimenteringen: Mycket slam i sedimenteringsbassängen 
kan leda till att pumpkapaciteten inte räcker till. Då ansamlas mer och mer slam. 

• Utformning av bassänger: Fel utformning kan leda till störningar i flödet och orsaka 
virvelbildningar. 
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3 BESKRIVNING AV SJÖSTADSVERKET  
 
Reningsverket är beläget i Karlstad vid Kaplansälven som utgör en gren av Klarälvens östra 
huvudfåra. Klarälven mynnar i norra Vänern. Karlstad är Värmlands residensstad med cirka 
58 000 permanentboende anslutna till avloppsreningsverket. Dessutom kommer cirka 7 000 
studenter samt 6 000 inpendlare till i statistiken. Verket är dimensionerat för 80 000 
personekvivalenter och hade år 1999 en anslutning av 87 123 personekvivalenter, beräknat på 
inkommande mängd BOD7 där den organiska belastningen antas vara 70 g BOD7 per person 
och dygn. 
 
Reningsverket tar emot avloppsvatten från centralorten Karlstad, tätorten Skattkärr samt 
fritidsområdet Skutberget. Det årliga medelflödet till verket är cirka 27 000 m3 per dygn. 
Avloppsvattnet består av hushållsspillvatten, industriellt avloppsvatten samt ovidkommande 
vatten. I medeltal uppgår hushållsspillvattenmängden till cirka 14 500 m3 per dygn, 
industrispillvattenmängden till 550 m3 per dygn och ovidkommande vattenmängden varierade 
mellan 10 400 – 12 350 m3 per dygn beroende på väder- och nederbördsförhållanden. 
Dimensionerande flöde är 25 000 m3 per dygn. I figur 3.1 nedan visas tillrinningen till 
Sjöstadsverket från den 1 januari fram till försökets slut den 26 november 2000. 

 
Figur 3.1 Dygnsmedelflöde till verket från den 1 januari fram till försökets slut den 26 

november år 2000. 
 
Under hösten år 2000 var flödessituationen extrem på grund av rikligt regnande. 
 
 
3.1 Drift- och processbeskrivning 
 
Vid kommunala reningsverk är det främst suspenderad substans, flytande partiklar, organiskt 
material och närsalter såsom kväve och fosfor man behöver avskilja från vattnet. 
Sjöstadsverket i Karlstad är ett trestegs reningsverk med mekanisk, biologisk och kemisk 
rening. Avloppsvattenreningen omfattar dessutom slambehandling. Situationsplan och 
flödesschema över verket visas i figur 3.2 och figur 3.3. 
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Figur 3.2  Situationsplan över Sjöstadsverket. 
 
 
Den rutade objektet i figur 3.2 är kontorsbyggnad. De andra, streckade är pumphus. Den stora 
byggnaden ovanför sandfånget och luftning 1 inhyser både pumpar och gallerrenseri. Feta 
streck är bassängbegränsningar medan de tunnare linjerna utgör skiljeväggar i 
bassängvolymerna. Slambehandlingen består av rötgasanläggning, gasklocka, slamavvattning, 
torrsilos, slamlager och tre slamförtjockare. 
 
Vid införandet av nya metoder och processteg på Sjöstadsverket har bassängvolymerna 
omfördelats och fått nya användningsområden. Det är därför situationsplanen är något rörig. 

Figur 3.3 Flödesschema över Sjöstadsverket (slambehandlingen visas inte detaljerad). 
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I det mekaniska steget avlägsnas föroreningar som direkt kan tas bort med hjälp av galler, 
sandfång samt försedimentering. Steget har två huvudsyften, nämligen att avlägsna partiklar 
som kan orsaka driftstörningar och minska föroreningsbelastningen på övriga reningssteg. 
Primärslammet innehåller partikulära former av organiskt material, fosfor och kväve.  
 
Det organiska materialet som passerar vidare förekommer i löst form eller bundet till partikar 
som är svåra att avlägsna med mekanisk rening. I det biologiska reningssteget tjänar det 
organiska materialet tillsammans med näringsämnen som substrat åt mikroorganismer 
(Hansson, 1994). Organiskt material omvandlas i denna process till koldioxid och vatten. Det 
bildas även nytt organiskt material genom mikroorganismernas tillväxt. Mikroorganismer 
finns naturligt i avloppsvatten men i betydligt lägre koncentration än i det biologiska 
reningssteget. För överlevnad och tillväxt av mikroorganismer krävs tillsatts av luft (Hansson, 
1994). 
 
Vid biologisk nedbrytning av organiska ämnen omvandlas proteiner, vilka utgör en del av det 
organiska materialet, av mikroorganismer genom hydrolys och deaminering till bland annat 
ammonium och ammoniak. Urinämne överförs till ammoniumkarbonat (Rennerfelt, 1991).  
 
I en aktiv slamprocess behålls den mikrobiologiska cellmaterien bildad under avloppsvattnets 
nedbrytningsprocess i luftningsbassängen tills mikroorganismerna flockulerar relativt bra och 
bildar sedimenterbara partiklar. Dessa partiklar samlas i botten på bassängen och en liten 
fraktion tas ut som överskottsslam. Resterande slammängd, returslam, återförs till 
luftningsbassängens inlopp för att där blandas med färskt avloppsvatten. Kombinationen av 
”hungriga” mikroorganismer i returslammet och näringsrik föda i inkommande avloppsvatten 
ger optimala förhållanden för en snabb nedbrytning av organiskt material (Manahan, 1997).  
 
På Sjöstadsverket består det biologiska steget av luftnings- och sedimenteringsbassänger. Det 
finns 11 luftningsbassänger med en total volym på 2400 m3.  
 
 

 
Figur 3.4 Bild över första luftningsbassängen på Sjöstadsverket (Foto: Magnus Karlsson). 
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Luftningen är uppdelad i två steg. Det första steget består av två seriekopplade 
luftningsbassänger (den första visas i figur 3.4) och det andra steget som tidigare var 
flockningsbassänger består av 9 stycken bassänger i tre parallella linjer med tre små bassänger 
i varje linje. Vattnet leds från det första steget till det andra via en kanal samt en rörledning. 
Efter luftning leds vattnet vidare till mellansedimenteringen (figur 3.5), som 
sedimenteringsbassängerna kallas, vilken består av 6 stycken bassänger med en totalvolym på 
4400 m3 (se situationsplan i figur 3.2).  
 
 

 
Figur 3.5 Bild över mellansedimenteringsbassängerna på Sjöstadsverket (Foto: Magnus 

Karlsson). 
 
 
Inloppet till mellansedimenteringsbassängerna består av en 0,49 m2 öppning cirka 2 dm under 
normal vattenyta.    
 
Kemisk rening används för att avlägsna fosfor från avloppsvatten. Där tillsätts kemikalier som 
binder fosfor och bildar flockar som sedan kan avlägsnas (Karlstads kommun, 1999b). På 
Sjöstadsverket används tvåpunktsfällning med järnklorid och polyaluminiumklorid. Järnklorid 
doseras i sandfånget som förfällning och polyaluminiumklorid tillsätts i kemsteget innan 
flockningsbassängerna. 
 
Det slam som uppkommer i processen stabiliseras genom rötning och avvattnas i centrifug. 
Det avvattnade slammet deponeras i dagsläget på Djupdalens avfallsanläggning (Karlstads 
kommun, 1999a).   
 
 
3.2 Utveckling och ombyggnad av Sjöstadsverket 
 
För att kunna uppfylla lagkrav (SNFS, 1994), angående kväverening (15 mg/l totalkväve) har 
Sjöstads avloppsreningsverk lämnat in en tillståndsansökan till Länsstyrelsen för ombyggnad 
av befintligt verk. Man har tagit fram ett antal olika alternativ och inväntar i dagsläget svar 
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och respons på den inlämnade skrivelsen. I avvaktan på att denna skrivelse behandlas ser 
Sjöstadsverket över ytterligare alternativ för kväverening.  
 
Vid Högskolan i Telemark samt Hifo Tech, Norge utvecklar man ett nytt koncept för 
effektivisering av biologiska reningsprocesser (Bakke et al., 1997). Metoden är utvecklad 
efter matematiska simuleringar samt utförda pilotförsök. Konceptet är nu under 
vidareutveckling. Det har hittills visat sig att man kan förenkla reningsprocessen med hjälp av 
avancerad simulering och styrning. Därmed kan kostnaderna reduceras både vid byggnation 
och vid drift av avloppsanläggningar, samtidigt som reningsprocessen blir bättre (Bakke et 
al., 1997). Konceptet benämns HFO vilket står för högfrekventa oscillationer.   
 
För implementering av HFO konceptet på Sjöstadsverket har ett förslag lagts fram om en 
stegvis uppgradering där man i ett inledande skede gör försök med ökad slamålder och 
kartlägger dess påverkan på processen. Därefter installeras HFO-styrning. När styrningen är 
på plats krävs en inkörningsperiod beroende på att den ideala punkten för slamåldern med 
hänsyn till kväverening förskjuts en aning med det nya styrsystemet. I ett andra steg utvidgas 
bioreaktorvolymen för att klara av målsättningen 15 mg N/l i utgående vatten. 
 
Tidigare nitrifikationsförsök har ägt rum 1997 och 1998. Försöken utfördes endast under 
sommarperioden.  
 
 
3.3 Driftsförhållanden före försöksperioden 
 
Före försöksperioden beskriven i kapitel 4 drevs Sjöstadsverket med en slamålder på cirka 3 
dygn. Man tog ut ett överskott på slam i storleksordningen 300 m3/d. Medelvärdet av 
slamvolymindex mätt en gång i veckan på Sjöstadsverket under perioden 4 januari till 19 
september år 2000 var 185 ml/g och varierade enligt figur 3.6.  
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Figur 3.6  Slamvolymindexvärden innan försöksperiodens början. 
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4 NITRIFIKATIONSFÖRSÖK 
 
 
4.1 Material och metoder 
 
För att åstadkomma nitrifikation gjordes försök att höja slamåldern genom ett lägre 
överskottslamuttag. Mätning av slamvolymindex utfördes med syftet att indikera eventuella 
förändringar av slammets egenskaper. För att undersöka nitrifikationen mättes olika 
kvävespecies. Försöken utfördes mellan den 26 september och den 26 november 2000. 
 
 
4.1.1  Mätpunkter 
 
I figuren nedan redovisas mätpunkter för slamåldersbestämning, slamvolymindex samt 
kväveanalyser. Punkterna A, B och C redovisar var prov togs för bestämning av lämplig 
punkt för provtagning av slamvolymindex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.1 Provtagningspunkter runt det biologiska reningssteget på Sjöstadsverket.  
 
 
4.1.2  Beräkning av slamålder 
 
Slamåldern anger genomsnittlig tid i dygn som en slampartikel uppehåller sig i 
luftningsbassängen, och beräknas som förhållandet mellan mängden slam i 
luftningsbassängen och uttagen slammängd ur processen per dygn. Uttag av slam sker dels 
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som överskottsslam och dels även genom att viss mängd slam följer med utgående vatten från 
mellansedimenteringsbassängen (Svenska kommunförbundet och Svenska vatten- och 
avloppsverksföreningen, 1996). 
 
 

Slamålder = 
ututöö SSQSSQ

SSV
×+×

×
 (dygn)  (4.1) 

 
 
V = luftningsbassängens volym [m3] 
Qut = utgående avloppsvattenflöde från biosteget [m3/d] 
Qö = överskottsslamsflöde [m3/d] 
SS = slamhalt i luftningsbassängen [g SS/m3]  
SSut = slamhalt i utgående avloppsvatten från biosteget [g SS/m3] 
SSö = slamhalt i överskottsslammet [g SS/m3] 
 
 
Provtagning för slamåldersbestämning 
För bestämning av slamåldern måste slamhalten i luftningsbassängen, i överskottsslammet 
och i utgående vatten från det biologiska steget vara kända enligt ekvation 4.1. Slamåldern 
beräknades utifrån dygnsprov. Punkter för slamhaltsprovtagning visas i figur 4.1 i kapitel 
4.1.1. 
 
Slamhalten i luftningsbassäng 1 bestämdes med hjälp av en slamhaltsmätare som registrerade 
halten suspenderat material som passerade, värdena loggades var sjätte minut och redovisades 
som dygnsmedelvärde. Mätaren kalibrerades före mätperioden. Det antogs att slamhalten i 
luftningsbassäng 2 var lika som den i luftningsbassäng 1. Den totala volymen för de två 
luftningsbassängerna är 2400 m3. 
 
Slamhalten i överskottsslammet och i utgående vatten från det biologiska steget analyserades 
utifrån dygnsprov. Två automatiska provtagare användes för provtagning på dessa 
provpunkter. Överskottsslammets provtagare tog 16 stickprov à 40 ml under provdygnet 
medan provtagaren i utgående vatten från det biologiska steget var flödesstyrd där prover à 20 
ml (Jönsson, 2001) togs efter att cirka 150 m3 vatten passerat (Augustsson, 2000).  
 
I slamåldersberäkningen måste även utgående flöde samt överskottsslamflödet vara kända. 
Som värde på utgående flöde från biosteget användes flödet ut ur reningsverket det aktuella 
provtagningsdygnet. Det är en viss tidsförskjutning däremellan som ger en viss osäkerhet. 
Överskottsslammets flöde beräknades utifrån uppmätt flödeskurva utförd av Bo Henningson, 
VA-verket i Karlstad den 15 februari 2000 vid olika frekvenser och tiden pumpen var i drift. 
 
Sammanlagt har 12 mättillfällen ägt rum för bestämning av slamåldern med ovan beskrivna 
metoder. Inledningsvis utfördes sex provtagningsomgångar då slamåldern beräknades utifrån 
slamhalter bestämda med stickprovstagning. Detta förfarande medförde dock stor osäkerhet 
eftersom flödet varierade under dygnet och stickprovtagningstillfällena användes aldrig i den 
slutliga utvärderingen. 
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4.1.3 Slamvolymindex 
 
Slamvolymindex används ofta vid rutinkontroll av processen. Parametern har dock inget 
teoretiskt stöd (American Public Health Association, 1998). 
 
 

Slamvolymindex = 
SS

SV 1000×   [ml/g]   (4.2) 

 
SV = slamvolym [ml/l] 
SS = slamhalt [mg/l] 
 
Slamvolymindex beräknades för att kontrollera slamegenskaperna under försökets gång.  
 
Provtagning för slamvolymindexbestämning 
För att få en uppfattning om provpunktens relevans vid beräkning av slamvolymindex 
utfördes under fyra olika dagar ett försök för att jämföra olika provtagningsplatser vid olika 
tidpunkter. Prover uttogs på två punkter i luftningsbassäng 1 (punkt A och B, se figur 4.1 i 
kapitel 4.1.1) samt på en punkt i luftningsbassäng 2 (punkt C, se figur 4.1 i kapitel 4.1.1). När 
försöksperioden inleddes låg det ett tjockt täcke av flytslam i luftningsbassäng 2. För att 
undersöka hur flytslammets egenskaper påverkade mätningarna inleddes försöket genom att 
jämföra luftningsbassäng 1 och 2. 
 
Punkt B valdes som provtagningspunkt för beräkning av slamvolymindex i huvudförsöket 
eftersom den punkten används vid vanlig driftskontroll av personalen. Under huvudförsöket 
togs prov för bestämning av slamvolymindex dagen efter varje provdygn för 
slamåldersbestämning och kväveanalyser.  
 
För att mäta slamvolymen togs 1 liter slam upp ur luftningsbassängen. Slammet fick 
sedimentera under 30 minuter och därefter avläses volymen slam i ml/l. Mätcylindern var 
gjord av plast och graderad med 25 ml mellanrum. Slamprovet togs som stickprov i en 100 
milliliters plastflaska för att sedan analyseras.  
 
 
4.1.4 Nitrifikation 
 
Enligt oxidationsformlerna i kapitel 2.1.1 oxiderar bakterierna ammoniumkväve och 
nitratkväve i respektive steg. För att analysera nitrifikationen utfördes mätningar av 
totalkväve, ammoniumkväve, nitritkväve och nitratkväve. Den mest intressanta parametern av 
dessa för att se när någonting händer är ammoniumkvävereduktionen över det biologiska 
steget. 
 
Nitrifikationen påverkas också av ytterligare faktorer som inte styrdes i detta försök så som 
alkalinitet, pH, syre och temperatur (bilaga 1). 
 
Provtagning för kvävemätningar 
För att kunna beräkna den procentuella ändringen av de olika kväveföreningarna togs prov 
före och efter det biologiska steget (se figur 4.1 i kapitel 4.1.1). Proverna togs som dygnsprov 
samtidigt som slamprov för slamåldersbestämningen togs. Provet efter det biologiska steget, 
alltså efter mellansedimenteringsbassängen, var samma prov som det som användes vid 
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slamåldersbestämningen och beskrivs i kapitel 4.1.2. Provet före det biologiska steget efter 
försedimenteringsbassängen togs med flödesstyrd stickprovstagare på samma sätt som provet 
som beskrivs ovan. Kväveinnehållet i returslammet försummades vid beräkningen av 
förändringar över det biologiska steget. Kväveföreningar analyserades från sju 
provtagningstillfällen mellan den 26 september och 30 oktober. 
 
Provtagning för syre-, temperatur-, pH- och alkalinitetsmätningar 
För bevakning av dessa parametrar fanns mätare utplacerade i verkets bassänger. Syremätare 
var placerad i luftningsbassäng 1 och 2 och temperatur- och pH-mätare satt innan rensgallret 
på inkommande vatten. Mätningarna skedde on-line och var kopplade till driftpersonalens 
datasystem. 
 
För att mäta alkaliniteten togs prov i luftningsbassäng 1 i provpunkt B (se figur 4.1 i kapitel 
4.1.1). Det gjordes under hela provperioden utom på helger.  
 
 
4.1.5 Kemiska analyser 
 
Vattenproven analyserades vid Sjöstadsverkets laboratorium. Proverna analyserades med 
avseende på totalkväve, ammoniumkväve, nitratkväve, nitritkväve, alkalinitet och suspenderat 
material. Vid vanlig driftskontroll togs prover en gång i veckan. Då analyseras bland annat 
ammoniumkväve och suspenderat material på dygnsprov. Dessa provtagningar utökades för 
att lämpa sig för försöksstudien. 
 
NH4-N 
Ammoniumkväve analyserades med HACH nummer 342. Analysinstrumentet HACH är en 
spektrofotometer. Analysen är en ampullmetod med två olika pulvertillsatser. Provmängden 
är 2 milliliter antingen ospätt eller spätt beroende på ammoniumhalt samt provets grumlighet.  
 
NO3-N och tot-N 
Nitratkväveanalyserna utfördes enligt en kombinerad metod, UV 419 A std Meth/SS0281131. 
Denna metod används också till totalkvävemätningar på Sjöstadsverket. Skillnaden mellan de 
båda analyserna är att totalkväveprovet kokas och det gör man inte med nitratkväveprovet. 
Analysinstrumentet som användes var en spektrofotometer Unicam 8625 (före detta Philips), 
där man mäter med kontinuerlig genomströmning av prov.  
 
NO2-N 
Vid mätning av nitritkväve användes en ampullmetod, HACH Permachem reagents, 
Nitriver 3. Analysinstrumentet som användes var densamma som användes vid 
ammoniumkväveanalyserna. Proven mättes upp till 25 milliliter. Nollprov var provet utan 
tillsats av reagens. 
 
Alkalinitet 
Mättes på 100 milliliter filtrerat prov från luftningsbassängen. 5 droppar av blandindikator 
tillsattes provet som sedan titrerades med 0,05 molarig saltsyra till en mellangrå färg. 
  
Suspenderad substans, SS 
Suspenderad substans är ett mått på mängden uppslammade ämnen i en vätska och mäts 
vanligen i mg/l eller g/m3. Halten suspenderad substans bestämdes enligt SS-EN 872. 
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Beroende på slaminnehållet filtrerades olika mängd prov genom ett filter av känd vikt. Efter 
filtreringen torkades provet i en ugn. Det lämnades att svalna och luftas för att sedan vägas. 
 
 
4.2  Resultat och diskussion 
 
Försöksperioden speglades av stora variationer av de undersökta parametrarna och extrema 
driftsförhållanden i processen. Att driva nitrifikation genom att höja slamåldern misslyckades 
och i resultatframställningen undersöks varför det inte gick att etablera en nitrifierande 
bakteriekultur under rådande förhållanden. I stället för att optimera det utförda försöket, 
analyserades tidigare nitrifikationsförsök för att utifrån dessa kunna dra slutsatser om 
lämpliga driftsbetingelser vid nitrifikation i befintliga bassänger. 
 
 
4.2.1 Driftsförhållanden vid försöksperiodens start 
 
Enligt kapitel 2.2.1 indikerar ett slamvolymindex på över 150 ml/g slamsvällning. När 
försöket inleddes den 26 september 2000 var slamvolymindex på Sjöstadsverket 260 ml/g.  
 
I andra luftningsbassängen låg vid försöksstarten ett täcke av flytslam. I det hittades Nocardia 
vid mikroskopering som utfördes av Sjöstadsverkets laboratoriepersonal. Däremot fanns inga 
tecken på filament i första luftningsbassängen. Flytslammet som Nocardian orsakade låg kvar 
på ytan i andra luftningsbassängen fram till omkring den 7 november. Lite flytslam låg kvar 
runt rör i utloppskanalen efter luftningsbassängen under hela provperioden.  
 
Den 10 juli hade man luktproblem i inkommande vatten. En provanalys utförd vid denna 
tidpunkt indikerade att vattnet innehöll förhöjda halter av oönskade kolväten samt eventuellt 
tensider. De förslag som ALcontrol AB i Karlstad gav på produkter med liknande 
sammansättning var avfettningsmedel, bensintillsatser för insprutning samt rengöringsmedel 
(Biared, 2000). I figur 3.6 i kapitel 3.2 kan man se att slamvolymindex steg efter den 10 juli. 
De förhöjda halterna av oönskade ämnen i inkommande vatten kan ha varit orsaken till ökat 
slamvolymindex eftersom toxiska ämnen kan orsaka slamsvällning i enlighet med kapitel 
2.2.1.  
 
 
4.2.2 Omgivningsfaktorer 
 
Under försökets gång, den 26 september till den 26 november 2000 skedde en kontinuerlig 
ökning av flödet in till det biologiska steget på grund av kraftigt regn. Minimalt flöde under 
perioden var 16820 m3/d och dess det maximala flödet var 67670 m3/d.   
 
För att få en uppfattning om hur flödet under försöket förhöll sig till normala flödesvariationer 
visas nedan i figur 4.2 flödestrenden till det biologiska steget från årsskiftet fram till 
försöksperiodens slut. 
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Figur 4.2  Tillrinning till det biologiska steget från den 1 januari 2000 fram till försöksslutet. 
 
 
Trendkurvan visar en kontinuerlig flödesökning in till det biologiska steget strax efter 
försöksperiodens början. I normala fall består flödesvariationerna av enstaka högre toppar 
som snabbt avtar. Under försöksperioden hann inte flödet minska till normalt flöde innan nytt 
regn föll, med konsekvensen att flödet steg ytterligare. Det årliga medelvärdet på flödet är i 
enlighet med kapitel 3 cirka 27000 m3/d.  
 
Enligt kapitel 2.1.1 påverkas nitrifikationen bland annat av parametrarna alkalinitet, pH, 
temperatur och halten löst syre i luftningsbassängen. Variationen av dessa parametrar var stor 
under försöksperioden vilket till största delen berodde på flödesökningen och karaktären på 
vattnet som kom in. I bilaga 1 finns en sammanställning av värdena dag för dag. Vissa dagar 
saknas dock värden på grund av bland annat rengöring av mätinstrument och datamaterial 
som inte sparats. Alkaliniteten mättes dessutom inte under helgerna. 
 
Under provperioden var den totala regnmängden 360 millimeter. Regnvatten har ett lågt pH-
värde vilket medförde att pH i inkommande vatten sjönk vilket illustreras i figur 4.3. 
Alkaliniteten i luftningsbassängen mättes för att kontrollera nitrifikationsprocessen. Enligt 
kapitel 2.1.1 sjunker alkaliniteten vid en ökad nitrifikation. Minskningen under 
försöksperioden (figur 4.4) tydde dock inte på ökad nitrifikation, utan var förmodligen endast 
ett resultat av ”surt” regnvatten. 
 
Regnvattnet är syrerikt och vid stora vattenflöden är det svårt att kontrollera syreinnehållet i 
luftningsbassängerna. Syrekoncentrationen i de båda luftningsbassängerna under 
försöksperioden visas i figur 4.3. I den befintliga anläggningen vill man inte att stänga av 
blåsmaskinerna helt eftersom det krävs en viss omblandning i bassängerna för att slammet 
inte ska sedimentera. Sedimentation kan orsaka bland annat syrebrist på botten. De 
blåsmaskiner som används idag har ett minimumläge på 1800 m3/h. Hög syrehalt kan orsaka 
slamsvällning och skumbildning (Bitton, 1999) vilket observerades på Sjöstadsverket under 
försöksperioden (se kapitel 4.2.1).    
 
En kraftig temperaturminskning registrerades under försöksperioden (figur 4.4) vilken delvis 
berodde på regnet. Regnvattnet som kom in till verket var kallare än normalt avloppsvatten. 
Förutom att det regnade under försöksperioden sjönk temperaturen i luften och detta sänkte 
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avloppsvattenvattentemperaturen ytterligare. För nitrifikationsprocessen är det ogynnsamt 
med en temperatursänkning i enlighet med kapitel 2.1.1.  
 

 
Figur 4.3 Tidsserie över syre- och pH-mätningar. Syrekurvorna representerar syrehalten i 

luftningsbassäng 1 och 2. pH är mätt i inkommande vatten. 
 

 
Figur 4.4 Tidsserie över alkaliniteten i luftningsbassängen och temperaturen i inkommande 

avloppsvatten. 
 
 
4.2.3 Nitrifikation 
 
Under försöket registrerades aldrig någon nitrifikation. Det kan utläsas ur tabellen nedan där 
NH4-N reduktionen under hela försöket var försumbar. Ytterligare information om mängder 
kväve före och efter det biologiska steget finns i bilaga 2. Orsaken till att nitrifikationen 
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uteblev var troligen det kontinuerliga regnet. Det orsakade att vattentemperaturen sjönk och 
att det inte gick att hålla kvar slammet i det biologiska steget (se kapitel 4.2.5). 
 
 
Tabell 4.1 Reduktion respektive ökning av uppmätta N-species under försöket. 
 

 
 
 
4.2.4  Variation av slamvolymindex 
 
När luftningsbassäng 1 och 2 jämfördes, var det svårt att rensa ytan från slam för att inte få 
med flytslam i provet. För provpunkternas läge i bassängvolymerna se figur 4.1 i kapitel 
4.1.1.  
 
 
Tabell 4.2  Jämförelse mellan olika provpunkter och tider för slamvolymindexbestämning. 
 

 
 
 
Värdena i de olika bassängerna skiljde sig betydligt och provpunkt C kunde uteslutas 
eftersom det finns risk för fortsatt skumbildning och i och med det problem att få fram det 
verkliga slamvolymindexet vid ökad slamålder i enlighet med kapitel 2.2.2. När det mesta av 
flytslammet hade försvunnit den 10 och 13 november, var däremot värdena i båda 
bassängvolymerna jämförbara. En viss skillnad förekom vilket kunde bero på att mätningarna 
är känsliga eftersom slamvolymmåttet består av en okulär subjektiv bedömning. 
 
I tabellen kan utläsas en viss skillnad beroende på vilken tid på dygnet provet togs. Utifrån 
detta insågs vikten av att mäta vid samma tidpunkt.  
 

Tid luftning A luftning B luftning C
slamhalt slamvolym SVI slamhalt slamvolym SVI slamhalt slamvolym SVI

[mg/l] [ml/l] [ml/g] [mg/l] [ml/l] [ml/g] [mg/l] [ml/l] [ml/g]
12-okt - - - 1575 400 254 1575 285 181
20-okt - - - 3395 935 275 5340 940 176
20-okt 14.30 - - - 2445 890 364 4070 925 227
10 nov 9.30 1260 190 151 1245 175 141 1290 200 155
10 nov 12.30 1170 170 145 1230 175 142 1180 180 153
13 nov 9.30 1070 170 159 1085 170 157 1060 175 165
13 nov 13.00 1070 145 136 1040 140 135 1070 145 136

DATUM tot-Nred NH4-Nred NO2-Nökn. NO3-Nökn.
2000 [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l]

26-sep 7,40 2,60 0,26 -0,23
29-sep 1,20 -0,80 0,00 0,00
04-okt 1,10 0,20 0,19 0,31
13-okt 4,40 1,00 0,05 -0,70
20-okt 3,70 1,80 -0,25 0,00
29-30 okt -2,00
30 okt stick -1,80 0,04 0,66
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4.2.5  Problem vid höjning av slamåldern 
 
Under perioden utfördes försök att höja slamåldern genom att minska uttaget av 
överskottsslam. I bilaga 3 finns data redovisade för varje mättillfälle samt resultat av 
slamåldersberäkningarna. Problem att höja slamåldern uppstod och i kapitlet nedan redovisas 
bearbetningen av försöksdata.  
 
Tidsseriediagram plottades för att hitta eventuella samband mellan olika parametrar som 
inverkar på slamåldern. I de fall det ansågs intressant att noggrannare undersöka det direkta 
sambandet mellan två parametrar plottades även spridningsdiagram. Med en linjär 
regressionsanalys av mätvärdena i spridningsdiagrammet ser man hur väl punkterna 
sammanfaller med en rät linje. Förklaringsgraden ger ett procentuellt värde på hur god 
korrelationen mellan två parametrar är.    
 
Luftningsbassängen 
I enlighet med ekvation 4.1 i kapitel 4.1.2 påverkar mängden suspenderad substans in och ut 
ur steget slamåldern. För att kunna höja slamåldern behövdes mer aktivt slam i processen men 
den kontinuerliga ökningen av flödet ledde i stället till en minskning av slamhalten i 
luftningsbassängen (figur 4.5). 
 
Vid temporära flödesökningar, det vill säga tillfälligt minskad uppehållstid, minskar halten 
suspenderad substans i luftningsbassängen tillfälligt. Syftet med mellansedimenterings-
bassängen är att avskilja och återföra en så stor del av slammet som möjligt till 
luftningsbassängens inlopp. Under försöket lyckades inte återföringen återställa och höja 
slamhalten i luftningsbassängen. Det kunde bero på slamflykt det vill säga att inte allt slam 
sedimenterar i mellansedimenteringsbassängen utan passerar vidare till det kemiska steget 
och/eller dålig pumpkapacitet på returslampumparna som pumpar slammet från 
returslampumpgraven till luftningsbassängen.  
 
I och med de stora variationerna i uppehållstid var det svårt att hålla en jämn slamhalt i 
luftningen. Därmed uppstod problem att kontrollera slamåldern.  

 
 
Figur 4.5 Tidsserie över halten suspenderad substans och uppehållstid i luftningsbassängen 
 under försöket. 
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Variationen i överskottsslamuttag från 150 m3/d till 2,52 m3/d (bilaga 3), påverkade inte 
halten suspenderad substans i luftningsbassängen i större utsträckning. Det visar figur 4.6 
eftersom regressionssambandet mellan halten suspenderad substans och uppehållstid i 
luftningsbassängen är starkt, förklaringsgraden, R2, var 84 %. Detta kan tyda på hydraulisk 
överbelastning i sedimentationen vid kort hydraulisk uppehållstid, det vill säga att 
slamåterföringen från mellansedimenteringen inte var tillräcklig. Vid kortare uppehållstider 
skedde ökningen av SS-halten snabbare vid en ökning av uppehållstiden än vid längre 
uppehållstider det vill säga processen var mindre stabil vid kortare uppehållstider. Vid 
uppehållstider över två timmar influerades inte SS-halten lika mycket av flödesvariationerna 
som vid kortare uppehållstider. 
 
 

  
Figur 4.6 Spridningsdiagram och regressionslinje för halten suspenderad substans i 

luftningsbassängen som funktion av uppehållstid i luftningsbassängen. 
 
 
Mellansedimenteringsbassängen 
Under försöket uppstod problem med slamflykt från mellansedimenteringsbassängen. Det 
konstaterades genom utvärdering av mätningar av SS-halten ut ur det biologiska steget.  
 
Enligt kapitel 2.3 påverkas avskiljningen av suspenderad substans vid sedimentering bland 
annat av ytbelastningen och slamytbelatsningen på sedimentationsbassängen, slamsvällning 
samt pumpkapaciteten från sedimenteringsbassängen. Inverkan av de tre första parametrarna 
har undersökts genom regressionsanalys av försöksdata tagna under provperioden.  
 
Ytbelastningsökningen på Sjöstads avloppsreningsverk berodde till stor del på 
regnvattentillrinning. Hypotesen, att ökad ytbelastning ger ökad slamflykt på grund av att 
slammet i mellansedimenteringsbassängen får problem att sedimentera, styrks i figur 4.7.  
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Figur 4.7 Spridningsdiagram samt regressionslinje för ytbelastning över 

mellansedimenteringsbassängen och mängd suspenderad substans som lämnar 
mellansedimenteringsbassängen. 

 
 
Förklaringsgraden till spridningsdiagrammet i figur 4.7 är 26 %. Det kan tyda på att det höga 
flödet är en ut av anledningarna till ökad slamflykt. 
 
För att noggrannare undersöka flödets påverkan på slamflykten plottades i figur 4.8  
medelytbelastningen varje dygn mot mängd suspenderad substans tagen vid respektive 
mättillfälle. Analys av diagrammet indikerar att mängden suspenderad substans ökar i 
utgående vatten vid flödesändringar från minskande flöde till ökande flöde. I så fall skulle det 
bekräfta hypotesen att en flödesändring ger en störd strömningsbild som kan leda till att slam 
”lyfts” ut ur sedimenteringsbassängen.  
 
Den 9 november upptäcktes att stora delar av flytslamtäcket var borta från luftningsbassäng 2. 
Det kan vara en av orsakerna till det ovanligt höga värdet på mängden suspenderad substans 
ut ur mellansedimenteringsbassängen den 7 november i figur 4.8, det vill säga flytslammet 
kan ha transporterats ut ur luftningsbassängen och sedimentationsbassängen runt den 7 
november. Då var ytbelastningen hög 1,28 m/h. 
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Figur 4.8  Tidsserie för ytbelastningen över mellansedimenteringsbassängen och relativa 

halten suspenderad substans som lämnar mellansedimenteringsbassängen. 
 
 
Enligt kapitel 2.2.1 kan slamsvällning leda till en ökad mängd slam i utgående vatten från 
sedimentationssteget. Slamsvällning ger ett voluminösare slam som har svårare att 
sedimentera. I figur 4.9 visas sambandet mellan slamvolymindex och mängden SS ut från 
sedimentationsbassängen. Regressionslinjen i figuren visar att det inte var möjligt att påvisa 
något samband mellan slamflykten från det biologiska steget och slamsvällning under 
försöksperioden. Slamvolymindex mättes dock som ett enda stickprov dygnet efter 
provtagningsdygnet för slamålder vilket ger en stor osäkerhet.  
 

 
 
Figur 4.9 Spridningsdiagram och regressionslinje för mängd suspenderad substans som 

funktion av slamvolymindex. 
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Vid för hög slamytbelastning över mellansedimenteringsbassängen kan delar av slammet få 
problem att sedimentera. Ur spridningsdiagrammet i figur 4.10, som visar mängd suspenderad 
substans som funktion av slamytbelastning urskiljs ett svagt regressionssamband. 
Förklaringsgraden, R2, för modellen är, 44 % och det talar för att en hög slamytbelastning kan 
vara en av orsakerna till slamflykten.   
 

 
 
Figur 4.10  Spridningsdiagram och regressionslinje för slamytbelastningen över 

mellansedimenteringsbassängen och mängd suspenderad substans i biorenat 
vatten. 

 
De studerade parametrarnas inverkan på mängden suspenderad substans kan till viss del ha 
överskuggats av andra förhållanden som inte tas upp här eller samverka med varandra så att 
bilden blir mer komplex. Exempel på förhållanden som inte redovisas i denna rapport men 
som kan påverka resultatet är slamnivån i sedimenteringsbassängen samt tidsförlopp kortare 
än ett dygn. En hastig flödesändring kan ge en störd strömningsbild i 
sedimenteringsbassängen och medföra en hög ytbelastning under en kortare tid utan att det 
framgår av dygnsmedelvärdet. 
 
 
4.2.6 Samband mellan slamålder och slamvolymindex 
 
Under försöksperioden sjönk både slamvolymindex och slamåldern. Regressionsanalysen av 
figur 4.11 tyder på ett visst samband mellan slamålder och slamvolymindex. 
Förklaringsgraden R2 är 30 %. Det skedde snabba förändringar i och med de kraftiga 
flödesvariationerna under försöksperioden och processen behöver tid på sig vid omställning 
vilket kan vara en osäkerhet vid beräkning av slamålder och slamvolymindex. Det är inte 
oväntat att sedimentationsegenskaperna förbättras (slamvolymindex går ned) när slamåldern 
minskar och flockar med dåliga sedimenteringsegenskaper vaskas ut. 
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Figur 4.11 Spridningsdiagram samt regressionslinje för slamålder som funktion av 

slamvolymindex. 
 
 
Att regressionssambandet inte är så tydligt kan eventuellt bero på felkällor och osäkerheter. 
En felkälla vid beräkningarna av slamålder var den filamentösa skumbildningen på ytan av 
luftningsbassäng 2. Att bedöma hur mycket som försvann och hur mycket som nybildades 
ansågs svårt. I enlighet med kapitel 4.2.1 upptäcktes vid en okulär besiktning att det mesta av 
skummet lyftes ur luftningsbassängen runt den 7 november men att delar av det låg kvar i 
utloppskanalen. En anledning till att Nocardia bildades i just luftningsbassäng 2 kan bero på 
utformningen av bassängvolymen. I utloppskanalen som binder samman de tre 
delbassängerna innan det transporteras ut i mellansedimenteringsbassängerna ligger ett rör 
som vattnet måste passera. Röret kan hindra flytslam från att passera och därmed ansamlas 
det i bassängen. Det kan också bero på att F/M förhållandet i luftningsbassäng 2 är lägre än i 
luftningsbassäng 1 (F/M står för ”food to mikroorganisms”) och det gynnar tillväxt av 
Nocardia vilket redovisas i kapitel 2.2.2. Nocardian leder också till en osäkerhetsfaktor vid 
mätning av slamvolymindex eftersom man inte riktigt vet om det var den som var orsak till 
den eventuella slamsvällningen i luftningsbassäng 1 där provet togs. Slamsvällningen kan ge 
väldiga variationer av slamvolymindexet. Slamvolymindex mättes dessutom som ett enda 
stickprov och osäkerheten är därmed stor. 
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5 UTVÄRDERING AV TIDIGARE 
NITRIFIKATIONSFÖRSÖK 
 
 
5.1 Allmänt 
 
På Sjöstadsverket har nitrifikationsförlopp dokumenterats 1997 och 1998. 
Nitrifikationsförsöket beskrivet i kapitel 4 gick inte att utvärdera med avseende på optimala 
nitrifikationsbetingelser. Analysen nedan av förloppen från 1997 och 1998 får därmed ensamt 
utgöra underlag i försöken att finna dessa betingelser. 
 
Under 1997 och 1998 utfördes analyser cirka en gång i veckan. Provtagning för 
slamåldersbestämning utgjordes till största delen av stickprov under perioden 1997 medan 
den 1998 utgjordes av dygnsprov. Vid båda tillfällena avbröts processen på grund av problem 
med slamhantering (Ek, 2001) under perioder med högt flöde (Augustsson, 2000).  
 
 
5.2 Resultat och diskussion 
 
En sammanställning av de parametrar som ansätts viktiga vid analys hittas i bilaga 4. Nedan 
redovisas parametrarna slamålder, slamvolymindex och slamytbelastning. Förhållandet 
mellan dessa och nitrifikationen användes i denna rapport i ett försök hitta optimala 
driftbetingelser för nitrifikationsprocessen under de givna perioderna. Med optimala 
driftbetingelser menas här så mycket nitrifikation som möjligt utan att processen blir instabil, 
det vill säga bland annat för högt slamvolymindex.  
 
För att veta exakt när nitrifikationen tar fart krävs en mer genomgående massbalansanalys än 
den som gjorts här där man inte bara tar hänsyn till hur mycket ammoniumkväve som 
reduceras utan också hur mycket nitrit och nitrat som produceras. För detta arbete ansågs det 
dock tillräckligt att bygga analyserna på variationer av ammoniumreduktion. 
 
 
5.2.1 Slamålder 
 
Slamåldern var den parameter som användes för att styra nitrifikationen. För att undersöka 
hur slamåldern påverkade nitrifikationen under den givna perioden redovisas i figur 5.1 nedan 
tidsserierna för slamålder och ammoniumreduktion. Under den period nitrifikationen pågick 
1997 (juli-december) var medelvärdet på slamåldern sex dygn med en standardavvikelse på 
1,6 dygn (se bilaga 5). Vid beräkning uteslöts dock två extremvärden, den 23 juli samt den 13 
oktober, för de ansågs tillfälliga och de hade betydlig påverkan på resultatet.  
 
Under 1998 drevs processen lite längre, med större återföring av slam och medelvärdet på 
slamåldern under nitrifikationen var åtta dygn med en standardavvikelse på 1,5 dygn (se 
bilaga 5).  
 
Eftersom nitrifikationsbakterierna tillväxer långsamt krävs det att slamåldern är tillräckligt 
hög under en längre period. Denna hypotes stöds i figur 5.1. Vid perioden utan nitrifikation 
var slamåldern till stora delar låg med ett medelvärde på 5 dygn med en standardavvikelse på 
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2,7 dygn (se bilaga 5). Att nitrifikationen är temperaturberoende och att nitrifikationsbakterier 
är konkurrenskraftiga vid höga temperaturer kan också vara en slutsats man kan dra genom att 
undersöka figur 5.1. Nitrifikationsprocessen drog båda åren i gång ordentligt i juli. Under 
1997 höll nitrifikationen i sig länge och upphörde inte förrän i början av december vilket kan 
tyda på att när nitrifikationen väl är igång påverkas processen inte lika mycket av 
temperaturen.   

Figur 5.1  Tidsserie för ammoniumkvävereduktion och slamålder.   
 
 
5.2.2 Slamvolymindex 
 
En av anledningarna till att nitrifikationen fortskred så pass länge under 1997 kan vara det 
låga slamvolymindexet vilket kan ses i figur 5.2. Vid lågt slamvolymindex minskar 
processens instabilitet och det är större sannolikhet att man kan behålla en hög slamhalt i 
luftningsbassängen. Under 1997 var medelvärdet av slamvolymindexet 104 ml/g och 
standardavvikelsen 31,2 ml/g. När slamåldern ökade i början av maj 1998 steg 
slamvolymindex. Slamvolymindexet överskred indikationsvärdet 150 ml/g (se kapitel 2.2) 
under i stort sätt hela perioden (utom 23 och 29 juni). Medelvärdet 1998 låg på 225 ml/g och 
standardavvikelsen var 50,9 ml/g. Mellan de två perioderna med nitrifikation var variationen 
av slamvolymindex större än under nitrifikationsperioden 1997 med ett medelvärde på 128 
ml/g och en standardavvikelse på 47,8 ml/g.    
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Figur 5.2 Tidsserie för slamvolymindex och ammoniumkvävereduktion. 
 
 
När slamvolymindex är högre ökar variationerna vilket kan leda till en instabil process. Man 
kan i figur 5.2 se att slamvolymindex ökar kraftigt vid nitrifikationens början i båda fallen. 
Det beror på att när bakteriefloran ändras, ändras slammets karaktär.  
 
 
5.1.3 Slambelastning 
 
Nitrifikationsbakterierna gynnas av låg slambelastning. Det styrks i figur 5.3 där man kan se 
att nitrifikationen initierades och pågick vid låga slambelastningar. Regressionsanalysen av 
figur 5.4 där sambandet mellan ammoniumreduktion och slambelastning redovisas har en 
förklaringsgrad på 15 %. 
 
Det kan tyda på att slambelastningen är en viktig parameter vid optimering av 
nitrifikationsprocessen på Sjöstadsverket. 
 

Figur 5.3 Tidsserie för ammoniumkvävereduktion och slambelastning. 
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Figur 5.4 Spridningsdiagram och regressionslinje för ammoniumkvävereduktion som 
funktion av slambelastning. 
 
 
5.1.4 Korrelation mellan slamvolymindex och slamålder 
 
I figur 5.5 redovisas tidsserien för slamålder och slamvolymindex under perioden för att visa 
på att variationerna har varit stora. I figur 5.6 visas korrelationen mellan slamålder (som 
förkortas SRT) och slamvolymindex (som förkortas SVI) och där kan man se att det inte finns 
något direkt samband mellan dessa parametrar. Det kan ha många orsaker (samma som nämns 
i kapitel 4.2.5) bland annat att variationerna varit stora och systemet inte har haft tid att ställa 
in sig innan ännu en förändring har inträffat. En annan orsak kan vara att 1997 års värden till 
stora delar bygger på stickprov och 1998 års värden bygger på dygnsprov. I figur 5.7 
redovisas sambandet mellan slamålder och slamvolymindex för de två åren var för sig. Man 
kan där se att de olika diagrammen skiljer sig betydligt från varandra. Påståendet att en 
ökning av slamålder leder till ökat slamvolymindex stämmer inte i figur 5.7a (1997). Under 
1998, figur 5.7b är sambandet tydligare dock inte tillräckligt för att kunna säga att ett visst 
slamvolymindex motsvarar en viss slamålder.  
 

 
Figur 5.5 Tidsserie för slamvolymindex och slamålder. 
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Figur 5.6  Spridningsdiagram samt regressionslinje för slamålder som funktion av 
 slamvolymindex. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 (a)                     (b) 
  
 
Figur 5.7  Spridningsdiagram och regressionslinje för slamålder och slamvolymindex 1997 

respektive 1998. 
 
 
Att mäta slamåldern på stickprov leder till många osäkerhetsfaktorer. Flödet under ett dygn 
varierar. Dessutom mäts flödet genom Sjöstadsverket i utgående vatten. Det flödet används 
för att beräkna totala mängden slam ut från mellansedimenteringsbassängen. 
Tidsförskjutningen försummas vilket ger en osäkerhet, speciellt vid stickprov. 
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6 SLUTSATSER 
 
Försöken och analyserna visar att: 
 

• Under förhållanden med extremt höga flöden går det inte att bibehålla slammet i det 
biologiska steget och därmed kan inte nitrifikationsbakterierna hållas kvar i befintlig 
anläggning. 

 
• Under förhållanden med extremt höga flöden hjälper det inte att ha ett slam med lågt 

slamvolymindex för att bibehålla slammet i befintlig anläggning. 
 

• Det är viktigt att kontrollera slamvolymindex regelbundet vid nitrifikation. Ett slam 
med lågt slamvolymindex, mindre än 150 ml/g, är nödvändigt för att klara normala 
flödesvariationer och bibehålla processens stabilitet. 

 
• En slamålder runt 6 dygn lämpade sig för drift med nitrifikation på Sjöstadsverket 

under perioden 1997-1998 och kan vara lämplig även i fortsättningen. 
 

• Det är viktigt att kontrollera slambelastningen vid drift med nitrifikation.  
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7 FRAMTIDA ARBETE 
 
Om man vill behålla nitrifikationsbakterierna året runt krävs en ombyggnation av verket. För 
att driva nitrifikation i befintliga bassänger behövs ett bra slam från början samt 
flödesbegränsning eller drift under perioder med normalt flöde. Eftersom försöket 
misslyckades skulle ett försök under en kallare period med mindre extrema flödesvariationer 
fortfarande vara av intresse. Anläggningen är liten och känslig för små störningar. Vid drift av 
nitrifikation i en sådan anläggning kan processen behöva en omstart då och då och det är 
därför viktigt att undersöka möjligheterna till detta vid olika temperaturer. 
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Bilaga 1 
 
Mätvärden från pH-, alkalinitets-, syre- och temperaturmätning 
 

Datum pH-inlopp Alkalinitet Syre 1 Syre 2 Temperatur
2000 [mg/l] [mg/l] [mg/l] [oC]

26-sep 7,1 262 2 2,2 18,5
27-sep 7,2 2 2 18,4
28-sep 7,4 2,2 2,3 17,9
29-sep 7,3 142 2,1 2,1 18,1
30-sep 7,2 2,1 2 18,3
01-okt 7,3 2,2 2,4 18,1
02-okt 7,3 2,2 2,3 18,3
03-okt 7,3 3,1 3,2 17,9
04-okt 7,3 223 2,2 2,2 18,4
05-okt 7,3 205 2,1 2 18,5
06-okt 7,2 232 2,1 1,9 18,6
07-okt 7,2 2,2 2,2 18,2
08-okt 7,3 2,3 2,5 17,8
09-okt 7,2 3,9 4 17,1
10-okt 7,3 161 2,8 3,4 17,3
11-okt 7,1 79 4,1 4,1 16,2
12-okt 7,1 118 4,7 4,5 16,5
13-okt 7,1 174 2,5 3 17
14-okt 7,1 3 3,2 16,9
15-okt 7 3,5 4 17
16-okt 7 217 3,8 4,2 17,4
17-okt 7,1 222 2,8 3,4 17,6
18-okt 7,1 211 2,7 3,3 17,7
19-okt 7,2 189 2,6 2,9 17,7
20-okt 7,2 214 2,4 2,8 17,6
21-okt 7,1 1,5 3 17,4
22-okt 7,2 1,5 3,4 17,2
23-okt 7,1 231 1,4 2,7 17,3
24-okt 7,1 144 1,4 2,7 17
25-okt 7,2 167 1,3 2,4 17
26-okt 7,2 157 1,5 3,6
27-okt 139 1,6 4
28-okt 1,5 3,5
29-okt 1,9 4,3
30-okt 148 2,3 3,4
31-okt 110 5,1 3,4
01-nov 7,1 110 4,8 2,7 15,2
02-nov 7 89 4,3 3,5 14,5
03-nov 6,9 105 3,4 3,8 14,2
04-nov 7 3 4,2 14,4
05-nov 6,9 4 5,3 13,8
06-nov 7 120 3,9 4,7 14,1
07-nov 7 3,5 4,6 13,7
08-nov 6,9 92 7,1 6,8 13,4
09-nov 6,8 88 5,6 5,8 13,7
10-nov 6,8 97 4,7 5,2 13,7
11-nov 6,7 6,2 6,2 13
12-nov 6,7 7,9 7,2 13
13-nov 6,7 88 7,1 6,5 13
14-nov 6,7 101 5,3 5,6 13,5
15-nov 6,8 4,3 4,9 13,7
16-nov 6,7 95 3,8 4,5 13,9
17-nov 6,8 124 3 3,9 14,3
18-nov 6,8 3,5 4,6 13,8
19-nov 6,7 5,4 6 13,4
20-nov 6,7 96 8,1 7,3 12,8
21-nov 6,6 92 9 7,8 12,8
22-nov 6,6 81 9,6 8,1 12,5
23-nov 6,6 99 8,9 7,3 12,8
24-nov 6,6 101 7,8 6,5 12,7
25-nov 6,6 7,7 6,5 12,6
26-nov 6,6 7,7 6,7 12,6

Medel 7,0 144 3,8 4,1 15,7
Stdav* 0,24 54,0 2,23 1,69 2,18

*Är en förkortning av standardavvikelse



 

 

Bilaga 2 
 

Mätvärden från kväveanalyser 
 

 

ANALYSER SJÖSTADSVERKET

DATUM Provtagnings- TOT-N tot-Nred NH4-N NH4-Nred NO2-N NO2-Nökn. NO3-N NO3-Nökn. Övrigt
2000 punkt [mg/l] [%] [mg/l] [%] [mg/l] [%] [mg/l] [%]

26-sep FÖRSED 38,8 38 0,02 0,31 Försed. NO3 filtrerat
19% 7% 93% -288%

BIO 31,4 35,4 0,28 0,08

29-sep FÖRSED 24,6 24,6 0,13 0,56 ofilt NO2 grumligt
5% -3% 0% 0% regn

BIO 23,4 25,4 0,13 0
Överskott 21,8 0,08

04-okt FÖRSED 29,4 22,2 0,13 0,23 regn
4% 1% 60% 57%

BIO 28,3 22 0,32 0,54

13-okt FÖRSED 23,2 17,6 0,19 1,21
19% 6% 21% -137%

BIO 18,8 16,6 0,24 0,51

20-okt ink 29,2 20,4 0,037 0
FÖRSED 36,6 28,2 0,325 0,65 regn kvällen före

10% 6% -306% 0%
BIO 32,9 26,4 0,08 0,65
utg 27,5 24,4 0,237 1,36

29-30 okt ink 9,3
FÖRSED 9,4 regn

-21%
BIO 11,4
utg 9,8

30-okt ink 11,1 0,088 0,41
Stickprov FÖRSED 12,7 0,104 0,44

-14% 30% 60%
BIO 14,5 0,148 1,1
utg 14,4 0,145 1,1
retur 10 0,0025 2,6



 

 

Bilaga 3 
 

Mätvärden från slamanalyser 
 

År Överskottsslam Luftningen Mellansed. Luftning stickprov
2000 Flöde Slam- Hydraul- Slam- Glödgnings- Slam- Slam- Slam- Slamhalt SVI

halt tid halt rest flöde halt ålder volym stickprov
Datum [m3/d] [mg/l] [h] [mg/l] stickprov [m3/d] [mg/l] [d] [ml/l] [mg/l] [ml/g]

25-26 sep 300 6180 stickprov 3,4 2072 17060 6 2,5 825 3330 248
3-4 okt 150 5285 stickprov 2,1 1967 0,19 27340 110 1,2 875 2135 410
12-13 okt 101 7310 stickprov 1,6 1680 36599 36 2,0 630 1915 329
19-20 okt 63 6640 2,5 2553 0,28 23490 50 3,8 860 2100 410
23-24 okt 6520 2,3 2265 25170 168 1,3 325 1500 217
29-30 okt 2,52 5880 1,3 1640 0,21 43970 142 0,6 175 1495 117
5-6 nov 8-8 5,12 7110 1,2 1658 0,21 48829 80 1,0 225 1385 162
7-8 nov 5,12 6880 1,1 1523 0,21 54691 182 0,4 175 1145 153
9-10 nov 5,44 6230 0,9 1239 61400 42 1,1 175 1145 153
12-13 nov 5,76 5020 0,9 1139 63190 78 0,6 170 1085 157
15-16 nov 5,76 6000 1,1 1350 0,32 54601 75 0,8 225 1630 138
20-21 nov 5,76 4860 0,9 1166 0,33 65951 59 0,7 120 1030 117



 

 

BILAGA 4 
 

Mätvärden från nitrifikationsförsök utförda 1997-1998 
 

 

Datum Temp. Flöde Slambelastning BOD-belastning NH4-N-belastning SÅ SVI Alkalinitet NH4-N-reduktion NO2-ökning NO3-ökning
1997-1998 [oC] [m3/d] [kg BOD/kgSS,d] [kg BOD/m3,d] [kg NH4-N/kg SS,d] [d] [ml/g] [mg/l] [mg NH4-N/l] [mg NO2/l] [mg NO3/l]
25-jun Dygnsprov 17,2 19272 0,68 0,8 0,18 4 100 299 0,0
03-jul " 17,7 19680 0,11 0,7 0,04 26 30 247 0,4
10-jul " 18,0 16824 0,09 0,5 0,04 17 39 235 0,0
15-jul " 18,3 16392 0,12 0,6 0,04 14 68 253 0,0
23-jul " 18,9 19080 0,19 0,7 0,05 12 89 192 3,0
30-jul " 19,3 18072 0,22 0,8 0,07 6 141 131 13,8
06-aug " 19,5 17040 0,18 0,6 0,06 6 101 104 15,0
11-aug " 19,7 17664 0,17 0,7 0,06 9 59 52 17,0
20-aug 7,10 19,8 12912 0,10 0,6 0,03 9 68 55 21,2
29-aug 7,20 19,8 13349 0,10 0,5 0,03 4 84 104 13,4
01-sep 7,20 19,6 19277 0,13 0,6 0,04 5 69 107 10,8
07-sep 7,20 19,5 21497 0,11 0,4 0,05 5 82 95 11,6
16-sep 7,00 18,9 29400 0,41 1,0 0,12 3 80 67 10,2
25-sep 7,05 19,0 14525 0,09 0,6 0,03 5 138 67 17,2 0,15 9,5
28-sep 7,05 18,7 14700 0,09 0,6 0,03 8 136 34 24,7 0,13 14,2
08-okt 7,15 17,2 18180 0,16 0,6 0,05 5 136 46 13,0 0,11 5,7
13-okt 7,10 17,8 8938 0,05 0,4 0,01 13 115 82 15,4 0,05 9,5
23-okt 7,30 17,0 13241 0,08 0,5 0,03 6 136 104 14,1 0,13 7,6
28-okt 7,05 16,8 12118 0,11 0,5 0,04 7 84 149 15,8 0,27 9,2
01-dec 7,30 15,0 29904 0,21 1,2 0,05 6 151 238 3,6 0,07 -0,1
09-dec 8,30 11,9 42120 0,46 1,3 0,10 3 84 128 0,0 0,16 -0,5
14-dec 7,15 13,1 23558 0,16 0,7 0,04 4 96 201 0,0 0,01 -0,5
21-dec 7,15 13,6 12943 0,14 0,6 0,04 4 111 235 3,0 -0,03 -0,3
28-dec 7,10 12,5 19927 0,15 0,7 0,05 4 154 183 0,0 -0,10 -0,2
28-jan Dygnsprov 12,9 20881 0,28 1,0 0,07 8 87 32,3 0,2
02-feb " 12,9 19720 0,28 1,1 0,07 5 160 37,9 0
11-feb " 11,5 32710 0,37 1,1 0,06 1 85 19,2 0
18-feb " 11,8 25230 0,25 0,8 0,08 5 90 29,0 0
24-feb " 11,8 26550 0,31 0,8 0,10 3 77 29,9 1,2 -0,4
01-mar " 11,3 24979 0,36 0,8 0,10 12 113 25,7 2,2 -0,1
12-mar " 12,5 20991 0,35 0,9 0,11 4 171 35,8 0 -0,2
19-mar " 12,6 22140 0,29 0,7 0,11 3 128 35,8 0 -0,2
24-mar " 12,7 21200 0,35 0,8 0,12 6 142 36,7 0,6 -0,4
06-apr " 12,8 21810 0,37 0,8 0,14 6 277 37,4 6 -0,2
14-apr " 13,1 21290 0,30 0,6 0,10 4 149 34,2 0 -0,3
27-apr " 13,0 27360 0,50 1,0 0,11 6 107 28,5 0 -0,5
07-maj " 14,1 24239 0,38 1,1 0,10 8 157 38,4 1,2 -0,3
12-maj " 14,3 24540 0,30 0,8 0,08 9 120 30,4 0 -0,2
18-maj " 15,3 24400 0,33 1,0 0,09 7 200 35,3 1,2 -0,3
14-jun " 15,9 20290 0,23 0,6 0,10 9 202 32,8 5 -0,2
23-jun " 16,2 27129 0,33 0,9 0,10 10 127 29,2 1 -0,1
29-jun " 15,9 35169 0,34 0,8 0,12 5 143 25,0 3 -0,1
05-jul " 16,5 24619 0,16 0,4 0,08 8 308 26,2 0 0,4
14-jul " 17,3 23760 0,25 0,6 0,09 8 188 28,5 3,8 0 0,4
22-jul " 17,7 19930 0,22 0,6 0,08 10 262 32,1 20,6 0 4,3
27-jul " 17,7 20840 0,31 0,9 0,07 10 293 29,9 11,9 0,136 4,6
04-aug " 18,2 21020 0,31 0,9 0,07 7 250 30,9 21 0,06 10,6
11-aug " 18,5 20901 0,32 0,9 0,08 8 236 36 15,2 0,32 8,4
14-aug " 17,6 26490 0,28 0,7 0,10 8 259 25 10,2 0,16 4,2
03-sep " 18,2 22671 0,36 1,2 0,09 7 232 36,5 9,1 0,04 1,9
06-sep " 18,0 20231 0,22 0,7 0,08 7 226 33,5 7,6 0,04 1,5
02-okt " 23470 0,20 0,9 0,07 8 231 33,9 1 0 -0,3



 

 

BILAGA 5 
 

Beräknade värden för slamålder, slamvolymindex samt 
slambelastning under nitrifikationsförsök utförda 1997-1998 
 

 
 
 
   
 
 
 
 

Slamålder Slamvolymindex Slambelastning
Medel Standardavvikelse Medel Standardavvikelse Medel Standardavvikelse

Period [d] [d] [ml/g] [ml/g] [kg BOD/kgSS,d] [kg BOD/kgSS,d]
Med nitrifikation 1997: 7 2,7 104 31,2 0,15 0,085
Med nitrifikation 1997 (korrigerat)*: 6 1,6
Med nitrifikation 1998: 8 1,5 225 50,9 0,27 0,061
Utan nitrifikation: 5 2,7 128 47,8 0,31 0,097

* Vid nitrifikation 1997 förekom 2 tillfälliga toppar som påverkade resultatet betydligt. De ansågs vara extremvärden och 
plockades ur datamaterialet för att få en representabel slamålder.


