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Sammanfattning 
Rapporten behandlar ämnet lakvattenhantering och fokuserar på kvävereningen i 
lakvattnet vid Östby deponi. Huvudmålet med arbetet är att bedöma den befintliga 
lakvattenhanteringen med avseende på reningsförmåga samt ge förslag på möjliga 
förbättringsåtgärder. Lakvattnet behandlas i en luftad damm följt av en våtmark. 
Studien börjar med en allmän karaktärisering av orenat lakvatten mellan perioden 
2007-2012 som visar att det innehåller relativt låga föroreningsmängder jämfört med 
genomsnittliga lakvatten från övriga deponier i Sverige. Det renade lakvattnet i 
utloppet från våtmarken innehåller även det låga halter av föroreningar vilket 
indikerar på att reningen vid anläggningen har god funktion. Dock visar ALcontrol 
(1999) och Sweco (2007) på att nitrifikationen är obefintlig i den luftade dammen. 
Rapporten fortsätter med en djupare studie av förhållanden för kväverening i den 
luftade dammen med fokus på nitrifikation och denitrifikation. Resultatet visar att 
förhållandena för de båda processer är ogynnsamma och förslag ges på 
förbättringsåtgärder. Nitrifikationen i den luftade dammen kan förbättras med 
fosfortillsats, säsongslagring av lakvattnet, tillväxtyta, renovering av befintliga 
ytluftare och skärmväggar. Denitrifikationen i våtmarken kan förbättras med 
säsongslagring, fosfortillsats och tillsats av kolkälla, förslagsvis metanol, för att 
tillgodose bakterier med elektrondonatorer samt för att öka syreförbrukningen. Vid 
våtmarken tillförs även en betydande mängd ovidkommande vatten vilket försvårar 
bedömningen av dess funktion, ett problem som bör utredas i vidare studier. I arbetet 
dimensioneras även alternativa metoder för lakvattenrening i form av SBR, 
tricklingfilter och biorotor. Metoderna kan förväntas ge en god kväverening men är 
dock dyra i investeringskostnad. Slutsatsen är att kvävereningen främst sker i 
våtmarken, vilken kan bedömas som tillräcklig utifrån Naturvårdverkets riktvärden. 
Dock kan förbättrad kväverening förväntas om föreslagna åtgärder utförs.  
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Abstract 
 
The report deals with the subject leachate treatment and focuses on nitrogen removal 
at Östby landfill. The main objective of this work is to evaluate the existing leachate 
treatment by purification ability and suggest possible improvements. The leachate is 
treated in an aerated pond followed by a wetland. The study begins with a general 
characterization of untreated leachate from the period 2007-2012, which shows that it 
contains relatively low amounts of contamination compared to average leachate from 
other landfills in Sweden. The treated leachate at the outlet of the wetland also 
contains low levels of contamination, indicating that the treatment at the plant has 
good function. However displays ALcontrol (1999) and Sweco (2007) that 
nitrification is nonexistent in the aerated pond. The thesis continues with a deeper 
study of the conditions for nitrogen removal in the aerated pond with a focus on 
nitrification and denitrification. The result shows that the conditions for the two 
processes are unfavorable and suggestions are given for improvement. Nitrification in 
the aerated lagoon can be improved with the addition of phosphorus, seasonal storage 
of leachate, growth surface, renovation of existing surface aerators and screens. 
Denitrification in the wetland can be enhanced with seasonal storage, phosphorus 
addition and the addition of a carbon source, preferably methanol, to meet the bacteria 
with electron donors and to increase oxygen consumption. The wetland is also 
supplied a significant amount of extraneous water, which hampers the assessment of 
its function, a problem that should be investigated in further studies. Alternative 
methods of leachate treatment are designed in form of SBR, trickling filters and 
Biorotor. The methods can be expected to give a good nitrogen removal but are 
expensive in investment cost. It is concluded that nitrogen removal is mainly done in 
the wetland, which may be judged sufficient by the guidelines which been determined 
by the Environmental Protection Agency in Sweden (Naturvårdsverket). However, 
enhanced nitrogen removal is expected if the proposed measures are carried out. 
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Nomenklatur 
  
COD  - ”Chemical Oxygen Demand” - ett mått på syreförbrukningen vid fullständig 
oxidation av organiska ämnen i vatten. COD(CR) står för att kaliumdikromat använts 
som oxidationsmedel.  
 
BOD – ”Biochemical Oxygen Demand” - ett mått på syreförbrukning vid fullständig 
oxidation av vattnets innehåll av biologiskt nedbrytbar substans. Indexsiffran i BOD7 
talar om hur många dygn som analysen pågått. 
 
TOC – ”Total Organic Carbon” – Totala innehållet av organiskt kol i löst och olöst 
form i vatten. 
 
Totalkväve – Totala innehållet av kväve som organiskt kväve, ammonium, nitrat och 
nitrit.   
 
NH4

+- N – Kväve i form av ammonium. 
	  
NO3

— -N – Kväve i form av nitrat. 
 
NO2

-N – Kväve i form av nitrit. 
 
PO4

3- -P – Fosfor i form av fosfatfosfor. Den fosforform som är tillgänglig för 
mikroorganismer som utför nitrifikation och denitrifikation.  
	  
Totalfosfor – Totala innehållet av fosfor som fosfat och organiskt bunden fosfor. 
 
Konduktivitet – Ett mått på en lösnings förmåga att leda elektrisk ström. Används 
som ett mått på den totala halten lösta salter i vattnet. 
 
Alkalinitet - Ett mått på vattnets förmåga att neutralisera syror och mäter 
motståndskraften till försurning.  
 
Syremättnad – Beskriver förhållandet mellan den aktuella syrehalten och den 
maximalt möjliga vid aktuell temperatur och salthalt. 
 
Aerob – En process med tillgång till syre 
 
Anaerob – En process utan tillgång till syre. 
 
Anox – En process utan tillgång till rent syre. Syre förekommer i föreningar som 
exempelvis nitrat och sulfat (NO3

-, SO4
2-)  

 
Nitrifikation – Ammonium (NH4

+) oxideras av mikroorganismer till nitrat (NO3
-). 

 
Denitrifikation – Under syrefria förhållanden reduceras nitrat (NO3

-) av 
mikroorganismer till kvävgas (N2). 
 
Hydraulisk uppehållstid – Den genomsnittliga tid som vattnet uppehåller sig i den 
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betraktade volymen.  
 
SRT – Den genomsnittliga tid som en slampartikel befinner sig i ett system. 
 
Lakvatten – Vatten som varit i kontakt med deponerat material. Lakvatten består av 
vattnet som tränger in i deponin från nederbörd, grund- och ytvatten, samt av det 
innehåll i avfallet som pressas ut vid komprimering inuti deponin.  
 
SBR  - ”Sequencing Batch Reactor” – En biologisk reningsmetod som sker satsvis. 
 
Ytvatten – Det vatten som är synligt i form av sjöar, vattendrag och hav. 
 
TKN	  –	  Total	  Kjeldahl	  Kväve	  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Tidigare har deponering varit en vanligt förekommande metod inom avfallshantering 
och det finns drygt 4000 nedlagda deponier fördelade över Sveriges kommuner 
(Öman et al., 2000). Deponering av både kommunalt avfall och industriellt avfall har 
förekommit i Sverige. Sedan år 2005 är det förbjudet att deponera organiskt avfall och 
numera är det endast de avfallslag som inte kan eller bör behandlas på annat sätt som 
deponeras (Arvidsson et al., 2012). År 2009 deponerades endast 1,4 % av det totala 
hushållsavfallet i Sverige vilket är ett resultat av ökad återvinning, förbränning och 
biologisk behandling (Öman et al., 2000). Deponering av avfall är dock en nödvändig 
metod för att bortföra det avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas. Enligt en 
framtidsprognos av Avfall Sverige ska ett hundratal deponier sluttäckas under 2010-
talet. 

Ett av problemen med deponering är det lakvatten som uppkommer när regnvatten, 
ytvatten eller grundvatten tränger in i deponimassan och utlakar miljöstörande ämnen. 
Som en lösning på problemet började man på 1970-talet att samla upp lakvattnet. Idag 
krävs även att lakvattnet genomgår en reningsprocess för att klara utsläppskraven till 
recipienten. Det finns ett flertal metoder för rening av lakvatten. Vid kommunala 
avfallsdeponier i Sverige har den luftade dammen fått störst genomslag, vilken är 
effektiv vid höga halter organiskt material. Den luftade dammen kompletteras 
vanligen med ett reningssteg för kväveavskiljning. Naturliga reningsmetoder är 
vanligt förekommande där flera av naturens processer utnyttjas. Växterna använder 
kväve och fosfor som näringsämnen, mikroorganismer bryter ned organiskt material, 
växternas evapotranspiration minskar vattenmängden och föroreningar fastläggs i 
marken (Öman et al., 2000). 

Vid deponering av kommunalt avfall fås ett lakvatten som främst innehåller höga 
halter kväve, organiskt material och andra syreförbrukande ämnen. Därtill tillkommer 
metaller och organiska miljögifter. Vid utsläpp till mark, vattendrag och grundvatten 
finns en risk för påverkan samt störning av det naturliga ekosystemet. År 2001 
utfärdade regeringen en förordning om deponering av avfall. Nedan ses ett utdrag ur 
paragraf 22 och 30 (Naturvårdsverket, 2008). 

22 § Insamlat lakvatten skall behandlas så att det kan släppas ut utan att utsläppet 
strider mot gällande bestämmelser om skydd för människors hälsa och miljön eller 
mot villkor som gäller för verksamheten. 

30 § Under deponins aktiva fas skall verksamhetsutövaren mäta deponins struktur, 
sammansättning och sättningsbeteende samt provta och mäta lak- vatten, 
grundvatten, ytvatten och deponigas.  

I Naturvårdsverkets föreskrift från 2004 (NFS 2004:10) fastställdes ett beslut gällande 
karakterisering av lakvattnet, se utdrag ur paragraf 42 nedan. Karakteriseringen 
används i kontrollarbetet för att förhindra utsläpp till recipient samt som underlag för 
att fastställa utsläppsvillkor och val av reningsteknik (Öman et al., 2000). Ytterligare 
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är karakteriseringen ett bra verktyg vid riskbedömning och förbättringsarbete av 
lakvattenhanteringen.  

42 § Karakterisering av lakvatten skall genomföras på deponier för farligt avfall och 
deponier för icke-farligt avfall. Vid karakteriseringen skall parametrar som återger 
lakvattnets egenskaper och innehåll av ämnen som kan orsaka negativa effekter på 
människors hälsa och miljön fastställas.  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Kunskapen om äldre deponier är generellt bristande. Det är svårt att veta vad för slags 
avfall som har deponerats tidigare i historien, hur spridningen av lakvatten ser ut och 
hur effektiv reningen av lakvatten är. Hur effektiv reningen är beror på hur 
sammansättningen på lakvattnet ser ut, om reningssteget är rätt utformat och 
nederbördsmängd. Om reningen inte är tillfredställande är risken att utsläppt lakvatten 
innehåller skadliga halter av föroreningar som i vissa fall är direkt toxiska för 
recipienten.  

Teknik- och fritidsförvaltningen för Säffle och Åmåls kommun vill utvärdera sin 
hantering av lakvatten i syfte att åskådligöra eventuella problemområden. 
Utredningen ska ligga med som underlag vid förnyad tillståndsansökan hos 
Länsstyrelsen kring fortsatt verksamhetsutövning på området. De tre 
problemformuleringar som ska utredas i rapporten ses nedan. 

Vilka egenskaper och vilken sammansättning har dagens lakvatten vid Östby deponi? 
Vilka reningsresultat uppnås genom det befintliga reningssystemet vid Östby deponi? 
Hur kan reningsanläggningen vid Östby deponi förbättras utifrån de 

”problemområden” som upptäckts? 
 
1.3 Syfte 
 
Arbetet ska bidra till en ökad medvetenhet och kunskap om lakvattenhanteringen och 
reningen vid Östby deponi samt ge förslag till förbättringsåtgärder. Utredningen är en 
del av teknik- och fritidsförvaltningens förbättringsarbete, i syfte att redogöra för 
eventuella brister i dagens lakvattenhantering samt för att förebygga framtida 
problem.    

1.4 Mål 
 
Målet med arbetet är att bedöma den befintliga lakvattenhanteringen vid Östby deponi 
med avseende på reningsförmåga samt ge förslag på möjliga förbättringsåtgärder.  
 
1.5 Avgränsningar 

• Arbetet berör främst kvävereningen i lakvattenbehandlingen då detta uttryckts 
som ett problemområde av uppdragsgivare och vid tidigare karaktäriseringar. 

• I arbetet har 3 alternativa biologiska reningsmetoder studerats. Det finns 
många fler metoder som kan användas för lakvattenrening och arbetet ger 
således inte någon övergripande bild över det området. 
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2 Östby deponi 
2.1 Deponeringsplatsen   

Deponin är placerad intill europavägen E45, 5 km nordöst om Åmål och har använts 
för deponering av kommunalt avfall sedan 1968 (Persson, 2005). Sluttäckning av 
deponin pågår och deponin planeras vara färdigtäckt år 2022 (Carlsson Ulff, 2012). 
Deponin befinner sig i en sänka på en bergplatå av främst porfyr och granit. 
Bergplatån sluttar åt väst, syd och öst. Sänkan har uppstått på grund av erosion i 
jordskorpans regionala strukturer (Ramböll, 2007). På bergplatån finns tunna och 
vattengenomsläppliga jordlager. Jordlagren består av huvudsakligen av torv, morän, 
svallavlagringar och lera. Sänkorna i området utgörs främst av torvmarker. Den 
sammanpressade torven under deponin bidrar potentiellt till att täta mot berggrundens 
yta (Alcontrol, 1999). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Överblickskarta vid Östby deponi. Lakvatten transporteras mot våtmark i nordöst via 
systemet av lakvattendammar. Vid provplats P101 i damm 2 mäts lakvattnet innan luftade 
dammen och vid provplats P102 mäts lakvattnet efter den luftade dammen. Provplats P201 i 
högra hörnet är i verkligheten orienterad längre nordöst i närhet till väg E45. Vid P201 mäts 
lakvattnet efter våtmarken. 

2.2 Hydrologi 

Ytvattenavrinningen sker främst mot nordväst och sydost medan mindre mängder 
avrinner mot sydväst och nordost. Den största avrinningen leds mot Gatviken i 
Vänern som hör till Värmlands län. En mindre del av avrinningen leds mot Norra 
viken i Vänern som tillhör Västra Götalands län. Det ytvatten som samlas upp i 
dammsystemet tillsammans med lakvattnet leds mot en våtmark i nordost via det 
system av lakvattendammar som anlagts runt om deponin. Efter våtmarken leds 
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vattnet via ett dike söderut från våtmarken mot bäcken Rönningen. Rönningen rinner 
ut i Avelsäterån som har sitt utflöde i Gatviken i Vänern. Söder om deponin finns ett 
torvområde. Vatten från torvområdet transporteras via en ledning som går genom den 
södra dammen (damm 3) och mynnar ut i östlig riktning. Bäcken Rönningen börjar 
där ledningen slutar (Ramböll, 2007). 

Grundvattenytan är nära markytan och grundvattnet strömmar mot lokala sänkor i 
området. Det förekommer ingen storskalig grundvattendränering runt deponiområdet 
och vattenföringen är generellt liten i området (Alcontrol, 1999).  

2.3 Lakvattenbehandling vid Östby deponi 
 
Ett system av utgrävda dammar för uppsamling av lakvatten och ytvatten sträcker sig 
runt större delen av deponin. Dammsystemets totala volym uppgår till cirka 30000 m3 
och avvattnar en yta av 13 hektar. Dammen har ett tätskikt utåt mot omgivningen och 
kan delas av i zoner för separat behandling (Eriksson, 2005). Den sista zonen är 
utrustad med ett luftningssystem som använts fram till september 2007. 
Luftningssystemet består av tre ytluftare som togs i bruk år under år 1998 (Alcontrol, 
1999). Mellan den luftade dammen och övriga dammsystemet sitter en reglerbrunn. 
Med hjälp av ett pumphus transporteras vattnet i den sista zonen vidare till en våtmark 
i nordost och sprids över ytan med ett sprinklersystem. Våtmarkens utlopp leder till 
en bäck som sedan mynnar ut i Rönningen och därefter slutrecipienten Vänern 
(Ramböll, 2007). Provtagningar av lakvattnet har utförts med olika regelbundenhet 
mellan år 1993 fram till 2012 (Persson, 2005). Provplats P101 och P102 är placerad 
innan respektive efter den luftade dammen. Provplats P201 är belägen efter 
våtmarkens utlopp och där sker provtagning samt flödesmätning.  

 

 
 

 
 
Figur 2. Flödesschema över lakvattenbehandling vid Östby deponi. 

Våtmarksområdet har en total yta på cirka 3,6 ha och består av varierat våtmark, 
myrmark och vegetation. Växtsammansättningen har förändrats vid våtmarksområdet 
under deponins drift. Tallar i området har dött och näringskrävande växter i form av 
bredkaveldun har konkurrerat ut tidigare växter. Påverkan begränsas det område där 
lakvattenbehandlingen sker (RVF, 2003). 

2.4 Sammanställning av analysresultat år 1999 

ALcontrol utförde en sammanställning av analysresultat år 2009 i samband med att 
nya luftare tagits i drift under 1998 (Alcontrol, 1999). 

Enligt resultatet från sammanställningen var lakvattnet vid Östby soptipp normalt ur 
vattenkemisk synpunkt jämfört med andra lakvatten i Sverige. Syreförhållandena vid 
provplats P102 förbättrades under år 1999. De ökade syrehalterna var ett resultat av 
att nya luftare tagits i drift året innan samt att syreförbrukande ämnen spätts ut av 
ökad nederbörd under år 1997-99. Mellan år 1993-96 varierade syrehalten mellan 
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cirka 1 – 4,5 mg O2/l. Mellan år 1997-99 varierade syrehalten mellan cirka 4,5 – 6 mg 
O2/l. 

Trots de goda syreförhållandena i vattnet bestod kvävet till största del av ammonium. 
ALcontrol föreslog en utredning av orsaken till att nitrifikation hämmas. Föreslagna 
potentiella orsaker var för kort uppehållstid i dammen, förekomst av 
nitrifikationshämmande ämnen samt obalans mellan näringsämnen. Våtmarkens 
reningseffekt bedömdes som mycket god, trots en försämring under år 1998-99 på 
grund av ökad nederbörd. Reduktionen av mängden var 55 % för salter, 75 % för 
fosfor, 89 % för kväve och 42 % för syreförbrukande ämnen (COD-Cr). År 1999 
uppmättes den dittills högsta mängden utpumpat lakvatten som uppgick till 40100 m3. 

 

2.5 Karakterisering år 2007	  
	  
Utifrån gällande kontrollprogram utförs en karaktärisering av lakvatten och 
bottensediment vart sjätte år. Lakvattnets egenskaper och innehåll av miljöstörande 
ämnen beskrivs med nyckelparametrar som fastställs genom provtagning och analys. 
År 2007 anlitades Sweco för karaktäriseringen. Provtagningen utfördes i november 
2007 och jämförs i en rapport mot tidigare karaktärisering från 2001 (Alström et al., 
2008). 

 
Resultatet från analysen av provtagning 2007 visade att lakvattnets egenskaper och 
föroreningsinnehåll var likartat med karaktäriseringen från 2001. Inga stora avvikelser 
förekom vid sammanställningen av provtagningar mellan 2001 och 2007. De fåtal 
problemområden som upptäcktes ses nedan. 

• Karaktäriseringen av provtagningen från 2007 visade förhöjda halter 
ammonium jämfört med karaktäriseringen 2001. Det konstaterades även att 
syresättningen var låg vilket tillsammans med höga kvävemängder tyder på 
bristande luftningsförmåga. 
 

• Vid provtagningen 2007 förekom förhöjda halter aluminium, nickel och bly i 
jämförelse med halter från 2001. Halterna som uppmättes för de tre metallerna 
är högre vid jämförelse med normala nivåer i lakvatten som sammanställts i 
IVL:s rapport B 1354 (Öman et al., 2000).  

Halterna av COD, BOD, ammoniumkväve, totalkväve, fosfor och lättlösliga salter har 
minskat gradvis mellan åren 1993 till 2000 och förväntas att plana ut under 2000-
talet. Dock har halten ammoniumkväve ökat under år 2005 och 2007. 
Ammoniumhalten i lakvattnet håller samma nivå under alla årstider vilket indikerar 
på låg nitrifikationskapacitet. Metallernas reduktion var något långsammare men 
också där ses en minskning från 1990-talet fram till år 2000.  

Den sammanfattade bedömningen från karaktäriseringen var att lakvattenbassängen 
har låg nitrifikationskapacitet och att dammens luftningssystem bör ses över.  
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3 Teori 
3.1 Lakvatten 
 
3.1.1 Sammansättning, lakvattenegenskaper och 
bedömningsparametrar  
Lakvattnets sammansättning avser vilka typer av föroreningar som förekommer i 
lakvattnet och i vilka halter. Sammansättningen på lakvattnet beror av deponins ålder, 
vilken sorts avfall som deponerats samt hur stor utspädningsgraden med yt- och 
grundvatten är (Hogland, 1996). De föroreningar och parametrar som vanligtvis 
analyseras och är intressanta ur behandlingssynpunkt är:  

• Organiska ämnen: Lakvattnets innehåll av organiska ämnen beskrivs med 
samlingsparametrar som BOD, COD och TOC. BOD mäter den biologiska 
syreförbrukningen och de lättnedbrytbara organiska ämnena i lakvattnet. COD 
mäter kemisk syreförbrukning och både lättnedbrytbara och svårnedbrytbara 
ämnen. Kvoten BOD/COD beskriver graden av nedbrytbarhet för det 
organiska materialet i provet. En hög kvot innebär ett högt innehåll av 
lättnedbrytbara ämnen vilket ger en högre syreförbrukande förmåga. En 
BOD/COD kvot på 0,3 är vanligt för inkommande vatten till reningsverk 
(Öman et al., 2000). TOC anger hur mycket kol som finns i löst och olöst 
organisk materia, men beskriver inte vilken sorts organisk förening som mäts 
(Öman et al., 2000).  
 

• Kväve: Kväve analyseras som ammoniumkväve (NH4
+- N), nitratkväve (NO3

-

-N), nitritkväve (NO2
-N) och totalkväve. Totalkväve beräknas genom att 

Kjeldahl-kvävet (organiskt kväve och ammoniumkväve) adderas med nitrit 
och nitrat (Öman et al., 2000). Kvävet i lakvatten består vanligen till 90 % av 
ammonium (Hogland, 1996). Ammonium har en eutrofierande verkan och 
bidrar till en syreförbrukande effekt i sjö- och havsbottnar. Kväve i form av 
ammoniak är toxisk för akvatiskt liv och fördelningen mellan ammonium och 
ammoniak i lakvatten beror av pH-värdet. Ett högre pH- värde bidrar till större 
andel ammoniak. Ammoniakkvävet kan antas utgöra 10 % av summan av 
ammoniak och ammoniumkvävet vid ett pH på cirka 8 och 1 % vid pH cirka 7 
(Öman et al., 2000). 
 

• Fosfor: Fosfor mäts som fosfatfosfor (P-PO4
3-) och som totalfosfor (P-tot). 

Fosfor har en låg toxicitet men bidrar till eutrofieringen och påverkar således 
ekosystemen. Artsammansättningen i sjöar påverkas av ett onaturligt tillskott 
av näringsämnen (Öman et al., 2000). 
 

• pH: pH mäter aktiviteten av vätejoner H+ i en lösning och är ett mått på hur 
surt eller basiskt ett medium är (Tchobanoglous et al., 2003). pH- värdet 
påverkar olika ämnens förekomstform och löslighet. Lågt pH-värde innebär en 
ökad löslighet för flera metaller vilket ökar deras toxicitet i vatten (Alcontrol, 
1999).  
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• Konduktivitet: Konduktivitet är ett mått på en lösnings förmåga att leda 
elektrisk ström. I en lösning transporteras den elektriska strömmen genom 
joner och därav ökar konduktiviteten med ökad halt av joner. Konduktiviteten 
används som ett mått på den totala halten lösta salter i vattnet (Öman et al., 
2000). De ämnen som vanligen bidrar mest till konduktiviteten i sötvatten är 
kalcium, magnesium, natrium, kalium, klorid, sulfat och vätekarbonat 
(Alcontrol, 1999).  
 

• Temperatur: Temperaturen i lakvatten förändras då deponin genomgår de 
olika stegen i nedbrytningsprocessen. En biologisk aktivitet inuti deponin ger 
förhöjda temperaturer i lakvattnet (Öman et al., 2000). Temperaturen är en 
viktig parameter då den påverkar kemiska reaktioners hastighet och 
lösligheten för syre. Optimal temperatur för bakteriers aktivitet är mellan 25 – 
35 oC. Den aerobiska nedbrytningen och nitrifikationen upphör vid 
temperaturer över 50 oC. Vid lägre temperaturer än 5 oC så upphör 
nitrifikationen (Tchobanoglous et al., 2003). 
 

• Klorid: Klorid är dels en benämning av salter av saltsyra, exempelvis 
natriumklorid, NaCl, och dels på klorföreningar av mer kovalent karaktär, 
både av metaller och icke-metaller (Nationalencyklopedin, 2000). Klorid 
förekommer naturligt i ytvatten med halter mellan 1 – 20 mg/l. I grundvatten 
är halten högre och vanligen mellan 5 – 100 mg/l (Alcontrol, 1999). 
Grundvattenhalter mellan 100 – 300 mg/l anses vara ”höga halter” enligt 
naturvårdsverket 1999 (Öman et al., 2000). 
  

• Färgtal: Färgtalet fås genom en jämförelse av vattnets färg med en brungul 
färgskala. Färgtalet ger information om innehåll av järn och humus i 
lakvattnet. Innehållet av järn och humus ökar således med ökat färgtal. 
(Alcontrol, 1999) 
 

• Tungmetaller: Tungmetaller avser de metaller med en densitet över 5 g/cm3 
(Alcontrol, 1999). Bly, kadmium och kvicksilver anses vara extra toxiska då 
de inte har någon funktion i levande organismer. I rätt mängd ingår Zink, 
krom och koppar viktiga enzymer, proteiner och vitaminer vilket är viktiga 
byggstenar för levande organismer. Tungmetallerna är främst toxiska då de 
inte bryts ner utan ackumuleras med långsam utsöndring (Alcontrol, 1999). I 
lakvatten från kommunala avfallsupplag är det vanligt förekommande med 
höga halter av järn och mangan, medans halten av tungmetallerna kvicksilver 
och kadmium i regel är låga. Tungmetallerna är vanligen bundna inuti deponin 
i form av sulfider. Dock kan syre tränga sig in i upplaget och oxidera 
sulfiderna till lättrörliga sulfater med hög risk för utlakning (Hogland, 1996). 
 

• Alkalinitet: Alkalinitet är ett mått på ett vattens förmåga att neutralisera syror 
och mäter således motståndskraften till försurning. Vid tillsats av syra till ett 
vatten med hög alkalinitet bör endast en liten pH-förändring ske. Alkaliniteten 
är beroende av mängden karbonatjoner i vattnet (Granström, 2009). För 
naturligt vatten görs ofta ett antagande där alkaliniteten räknas om till 
koncentrationen av vätekarbonatjoner (HCO3

-) i mg/l (Öman et al., 2000). Vid 
nitrifikation av ammonium till nitrat förbrukas 7,14 g alkalinitet räknat som 
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CaCO3 per gram oxiderat ammonium räknat som kväve (N) (Tchobanoglous 
et al, 2003). 

 

Lakvattnet ändrar egenskaper och sammansättning beroende på vilken 
nedbrytningsfas som sker inuti deponin. Efter en kort initial period med aerobiska 
förhållanden följer två anaeroba faser, den syrabildande fasen med ett acidogent 
lakvatten och den metanbildande fasen med ett metanogent lakvatten. Det 
syrabildande fasen kan pågå i flera år efter deponeringen och den metanbildande 
fasen i uppemot 100 år. Lakvattnets egenskaper och sammansättning för de två 
faserna sammanställs nedan (Hogland, 1996): 

 

 

3.1.1.1 Syrehalt och syremättnad 

Syrehalt är ett mått på hur stor mängd syre som är löst i vattnet. Syrets löslighet i 
vatten minskar med ökad temperatur och salthalt. Syremättnad beskriver förhållandet 
mellan den aktuella syrehalten och den maximalt möjliga vid aktuell temperatur och 
salthalt. Syre förbrukas vid nedbrytningen av organiskt material. Vid hög belastning 
av organiskt material och ammonium kan syrebrist uppstå. I ytvatten sker syresättning 
främst via omrörning påverkat av vind och forsar, samt till viss del genom växternas 
fotosyntes. Vid kraftig algtillväxt kan mättnadsgraden kraftigt överstiga 100 % 
(Alcontrol). I Figur 3 ses den teoretiskt högsta möjliga syrehalten beroende av 
temperatur och salthalt (0 salinitet) (Tchobanoglous et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Löst syrehalt beroende av temperatur vid 0 salinitet.(Tchobanoglous et al., 2003) 
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3.2 Biologisk lakvattenbehandling 

3.2.1 Aerob rening 

Biologisk rening bygger på mikroorganismers förmåga att bryta ned och stabilisera 
organiskt material vid deras celluppbyggnad. Mikroorganismerna omvandlar det lösta 
och partikelbundna organiska materialet till enklare produkter samt biomassa. Den 
biologiska reningen kan ske i syresatt miljö, aerob rening, och i syrefri miljö, anaerob 
rening. Biologisk rening i en syresatt miljö beskrivs nedan: 

V1(Organiskt material) + V2O2 + V3NH3 + V4PO4
3- → mikroorganismer → V5(nya 

celler) + V6CO2 + V7H2O      (ekvation 1) 

Vi = Den stökiometriska koefficienten. 

Ur ekvationen läses att närsalter i form av ammonium och fosfat behövs för att 
bildandet av nya celler. I reaktionen oxideras det organiska materialet tack vare 
mikroorganismer och slutprodukten blir nya celler, koldioxid och vatten. 
Mikroorganismer kan också reducera kväve och fosfor genom speciella bakterier. 
Genom nitrifikation oxideras ammonium till nitrat och genom denitrifikation 
reduceras nitratet till kvävgas (Tchobanoglous et al., 2003). Vanliga metoder för 
aerob rening är luftad damm, aktiv slam – anläggning, biologisk bädd och biorotor.  

Lakvattens karaktär samt kvoten av BOD:COD avgör hur stor del av det organiska 
materialet som kan brytas ned. Unga deponier som är i den sura fasen har ett 
acidogent lakvatten som vanligen har en hög BOD:COD kvot och således hög andel 
lättnedbrytbart organiskt material. Reduktionsgraden är vanligen hög för acidogent 
lakvatten med COD-reduktion upp till 90 %. Äldre metanproducerande avfallsupplag 
har ett metanogent lakvatten med låg BOD:COD kvot. COD-reduktion för 
metanogena lakvatten uppnår sällan över 30 % (Hogland, 1996). 

Bakterierna behöver närsalter för sin tillväxt och framförallt kväve och fosfor. 
Förhållandet mellan närsalterna BOD:N:P bör vara 100:4:1 för ideal aerobisk rening 
(Hogland, 1996). Ett sådant förhållande är dock ovanligt för lakvatten som vanligen 
kännetecknas av låga halter BOD och fosfor samt höga halter kväve (RVF, 2002). 
Tillsats av fosfor och lättnedbrytbart organiskt material kan därför vara nödvändigt 
för att få en god biologisk rening.  
 
Vid aerob rening oxideras järn och mangan från 2-värt till 3-värt. De 3-värda 
metallerna faller ut som hydroxider. 
 
 
3.2.1.1 Nitrifikation 
 
Biologiska behandlingsprocesser som är aerobiska eller anoxiska är mycket enklare 
och billiga än kombinerade kemisk-fysiska metoder. Svagheten för biologiska 
behandlingsmetoder är att de inte kan uppnå en lika hög och pålitlig 
reningseffektivitet av ammonium och COD (Canziani et al., 2006). Under aeroba 
förhållanden kan speciella nitrifikationsbakterier omvandla ammoniumkväve till 
nitratkväve genom nitrifikation. Processen sker i två steg där ammonium först 
oxideras till nitrit. Därefter oxideras nitritet till nitrat (Tchobanoglous et al., 2003). 
Nitrifikationsbakterier har låg tillväxthastighet och har en generationstid som varierar 
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från 8 timmar till flera dygn (Carlsson et al., 2003). I första steget oxideras 
ammonium till nitrit av bakterien Nitrosomonas: 

 
2NH4

+ + 3O2 → 2NO2
- +4H+ + 2H2O    (ekvation 2) 

       
I andra steget oxideras nitrit till nitrat av bakterien Nitrobacter. 

2NO2
- + O2 → 2NO3

-       (ekvation 3) 

Den totala reaktionen för oxidationen ses nedan: 

NH4
+ + 2O2 → NO3- + 2H+ + H2O     (ekvation 4) 

Syremängden som krävs för att fullständigt oxidera ammonium till nitrat är 4,57 g 
O2/g N. Vid oxidationen av ammonium krävs 7,14 g alkalinitet räknat som CaCO3 per 
gram oxiderat ammonium räknat som kväve (N). Tillväxthastigheten hos bakterierna 
ökar med halten löst syre i vattnet, DO, upp till koncentrationer mellan 3-4 mg/l. Vid 
låga koncentrationer av DO, under 0,5 mg/l, är nitrifikationshastigheten kraftigt 
hämmad (Tchobanoglous et al., 2003). Nitrifierarbakterier har få konkurrenter om 
syret då andelen lättnedbrytbart organiskt material vanligen är lågt i lakvatten (RVF, 
2000). Enligt Van der Loeff et al. (1984) sker ingen aerob aktivitet under syrehalter 
på 1 mg/l. 

Det är viktigt att uppehållstiden i den luftade dammen är tillräckligt lång för att 
säkerställa god tillväxt av nitrifierande bakterier (Carlsson et al., 2003). I en rapport 
av professor Linvil G.Rich (datum okänt) sammanställs ett samband mellan 
temperaturen i luftade laguner och den hydrauliska uppehållstiden HRT (Hydraulic 
retention time) som krävs för en ammoniumhalt i utgående vatten på höst 2 mg/l och 
med en löst syrehalt på 2 mg/l. För låga vattentemperaturer runt 8-10 grader krävs en 
uppehållstid på minst 6-7 dagar. Vid högre temperaturer kring 20 grader behövs 
endast en uppehållstid på cirka 3 dagar (Linvil, datum okänt). En risk finns att vattnet 
tar den enklaste vägen genom dammen och således utnyttjas inte dammens volym på 
ett effektivt sätt. Detta kan förbättras med hjälp av skärmväggar som tvingar vattnet 
att passera hela dammens volym (Holby, 2012).  
Vid rening av kommunalt avloppsslam krävs olika hög slamålder för att upprätthålla 
en stabil nitrifikation beroende på vattentemperatur (Persson., 2005). Vanligt 
dimensioneras slamålder, som mäts i åldern för en slampartikel SRT (solids rention 
time), för 10 – 20 dagar för ett 10 Co avloppsvatten och 4 – 7 dagar för ett 20 Co 
vatten (Tchobanoglous et al., 2003). Om bakterierna ges en yta att fästa vid kan 
bakterierna etablera sig och bilda en biofilm. Ytan kan utgöras av ett bärarmaterial 
som är suspenderad i vattenmassan. Bärarmaterialet hålls kvar i dammen vilket 
således håller kvar de viktiga nitrifikationsbakterierna (Holby, 2012). Olika typer av 
biofilmsystem har studerats för nitrifikation av lakvatten från deponier och biofilmens 
karaktär ger en hög slamuppehållstid (SRT). Till skillnad mot aktivslamsystem är 
biofilmen motståndskraftig mot störningsfaktorer i omgivande miljö (Kim et al., 
2005). 

Nitrifikationen hämmas av lågt pH och för att upprätthålla en stabil nitrifikation får 
inte pH-värdet understiga pH 7 (Tchobanoglous et al., 2003). Således är det viktigt 
med hög alkalinitet, som ger vattnet en buffertkapacitet mot pH-sänkningar. Vid 
oxidationen av ammonium bildas vätejoner, H+, som har en försurande effekt 
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(Tchobanoglous et al., 2003). Vattnet bör ej vara för basiskt och det för optimal 
tillväxt bör pH vara mellan 7,5 – 8,6. Över pH 8,6 finns en risk att 
ammoniakbildningen blir så hög att det stör nitrifikationsbakterierna (Svenskt Vatten, 
2007). Nitrifikation kan ske i temperaturer mellan 5oC och 45oC men det optimala 
temperaturintervallet är mellan 25-35 oC. De kemiska reaktionernas hastighet ökar 
med stigande temperatur (RVF, 2000). Nitrifikationen har visats vara kraftigt 
hämmad i avloppsvatten vid temperaturer under 10 oC. Vid höga temperaturer finns 
en risk att halterna av fri ammoniak ökar (Kim et al., 2005). Bakterierna behöver 
fosfor till sin tillväxt. Fosfatfosfor är den form som är tillgänglig för nitrifierare och 
halterna i lakvatten är vanligen låga vilket missgynnar bakterietillväxten. Fosforhalten 
i dammen bör ligga kring 5 mg fosfor per gram kväve enligt RVF (RVF, 2000). Vid 
Spillepengs deponi tillsätts fosforsyra i så höga mängder att riktvärdena för utsläpp av 
fosfor överskrids (Görfelt, 2008).  

 
3.2.2 Denitrifikation 

Det andra steget i biologisk kväverening är denitrifikation där nitrat omvandlas till 
kvävgas med hjälp av bakterier i en syrefattig miljö. Nitratreduktion kan förekomma 
på två sätt i en biologisk process, assimilation och dissimilation. Assimilation av 
nitrat till cellsyntesen uppstår då inget ammonium finns tillgängligt. Dissimilation är 
en del av elektrontransportkedjan där nitrit och nitrat används som elektronacceptor 
vid oxidation av organiska samt oorganiska elektrondonatorer, så kallad 
denitrifikation (Tchobanoglous et al., 2003). I syrefattiga förhållanden används nitrat 
och nitrit istället för syre vid mikroorganismernas andning. Ett flertal bakterier är 
kapabla till att denitrifiera, både heterotrofa och autotrofa. Den vanligast 
förekommande bakterien är Pseudomonas som har visats kunna använda kvävgas, 
metanol, kolhydrater, organiska syror, alkoholer, bensoater och andra aromatiska 
föreningar. Nitratreduktionen sker genom flera steg, där nitrat omvandlas till nitrit, 
nitrit till nitritoxid, från nitritoxid till lustgas och från lustgas till kvävgas 
(Tchobanoglous et al., 2003): 

NO3
- → NO2

- → NO → N2O → N2     (ekvation 5) 
 
De elektrondonatorer som är vanligast förekommande vid biologisk rening är 
lättnedbrytbart organiskt material (BOD) i ingående vatten, BOD som uppkommer via 
nedbrytningsprocesser samt externt tillsatta kolkällor som metanol eller acetat. En 
viktig faktor för att få en fungerande biologisk denitrifikation är att det finns 
tillräcklig mängd av elektrondonatorer för nitratreduktionen. En beräkning av Barth et 
al. (1968) visade att det krävs 4 g BOD för att reducera 1 g NO3 (Tchobanoglous et 
al., 2003). Vid tillsats av metanol kan nedanstående reaktionsformel användas: 
 
5CH3OH + 6NO3

- → 3N2 + 5CO2 + 7H2O + 6OH-   (ekvation 6) 

Ur ekvationen kan metanolåtgången beräknas till 0,43 g per gram reducerat nitrat 
(NO3-) och 1,91 g per gram reducerat nitratkväve (NO3--N) (Tchobanoglous et al., 
2003). Denitrifierar-bakterier behöver dessutom minst 10 mg fosfat per gram 
reducerat kväve (Sohlman, 2010). Uppehållstiden i den anoxiska delen samt 
denitrifikationshastigheten har betydelse för denitrifikationsgraden. 
Denitrifikationshastigheten i sig beror av flera miljöfaktorer (Carlsson et al., 2003): 
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• Syrehalt 
• Kolkoncentration i kolkällan 
• Kolets tillgänglighet 
• Val av extern kolkälla 
• Temperatur 
• Nitrathalt 

 
Även låga syrehalter sänker denitrifikationshastigheten och det är därför viktigt att 
syre elimineras från denitrifikationsprocessen (Carlsson et al., 2003). Låga syrehalter i 
vattnet kan uppnås genom tillsats av organiskt material. Mikroorganismer förbrukar 
syret vid oxidationen av organiskt material enligt ekvation 1. Vid Djupdalens deponi 
utanför Karlstad tillsattes avloppsslam som kolkälla och fosforkälla. Det organiska 
materialet i avfallet ökar syreförbrukningen i den anaeroba delen vilket har fungerat 
tillfredställande (Holby, 2012). 

Temperaturen påverkar respirationen hos bakterierna vilket i sig påverkar 
denitrifikationshastigheten. Respirationen och således denitrifikationen ökar med 
stigande temperatur (Sohlman, 2010). 
A. Nohuglo et al. visade i ett försök med råvatten innehållande 50 respektive 95 
mg/nitratkväve att med en hydraulisk uppehållstid mellan 43-126 timmar uppnåddes 
en nitratreduktion av 93-97% (Persson, 2003). Vid rening av avloppsvatten i 
aktivslam anläggningar skiljer sig utformningen av processen för nitrifikation och 
denitrifikation. Vanligast är MLE-processen där en anoxisk tank placeras före en 
aerob tank. Nitratet som bildas i den syresatta delen recirkuleras tillbaka till den 
anoxiska tanken för denitrifikation. Fördelen med processutformningen är att det 
lättnedbrytbara organiska materialet BOD kan utnyttjas som kolkälla 
(elektrondonator) till denitrifikationen (Persson, 2005). En annan utformning fås om 
det aeroba steget placeras före det anoxiska. Det lättnedbrytbara organiska materialet 
förbrukas då i den syresatta delen och finns således inte tillgängligt för 
denitrifikationen. För att tillhandahålla denitrifikationen med elektrondonatorer så 
tillsätts vanligtvis en kolkälla i form av metanol (Tchobanoglous et al., 2003). 
Mikroorganismerna vid denitrifikation är inte lika känslig för pH-förändringar som de 
vid nitrifikation, dels beroende på att det produceras alkalinitet vid denitrifikationen. 
För pH mellan 7.0 – 8.0 kan inte någon negativ förändring utskiljas. Dock hämmas 
denitrifikationen vid pH-sänkning från 7.0 till 6.0 enligt Dawson och Murphy (1972) 
(Tchobanoglous et al., 2003).  
 
De senaste åren har nya alternativa metoder utvecklats som inte kräver luftning eller 
tillsats av kolkälla. En metod bygger på kombinerad autotrof och heterotrof 
denitrifikation som används för att bilda nitrit och en annan metod bygger på att 
kvävgas bildas vid anaerob ammoniumoxidation, så kallad Anammox. Ammoniumet 
konverteras delvis till nitrit genom ammonium oxidations bakterier (AOB) och 
därefter används nitrit av den heterotrofa denitrifikationsbakterien (HDB) som 
elektronacceptor vid bildandet av kvävgas. Den anammoxa metoden har en anammox 
bakterie (AAOB) som konverterar ammonium med nitrit till kvävgas enligt (Xu et al., 
2010): 
 
NH4

+ + 1,31NO2
- + 0,066HCO3

- + 0,13H+ → 1,02N2 + 0,26NO3
- + 0,066CH2O0,5N0,15 

+ 2,03H20        (ekvation 7) 
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Den anammox:a metoden har visat sig vara en av de mest kostnadseffektiva 
processerna. Ett problem är att den annamox:a processen inte är tillämpbar på vatten 
med ett förhållande (C/N) mellan kemisk syreförbrukning (COD) och NH4

+-N över 1. 
Då klarar inte AAOB-bakterien av att konkurera ut HDB-bakterien (Xu et al., 2010). 

 
3.2.3 Luftad damm 
 
Luftad damm är den vanligaste reningsmetoden för lakvatten och är effektiv för 
lakvatten med hög halt organiskt material. Reningsmetoden kräver stor yta men är i 
gengäld mycket tålig för att vara en biologisk process. I lakvatten finns dock toxiska 
ämnen som kan påverka den biologiska processen negativt (Persson., 2005). En luftad 
damm dimensioneras vanligtvis för en uppehållstid på 20 dygn. Vanligt 
förekommande är skärmväggar som ökar uppehållstiden samt en sedimenteringszon 
för partiklar. Dammen tätas för att hindra läckage till omgivningen. Dammen fyller 
även en funktion som utjämningsmagasin. (Hogland, 1996)  

Vid rätt förhållanden oxideras ammonium till nitrat. Dock är nitrifikationsgraden ofta 
försumbar vid svenska deponier, vilket kan bero på lågt fosforinnehåll och låga 
temperatur i lakvattnet samt otillräcklig uppehållstid. I den luftade dammen finns 
vanligtvis ingen anoxisk zon som behövs för denitrifikationen av nitrat, därav 
kombineras den luftade dammen vanligtvis med en annan reningsteknik för 
kväverening. Det förekommer däremot att dammen delas upp i en luftad del för 
nitrifikation och en del utan luftning för denitrifikation. (Naturvårdsverket, 2007) 
Kvävereningen kan även ske genom upptag i bioslammet, se ekvation 1. I metanogent 
lakvatten finns dock vanligen ett överskott av kväve och ett underskott av 
lättnedbrytbart organiskt material, BOD. I England blandades restprodukter från en 
syltfabrik i lakvattnet vilket resulterade i ett bättre BOD:N-förhållande för 
assimilation (Hogland., 1996). 

I rapporten ”The water treatment system at Djupdalen” ger Rebecca Guerra Garlito 
förslag på två metoder som kan förbättra förhållandet för nitrifikation i en damm. Ena 
metoden bygger på att en svart, vågformad och skrovlig yta appliceras på botten av 
lakvattendammen. Den svarta ytan absorberar soljus och bidrar till att höja 
temperaturen. Skrovligheterna möjliggör en yta för bakterierna att sitta på och 
vågformen bidrar till att öka rörelsen i vattnet, vilket bidrar till att öka syresättningen i 
vattnet. Den andra metoden bygger på att svarta flytande paneler appliceras till 
dammens yta. Panelen har samma egenskaper som bottenytan, förutom den 
syresättande vågformen (Guerra Garlito, 2007). 
 
I rapporten ”Lakvattenrening i luftad damm – förslag till förbättrad kväverening” 
utreder Mia Wärjestam (2009) möjligheten att förbättra nitrifikationen i en luftad 
damm vid Gärstad avfallsanläggning i Linköping. I laboratorieskala undersöktes 3 
parametrar i experimentella försök med satsreaktorer för att se vilken påverkan det 
fick på nitrifikationshastigheten. De tre parametrarna var: tillsats av bärarmaterial, 
tillsats av fosfatfosfor samt temperatur. Vid försöket med tillsats av bärarmaterial, 47 
% fyllnadsgrad i reaktorn, reducerades ammonium-N med 47 % efter 4 timmar. 
Nitrifikationen var försumbart liten i de reaktorer som saknade bärarmaterial. Under 
försöket var medeltemperaturen cirka 17 oC, ph cirka 8 och syrehalten varierade 
mellan 7,2 och 8,1. Bärarmaterialet hämtades från en aktiv nitrifikationsprocess vid 
närliggande avfallsanläggning och hade en skyddad bäraryta på 500 m2/m3. Den 
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högsta nitrifikationshastigheten som uppnåddes var 0,88 g NH4-N/m2d vid 23 % 
fyllnadsgrad, tillsats av fosfatfosfor i form av växtnäring (P-mag), pH mellan 7,7 – 
8,0, temperaturvariation mellan 17,0 – 18,4 oC och löst syrehalt på 7,3 – 9,3 mg O2/l. 
Tillsatsen av fosfor resulterade i en svagt ökad nitrfikationshastighet. Vid försök med 
sänkt temperatur till 5 oC var nitrifikationen försumbar.  För att implementera 
tekniken i en luftad damm föreslås att en del i början av dammen avgränsas, där 
vattnet transporteras genom en begränsad volym med hjälp av styrskärmar. Den 
begränsade volymen fylls med burar innehållande bärarmaterial vilka tillåter vattnet 
att komma i kontakt med bärarna och samtidigt håller kvar bärarna i dammen. 
Materialet i buren måste vara motståndskraftigt mot korrosion och maskorna i buren 
mindre än bärarmaterialets diameter. Under buren bör en bottenluftare installeras för 
att tillgodose en tillfredställande syrehalt och omblandning i bärarmaterialet. Då 
nitrifikationen visades vara beroende av temperaturen föreslås även att vattnet i den 
avskärmade delen värmeväxlas för att skapa ett gynnsamt klimat och öka 
nitrifikationshastigheten. Alkalinitet bör även tillsättas då detta förbrukas vid 
oxidationen av ammonium (Wärjestam, 2009). 

 

3.2.4 Våtmark 
	  
En våtmark konstrueras vanligen med syftet att rena kväve. Våtmarken kan 
konstrueras i två steg, först ett aerobt steg för nitrifikation följt av ett anaerobt steg för 
denitrifikation (Naturvårdsverket, 2008). Våtmarken kan även växelvis dränkas och 
dräneras för att uppbringa aeroba och anaeroba förhållanden. För att uppbringa det 
syrefria förhållandet kan det vara nödvändigt att tillsätta en kolkälla. Vanligtvis 
utformas våtmarker med ett vattendjup på ca 40 cm. I våtmarker sker en nedbrytning 
av organiskt material med hjälp av mikroorganismer. Utöver det sker en fastläggning 
av andra föroreningar i marken. Kväve och fosfor används även till växternas tillväxt 
och binds i biomassan. En ytterligare fördel är att vattenmängderna minskar genom 
avdunstning från mark och genom växternas evapotranspiration (Persson, 2005). Det 
har förekommit problematik med att bestämma om kvävereningen beror av 
nitrifikation/denitrifikaion eller kväveupptag hos växtlighet. Vid en studie av en 
våtmark med vattenhyacinter konstaterade Weber att den främsta orsaken till 
kväverening var nitrifikation följt av denitrifikation (EPA, 1988). 

Våtmarker kan delas upp i naturliga våtmarker och konstruerade våtmarker. Vid 
användandet av naturliga våtmarker utnyttjas befintliga kärr- och träskmarker. Vanligt 
förekommande växter är kaveldun, vass och flytande växter som vattenhyacinter. 
Konstruerade våtmarker har samma positiva egenskaper som naturliga våtmarker och 
ger en mer kontrollerad rening. Med konstruerade våtmarker blir det lättare att 
undvika den problematik som uppstår i naturliga våtmarker med störningar på 
existerande naturliv och ekosystem, uppkomst av dofter och mygg. Konstruerade 
våtmarker ger möjligheten att dimensionera våtmarken själv, vilket ger en större 
hydraulisk kontroll och förbättrad reningseffektivitet. Konstruerade våtmarker kräver, 
tillskillnad från naturliga våtmarker, en kostnad för att preparera platsen vilken 
våtmarken ska befinna sig på. Ytterligare tillkommer skyddande barriärlager för att 
undvika perkolation ner till grundvatten samt avgränsande väggkonstruktioner för att 
skydda mot översvämning. (EPA, 1988) 
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I Sverige hämmas de biologiska processerna av det kalla klimatet, vilket gör att 
reningseffekten avtar under de kallare delarna av året. Det är därför nödvändigt att det 
finns en uppsamlingsdamm för säsongslagring eller en alternativ reningsmetod 
(Hogland, 1996).  

Kunskapen om reningseffekten i naturliga behandlingssytem är bristande då det är 
svårt att bestämma en utsläppspunkt och det saknas tidigare utvärderingar (Hogland, 
1996). Det är därför viktigt att våtmarken utformas så att systemets effektivitet kan 
utvärderas vid ett flertal provtagningspunkter (Öman et al., 2000). 

 

3.3 Alternativa metoder för lakvattenrening 
 
3.3.1 Sequensing Batch Reactor (SBR) - aktivslammodell 

En SBR-anläggning liknar en aktivslamprocess med skillnaden att lakvattnet satsvis 
behandlas och sedimenteras i en och samma reaktor (bassäng) (Persson, 2005). 
Reningsprocessen är cyklisk med olika faser, aeroba och anoxiska. Efter 
behandlingen sedimenteras slammet, vattnet pumpas ut (dekanteras), överskottslam 
tas ut och nytt obehandlat lakvatten pumpas in i reaktorn (Welander, 1988). Precis 
som i en luftad damm sker en biologisk rening med hjälp av mikroorganismer som 
bryter ner organiskt material och omvandlar ammonium till nitrat genom nitrifikation. 
I en SBR-processen kan de oluftade perioderna utnyttjas för denitrifikation och 
således en fullständig kväverening. I reaktorn är dock uppehållstiden kortare än för en 
luftad damm tack vare en hög slamålder och slamhalt. En SBR-anläggning kräver 
dock mer styr- och reglerteknik samt övervakning än för en luftad damm (Hogland, 
1996).  En studie vid Brösarps soptipp i Varberg visade på svårigheter med att 
upprätta nitrifikationsprocessen vintertid i försök med en 70 m3 bassäng (Welander, 
1998). 

SBR-processer utformade för avloppsrening har 5 gemensamma steg (Tchobanoglous 
et al., 2003): 

1. Fyllning – reaktorn fylls med avloppsvatten. Vid fyllnadsprocessen höjs 
vanligtvis vattennivån i reaktorn från 75 % fyllnad till 100 % fyllnad. Under 
fyllningsperioden kan reaktorn väljas att enbart omblandas alternativt att 
omblandas och luftas för att gynna de biologiska reaktionerna med det 
inkommande vattnet.  

2. Reaktionsperiod – Mikroorganismerna i biomassan konsumerar det 
inkommande substratet under inverkan av luftning.  

3. Sedimentering – Partiklar och slam sedimenterar till reaktorns botten i lugnt 
förhållande utan luftning.  

4. Dekantering – Det behandlade vattnet avskiljs från reaktorn och från det 
sedimenterade bioslammet. 

5. Viloperiod – En lugn inställningsperiod vid bytet av reaktor. Denna period är 
endast nödvändigt då flera reaktorer används, vilket är vanligt vid rening av 
kontinuerliga flöden av avloppsvatten.  
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Den effektivaste kvävereningen i en SBR-anläggning uppnås då nitratet reduceras i en 
omblandad syrefri period under fyllningsperioden. Kvävereningen kan också uppnås 
genom en cyklisk luftning under reaktionsperioden med perioder med och utan 
syretillförseln (Tchobanoglous et al., 2003). 

En vanlig processutformning för lakvattenbehandling i SBR-reaktor ses i figur 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Operationsschema över SBR-anläggning för lakvattenbehandling 

I steg 1 fylls tanken med lakvatten och i steg 2 sker en behandling med luftning och 
omblandning. I steg 3 sker endast en omblandning samt tillförsel av kolkälla, 
vanligtvis metanol. I steg 3 är luftarna avstängda och tack vare tillförsel av kolkällan 
kan denitrifikation uppstå (Naturvårdsverket, 2007). I steg 4 sedimenteras slammet till 
botten och i steg 5 töms tanken på vatten och överskottsslam. Med hjälp av 
mikroorganismer sker den biologiska reningen i steg 2 på samma sätt som i en luftad 
damm (Hogland, 1996). 

I en SBR-anläggning i Gustavsberg renas cirka 240 m3 lakvatten per dag uppdelat på 
2 satser. Reaktortanken är 500 m3 och den årliga lakvattenbildningen är cirka 60000 
m3. Innan rening innehåller lakvattnet 400-500 mg/l NH4

+-N, 1500-1900 mg/l COD 
och 200-300 mg/l BOD. Ammoniumreduktionen är nästintill fullständig, totalkvävet 
renas till 85 % och COD-reduktionen uppgår till 30 %. Vid anläggningen tillsätts 
fosforsyra och en extern kolkälla för att få en fungerande biologisk process 
(Welander, 1998). 

I Klippan renas 410 m3 lakvatten per dygn i en SBR-anläggning som är placerad efter 
en luftad damm i ordningsföljd. Deponin i Klippan producerar mellan 60000 – 70000 
m3 lakvatten per år. Innan rening innehåller lakvattnet 400 -800 mg/l NH4

+-N och 
mellan 1500 – 2000 mg/l COD. Kvävereduktionen uppgår till mellan 70 – 90 % och 
COD-reduktionen är cirka 65 %. Den beräknade kostnaden uppskattas till 30 SEK/m3 
lakvatten. (Welander, 1998) 

Stig Morling et al. (1989) presenterade tre viktiga resultat från en studie av ett 
pilotprojekt med en SBR-anläggning i Varberg 1989 (Morling, 2008). Resultatet ses 
nedan: 
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1. En SBR – anläggning kan oxidera i princip allt kväve till nitrat. Denitrifikation 
gynnas av lakvatten med högt innehåll av organiska föroreningar i form av 
BOD7. 
 

2. Ett högt innehåll av klorid påverkade inte nitrifikationen negativt. Halter från 
5000 mg/l till 10000 mg/l prövades.  
 

3. Temperaturen har stor inverkan på nitrifikationen. Trots det var det möjligt att 
uppbringa en fungerande nitrifikation vid låga temperaturer om belastningen 
minskades. 
 

3.3.1.1 Drifterfarenheter från SBR-anläggning i Köping 
 
Stig Morling sammanfattar drifterfarenheter från en SBR-anläggning i Köping i 
rapporten ”Swedish experience of landfill leachate treatment using sequencing batch 
reactors” (Morling, 2008). Nedan återges delar av rapporten.  

Deponin som är belägen i Köping skickade tidigare sitt lakvatten till ett kommunalt 
reningsverk men från 1998 behandlas lakvattnet i en SBR-reaktor. Totalvolymen i 
SBR-reaktorn är 300 m3 och efter dekantering en minsta volym på 250 m3. Det 
inkommande flödet varierar mellan 60 – 160 m3 per dag vilket ger en hydraulisk 
uppehållstid på 2 -5 dagar i reaktorn. Lakvattnet passerar en värmeväxlare innan det 
når SBR-reaktorn vilket ger en lägsta temperatur på 15 Co. Lakvattnat blandas 
dagligen med 1 - 5 m3 fosforrikt kommunalt avloppsvatten. Till processen hör även en 
utjämningsbassäng på 3000 m3 samt två efterliggande sandfilter på 100 m2 vardera. 
SBR-processen tillförs även metanol, alkalinitet och skumhämmande medel.  
 

 

Figur 5. Dimensioneringsdata samt operationscykel för SBR-anläggningen i Köping. 
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SBR-reaktorn dimensionerades utifrån lakvattnets egenskaper och operationscykeln 
varar vanligtvis mellan 8 – 12 timmar. I figur 5 ses en operationscykel på 10 timmar. 
Processen har visat på mycket god stabilitet med fullständig nitrifikation. 
Denitrifikationen har periodvis fungerat sämre på grund av otillräcklig dosering av 
metanol vilket lett till förhöjda utsläpp av nitrat. Reduktionsgraden har i genomsnitt 
varit 87 % för totalkväve och drygt 99 % för ammonium. Utgående nitrathalter är 
generellt sätt högre än ingående på grund av nitrifikationen av ammonium i SBR-
reaktorn.  

Reduktionen av BOD7  och totalfosfor har varit god. Utgående halter av BOD7 är 
normalt lägre än 6 mg/l och totalfosfor understiger 0,2 mg/l. Tillsatsen av metanol 
doseras efter 2,8 kg metanol/kg total N i lakvattnet. År 2004 uppgick den tillsatta 
mängden till 12000 kg. Under samma år tillsattes 240 kg skumhämmande medel. 
Ingen fosfortillsats är nödvändig då lakvattnet späds ut med fosforrikt lakvatten från 
köpings reningsverk. Slamåldern (SRT) i SBR-reaktorn varierar mellan 25-30 dagar 
vilket resulterat i en fullständig nitrifikation. (Morling, 2008) 
 

3.3.2 Tricklingfilter 

Tricklingfilter är en biologisk reaktor med ett fixerat filter. Filterytan kan bestå av 
sten eller plastpackning vilket det obehandlade vattnet rinner över. Plastpackning har 
större reningseffekt och är det vanligaste filterämnet i dagens tricklingfilter 
(Tchobanoglous et al., 2003). Reningsprocessen uppstår då vattnet möter biofilmen på 
filtret och vattnet tillförs vanligtvis i toppen av biobädden. Luftningen sker via 
kompressorer alternativt att vattnet spontant syresätts när det rinner över filtret 
(Welander, 1998). Processen kräver även en doseringsarm som fördelar vattnet jämnt 
över filter, en bottendränering som samlar upp behandlat vatten samt en konstruktion 
som håller samman packmaterialet.  Bottendräneringen bidrar även till 
luftcirkulationen. Doseringsarmen drivs av rotationskraften från vattnet alternativt 
med elektricitet vilket ger en större kontroll och flexibilitet (Tchobanoglous et al., 
2003).  

Tricklingfilter kan användas för rening av både BOD och kväve. Dock krävs ett lågt 
innehåll av organiskt material för att nitrifikation ska uppstå. Vid för högt innehåll av 
organiskt material gynnas de heterotrofa bakterierna som har snabbare tillväxt än 
nitrifikationsbakterier. Bruce et al. visade att BOD-innehållet högst fick vara 30 mg/l 
för att initiera nitrifikationen och lägre än 15 mg/l för att få fullständig nitrifikation. 
(Tchobanoglous et al., 2003)  

Påtvingad luftrörelse genom fläktar är rekommenderat för att täcka bakteriernas 
syrebehov. Kostnaderna för luftning är små i jämförelse till fördelarna. För ett flöde 
på 3800 m3/dag krävs fläkt med kraften 0,15 kW (0,2 hk). Uppskattningsvis krävs ett 
luftflöde på 0,3 m3/m2*min i båda riktningar av filterarean (Tchobanoglous et al., 
2003). 

En fördel med biofilmsprocesser är att de inte är lika temperaturkänsliga som metoder 
med suspenderad slam. Sjunkande biologisk aktivitet hos mikroorganismerna vid låga 
temperaturer kompenseras med att koncentrationen löst syre ökar vid låga 
temperaturer. Det i sig gör att syret kan tränga längre in i biofilmen och bli tillgängligt 
för en större grupp mikroorganismer. Knox (1985) visade att nitrifikationen i en 
biobädd är mindre temperaturkänslig än för en aktivslamanläggning. Nackdelen med 
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biofilmsprocesser är bärarmaterialets höga kostnad samt att syrebehovet är högre än 
för metoder med suspenderat slam. Vid höga koncentrationer av organiskt material 
finns en risk för igensättning i filtret och i kalla klimat finns en risk att filtret kan 
frysa. (Welander, 1998) 

I en studie i Finland av J.P.Y. Jokela et al. från 2002 undersöktes nitrifikationen i ett 
lågkostnads uppflödes nitrifikationsfilter med krossat tegel som filtermaterial, följt av 
en kolonn för denitrifikation. I studien ingick ett pilotprojektet ”on site” med ett 
lakvatten innehållande 160- 270 mg N/l och 1300 – 1600 mg COD/l. I 
pilotanläggningen reducerades 90 % av ammoniumet vid en daglig belastning på 50 
mg/l NH4-N även vid låga temperaturer kring 5 -10 oC. Ammoniuminnehållet i 
utflödet var generellt under detektionsgränsen. I denitrifikationskolonnen reducerades 
det nitrifierade lakvattnet (TON mellan 50 – 150 mg N/l) till halter under 
detektionsgränsen. Slutsatsen av studien är kväverening med nitrifikation och 
denitrifikation är möjlig med ett lågkostnads biofilter följt av en kolonn för 
denitrifikation, även vid kallare klimat (Jokela et al., 2002). 

 

3.3.3 Biorotor 

Biorotorer eller RBC:s (rotating biological contactors) som de också kallas har precis 
som tricklingfilter en filteryta med mikroorganismer. Biorotorn består av flera 
sammansatta cylindriska diskar som är fastsatta på en horisontal axel. De cylindriska 
diskarna utgör bärarmaterial för mikroorganismerna är nedsänkta till 35-40 % 
(Tchobanoglous et al., 2003). Se figur 6. 

 

 

 
 

	  

	  

	  

	  

	  

Figur 6. Biorotor nedsänkt 35-40 %  i vatten. 1 = Lufttillförsel, 2 = Biorotor, 3 = Horisontal 
axel. 

Luftning sker även när biorotorn roterar och exponeras mot atmosfärsluften. 
Biorotorn roterar vanligen med 1 – 1,6 varv per minut och kan vara driven mekaniskt 
eller med luft (Tchobanoglous et al., 2003).  

Processen i biorotorn är i stort sett densamma som för ett tricklingfilter och kan 
användas för både rening av BOD och nitrifikation. BOD-koncentrationen måste 
understiga 10-15 mg/l innan de nitrifierande bakterierna kan utvecklas på 



	   28	  

biorotordiskarna (Tchobanoglous et al., 2003). En studie av Spengel och Dzombak 
(1991) visar att lakvatten med lågt innehåll av BOD och höga ammoniumhalter kan 
nitrifieras effektivt. Maximal COD-reduktion var 38 % och ammoniumreduktionen 
uppgick till 95 % (Welander, 1998). 

Vid Luleå universitet år 1999-2000 gjordes ett försök att rena ett lakvatten med hjälp 
av en biorotor. Biorotorn var uppdelad i 3 fack för nitrifikation och resultatet visade 
på god reduktion av ammonium då ingående halter på 300-400 mg/l reducerats till 
utgående halter på 1 mg/l. Anmärkningsvärt är att ingen tillsats av fosfor eller pH-
justerande medel behövdes (Andersson, 2007). 

En nackdel med biorotorer är att mekaniskt slitage kan bidra till att axeln går sönder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   29	  

4 Genomförande 
4.1 Litteraturstudie 
 
En litteraturstudie inom området utfördes för att förbättra kunskapen om ämnet 
lakvattenhantering - vilka processer som utnyttjas vid biologisk rening av lakvatten, 
karaktärisering av lakvattens egenskaper samt alternativa reningsmetoder. 
Bakgrundsmaterial om Östby deponi kartlades för att få en överblick över 
problematiken med lakvattenhanteringen, samt för att utnyttja tidigare erfarenheter 
och på så vis ta vid där tidigare utredningar slutat.  

Kunskap om ämnesområdet hämtades från vetenskapliga artiklar, litteratur och 
rapporter från Svenska miljöinstitutet IVL, Naturvårdsverket, VA-forsk (svenskt 
vatten AB), RVF (svenska renhållningsverksföreningen) med flera. Den viktigaste 
litterära källan har varit boken ”Wastewater engineering – treatment and reuse” av 
Metcalf and Eddy på förlaget mc graw hill. Söktjänsten ”One search” på biblioteket 
vid Karlstad Universitets hemsida användes för att söka efter vetenskapliga artiklar 
där sökord som nitrification in aerated pond, denitrification in wetland, treatment of 
leachate with sequensing batch reactor, treatment of leachete with biofilter använts. 
Sökmotorn Google har använts för sökandet av övriga rapporter där sökord som 
Nitrifikation i lakvatten, karaktärisering av lakvatten, constructed wetlands med flera 
använts. Tidigare examensarbeten från studenter har använts som inspiration och 
intressanta förslag till reningsmetoder från deras resultat har hämtats till teorin. Tre 
examensarbeten där information hämtats ifrån är ”The water treatment system at 
Djupdalen” av Rebecca Guerra Garlito, ”Utvärdering av Vissberga 
lakvattenbehandling” av Linda Sohlman och ”Lakvattenrening i luftad damm – 
förslag till förbättrad kväverening” av Mia Wärjestam. 

Bakgrundsfakta och rapporter om Östby deponi har hämtats från teknik- och 
fritidsförvaltningen på Säffle- och Åmåls kommun, från handledare Ola Holby på 
Karlstad universitet och från sökningar på sökmotorn Google med sökord som Östby 
deponi, lakvatten vid Östby deponi med flera. Rapporterna har innehållit 
karaktäriseringar utförda av konsultföretag som SWECO AB och Alcontrol AB samt 
en utredning av lakvattenhantering utförd av Ramböll AB. 

4.2 Analys av mätdata 
 
Vid Östby deponi tas regelbundna provtagningar av lakvatten enligt ett bestämt 
kontrollprogram. Flera parametrar analyseras i lakvattnet (se kap 5.1) som mäts vid 
tre provplatser (se figur 1) längs med lakvattnets transportväg. Mätdata från 
provtagningar utförda mellan 2003-08-20 fram till 2012-07-31 har sammanställts och 
varit en grund för bedömningen av lakvattenhanteringen samt lakvattnets egenskaper. 
Senaste karaktäriseringen utfördes i november 2007 av SWECO AB. För att ge en 
bild av lakvattnets egenskaper i nuläget så har mätdata från 2007-10-31 fram till 
2012-07-31 använts till en grundläggande karaktärisering. Mätdatan som använts till 
figur 8-10 och 13-14 hittas i bilaga 1. Genom jämförelse av mätdata från de olika 
provplatserna kan reningseffekten i lakvattenhanteringens olika delar bedömas. 
Utifrån de problemområden som upptäckts har mätdata för viktiga parametrar 
plockats ut och använts för att beskriva förhållandena för biologiska reningsprocesser 
som nitrifikation och denitrifikation. Nitrifikationen bedöms utifrån 
ammoniumreduktionen samt nitratbildandet i den luftade dammen. Förutsättningarna 
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för nitrifikationsbakterier beror på flera faktorer, där mätdata har plockats ut och 
använts för att beskriva förhållandet för temperatur, fosfor, uppehållstid, ph och 
syrehalt. De rådata som ligger till grund för analys av nitrifikations- och 
denitrifikationsförhållanden finns att se i bilaga 1, med undantag för temperatur.  

 
4.3 Provtagning av syrehalt 
 
Den 3 oktober 2012 utfördes mätningar av syrehalt och temperatur på cirka 20 platser 
i olika delar dammsystemet runt Östby deponi. Mätutrustningen bestod av ett 
syremätarinstrument och en givare kopplad i slutet av en cirka 3 meter lång kabel. 
Kabeln fästes på en 1,5 meters trästav med cirka 1 meters hängande kabel i slutet av 
staven för nedsänkning i lakvattnet. Provtagningen utfördes således cirka 1,5 meter ut 
i lakvattnet sett från strandkanten och på 1 meters djup. På displayen registreras 
temperatur med enheten grader oC och halten löst syre i vattnet med enheten mg O2/l. 
Syrehalten varierade vid dammarnas utlopp vilket medförde svårigheter att bestämma 
ett fast värde med instrumentet. Vid provtillfället var 1 luftare aktiv i damm 1. 

 
Figur 7. Utrustning för mätning av syrehalt och temperatur i lakvattnet. 

 

4.4 Beräkningar av lakvattenmängd och uppehållstid 
 
Beräkningarna av producerad lakvattenmängd i figur 23 bygger på en förenklad 
ekvation som endast tar hänsyn till nederbörd och avdunstning vid deponins yta. 
Årsmedelnederbörden sammanställs av teknik- och fritidsförvaltningen vid Säffle och 
Åmåls kommun och använda värden hittas i figur 23. Årsavdunstningen är baserad på 
klimatdata från SMHI som beräknad medelvärde mellan år 1961-1990 och uppgår till 
500 mm/år. (SMHI, 2012) . Upplagets area är uppskattad till 12,66 ha och är hämtad 
ur en utredning av Ramböll från 2007 (Ramböll, 2007). 
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Q = (N-P)*A 

Q = lakvattenbildning (mm) 
N = årsmedelnederbörd (mm) 
P = medelavdunstning (mm)  
A = Upplagets area (m2) 

Beräkningar av uppehållstid i den luftade dammen i figur 19 är beräknade utifrån 
driftdata från pumpstationen. Medeluppehållstiden per år beräknas utifrån den årliga 
mängden utpumpat lakvatten fördelat på årets 365 dagar. Minsta uppehållstiden per år 
beräknas utifrån den vecka då den högsta uppmätta mängden lakvatten uppmätts. 
Högsta uppmätta veckoflödet under perioden år 2005 – 2011 uppgår till 3413 m3. 
Dammvolymen i den luftade dammen är cirka 11000 m3. 

t = V/q 

t = uppehållstid (d) 
V = Volym (m3) 
q = flöde (m3/d) 

4.5 Beräkningar av fosfor- och metanoltillsats 
 
Erfordlig fosfortillsats hittas i kapitel 3.2.2. Uppgifter om aktuellt förhållandet mellan 
kväve och fosfor i våtmarken återfinns i figur 22. Fosfortillsatsen har beräknats 
utifrån att det inte finns något tillgängligt fosfatfosfor i våtmarken. 
Innehåll av ammoniumkväve vid våtmarkens inlopp (median): 70 mg/l = 0,07 g/l 
Erfordlig fosfattillsats till denitrifikationsbakterier: 10 mg fosfatfosfor/g 
ammoniumkväve 
För 0,07 g NH4-N/l krävs således 0,7 mg PO4-P/L 

Erfordlig metanoltillsats hittas i kap 3.2.2 och uppgifter om ammoniumhalter kan ses i 
figur 21. Vid beräkningen dimensioneras metanoltillsatsen utifrån fullständig 
nitrifikation av ammoniumkväve till nitrat. Metanoltillsatsen har beräknats utifrån att 
det inte finns något tillgängligt BOD i lakvattnet.  
Innehåll av nitrat-N vid full nitrifikation av ammonium-N (median) = 70 mg/l 
Erfordlig metanoltillsats till denitrifikationsbakterier = 1,91 g metanol/g nitrat-N 
Medeltillsats av metanol = 1,91*70 = 133,7 mg/l lakvatten 
 
4.6 Beräkning av nederbörd över våtmarksområde 

Beräknad årsnederbörd baseras på data om våtmarkens yta från RVF:s rapport rening 
av lakvatten i markbaserade växtsystem (RVF, 2003) och data om årsmedelnederbörd 
från Rambölls:s rapport lakvattenhantering efter sluttäckning (Ramböll, 2007). 
 
Våtmarksyta = 3,6 ha = 36000 m2 
Årsmedelnederbörd = 815 mm/år = 0,815 m3/m2, år 
Nederbörd över våtmark = 29340 m3/år 
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4.7 Dimensionering av alternativa reningsmetoder 

Beräkningsmetoder för dimensionering av SBR-reaktor (Sequensing Batch Reactor) 
och tricklingfilter har hämtats från boken Wastewater engineering – treatment and 
reuse av Metcalf and eddy (Tchobanoglous et al., 2003).  

Dimensionering av SBR-reaktorn har utgått från arbetscykeln för SBR-processen vid 
köping (figur 5, kap. 3.3.1.1) med en total cykeltid på 10 timmar. Dimensionerande 
lakvattenflöde på 488 m3/dag beräknas utifrån högsta veckoflödet under perioden år 
2005- 2011 som uppgår till 3413 m3/vecka.  

Antal fullständiga cykler per dag beräknas: 

C = 24/c 
 
C = cykler per dag (cykel/d)  
c = arbetscykel (h) 
 
Fyllnadsvolym per cykel beräknas: 
Vfill = L/C 
 
Vfill = fyllnadsvolym per cykel (m3/cykel) 
L = lakvattenflöde per dag (m3/dag) 
C = cykler per dag (cykel/d) 
 
Erforderlig tankvolym beräknas utifrån en ett dekanteringsdjup på 30 % av den fulla 
tankvolymen: 
Vtank = Vfill / 0,3 
 
Vtank = Tankvolym (m3) 

Vfill = fyllnadsvolym per cykel (m3/cykel) 
 
Uppehållstiden i tanken beräknas: 

t = Vtank / L  
 
t = uppehållstid (d) 
Vtank = Tankvolym (m3) 
L = lakvattenflöde per dag (m3/dag) 
 
Dimensionering av ett tricklingfilter utgick från en önskad reduktion av TKN (Total 
Kjeldahl Kväve) på 90 %. Då TKN ej analyseras vid Östby deponi används istället 
siffror för totalkväve i beräkningarna. Dimensionerande totalkvävehalt är 290 mg/l 
och BOD-halt 19 mg/l (mg/l = g/m3). Dimensionerande lakvattenflöde är 488 m3/dag 
och filterhöjden antas till 3 m. Packningsmaterialet består av plast med en specifik 
ytarea på 100 m2/m3 och filtret antas ha en cirkulär form. 
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Specifik TKN-renings hastighet beräknas: 
 
Rn = 0,82(BOD/TKN)

-0,44
  

 
Rn = specifik TKN-renings hastighet (g/m2*d) 
BOD = biologisk syreförbrukning (g/m3) 
TKN = Total Kjeldahl kväve (g/m3)  
 
Daglig TKN-reduktion beräknas utifrån 90 % reningsgrad: 
 
TKN-reduktion = 0,9*L*TKN 
 
TKN-reduktion = Reduktion av TKN (g/d) 
L = lakvattenflöde per dag (m3/dag) 
TKN = Total Kjeldahl Kväve (g/m3) 

Erforderlig area av packningsmaterialets yta beräknas: 
 
As = TKN-reduktion / Rn 
 
As = Packningsmaterialets yta (m2)	  
TKN-reduktion = Reduktion av TKN (g/d)	  
Rn = specifik TKN-renings hastighet (g/m2*d) 
 
Packningsmaterialets volym beräknas: 
Vpacking = As / Apacking  
 
Vpacking = Volym av packningsmaterial (m3) 
As = Packningsmaterialets yta (m2) 
Apacking = Specifik ytarea på packningsmaterial (m2/m3) 
 
Filterarean beräknas: 

Afilter = VPacking / dfilter 

Afilter = Filterarea (m2) 

VPacking = Volym av packningsmaterial (m3) 

dfilter = filtrets djup (m) 
 
Luftbehovet beräknas utifrån en rekommendation på 0,3 m3 luft/ m2*min. Luften skall 
tillföras filtret från två riktningar. 

Luftflöde = 2*0,3* Afilter  
 
Luftflöde = Luftflöde (m3/min) 
Afilter = Filterarea (m2) 
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Vid uppdelning av damm 1 i två delar, 5500 m3 vardera, beräknas uppehållstiden för 
utpumpning av 86520 m3 under månaderna maj, juni, juli och augusti. Det ger ett 
lakvattenflöde på 709 m3/dag. 
 
t = Vdamm / L 
 
t = uppehållstid (d) 
Vdamm = Dammvolym (m3) 
L = lakvattenflöde per dag (m3/dag) 
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5 Resultat 
 
5.1 Lakvattnets egenskaper 

 
5.1.1 Allmän karaktärisering 
 
Figur 8 visar de parametrar av allmän karaktär som undersökts på ingående lakvatten 
vid provpunkt 101 vid 13 - 17 mättillfällen från 2007-10-31 fram till 2012-07-31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Allmän Karaktärisering av obehandlat lakvatten vid provpunkt 101. MV = 
Medelvärde, Max = Högst uppmätta halt, Min = Lägst uppmätta halt, Med = Medianvärde, 
IVL-MV = Medelvärde från sammanställning av IVL, Met. LV = Medianvärden från deponier 
med metanogent lakvatten sammanställt av IVL. 

Karaktäriseringen av lakvattnet vid Östby indikerar på ett svagt basiskt pH, något mer 
basiskt än medelvärdet för IVL:s referenslakvatten från tidigare mätningar. 
Konduktiviteten och följaktligen också halten av lösta salter i lakvattnet är lägre vid 
jämförelse med IVL:s referenslakvatten. Medelalkaliniteten är låg i jämförelse med 
IVL:s referenslakvatten. Övriga parametrar som ammonium, BOD7, fosfatfosfor, 
totalfosfor, järn, COD, klorid, totalkväve, natrium, nitratkväve, nitritkväve och TOC 
visar på ett generellt låga halter av föroreningar i jämförelse med IVL:s 
referenslakvatten. BOD/COD-kvoten beräknas till 0,04.  
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Figur 9 visar de parametrar av allmän karaktär som undersökts på lakvatten efter den 
luftade dammen vid provpunkt 102 vid 13 - 17 mättillfällen från 2007-10-31 fram till 
2012-07-31. 

 

Figur	  9.	  Allmän Karaktärisering av obehandlat lakvatten vid provpunkt 102. MV = 
Medelvärde, Max = Högst uppmätta halt, Min = Lägst uppmätta halt, Med = Medianvärde, 
IVL-MV = Medelvärde från sammanställning av IVL, Met. LV = Medianvärden från deponier 
med metanogent lakvatten sammanställt av IVL.	  

Karaktäriseringen av lakvattnet vid provpunkt P102 (efter damm 1) visar på svagt 
minskad föroreningshalt hos BOD7, bor, järn, COD och natrium jämfört med 
lakvattnet vid provpunkt P101. Ammoniumhalten efter damm 1 är cirka 29 % lägre än 
vid utloppet från damm 2 och totalkvävehalten cirka 22 % lägre. Halten av nitrat och 
nitrit ökar ca 14 %. Alkaliniteten och konduktiviteten minskar med cirka 25 %. Under 
perioden ökar medelvärdet av TOC med cirka 58 % medans medianvärdet sjunker 
med cirka 19 %. Vid ett tillfälle under perioden uppmättes TOC till 1100 mg/l.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   37	  

Figur 10 visar de parametrar av allmän karaktär som undersökts på utgående 
lakvattnen vid provpunkt 201 vid 6 - 18 mättillfällen från 2007-10-31 fram till 2012-
07-31. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur	  10.	  Allmän Karaktärisering av utgående vatten från reningsteg vid provpunkt 201. MV 
= Medelvärde, Max = Högst uppmätta halt, Med = Medianvärde, Riktvärden NV = 
Riktvärden för utsläppshalt till sötvattensrecipient, BG sjö/vattendrag = Bedömningsgrund 
för klassificering av vattenkvalité i sjöar och vattendrag (6). BOD7 * = 3 är lägsta 
detektionsvärde för mätutrustning.	  

Föroreningshalterna i det utgående lakvattnet från våtmarken överskrider inte 
Naturvårdsverkets riktvärden för utsläppshalt till sötvattenrecipient. Halterna av 
totalkväve, ammonium, totalfosfor, BOD7 och järn är kraftigt reducerade efter 
våtmarken. Reduktionen är mindre för parametrarna COD, klorid och natrium. 
Nitrathalten är högre i det utgående lakvattnet från våtmarken än i det ingående. 
Metallhalter är låga i det utgående lakvattnet från våtmarken. Utifrån 
bedömningsgrunden för klassificering av vattenkvalité i sjöar och vattendrag är COD- 
och TOC-halten mycket hög, totalkvävehalten extremt hög, totalfosforhalten hög och 
vattnet är starkt färgat.  
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5.1.2 Syresättning 
 
Figur 11 visar uppmätt syrehalt och temperatur från provtagning den 3 oktober 2012. 
Provtagningsplatserna är markerade på kartan från A-S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 11. Uppmätt syrehalt och temperatur vid provtagningsplats A-S. * Syremätaren kunde 
inte fastställa en fast syrehalt i utloppet av den luftade dammen.  

 

I figur 12 görs en jämförelse mellan syrehalten i lakvattnet efter den luftade dammen 
och med antalet luftare som har varit aktiva samt temperaturen. Anledningen till de 
tomma perioder i figuren där syrehalt, temperatur och aktiva luftare ej analyserats 
beror på att lakvattendammen varit frusen, trasig mätutrustning alternativt att luftarna 
varit avstängda. Lägsta uppmätta syrehalten är 2,4 mg/l. Från september 2007 fram 
till november 2011 har luftarna varit avstängda. 
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Figur	  12.	  Syrehalt,	  antalet	  aktiva	  luftare	  samt	  temperatur	  vid	  provpunkt	  102	  från	  januari	  
2004	  –	  november	  2011.	  	  

Resultatet av jämförelsen visar på generellt sett god syresättning i den luftade 
dammen under hela perioden som studerats med en lägsta uppmätt syrehalt på 2,4 
mg/l. År 2004 var 3 luftare aktiva större delen av året med en syrehalt från 9 – 15 mg 
O2/l. År 2005 varierade antalet aktiva luftare och även syrehalten som varierar mellan 
2,6 – 13,8 mg O2/l. År 2006 var samtliga tre luftare aktiva under hela året vilket 
resulterade i medelsyresättning på 8,1 mg O2/l. 2007 var sista året som luftarna var 
aktiva och här ses en försämrad syresättning med medel på 5,2 mg O2/l. Från 2007 
fram tills 2012 har luftarna varit avstängda och syrehalten har varierat från  
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 2,4 – 22,1 mg O2/l. Medelsyrehalten under 2007 var 7,1 mg O2/l. 
 

5.2 Reningseffekt i luftad damm 
 
Tabellen i figur 13 visar föroreningshalt och föroreningsmängd vid den luftade 
dammens inlopp (provpunkt 101) och utlopp (provpunkt 102). Den procentuella 
förändringen, ökning alternativt minskning, ses längst till höger i tabellen. Flödet som 
använts för mängdberäkningen baseras på driftdata från pumpstationen år 2010. År 
2010 är det enda året där fullständig flödesdata finns att tillgå. Föroreningshalterna 
vid provpunkt 101 och 102 är medelvärden beräknade på provtagningsdata från år 
2003 – 2012. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 13. Förändring av föroreningshalt och föroreningsmängd i luftad damm.  
Totalkväve och ammonium reduceras 12,9 % respektive 14,8 % i den luftade 
dammen. Nitratkvävet reduceras med 13,4 % och nitritkvävet ökar med 119,4 %. 
Fosforhalten i ökar i snitt med 31,9 %. BOD7 och COD minskar med 4,7 % 
respektive 3,5 %, medans TOC ökar med 25,4 %. Metallerna bor och kalium minskar 
med 6,1 % respektive 1,9 %, medans järn och natrium ökar med 5,8 % respektive 0,8 
%. Konduktiviteten och indirekt den totala salthalten minskar med 7,5 %, dock ökar 
klorid med 4,9 %.  
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5.3 Reningseffekt i våtmark 

Tabellen i figur 14 visar föroreningshalt och föroreningsmängd vid våtmarkens inlopp 
(provpunkt 102) och utlopp (provpunkt 201). Provpunkt 102 mäter vattnet efter den 
luftade dammen och således det vatten som pumpas vidare till våtmarken. Den 
procentuella förändringen i av föroreningsmängd, ökning alternativt minskning, ses 
längst till höger i tabellen. Även här finns endast fullständig flödesdata från 2010 att 
tillgå. Observera att flödet vid inloppet är 70648 m3/år och flödet vid utloppet är 
529614 m3/år. Föroreningshalterna vid provpunkt 102 och 201 är medelvärden 
beräknade på provtagningsdata från år 2003 – 2012. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 14. Förändring av föroreningshalt och föroreningsmängd i våtmark.  

I våtmarken reduceras totalkväve och ammonium med 38,6 % respektive 74,6 %. 
Nitrithalterna minskar med 30,2 % medans nitrathalterna ökar med hela 1970,5 %. I 
tabellen ses en stor ökning av BOD7, COD, bor, kalium, klorid, konduktivitet, 
natrium och TOC. En mindre ökning ses hos fosfor som ökar med 38,5 % och järn 
som ökar med 7,3 %. Fosfatfosfor mäts inte vid provpunkt 201.  
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5.4 Nitrifikationsförhållanden i luftad damm 

Figur 15 visar ammonium- och nitrathalt vid den luftade dammens inlopp (P101) och 
utlopp (P102) från oktober 2003 fram tills augusti 2012.  

 

Figur 15. Ammonium-	  och	  nitrathalt	  i	  lakvattnet	  vid	  den	  luftade	  dammens	  inlopp	  (P101)	  
samt	  utlopp	  (P102). 

Grafen i figur 15 visar att reduktionen av ammonium generellt är låg och att 
nitrathalterna är oförändrade större delen av perioden. Högsta nitrathalten vid 
provpunkt 102 uppgår till 4 mg/l i oktober 2005. Från slutet av år 2009 fram tills 
augusti 2012 har ammoniumreduktion varit god vid flera provtagningstillfällen, dock 
med fortsatt låga nitrathalter. Grafen visar att nitrathalterna vid flera tillfällen är lägre 
vid den luftade dammens utlopp (provpunkt 102) än vid inlopp (provpunkt 101). 
 
I figur 16 ses förhållandet mellan fosfor och kväve i lakvattnet vid den luftade 
dammens inlopp baserat på mätningar från oktober 2003 fram till . Förhållandet ses 
till höger i tabellen och lakvattnet bör innehålla 5 mg fosfor/g kväve för god 
nitrifikation. Figur 17 visar fosfatfosforhalten vid den luftade dammens inlopp (p101) 
och utlopp (p102).  
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Figur 16. Förhållandet mellan fosfor och kväve i den luftade dammens ingående lakvatten 
under perioden 2003-10-09 fram tills 2012-07-31. 

Fosforhalten är lägre än börvärdet 5 mg fosfor/g kväve vid samtliga 
provtagningstillfällen med undantag för 2006-06-26 då fosforhalten är ovanligt hög. 
Även medianvärdet under perioden indikerar att fosforhalten är låg med 1,34 mg 
fosfor/g kväve. Halten fosfatfosfor är låg och ingen anmärkningsvärd förändring sker 
i den luftade dammen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Fosfatfosforhalt (mg/l) i lakvattnet vid den luftade dammens inlopp (101) samt 
utlopp (102). 
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Figur 18 visar temperaturen i den luftade dammen från januari 2004 fram till 
september 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 18. Temperaturen i den luftade dammen (102) mellan januari 2004 fram till september 
2011.  

Den högst uppmätta temperaturen under perioden januari 2004 - september 2011 
uppgår till cirka 24 oC och som lägst 0,1 oC. De tomma perioderna i diagrammet beror 
på att lakvattendammen varit frusen. Under vårmånaderna februari - april varierar 
temperaturen mellan cirka 2 – 16 oC. På sommarhalvåret, maj, juni och juli varierar 
temperaturen mellan 15 – 24 oC. Under höstmånaderna, augusti, september och 
oktober sjunker temperaturen igen till 2 – 15 oC. 

Figur 19 visar medeluppehållstiden samt den lägsta uppehållstiden i den luftade 
dammen baserad på flödessiffror från pumpdata. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figur 19. Uppehållstid i luftad damm år 2005 – 2011, (d) = dygn 
 
Medeluppehållstiden år 2005 är hög på grund av låga lakvattenflöden det året. Från år 
2006 – 2011 varierar medeluppehållstiden mellan 46,4 – 78 dygn och den minsta 
uppehållstiden för samma period varierar mellan 22,6 – 55,9 dygn.  
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Figur 20 visar hur pH varierar vid inloppet till den luftade dammen (provpunkt 101) 
från augusti 2003 fram till juli 2012.  

 

Figur 20. pH i ingående lakvatten till luftad damm. 

Grafen visar att pH är ostabilt under perioden och varierar mellan 7,4 – 8,5.  

 

5.5 Denitrifikationsförhållanden i våtmark 
Figur 21 visar innehållet av BOD i lakvattnet som pumpas ut över våtmarken i 
förhållande till kväve under perioden augusti 2003 – juli 2012. I kolumnen NH4-N = 
NO3-N ses innehållet av ammoniumkväve i lakvattnet som pumpats ut över 
våtmarken. Vid fullständig nitrifikation i den luftade dammen övergår 
ammoniumkvävet (NH4-N) till nitrat (NO3-N). Det krävs 4 g BOD för att reducera 1 
g nitrat (NO3). I figuren anges också ett förslag på hur stor metanoltillsatsen bör vara 
för att tillgodose denitrifikationsbakterierna.  

Figur 22 visar förhållandet mellan fosfatfosfor och ammoniumkväve i lakvattnet som 
pumpas ut över våtmarken under perioden juli 2005 – juli 2012. 
Denitrifikationsbakterier behöver minst 10 mg fosfatfosfor per gram reducerat kväve. 
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Figur 21.  Innehåll av BOD i lakvatten som pumpats ut över våtmark. 

Innehållet av BOD är lågt i jämförelse med kvävehalten i lakvattnet. 
Medianförhållandet är 0,121 g BOD / g NO3 vid fullständig nitrifikation av 
ammonium. Erfordlig medeltillsats av metanol beräknas till 133,7 mg/l lakvatten.  
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Figur 22. Förhållande mellan fosfatfosfor och ammoniumkväve i lakvatten som pumpats ut 
över våtmark. 
Förhållandet mellan fosfatfosfor och kväve i lakvattnet är lågt. Medianförhållandet 
mellan näringsämnena är 0,14 mg fosfatfosfor / g ammoniumkväve. Erfordlig 
medeltillsats av fosfatfosfor beräknas till 0,7 mg P04-N/l.  

 

5.6 Vattenbalans 

Figur 23 visar en vattenbalans över lakvattnet vid Östby deponi från år 2005 fram till 
år 2011. Den beräknade lakvattenbildningen baserats på en förenklad modell av 
vattenbalansen över deponin. Modellen tar hänsyn till årsmedelnederbörd och 
årsmedelavdunstning, baserad på driftdata från Östby deponi samt SMHI. Utpumpad 
lakvattenmängd från luftad damm samt uppmätt flöde vid mätstation 201 efter 
våtmark baseras på driftdata från Östby deponi. Observera att fullständig mätdata vid 
mätstation 201 endast finns för år 2010. 
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Figur 23. Vattenbalans över lakvattensystemet vid Östby deponi 

För perioden år 2005- 2011 så ökar den utpumpade lakvattenmängden med ökad 
årsmedelnederbörd. År 2005 var årsmedelnederbörden som lägst samt mängden av 
utpumpat lakvatten. Från år 2006 - 2010 varierar årsmedelnederbörden mellan 749 – 
877 mm år och utpumpad lakvattenmängd uppmäts till 51503 – 70648 m3 /år under 
samma period. År 2011 uppmäts den högsta årsmedelnederbörden på 1171 mm vilket 
resulterade i en utpumpad lakvattenmängd på 86520 m3 samma år. Mängden vatten är 
högre vid våtmarkens utlopp (p201) än vid inlopp (p102) under åren 2005, 2007, 
2009, 2010 och 2011. Fullständig mätdata finns endast för år 2010 och där ses en 
ökning av lakvattenmängden på cirka 459000 m3 efter våtmarken (p201). Beräknad 
nederbörd över våtmarksområdet är 29340 m3/år. 

 

Figur 24 visar utpumpad mängd lakvatten (m3/vecka) från den luftade dammen 
mellan från år 2006 – 2011. Den angivna utpumpade lakvattenmängden i figur 23 
stämmer inte överens med mängdberäkningen i figur 24. Orsaken är att 
pumpningsdata i figur 24 ej är fullständig. Figuren visar trots detta en bra bild av 
fördelningen av utpumpat lakvatten under året. 
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Figur 24. Utpumpat lakvatten från luftat damm, m3 per vecka. 

År 2005, 2006 och 2009 startar pumpningen av lakvatten vid cirka vecka 15. År 2007, 
2008, 2010 och 2011 startar pumpningen tidigare på året. År 2005 och 2007 slutar 
pumpningen av lakvatten vid cirka vecka 42. År 2006, 2008, 2009, 2010 och 2011 
sker pumpning av lakvatten även under höst- och vintertid. År 2010 och 2011 är 
pumpningen låg under sommarperioden vecka 21 - 32. Högsta veckoflödet uppmäts 
under år 2006 och uppgår till cirka 3300 m3.. 
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5.7 Dimensioneringsförslag till alternativa reningsmetoder 

5.7.1 Sequensing batch reactor (SBR) – aktivslammodell 
Dimensionerande data: 
- Dimensionerande flöde: 487 m3/dag 
- Tank volym : 700 m3 (dimensionerad till 677 m3) 
- Arbetscykel : Fyllning 2h, Luftning 4 h, Mixning och metanol 2h, sedimentation 1 h,       
dekantering 1h. 
- Cykel/dag : 2,4 cykler/dag 
- Fyllningsvolym per cykel : 203,15 m3 
- Uppehållstid i tank : 33 h 
- SRT (solid rention time) = 25 – 30 dagar. 
- Tillsats av metanol: 2,8 kg / kg totalkväve N 
- tillsats av fosfor och skumhämmande medel.  
- Eventuellt krävs en utjämningsbassäng för säsongslagring av lakvatten 
- Luftning 
 
Förväntad reduktion:  
- Totalkväve : 70-90 % 
- Ammonium : 99 %  
- utgående halter av BOD7  < 6 mg/l 
- utgående halter av totalfosfor P < 0,2 mg/l 
- God reduktion av lösta metaller och komplexa organiska föreningar 

Förutsättningar vid Östby deponi (+/-): 
+ Hög reduktion av ammonium och totalkväve.  
+ Enklare konstruktion än en aktivslam-anläggning  
+ Kortare uppehållstid än luftad damm 
+ Hög slamålder och slamhalt  
+ Oluftade perioder som möjliggör denitrifikation. 
- SBR-processen är beroende av slammets sedimenterbarhet 
- Nitrifikationshastigheten påverkas av temperaturen 
- Nitrifikationsprocessen svår att etablera vintertid 
- Kräver mer styr- och reglerteknik än luftad damm.  
- Kräver luftning och syreförbrukning = energiåtgång.  

5.7.2 Tricklingfilter  
Dimensionerande data: 
Dimensionerande flöde: 487 m3/dag 
Filtervolym: 470 m3 
Filterarea: 160 m3 
Filterdjup: 3 m 
Filterdiameter: 14,3 m 
Luftbehov: 1,6 m3/s (0,8 m3 i filtrets båda riktningar) 
 
Förväntad reduktion: 
Totalkväve: 90%  
 
Förutsättningar vid Östby deponi (+/-):  
+ Mindre temperaturkänslig än suspenderad slam 
+ Bra kväverening vid låga halter av BOD 
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+ lågkostnads biofilter har visat på hög nitrifikation i kalla klimat. 
- Biofilmsmaterialet kan ha hög kostnad 
- Högre syrebehov än suspenderad slam 
- Risk för igensättning av filter vid höga koncentrationer av organiskt material 
- Filtret kan frysa vid kalla klimat  
 
5.7.3 Birotor 
Dimensionerande data: 
Dimensionerande flöde: 487 m3/dag 
 
Förväntad reduktion: 
Ammonium: 95%  
COD: 38% 

Förutsättningar vid Östby deponi (+/-):   
+ Mindre temperaturkänslig än suspenderad slam 
+ Bra kväverening vid låga halter av BOD 
+ ammoniumreduktion har skett utan tillsats av fosfor eller pH-justerande medel.  
- Biofilmsmaterialet kan ha hög kostnad 
- Högre syrebehov än suspenderad slam 
- Risk för igensättning av filter vid höga koncentrationer av organiskt material 
- Mekaniskt slitage på axeln kan leda till att den nöts sönder. 

5.7.4 Uppdelning av damm 1 för nitrifikation och denitrifikation 
Förslaget innebär att damm 1 (11000 m3) separeras med skärmväggar till två delar på 
5500 m3 vardera. Den första delen används för nitrifikation med ytluftare och den 
andra delen för denitrifikation tillförs kolkälla för att skapa en syrefri miljö. Här 
presenteras två olika alternativ för att möjliggöra ytor till bakterierna.  

Dimensionerande data: 
- Dimensionerande flöde (högst uppmätta årsproduktion av lakvatten (år 2011 = 
86520 m3) utslaget på maj, juli, juni och augusti)= 709 m3/dag 
- Damm 1 uppdelad i 2 delar, vardera med volymen 5500 m3 
- Beräknad uppehållstid i vardera del = cirka 8 dagar. 
 
 Alternativ 1. 
- Bärarmaterial placerade i bur i båda dammens delar, bäraryta: 500 m2/m3 
- Bottenluftare placerad under bur i nitrifikationsdel 
- Värmeväxling  
Alternativ 2. 
- Svart ,vågformad och skrovlig bottenyta i del för nitrifikation 
- Svart och skrovlig bottenyta i del för denitrifikation 
- Renovering av befintliga ytluftare som förflyttas till nitrifikationsdel. 

Förutsättningar vid Östby deponi (+/-): 
+ Befintligt dammsystem utnyttjas 
- Laboratorieförsök bör utföras för att beräkna förväntad reningseffekt. 
- Utjämningsdamm för lagring av lakvatten under kalla årstider. 
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6 Diskussion 
6.1 Lakvattnets egenskaper 
 
6.1.1 Allmän karaktärisering 

Den allmänna karaktäriseringen från 2007-10-31 fram till 2012-07-31 vid provpunkt 
P101 indikerar på ett lakvatten med generellt sätt låga föroreningshalter i jämförelse 
med IVL:s mätningar på lakvatten. Alkaliniteten är något låg vilket kan medföra i ett 
varierande pH, vilket under samma period varierat från 7,4 till 8,5. Låga halter av 
BOD, en låg BOD/COD-kvot, relativt höga halter av ammonium och ett svagt basiskt 
pH indikerar på ett metanogent lakvatten.   

Kvävereduktionen, reduktionen av BOD och COD, tillsammans med svagt ökade 
nitrat och nitrithalter tyder på att en viss biologisk aktivitet och nitrifikation äger rum 
i damm 1, detta trots att luftarna inte varit aktiva under perioden. Alla parametrar 
förutom nitrat och TOC är något reducerade vid provpunkt P102 och det är inte därför 
orimligt att anta att en utspädning sker i damm 1. Det förhöjda medelvärdet av TOC 
beror på att en ovanligt hög halt på 1100 mg/l uppmättes vid ett tillfälle under 
perioden.  

Uppmätta föroreningshalter i det utgående lakvattnet vid provpunkt P201 överskrider 
inte naturvårdsverkets riktvärden för utsläppshalter till sötvattensrecipient. 
Vattenbalansen visar dock att mycket ovidkommande vatten mäts vid provpunkt P201 
vilket innebär en utspädning av föroreningarna i lakvattnet. Detta bör tas hänsyn till 
vid kontrollarbetet av utsläppsmängder i utgående lakvatten. Anmärkningsvärt är att 
nitrathalten är högre i utloppet från våtmarken (P201) än vid inloppet (P102), vilket 
tyder på att det inte är syrefria förhållanden i våtmarken.  

 

6.1.2 Syresättning 

Proverna från provtagningen den 3 oktober 2012 visar att den aktiva luftaren ger en 
god syresättning av det obehandlade vattnet i lakvattendamm 1. I damm 3 är 
syresättningen låg i de norra delarna av dammen, men högre längre nedströms vid 
provpunkt A och B. Detta beror sannolikt på att vattnets rörelse är högre i de nedre 
delarna på grund av flödet mot damm 1 och 2. Från slutet av damm 3 fram till slutet 
av damm 2 understeg syrehalten 1 mg/l med undantag för provpunkt I, vilket enligt 
Van der Loeff et al. (1984) indikerar på ingen aerob aktivitet. I lakvattendamm 1 
förbättras syresättningen ju närmre den aktiva luftaren proven tagits.  
Sammanfattningsvis kan sägas att den aktiva luftaren är nödvändig för att syresätta 
det inkommande reducerade lakvattnet från lakvattendamm 2 och 3. Det är också 
troligt att anta att ytterligare förbättrad luftning fås om alla 3 befintliga luftare är 
aktiva.  

Jämförelsen mellan antalet aktiva luftare och syrehalten i den luftade dammen visar 
att syresättningen är som högst 2004 för att sedan gradvis sjunka fram till 2007. De 
högsta syrehalterna har uppnåtts då alla 3 luftare varit aktiva. Dock tycks luftarnas 
funktion försämras gradvis fram till 2007 med sjunkande syrehalter. Att luftarna varit 
avstängda från 2007 fram till 2012 ger ett tvetydigt resultat med varierande syrehalter 
från 2,4 – 22,1 mg O2/l. Dock bör trovärdigheten i mätresultatet ifrågasättas då syrets 
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mättnadshalt i 0 oC sötvatten är 14,6 mg O2/l. Höga syrehalter uppemot 22,1 mg/l är 
inte trovärdigt. Det bedöms som orimligt att vattnet skulle varit kraftigt övermättat 
under från 2007 - 2011 då ingen luftning har skett under denna period. Eventuellt 
skulle kraftig algtillväxt ha kunnat vara en orsak till de höga syrehalterna.  
 

6.2 Reningseffekt i luftad damm 

Figur 13 beskriver reningseffekten i den luftade dammen under en längre period 
(2003-2012) än vad karaktäriseringen i figur 9 gör som behandlar en kortare period 
(2007- 2012). Kvävereduktionen i den luftade dammen är generellt låg vilket är en 
indikation på att förhållandena för nitrifikation är ogynnsamma. Att nitrathalterna 
sjunker i den luftade dammen medans nitrithalterna ökar tyder på att ingen fullständig 
nitrifikation äger rum i den luftade dammen samt att en viss denitrifikation äger rum. 
De syreförbrukande ämnen som mäts med BOD7 och COD minskar något i den 
luftade dammen vilket tyder på en viss biologisk aktivitet. Däremot ökar det totala 
organiska kolet TOC med i snitt 25,4 %. 
 

6.3 Reningseffekt i våtmark 
 
I figur 14 framgår det att föroreningsmängden generellt sett ökar efter våtmarken. Det 
finns anledning att ifrågasätta detta. Flödet vid provpunkt 201 som använts är endast 
representativt för år 2010. Vid mängdberäkningarna multipliceras samma flöde med 
ett medelvärde för föroreningshalten baserat på siffror från år 2003 – 2012. Således 
tar inte beräkningen hänsyn till vilken föroreningshalt som varit under tiden som 
flödet uppmätts. För att ge en mer exakt bild av utsläppsmängden bör mätningar vid 
respektive provpunkt tas mer regelbundet, förslagsvis månadsvis, och där efter 
relateras till aktuellt flöde under samma månad. Det är därmed inte sagt att en ökning 
av föroreningsmängd i våtmarken är orimlig. En sådan ökning kan bero på ett tillskott 
av ämnen från en annan tillrinningskälla från deponin. Detta bör utredas närmre. 

Det som ändå kan sägas ur tabellen är att reduktionen av totalkväve och ammonium 
generellt sett är god i våtmarken. Vid våtmarkens utlopp (provpunkt 201) uppmäts 
högre halter nitrat än vid inloppet (provpunkt 102) och nitratmängden ökar med 
nästan 2000 % efter våtmarken (observera att trovärdigheten i mängdberäkningen bör 
ifrågasättas). Detta tyder dock på att det i våtmarken råder luftade perioder där 
nitrifikation kan uppstå och nitrat kan bildas. Det är dock svårt att avgöra om 
ammoniumreduktionen beror på växternas assimilation eller om det uppstår syrefria 
förhållanden som möjliggör denitrifikation.  
 

6.4 Nitrifikationsförhållanden i luftad damm 
 
Den låga ammoniumoxidationen i den luftade dammen indikerar på förhållandena i 
den luftade dammen är ogynnsamma för nitrifikationsbakterier.  

Vid ALcontrols sammanställning av provresultat år 1999 konstaterades en god 
syresättning som ett resultat av att nya ytluftare installerats året innan. ALcontrol 
konstaterade år 1999 att den största delen av kvävet förelåg som ammonium i den 
luftade dammen trots att de påvisat god syresättning. Rekommenderat var att utreda 
orsaken till att nitrifikationen hämmats. Föreslagna potentiella orsaker var för kort 
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uppehållstid i dammen, förekomst av nitrifikationshämmande ämnen samt obalans 
mellan näringsämnen. Även Sweco konstaterade vid en karaktärisering år 2007 att 
syresättningen var låg och kvävehalterna höga. Sweco ansåg att dammens 
luftningssystem borde ses över. Tillväxthastigheten hos nitrifikationsbakterier ökar 
med ökad halt löst syre upp till 3-4 mg/l. Syrehalten i det ingående lakvattnet till den 
luftade dammen understiger 0,5 mg O2/l vilket enligt Tchobanoglous et al. (2003) 
indikerar på kraftigt hämmad nitrifikation. Enligt mätningarna i figur 11 och 12 
uppgår syrehalten i den luftade dammen till 6-7 mg/l med 1 aktiv luftare, vilket är 
tillräcklig för att tillgodose nitrifikation. Syrehalten har även varit förhållandevis hög, 
cirka 3-5 mg/l, under perioder när ingen luftare varit aktiv. Dock kan stabilare 
syresättning och högre syrehalt förväntas om samtliga 3 luftare är aktiva. Figur 12 
visar att med tre aktiva luftare år 2004 varierade syrehalterna i dammen mellan 10-15 
mg/l. Syresättningen verkar således vara generellt sett god och bör därför inte vara 
orsak till den hämmade nitrifikationen. En ökad och stabilare syresättning bör dock 
eftersträvas. För att förbättra syresättningen bör de befintliga ytluftarna renoveras och 
åter tas i bruk. Viktigt är att luftarna underhålls frekvent så att delar som är känsliga 
för slitage kan bytas ut och hållas i gott skick.  

Lakvatten kännetecknas av höga halter kväve och innehållet av fosfor är generellt 
lågt. Nitrifikationsbakterier behöver fosfor för sin tillväxt och förhållandet bör vara 5 
mg fosfor/g kväve (RVF, 2000). Figur 16 och 17 visar att både fosfor- och 
fosfathalten är låga i det ingående lakvattnet med ett median på 1,34 mg fosfor/g 
kväve. Det är därför befogat att tillsätta fosfor för att uppnå ett bättre förhållande 
mellan näringsämnena i den luftade dammen. Fosfor bör tillsättas till den luftade 
dammen som fosfatfosfor då det är den form som är tillgänglig för 
nitrifikationsbakterierna. Vid tillsats av fosfor är det viktigt att kontrollera så att 
fosforn förbrukas av bakterierna och inte följer med oanvänd. I sådant fall kan 
riktvärden för utsläppshalter överskridas, vilket skett vid Spillepengs deponi där 
fosforsyra tillsätts processen. Det kan vidare diskuteras hur motiverat det är att 
tillsätta fosfor som är en ändlig resurs för att förbättra kvävereningen.   

Det optimala temperaturintervallet för nitrifikationsbakterierna är mellan 25-35 oC 
men nitrifikation kan ske ner till temperaturer ner till 5 oC (RVF, 2000). Enligt Dong-
Jin Kim et al. (2005) har nitrifikationen visats vara kraftigt hämmad vid temperaturer 
under 10 oC. Enligt Mia Wärjestam:s rapport uppnåddes en god nitrifikation vid 
försök med temperaturer kring 17-18 oC och försök med temperatur på 5 oC 
resulterade i en försumbar nitrifikation. Figur 18 visar att temperaturen på vår och 
höst kan nå temperaturer under 5 oC och sällan överstiger 15 oC. Temperaturen under 
höst, vinter och vår är således för låg för att skapa goda förutsättningar för 
nitrifikationsbakterier. Temperaturen når som högst 24 oC och inte upp till det 
optimala temperaturintervallet. På sommarhalvåret (maj, juni och juli) varierar 
temperaturen mellan 15 – 24 grader och det är rimligt att anta att effektivast 
nitrifikation kan fås under dessa månader då Mia Wärjestam lyckats uppnå god 
nitrifikation kring 17-18 oC. Figur 24 visar att pumpning av lakvatten förekommer 
under årstider då klimatet är ogynnsamt för nitrifikation- och denitrifikationsbakterier. 
Figuren visar även att pumpningen av lakvatten varit liten under sommarhalvåret 
under år 2010 och 2011. Således utnyttjas inte den period på året som är bäst lämpad 
för biologisk kväverening. Istället pumpas lakvattnet ut under de kalla perioder av året 
då de biologiska processerna, nitrifikation och denitrifikation, hämmas av låga 
temperaturer. Förslagsvis kan lakvattnet säsongslagras under de kalla årstiderna för att 
sedan tillföras till den luftade dammen de månader då temperaturen är som högst. 
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Säsongslagring kräver att lakvattendammarna klarar av att ackumulera allt bildat 
lakvatten under vår, vinter och höst. En utbyggnad av lakvattendammarna för lagring 
av lakvatten skulle förbättra förutsättningarna då dagens dammsystem endast rymmer 
cirka 30000 m3. Ökad temperatur i den luftade dammen kan uppnås med någon form 
av värmeväxling alternativt med nedsänkta svarta ytor som absorberar solljuset. Om 
det finns spillvärme att tillgå kan den tas tillvara på och ledas genom den luftade 
dammen via ett rörsystem vilket ger en konvektiv värmeöverföring till lakvattnet.  

Enligt professor Linvil G.Rich krävs en hydraulisk uppehållstid på 6 - 7 dagar för att 
få en god reduktion av ammonium vid låga vattentemperaturer kring 10 oC. 
Slamåldern (SRT) behöver vid 10 oC vara cirka 10 – 20 dygn. Uppehållstiden i den 
luftade dammen är generellt sett god med minsta teoretisk uppehållstid på 22,6 dygn 
under perioden 2005-2011. Detta ger goda förutsättningar för nitrifikationsbakterierna 
som är tidskrävande. Dock finns en risk att vattnet tar den enklaste vägen genom den 
öppna luftade dammen, vilket i praktiken ger en kortare uppehållstid. Detta kan 
förbättras med hjälp av skärmväggar som tvingar lakvattnet att passera hela dammens 
volym. I dammen finns ingen yta för bakterierna att fästa vid vilket kan medför att 
nitrifikationsbakterier får svårt att etablera sig i dammen alternativt att de som bildas i 
runt slampartiklar följer med utloppet från den luftade dammen. Utan bakterier sker 
ingen nitrifikation. Ytor kan skapas genom tillsats av bärarmaterial alternativt med 
nedsänkta ytor på botten av dammen. I laboratorieskala visade Mia Wärjestam en 
märkbar skillnad på nitrifikationen vid försök med och utan bärarmaterial. Med 
bärarmaterial uppnåddes en ammoniumreduktion på 47 % efter 4 timmar och i de fall 
utan bärarmaterial var nitrifikationen försumbar. Mia Wärjestam föreslår en metod 
där burar fyllda med bärarmaterial sänks ner i dammen. Under burarna bör det finnas 
bottenluftare som omblandar bärarmaterialet. Då Östby Deponi har tre ytluftare att 
tillgå bör en annan metod för att applicera bärarmaterialet utvecklas. Förslagsvis kan 
bärarmaterialet tillsättas direkt till dammen. Bärarmaterialet kan hållas kvar med ett 
galler med mindre masktäthet än bärarmaterialets diameter.  

För optimal tillväxt av nitrifikationsbakterier bör pH ej understiga 7 samt ej överstiga 
8,6. Optimalt område är mellan pH 7,5 – 8,6. pH i den luftade dammen varierar 
mellan 7,4 – 8,5 under perioden augusti 2003 – juli 2012 vilket ger goda 
förutsättningar för nitrifikation. Alkaliniteten för IVL:s medelvärden från 
sammanställning av tidigare karaktäriseringar är 2800 mg HCO3/l. Figur 8 visar att 
medelvärdet för alkaliniteten i Östbys inkommande lakvatten vid den luftade dammen 
är cirka 1386 mg HCO3/l. Vid oxidationen av ammonium förbrukas alkalinitet och för 
att säkerställa ett stabilt pH i den luftade dammen kan det vara lämpligt att tillsätta 
karbonatjoner, förslagsvis kalk (CaCO3). 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns ett flertal faktorer som påverkar 
nitrifikationen och bakteriernas förutsättningar. Dessa faktorer bör vara optimala för 
nitrifikationen och kan då tillsammans ge gynnsamma förhållanden i dammen. I 
lakvattnet vid Östby deponi finns en brist på fosfor och lakvattnet har tidigare 
behandlats under årstider då temperaturen är ogynnsam. Bakterierna saknar yta att 
etablera sig på och det finns en risk att uppehållstiden är för kort. pH-värdet befinner 
sig inom ett gynnsamt intervall men bristen på alkalinitet kan leda till variationer i 
pH. Dessutom förbrukas alkalinitet vid ammoniumreduktionen. Syresättningen tycks 
inte vara det stora problemet då syrehalten är tillfredställande, dock är två av 
ytluftarna ur funktion och ytterligare förbättrad syresättning kan förväntas vid 
renovering av dessa. Tillsammans bildar dessa faktorer dåliga förhållanden samt 
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förutsättningar för nitrifikationen i den luftade dammen. Faktorerna kan förbättras 
genom tillsats av fosfor och alkalinitet. Bakterierna bör ges en yta att fästa vid och 
uppehållstiden i dammen bör säkras med hjälp av skärmväggar. Lakvattendammar bör 
byggas ut för att möjliggöra säsongslagring av lakvatten. Alternativt kan temperaturen 
höjas med hjälp av värmeväxling eller av en svart yta som absorberar soljus. Om de 
upptäckta problemen åtgärdas förbättras förhållandena och förutsättningarna för 
nitrifikationen avsevärt, vilket kan förväntas ge en högre reduktion ammonium och ett 
ökad nitratbildande. Viktigt för fullständig kväverening är att nitrifikationen följs av 
en fungerande denitrifikation. 

 

6.5 Denitrifikationsförhållanden i våtmark 

Figur 14 visar att reduktionen av ammonium och totalkväve är god. Samma figur 
visar på en kraftig ökning av nitrat när vattnet passerar våtmarken. Nitrifikationen av 
ammonium till nitrat kräver syre, vilket indikerar på att det inte är syrefria 
förhållanden i våtmarken. Denitrifikationsprocessen kräver syrefria förhållanden och 
denitrifikationshastigheten påverkas negativt även av låga syrehalter. Förhållandena i 
våtmarken kan förbättras om organiskt material tillsätts. Mikroorganismer förbrukar 
då syre vid oxidationen av det organiska materialet. Vid Djupdalens deponi tillsattes 
avloppsslam som är rikt på organiskt material till lakvattnet. Den naturliga våtmarken 
vid Östby deponi är svårkontrollerad och syrehalten mäts endast i bäcken nedströms 
våtmarken (provplats 201). Bäcken är dessutom strömmande och ger ingen 
representativ bild av syrehalten i våtmarken. Syrehalten i våtmarken kan kontrolleras 
mer korrekt om antalet provtagningspunkter utökas så att lakvattnet i våtmarken mäts 
på flera platser. Det är vanligt att det förekommer både syresatta och syrefria perioder 
i naturliga våtmarker, vilket ger möjlighet för både nitrifikation och denitrifikation. 
Det är svårt att avgöra om den kvävereduktion som ändå uppstår vid Östby deponi 
beror av upptag i växtlighet eller från nitrifikation/denitrifikation.  

Figur 21 visar att innehållet av lättnedbrytbart organiskt material (BOD) är lågt i 
lakvattnet som pumpas till våtmarken. Det krävs 4 g BOD för att reducera 1 g NO3. I 
lakvattnet är medianförhållandet 0,121 g BOD per g potentiellt NO3 (NH4-N =NO3-
N vid full nitrifikation). Bristen av elektrondonatorer missgynnar denitrifikationen. 
För att förbättra förhållandet bör en extern kolkälla tillsättas. I resultatet beräknas en 
erfordlig metanoltillsats till 133,7 mg/l för att täcka bakteriernas behov. Samma 
kolkälla som används för att öka syreförbrukningen i våtmarken kan också användas 
för att tillgodo se mikroorganismerna med elektrondonatorer. 
Denitrifikationsbakterierna behöver 10 mg fosfatfosfor för att reducera 1 g kväve 
enligt Sohlman (2010). Fosfatfosforhalten i lakvattnet är låg med ett 
medianförhållande på 0,14 mg fosfatfosfor per g ammoniumkväve. Förhållandena kan 
förbättras vid tillsats av fosfatfosfor till lakvattnet och erfordlig beräknad mängd 
uppgår till 0,7 mg PO4-N/l. Figur 24 visar att lakvatten pumpas till våtmarken under 
hela året. Denitrifikationsbakterierna missgynnas av låga temperaturer och under vår, 
höst och vinter är temperaturen i lakvattnet allmänt låg. Precis som för nitrifikationen 
finns anledning att säsongslagra lakvattnet under vår, höst och vinter, för att sedan 
pumpa ut till våtmarken under sommarhalvåret då temperaturen generellt är högre. 
Vid slutet av sommaren bör så lite vatten som möjligt finnas i dammarna för att 
möjliggöra lagring under höst, vinter och vår.  De senaste två åren har pumpningen 
varit låg under sommarhalvåret och högre under de kallare årstiderna. Detta är 
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missgynnande för denitrifikationsbakteriena vars respiration ökar med stigande 
temperatur. Även denitrifikationsbakterier behöver en yta att etablera sig på. I 
våtmarken finns gott om vegetation och rötter att fästa vid vilket borde ge goda 
förutsättningar för tillväxt av bakterier.  

Naturliga reningsmetoder är generellt sett svåra att kontrollera och bedöma. Av 
analysen av de provresultat som finns på utgående vatten kan sägas att kväve- och 
ammoniumreduktionen är relativt god i våtmarken. Detta trots att flera faktorer talar 
emot våtmarkens funktion. Ingående nitrathalter är låga och lakvattnet sprids över 
våtmarken under årstider då temperaturen är ogynnsam för denitrifikation. 
Mikroorganismerna i våtmarken saknar fosfor och kolkälla i ingående lakvatten samt 
att nitratbildandet tyder på att det inte råder syrefria förhållanden i våtmarken. En 
möjlighet är att mikroorganismerna tillförs fosfor och kolkälla från en okänd källa i 
våtmarken. Osäkerheten kring våtmarkens funktion och effektivitet är stor. Vid Östby 
deponi finns ingen bra mätmetod för att bedöma våtmarkens reningseffekt och vid 
Provplats 201 mäts en stor mängd ovidkommande vatten. Provtagning av 
föroreningshalter bör tas mer frekvent samt på flera platser för att ge en tydligare bild 
av reningseffekten över hela året samt för att se hur reningseffekten ser ut på olika 
platser i våtmarken. 

En ny metod som kan vara intressant att studera är Anammox kväverening. 
Fördelarna för Östby Deponi är att metoden är kostnadseffektiv och fungerar för 
lakvatten med en låg kvot mellan COD och kväve (C/N). 

6.6 Vattenbalans 
 
Som förväntat så ökar den utpumpade lakvattenmängd med ökad nederbörd. 
Problematiken med säsongslagring kan förväntas bli värre vid högre nederbörd då 
dammarnas volym inte räcker till att lagra allt lakvatten och man tvingas pumpa ut 
lakvatten under årstider med låga temperaturer vilket ger dåliga förhållandena 
biologisk kväverening. Lakvattendammarnas volym uppgår till cirka 30000 m3. De år 
med högre nederbörd är det särskilt viktigt att hålla låg vattennivå i dammarna inför 
höst, vinter och vår då behov av säsongslagring finns. Kapaciteten till säsongslagring 
kan förbättras om ett utjämningsdamm anläggs. Utjämningsdammen bör rymma det 
överskott av lakvatten som inte ryms i dagens dammsystem.  

Vattenbalansen i figur 23 visar att flödet vid våtmarkens utlopp (p201) är betydligt 
högre än vid våtmarkens inlopp vid flera år. Detta trots att endast fullständig driftdata 
finns att hämta för år 2010. Flödet vid våtmarkens utlopp mäts i en bäck nedströms 
våtmarken. Det höga utgående flödet i bäcken är en indikation på att en stor mängd 
ovidkommande vatten mäts vid provplatsen. Det ovidkommande vattnet tillförs vid 
våtmarken alternativt till bäcken. De uppmätta halterna vid provplats 201 måste 
relateras till flödet vid samma provplats för att på vis kunna jämföra ingående 
föroreningsmängd med utgående. Det ovidkommande vattnets tillrinningsplats blir 
enklare att spåra om provtagningsplatsen flyttas uppströms bäcken och närmre 
våtmarkens utlopp. På så vis mäts bara vattnet som direkt tillförs våtmarken, vilket 
kan ske via nederbörd, ytvattentillrinning, grundvattentillrinning och lakvatten. Om 
våtmarken avskärmas från sin omgivning likt en konstruerad våtmark, kan oönskad 
ytvattentillrinning och grundvattentillrinning förebyggas. På så vis fås ett mer 
kontrollerat flöde genom våtmarken utan ovidkommande vatten och endast lakvattnet 
samt nederbörd behöver behandlas. Nederbörden över våtmarksområdet beräknas till 
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ca 30000 m3/år. Således utgör nederbördsmängden över våtmarksområdet endast en 
liten del av det totala utflödet från våtmarken. Det ger en indikation på att en stor 
mängd ovidkommande vatten tillkommer via ytvattentillrinning alternativt 
grundvattentillrinning. För utreda våtmarkens funktion krävs att flöden till och från 
våtmarken kartläggs så att en vattenbalans kan upprättas.  

Figur 24 visar att pumpning av lakvatten förekommer även under årstider då klimatet 
är ogynnsamt för nitrifikation- och denitrifikationsbakterier. Figuren visar även att 
pumpningen av lakvatten varit liten under sommarhalvåret under år 2010 och 2011. 
På så vis utnyttjas inte den period på året som är bäst lämpad för biologisk 
kväverening.  

År 1999 uppmättes den dittills högsta mängden utpumpat lakvatten på 40100 m3. 
Mellan år 2006 – 2011 har utpumpad lakvattenmängd varierat mellan ca 50000- 
90000 m3. Anledningen till de ökade lakvattenmängderna det senaste året bör utredas 
och det kan vara befogat att öka dammkapaciteten för att klara av att hantera de höga 
volymerna. 

6.7 Alternativa reningsmetoder 
 
Av metoderna som undersökts kan SBR, tricklingfilter och biorotor antas ha hög 
investeringskostnad då dessa kräver att någon typ av reaktor införskaffas. Positivt är 
att de välutvecklade metoderna kan förväntas ge en hög reningseffekt på ammonium 
och totalkväve. En 90 % reduktiongrad av ammoniumkväve alterantivt totalkväve har 
uppnåtts med samtliga metoder. I SBR-anläggningar är nitrifikationen begränsad 
under vintertid men ger en stabil process med hög slamålder och slamhalt under rätt 
förutsättningar. Med tricklingfilter har nitrifikation uppnåtts även vid kalla klimat och 
processen är inte beroende av höga halter BOD. Nackdelar är att filtrets kostnad är 
hög och att processen kräver mycket syre. Biofiltret har samma goda egenskaper som 
ett tricklingfilter och har även visats fungera vid låga halter av fosfor. Nackdelar är 
desamma som för tricklingfiltret inklusive att biofiltrets axel kan utsättas för slitage. 
Samtliga metoder kan användas vid Östby deponi och bör ge god reningseffekt av 
kväve, vilket är ett av problemområdena vid Östby deponi. Metoderna är dyra och det 
bör ifrågasättas om det är ekonomiskt försvarbart att investera i dyra anläggningar för 
att rena ett lakvatten som generellt innehåller låga halter av föroreningsämnen. I 
ekvationen för dimensionering av tricklingfilter användes siffror för totalkväve istället 
för total kjeldahl kväve. Totalkväve tar tillskillnad från kjedahl-kväve även med nitrit 
och nitrat i mätningarna. Då nitrat- och nitrithalterna i lakvattnet vid Östby deponi är 
låga bör det inte påverka beräkningarna nämnvärt. Biorotorn kunde ej dimensioneras 
på grund av svårigheter med att hitta lämplig metod. I rapporten tas endast tre olika 
metoder för lakvattenrening upp och det finns många andra som skulle vara 
intressanta att undersöka.  

En alternativ metod som har dimensionerats bygger på principen att den befintliga 
luftade dammen uppdelas i två delar, 5500 m3 vardera, med en syresatt del för 
nitrifikation och en syrefri del för denitrifikation. Uppehållstiden beräknas till cirka 8 
dagar vilket bör vara tillräckligt för att uppnå god reningseffekt, förutsatt att övriga 
faktorer är gynnsamma. I nitrifikationsdelen bör förhållandena var desamma som för 
den befintliga luftade dammen, beskrivet i kapitel 6.6 och för denitrifikationsdelen 
desamma som för våtmarken, kapitel 6.7. För att uppnå god reningseffekt bör 
behandlingen endast ske under sommarhalvåret då temperaturen är gynnsam. För att 
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åstadkomma det krävs en utjämningsdamm alternativt utökad volym i befintligt 
dammsystem. Att använda dammen för både nitrifikation och denitrifikation skulle ge 
en mer kontrollerad kväverening än nuvarande som sker i våtmarken där det sker en 
stor tillströmning av ovidkommande vatten. Det är rimligt att anta att metoden är mer 
kostnadseffektiv än SBR- och filtermetoden då det befintliga dammsystemet kan 
utnyttjas.  

6.8 Förbättringsåtgärder  
 
För att förbättra kvävereningen vid Östby deponi förslås följande: 

• Renovering av de 3 befintliga ytluftarna för att öka syresättningen i den luftade 
dammen.  

• Tillsats av fosfatfosfor till den luftade dammen så att ett förhållande på 5 mg P/g 
N uppnås. 

• Lakvattnet bör säsongslagras och endast behandlas under sommarhalvåret då 
temperaturen är som högst. Om dammvolymen utökas ges större möjlighet att 
ackumulera allt lakvatten.  

• Utforma lakvattendammen med en svart yta alternativt värmeväxling för att 
uppnå högre temperatur i dammen.  

• Installation av skärmväggar som säkerställer en god uppehållstid genom att hela 
dammens volym utnyttjas. 

• En yta för nitrifierarbakterier att sitta på. Ytor kan skapas genom tillsats av 
bärarmaterial alternativt med nedsänkta ytor på botten av dammen 

• Tillsats av karbonatjoner i form av exempelvis kalk (CaCO3) för att öka 
alkaliniteten i lakvattnet.  

• Tillsats av kolkälla till våtmark för att öka syreförbrukningen samt för att 
tillgodose denitrifikationsbakterier med elektronacceptorer. 

• Tillsats av fosfatfosfor till våtmarken för att uppnå ett förhållande på 10 mg P/ g 
N. 

• Utredning av härkomsten till det ovidkommande vatten som tillförs våtmarken. 
Provtagningsplatsen bör flyttas uppströms bäcken och närmre våtmarkens utlopp. 
Provtagningen efter våtmarken bör ske mer regelbundet och relateras till aktuellt 
flöde. Våtmarkens funktion kan förbättras om den avskärmas likt en konstruerad 
våtmark och kontrollen förbättras om provtagningen sker vid flera provpunkter 
vid våtmarken.  

• En investering i någon av de alternativa metoderna; SBR, tricklingfilter eller 
biorotor kan förväntas ge en god reduktion av ammonium och andra föroreningar. 
Dock är investeringskostnaden hög. En intressant alternativ metod är att dela upp 
den befintliga luftade dammen i två delar, för nitrifikation och denitrifikation, för 
att på så vis få en mer kontrollerad rening än nuvarande i våtmarken. 



	   60	  

6.9 Förslag till vidare studier 
 
Utreda härkomsten till det ovidkommande vattnet som tillförs våtmarken vid Östby 
deponi och på så vis få en bättre bild av reningseffekten i våtmarken. Vidare skulle 
det vara intressant att utföra försök i laboratorieskala för att se om kvävereningen 
förbättras med de föreslagna åtgärderna. Intressanta parametrar att studera som 
påverkar nitrifikationen skulle vara bakterieyta, temperatur, fosfor, uppehållstid, syre 
och ph. För denitrifikationen kan parametrarna bakterieyta, fosfortillsats, tillsats av 
kolkälla och inverkan av syre studeras. Vidare kan även andra metoder för 
lakvattenrening undersökas och dimensioneras.  
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