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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete utfördes under 2005 i samarbete med Nordic Water Products. Arbetet 
syftade till att utreda potentialen att minska utsläppen av ammoniumkväve i avloppsvattnet 
vid ett avloppsreningsverk i Östhammars Kommun och på så vis begränsa påverkan av 
syretärande ämnen i de närliggande vattendragen runt verket. Examensarbetet genomfördes 
med ett sandfilter anpassat för nitrifikation i pilotskala på ett litet avloppsreningsverk i 
Österbybruk.  
 
För att besvara syftet var arbetet utformat som en jämförande studie där kombinationen av två 
olika sorters bärarmaterial och två olika luftningsmetoder skulle jämföras för att undersöka 
vilken kombination som gav den bästa reduktionen. Men då den biologiska aktiviteten i filtret 
inte kom igång som förväntat uppstod förskjutningar i den ursprungliga planeringen, vilket 
ledde till att denna omformades. Momentet att byta ut bärarmaterialet lyftes bort på grund av 
tidsbrist och senare togs även momentet med en annan luftningsmetod bort på grund av 
tekniska problem. Det slutliga försöksupplägget syftade till att få svar på hur flöde och 
ytbelastning påverkar reduktionen av ammoniumkväve. 
 
Fyra olika flöden mellan 2,7 och 10 m3/h testades och resultaten visar att en reduktion på 8-9 
mg/l är möjlig att uppnå vid flöden mellan 5 och 10 m3/h, vilket motsvarar en reaktivitet på 
0,4-0,8 kg/m3 och dygn. Dessutom kan reduktionen bibehållas när flödet ökas från 5 till 10 
m3/h. Att reduktionen bibehålls när flödet ökar från 5-10 m3/h betyder att reaktiviteten i filtret 
kan ökas genom att öka flödet. En betydligt högre reduktion kan nås när flödet är så lågt som 
2,7 m3/h, troligen tack var den långa uppehållstiden i filtret, men resultatet från detta försök är 
inte säkerställt och ska ses mer som en indikation.  
 
Den önskade halten på högst 5 mg/l i utgående vatten uppnåddes dock inte utom i det 
ofullständiga försöket med 2,7 m3/h, men en halt på 8-10 mg/l i utgående vatten vid högre 
flöden är möjlig att uppnå. Under försöket har driftstörningar i reningsverket tillsammans med 
svårigheter att justera luftningshuven i pilotfiltret med stor sannolikhet begränsat 
nitrifikationsprocessen i filtret. Eventuellt kan ännu lägre halter uppnås om driftparametrar i 
verket och filtret optimeras tillsammans. 
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Abstract 
 
This diploma work was carried out in 2005 in cooperation with Nordic Water Products and 
the purpose was to examine the potential to reduce the outlet of ammonium nitrogen from a 
wastewater treatment plant in Östhammars Kommun. By doing so, the stress on the recipients 
by oxygen-demanding substances hopefully would lighten. The work was carried out by 
setting up a pilot-scale sand filter adjusted for nitrification on a small wastewater treatment 
plant in Österbybruk. 
 
To answer the purpose, the work was designed as a comparative study in which two different 
types of carrier material was combined with two different methods of air-supply. The 
intention was to see which combination would give greatest possible reduction of ammonium. 
But since it became difficult to start the biological activity in the filter, the work encountered 
delays, which led to restatements of the original purpose. Both changing type of carrier 
material and air-supply source was removed. Instead, the question of how different flow rates 
and surface loads influence the reduction was examined. 
  
Four different flow rates, 2,7; 5; 7,5 and 10 m3/h was examined and the results show that a 
reduction of 8-9 mg/l is possible for flow rates between 5 and 10 m3/h, which corresponds to a 
reactivity in the carrier material of 0,4-0,8 kg/m3 and day. The fact that reduction is 
maintained when flow rate is increased from 5 to 10 m3/h suggests that it is possible to raise 
the reactivity by increasing the flow rate. The results from the 2,7 m3/h testing are not 
complete and should be seen only as an indication that it is possible to receive a very high 
reduction with a low flow rate. 
 
The wish to reach levels of ammonium nitrogen of maximum 5 mg/l in outlet water was not 
possible to fulfill, but 8-10 mg/l is clearly possible to reach even with higher flow rates and by 
that also reaching a reasonable reactivity. Operation disturbances in the treatment plant and 
problems with air-supply equipment have with all probability had a limiting impact on the 
nitrification. Maybe even lower levels of ammonium nitrogen can be obtained if operation of 
both the treatment plant and filter are further optimized. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete utfördes under 2005 i samarbete med Nordic Water Products. Arbetet 
syftade till att utreda potentialen att minska utsläppen av ammoniumkväve i avloppsvattnet 
vid avloppsreningsverket i Österbybruk i Östhammars Kommun. 
 

1.1 Bakgrund 
Syftet med avloppsvattenrening är att effektivt ta bort ämnen som är skadliga för den miljö 
som avloppsvattnet rinner ut i. En stor fara med avloppsvatten är att det innehåller en mängd 
ämnen som leder till syrebrist i recipienten. Syrebristen uppkommer genom att dessa ämnen 
fungerar som energikälla för vattenlevande mikroorganismer, som i sin tur förbrukar löst syre 
i sin metabolism. Mikroorganismerna har dessutom en större tolerans mot låga syrenivåer i 
vattnet än många andra högre livsformer. De flesta syretärande ämnen är organiska 
föreningar, men ammonium är en viktig oorganisk förening som spelar stor roll i den 
syretärande problematiken. Eftersom avloppsvatten vanligtvis innehåller höga koncentrationer 
av både organiska ämnen och ammonium har reningsverken utvecklats för att reducera 
vattnets innehåll av dessa ämnen. [Leslie Grady s.3-4] 
 
Detta examensarbete var en del i arbetet med att försöka minska utsläppen av syretärande 
ämnen i de närliggande vattendragen runt Österbybruk. Vattendragen som är recipient för 
avloppsvattnet i området har allvarliga problem med syrebrist. Stora landområden runt 
Österbybruk har satts under vatten på grund av dammbyggnation. Då avloppsreningsverket 
släpper ut stora mängder ammonium, som är starkt syretärande vid omvandlandet till nitrit 
och nitrat finns det anledning att försöka begränsa dessa utsläpp. Examensarbetet 
genomfördes med ett sandfilter för nitrifikation i pilotskala på ett litet avloppsreningsverk i 
Österbybruk.  
 

1.2 Målformulering 
Det övergripande målet med arbetet var att reducera utgående halter av ammonium från 
Österbybruks reningsverk. Reduceringen skulle ske med hjälp att ett biologiskt reningssteg i 
form av ett sandfilter med specifika mikroorganismer. De frågor som skulle besvaras var: 
Vilka processförhållanden och vilken luftningsmetod ger den mest effektiva 
kvävereduktionen? Hur bra fungerar den tänkta metoden i detta fall? Kommer reduktionen att 
bli tillräckligt bra för att klara kommande myndighetskrav? Målet var att nå värden på 
utgående ammoniumkväve som underskred 5 mg/l.  
 
Det praktiska arbetet drabbades dock av förseningar och driftsstörningar, varför den tänkta 
utformningen av arbetet tvingades omformas och stora delar har helt fallit bort. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet var att undersöka i vilken utsträckning ammoniumkväve i avloppsvatten 
kunde reduceras med hjälp av ett sandfilter.  
 
För att besvara syftet var arbetet utformat som en jämförande studie där kombinationen av två 
olika sorters bärarmaterial och två olika luftningsmetoder skulle jämföras för att undersöka 
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vilken kombination som gav den bästa reduktionen. Ett ytterligare syfte blev att undersöka 
hur nitrifikationen påverkades av förändrad ytbelastning på filtret.  
 

1.4 Avgränsningar 
Fokus i denna studie låg på att åstadkomma en reduktion av ammoniumkväve med hjälp av 
ett sandfilter. Processoptimering av hela reningsanläggningen har inte inkluderats i arbetet. 
För att helt avlägsna kväve ur avloppsvattnet behövs två på varandra efterföljande steg, 
nitrifikation och denitrifikation. I detta arbete studerades dock endast nitrifikationssteget, som 
är starkt syreförbrukande. Det finns många olika tänkbara variationer på utformningen av 
nitrifikationssteget men då arbetet var mycket tidsbegränsat har två lämpliga bärarmaterial 
och två olika metoder att tillföra luft valts ut att ingå i studien. 
 

1.5 Metod 
Det initiala arbetet utfördes genom att befintlig litteratur inom området studerades för att 
kartlägga vilka metoder som kan användas, samt deras för- och nackdelar. Dessutom 
studerades den biologiska processen och viktiga processparametrar för denna i syfte att skapa 
en genomsyrande förståelse för problemområdet.  
 
Den praktiska delen av arbetet genomfördes genom att en pilotanläggning med ett dynamiskt 
sandfilter installerades på ett avloppsreningsverk i Östhammars kommun. Sandfiltret 
levererades av Nordic Water Products i Nynäshamn. Först utformades anläggningen enligt 
grundutformningen, med ett beprövat bärarmaterial och med den befintliga luftningsmetoden. 
Sedan var det tänkt att en ny typ av luftningsmetod skulle installeras för att se hur 
kvävereduktionen därigenom kunde påverkas. I en andra försöksomgång var det tänkt att det 
ursprungliga bärarmaterialet skulle bytas ut och även detta nya bärarmaterial kombineras med 
de två luftningsmetoderna. Dock tog uppstarten för den biologiska aktiviteten i bädden 
mycket längre tid än väntat. Detta i kombination med ett antal driftsstopp och andra 
störningar gjorde att försöksplaneringen fick revideras ett flertal gånger. De olika 
försöksuppläggen presenteras i kapitel 5. 
 

1.6 Rapportens disposition 
Kapitel 2 innehåller information om reningsprocessen av avloppsvatten och hur Österbybruks 
reningsverk är uppbyggt. Sandfiltret i studien och två luftningsmetoder för detta beskrivs 
också.  
Kapitel 3 presenterar metoder för kväverening, nitrifikationsprocessen och viktiga parametrar 
för en effektiv nitrifikation. 
Kapitel 4 och 5 innehåller försöksupplägg och tillvägagångssätt vid försöken. Först 
presenteras det ursprungliga upplägget. Sedan följer de modifierade uppläggen. 
Kapitel 6 redovisar resultaten från samtliga försök. 
Kapitel 7 och 8 innehåller diskussion runt resultat samt de slutsatser som dragits. 
Kapitel 9 slutligen innehåller förslag till hur arbetet kan fortsätta. 
Kapitel 10 innehåller en lista med rapportens referenser. 
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2 Rening av avloppsvatten 
Avloppsvatten innehåller en rad ämnen som inte är önskvärda i recipienten. Det finns många 
sätt att konstruera en reningsanläggning. Nedan följer en generell beskrivning av processen i 
ett reningsverk, samt hur reningsverket i Österbybruk är uppbyggt. Slutligen beskrivs den typ 
av sandfilter som används i försöket. 
 

2.1 Avloppsvattenrening 
Trots att avancerad avloppsvattenrening är något som utvecklats de senaste årtiondena så har 
kunskapen att rena vatten mekaniskt, kemiskt och biologiskt funnits i åtminstone hundra år. 
Med dagens kunskap kan vatten i princip renas hur mycket som helst, frågan handlar nu bara 
om vad det får kosta och vilka krav som ställs.  
 
Innehållet i avloppsvatten speglar det samhälle vattnet kommer ifrån, då vattnet innehåller de 
flesta substanser som förekommer där. Bland dessa kan nämnas suspenderat material (SS), 
syreförbrukande substans (BOD), närsalter, bakterier och tungmetaller. Närsalterna utgörs av 
kväve och fosfor, vilka är gödningsämnen för tillväxt av organisk substans. Det kan till 
exempel handla om algtillväxt i en recipient. [Kemira s.35-42] 
 

2.2 Reningsverkets uppbyggnad 
Det finns många sätt att konstruera ett reningsverk. Den enklaste formen kan utgöras av ett 
fåtal steg för att på mekanisk väg avskilja föroreningar. Det kan vara uppbyggt så att ett galler 
som rensar bort större föroreningar som grenar, trasor etc. sitter först. Sedan följer ett 
sandfång som fångar upp tyngre föroreningar som sand och grus och ofta även ett 
finrensgaller som fångar upp mindre fasta partiklar. Detta följs av en sedimenteringsbassäng 
för att låta resterande avsättbara föroreningar sedimentera. Dessa reningssteg kallas 
tillsammans för det mekaniska steget och utgör ofta det första steget i ett mer avancerat 
reningsverk.  
 
Normalt sett följer sedan ett biologiskt steg, ofta kallad sekundär rening. I det biologiska 
steget bryts organiska föreningar ned med hjälp av mikroorganismer. Här bildas ett biologiskt 
slam som utgörs av cellmassa. Det är främst bakterier som bryter ner föroreningar i detta steg 
och de är ofta specialiserade på en viss sort, vilket innebär att det biologiska steget innehåller 
ett antal olika sorters bakterier. Men även andra högre stående mikroorganismer såsom 
protozoer och maskar är viktiga för att detta steg ska fungera väl. Närsalter tas dock inte 
omhand i någon större utsträckning där.  
 
Ett tredje steg kan utgöras av kemisk rening. Här fälls specifika föroreningar ut. Generellt går 
det till så att fällningsmedlet blandas in i vattnet i ett inblandningssteg. Sedan avskiljs de 
flockar som bildats genom sedimentering, flotation eller filtrering. Syftet i första hand är att 
fälla ut fosfor. Men också andra ämnen fälls ut genom flockbildning, exempelvis 
suspenderade ämnen, som till stor del är organiskt material. Kvävereduktionen är vid kemisk 
fällning relativt låg, runt 25 %, mot 90 % eller högre för suspenderat material, totalfosfor och 
syreförbrukande material. För att ta bort kvävet används nästan uteslutande biologiska 
metoder, men det är många kommunala reningsverk som saknar ett separat kvävereningssteg. 
[Kemira s44-70] I vissa delar av landet finns dock krav på att ha kvävereduktion, bland annat 
kustkommunerna i södra Sverige [Persson].  
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Den beskrivning av reningsverksprocessen som ges ovan är väldigt enkel. I många, 
framförallt i nyare reningsverk, är ordningsföljden på stegen annorlunda, de kemiska och 
biologiska stegen kan ha olika placeringar och processerna är ofta förfinade och 
effektiviserade för att uppnå en bättre reningsverkan. Detta stycke syftar dock inte till att gå in 
på detaljer utan för att skapa en grundläggande förståelse för reningsprocessen generellt. 
 

2.3  Österbybruk avloppsreningsverk 
Reningsverket i Österbybruk är ett småskaligt traditionellt verk uppbyggt med ett mekaniskt, 
ett biologiskt och ett kemiskt reningssteg. Inkommande avloppsvatten silas genom ett galler 
innan det förs vidare till en aktivslambassäng. Kontinuerlig syretillförsel i dammen ser till att 
slammets mikroorganismer avlägsnar biologiskt nedbrytbart organiskt material. Därefter leds 
vattnet till mellansedimenteringsbassängerna. Där får slammet sedimentera, och sedan leds en 
större del av slammet tillbaka till luftningsbassängen som returslam. Överskottslammet 
pumpas till slamstabiliseringsbassängen och därifrån vidare till en gravitationsförtjockare. 
Verket är utrustat med två parallella aktivslambassänger och två parallella mellan-
sedimenteringsbassänger. Från mellansedimenteringsbassängerna förs avloppsvattnet vidare 
till kemsteget, som består av en flockningsbassäng och två slutsedimenteringsbassänger. 
Fällning av fosfat med järnklorid sker i flockningsbassängen och flockarna får sedan 
sedimentera i slutsedimenteringsbassängen. Kemslammet pumpas till gravitations-
förtjockaren. Därefter avvattnas slammet i en silbandspress för att sedan transporteras till 
deponi. Flytslam och fett från mellansedimenteringsbassängerna leds till en flytslambrunn. 
Det renade avloppsvattnet leds efter slutsedimenteringen via en mätränna ut i Nerån. Nerån 
tangerar Filmsjöns södra ände och fortsätter ut i Sundbroån via kanalen i Dannemorasjön. 
Sjö- och åsystemet ingår i Fyrisåns avrinningsområde. Reningsprocessen åskådliggörs i Figur 
2-1. [Miljörapport Österbybruk 2004] 

 
Figur 2-1. Översiktsskiss Österbybruk avloppsreningsverk. Källa: Miljörapport 2004 

 
Verket är dimensionerat för ett flöde på 2712 m3/dygn, 113 m3/h, och för 4000 
personekvivalenter. 2470 fysiska personer1 var anslutna till verket 2004 och medelflödet var 
endast 40 m3/tim, eller 1047 m3/dygn. Detta betyder att avloppsbelastningen inte är maximal 
på reningsverket. Anslutna till verket är nästan uteslutande hushåll och handel. I övrigt är två 
bensinstationer och en tandläkarmottagning anslutna.  

                                                 
1 Beräknat antal pe vid en BOD-belastning på 70g/person och dygn är 1343st, vid 50g/p,d 1863st. 
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Under året varierar flödet kraftigt beroende på vilken årstid det är. Under vintermånaderna 
december till april är flödet uppemot dubbelt så högt som under maj till november, vilket 
skapar väldigt olika förutsättningar inne i reningsverket. Ledningsnätet har stort inläckage av 
regnvatten och det medför höga flöden vid regnig väderlek. Det maximala flödet under 2004 
var 3600 m3/dygn och det minsta flödet var 370 m3/dygn. I tabell 2-1 redovisas 
årsmedelvärden för BOD7, tot-P, tot-N och NH4-N i inkommande och utgående vatten från 
Österbybruks reningsverk.  
 

Årsmedelvärden BOD7 tot-P tot-N NH4-N 

Inkommande (kg/dygn) 69 3,9 24 16 

Inkommande (mg/l) 87 4,9 30 20 

Utgående (kg/dygn) 5 0,1 18 13 

Utgående (mg/l) 5,2 0,1 19 16,5 

Reduktion (%) 93 98 24 19 

Tabell 2-1.  Halter och mängder i behandlat avloppsvatten. Källa: Nestorowicz, Östhammars kommun 

Reningseffekten vid Österbybruks reningsverk var för BOD7 97 %, för tot-P 98 % och för tot-
N 24 %. Här syns att reningsgraden för organiska ämnen och fosfor är mycket höga medan 
förmågan att avlägsna kväve inte är lika god. I miljörapporten nämns också att utsläppet av 
närsalter från reningsverket medför en förhöjning av halten kväve och fosfor i recipienten. 
[Miljörapport] 
 
En noggrannare studie av hur reduktionen ser ut under året visar att reduktionen av BOD7, tot-
P och tot-N är relativt stabil medan reduktionen av NH4-N varierar kraftigt. Under våren är 
reduktionen av ammoniumkväve noll, för att sedan öka under sommaren och uppnå hela 74 % 
i oktober. Detta är en intressant iakttagelse. Orsaken till denna variation är inte utredd men en 
teori är att snösmältning och låga temperaturer hindrar reduktionen under vinterhalvåret. Den 
procentuella reduktionen åskådliggörs i Tabell 2-2. 
 

% 04:03:02 04:04:27 04:06:22 04:08:17 04:10:12 Årsmedelvärde 
BOD7 92 92 94 95 93 93 
P-tot 98 98 97 97 99 98 
N-tot 24 35 11 24 26 24 
NH4-N 0 0 12 15 74 20 
Flöde (m3/dygn) 862 1043 572 430 1044 790 

Tabell 2-2. Procentuell reduktion under 2004 vid Österbybruks reningsverk. Källa: Nestorowicz, 
Östhammars Kommun 

En tillståndsansökan enligt 9 kapitlet i Miljöbalken insändes till Länsstyrelsen för beslut 
under 2003. Av beslutet som bifogas 2004 års miljörapport framgår det att 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen uppskjuter frågan om vilka slutliga villkor som 
skall gälla för resthalt av ammoniumkväve i behandlat avloppsvatten. I beslutet står även att 
kommunen skall redovisa möjligheten att tekniskt klara ett riktvärde som inte överstiger 5 
mg/liter i utgående behandlat vatten. [Miljörapport] 
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2.4 Kontinuerligt sandfilter med luftning 
I denna studie har ett sandfilter som kallas DynaSand Oxy använts för kvävereduktionen. 
DynaSand Oxy är ett dynamiskt sandfilter som används för vattenrening. Suspenderade 
ämnen, ammonium och fosfor är ämnen som reduceras. Såväl dricksvatten, avloppsvatten 
som processvatten kan renas. Filtret är kontinuerligt, vilket innebär att bäddmaterialet rengörs 
utan avbrott. Tack vare detta behöver filtret inte kopplas ur processen för att renas. 
Bäddmaterialet består av någon typ av storkornig sand, som har en stor specifik yta och alltså 
mycket plats för bakterier att växa på. De bakterier som växer i bädden är kulturer av 
Nitrosomonas och Nitrobacter. Dessa reducerar kvävet från ammonium till nitrat (se vidare i 
avsnitt 3.2 om nitrifikation). 
 
Filtret arbetar enligt uppströmsprincipen, med vilket menas att det förorenade vattnet leds ner 
i botten av filtret och ut via ett antal fördelningsarmar. Sedan letar sig vattnet upp genom 
sandbädden. Det renade vattnet, filtratet, lämnar filtret högst upp genom ett filtratutlopp. Med 
hjälp av en mammutpump i bäddens mitt pumpas det smutsiga bäddmaterialet som befinner 
sig i botten uppåt, tills det når en tvättningsanordning. Sanden faller där ner genom en 
tvättlabyrint och rengörs av en liten del av det renade vattnet innan det faller ner på toppen av 
sandbädden, medan föroreningarna följer med tvättvattnet ut. [NWP broschyr]. Förloppet 
visas i figur 2-2. Denna typ av sandfilter är en väl etablerad teknik för partikelrening som 
används i stor utsträckning både inom Sverige och utomlands. Under senare tid har 
DynaSandfiltret vidareutvecklats för nitrifikation och då försetts med en luftningsanordning. 
Tryckluft förs ned i filtret och sprids ut i bädden strax ovanför fördelningsarmarna för 
avloppsvattnet. Denna typ finns på några ställen i Europa men ännu inte i Sverige. [Larsson, 
NWP] 
 
 
 
Fördelar med dynamiskt sandfilter för kväverening [NWP broschyr] 

 Utrymmesbesparande 
 Behöver ej avställas för backspolning 
 Filtrering och nitrifikation i samma filter 
 Hela filterbädden utnyttjas för nitrifikationsprocessen 
 Tålig för stötbelastning tack vare bäddens kontinuerliga omsättning 
 Skadedjur undviks då de inte klarar genomgång i mammutpump och sandtvätt 

 
 
 
Nackdelar med dynamiskt sandfilter för kväverening [egna observationer] 

 Lång uppstartstid 
 Risk för stopp vid höga slamhalter i inkommande vatten 
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Figur 2-2. DynaSand Oxy, dynamiskt sandfilter med lufttillförsel via luftningshuvar. Källa: Nordic Water 
Products 

 

2.5 Bärarmaterial i sandfiltret 
Det finns en uppsjö av olika bärarmaterial, alla med egenskaper som passar bättre i vissa och 
sämre i andra situationer. För sandfilter med biologisk funktion, som tex nitrifikation, är det 
lämpligt med ett material som har stor specifik yta, där bakteriekulturer kan växa. Ett material 
som kan användas för detta syfte kommer från en lavabergart som kallas basalt. Krossad 
basalt kännetecknas av en grov och skrovlig yta, där mikroorganismer får mycket plats att 
växa. Tack vare den stora ytan kan en stor mängd mikroorganismer rymmas per kubikmeter 
filtervolym. Det basalt som används i grundutförandet av sandfiltret har en kornstorlek på ca 
2 mm. 
 
Basalt är dock ett relativt dyrt bärarmaterial och mer lättillgängligt alternativ är vanlig 
natursand. Natursand används ofta i sandfilter utan biologisk funktion. Natursand kan fås i de 
flesta kornstorlekar. Denna typ av sand har ofta en slätare yta, vilket gör kornen halare och 
svårare för mikroorganismer att fästa på, men är i gengäld avsevärt billigare.  
 

2.6 Luftning 
Tillförsel av syre är en mycket viktig del av ett biologiskt behandlingssystem. Resultatet är 
mycket beroende av hur väl syretillförseln fungerar. Om syret tillförs på mekanisk väg är det 
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dessutom en mycket kostsam aktivitet och därför är det viktigt att utforma systemet så att 
tillförseln sker så effektivt och energibesparande som möjligt. [Horan s.88] 
 

2.6.1 Tvåfilmsteorin 
En mycket känd och använd teori för att beskriva en vätskas absorption av syre är 
tvåfilmsteorin. Den beskriver absorptionen som en masstransport genom ett tvåfilmslager som 
består av gas och vätska. I denna undersökning utgörs dessa filmer av luft och avloppsvatten. 
Syremolekyler transporteras genom gasfilmen i en enskild luftbubbla till vätskefilmen. Sedan 
transporteras syret vidare genom vätskefilmen till bulkvätskan (avloppsvattnet). Drivkraften 
för transport från gasfasen till gränsskiktet är syrets partialtryck i gasfasen. Drivkraften från 
gränsskiktet vidare till bulkvätskan är syrekoncentrationsgradienten mellan gränsskiktslagret 
och bulkvätskan. Gaser rör sig spontant från ställen med hög koncentration till ställen med 
lägre koncentration av gasen, enligt Ficks lag. Ju större skillnad i koncentration, desto 
snabbare går förflyttningen. Förloppet visas i Figur 2-3. 
 

 
Figur 2-3. Schematisk presentation av tvåfilmsteorin för syretransport mellan gas- och vätskefas. Källa: 
Horan. 

 
Syretransporten kan under turbulenta och stabila förhållanden beskrivas med Formel 2.1. 
 

Formel 2.1 

 
 
där KLa = Total masstransportkoefficient, t-1 

Cs = syrekoncentration i gränsskiktet  
C = syrekoncentration i bulkvätskan 

 
 
De faktorer som i största grad påverkar transportkoefficienten är tjockleken på gränsskiktet 
och diffusionshastigheten. Turbulensen i reaktorn gör emellertid att den vätska som mättats 

)( CCsaK
dt
dC

L −=
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med syre i gränsskiktet snabbt förs bort och ny, omättad vätska tillförs. Genom att öka 
turbulensen och därmed skapa allt finare droppar, kan gastransporthastigheten ökas. 
 
I vattenreningsprocessen diffunderar sedan syremolekylerna genom cellväggen på 
mikroorganismerna och förbrukas. Syrebehovet styrs således av mängden mikroorganismer i 
systemet. För att inte begränsa reningsprocessen är det viktigt att tillgodose 
mikroorganismernas behov av syre. En luftningsanordning ska alltså se till att syretransport 
från luft till vätskan underlättas och sker i tillräckligt hög grad. [Horan s.88-91] 
 

2.7 Lufttillförsel i filtret 
För att tillgodose bakteriernas syrebehov i sandfiltret kan olika metoder användas. Två av 
dessa är luftning via luftningshuvar i filtret eller via en cyklon placerad på inloppsröret till 
filtret. I båda fallen tas syret från luften. Det skulle också vara möjligt att använda ren syrgas 
men det ställer en del andra krav på utformningen. Att tillföra luft via luftningshuvar är en 
metod som är beprövad och använd i industrin. Den andra luftningsmetoden, att tillföra 
vattnet syre via en cyklon, har tidigare använts för renvatten tillsammans med sandfilter med 
gott resultat, men hittills inte provats för avloppsvattenrening. 
 

2.7.1 Lufttillförsel via luftningshuvar 
Med denna metod tillförs luft genom att leda in processluft i filtret via luftningshuvar som 
sitter monterade en bit ovanför inloppsfördelaren i botten av filtret, se Figur 2-2. 
Processluften tas från det luftningssystem som finns tillgängligt i reningsverket. Lufttryck och 
flöde kan justeras så att lämplig syremängd tillförs processen. Efter att luften förts ner i filtrets 
bädd får luftbubblorna sedan finna sin väg upp genom sanden. Denna luftningsmetod används 
på ett antal anläggningar i dagsläget. Metoden är i princip underhållsfri om injusteringen av 
huvarnas position genomförs noggrant vid installationen. 
 

2.7.2 Lufttillförsel via cyklon 
Ett annat sätt att tillföra syre är att använda en cyklon. Denna kopplas in direkt på inloppsröret 
för inkommande vatten. Vattnet pumpas in i cyklonen och passerar en ejektor med nålventil 
och en efterföljande blandningscyklon. Vattnet leds sedan tangentiellt in i en större cyklon 
som kallas mognadscyklon, för att på så vis få en storleksfördelning på luftbubblorna. I 
cyklonen utsätts luftbubblorna för mycket höga skjuvkrafter som åstadkommer en 
sönderslagning av luften till mikrobubblor. Den överskottsluft som bildas i ejektorn, de större 
bubblorna, släpps ut genom en ventil i toppen av mognadscyklonen. Vattnet får finna sin väg 
ned genom cyklonen och leds ut genom botten och vidare in i sandfiltret. Flödet kan ökas mer 
än vad ejektorn klarar av genom att en del av vattenflödet leds förbi ejektorn via en bypass-
ledning. Cyklonen åskådliggörs i Figur 2-4. 
 
Mängden luft som blandas in justeras med nålventilen på ejektorn och flödesfördelningen 
justeras via en ventil på bypass-ledningen. Storleksfördelningen på mikrobubblorna regleras 
med justering av utloppsventilen alternativt med mottryck från efterföljande reningssteg. På 
detta sätt förses vattnet med ett stort antal mycket små luftbubblor, vilket gör att kontaktytan 
med mikroorganismerna i sandfiltret blir stort. 
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Det behövs ett tryck på 4-5 bar för att ejektorn ska fungera bra. Cyklonen ökar motståndet i 
inloppet och för att få tillräckligt högt flöde och tryck behövs en tryckstegringspump innan 
cyklonen.  Erfarenhetsmässigt kan syrehalten höjas med 15-20 mg per liter. [Thörngren] 
 
Det höga trycket som behövs för ejektorn bidrar till ökade anläggnings- och driftskostnader 
eftersom ytterligare pumpkraft behövs. 
 
 
 
 

 
Figur 2-4. Cyklon. Källa: Thörngren. 
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3 Kväverening 
För att rena avloppsvatten används ofta olika former av mikroorganismer. Dessa är mycket 
effektiva när det gäller att bryta ner organiskt material. Mikroorganismer används också för 
att omvandla oorganiska föreningar till ämnen som är mer önskvärda i recipienten. För att 
reducera kvävehalterna i vattnet kan både biologiska och kemiska metoder användas.  
 

3.1 Kväve 
Kväve är ett närsalt och utgör tillsammans med fosfor gödning för tillväxt av organiskt 
material, som till exempel alger. Antingen kväve eller fosfor är tillväxtbegränsande 
näringsämne i ett system. Både fosfor och kväve bidrar till så kallad sekundär syreförbrukning 
genom att de ökar förekomsten av organiskt material. När detta material skall brytas ner kan 
detta leda till betydligt större syreförbrukning än vad de primära organiska föreningarna i 
avloppsvattnet orsakar. Ett enda gram kväve kan ge upphov till 14 gram sekundär substans.  
 
Kvävebelastningen på vattendragen kommer till största delen från jordbruket och som 
atmosfäriskt nedfall. De kommunala avloppen bidrar med lite mindre än 20 %. I 
avloppsvatten förekommer kväve dels som organiskt bundet kväve och dels som oorganiskt 
kväve. Oorganiskt kväve utgörs av ammonium (NH4

+), nitrit (NO2
-) och nitrat (NO3

-). Under 
basiska förhållanden bildas ammoniak av ammoniumkväve, vilket är en giftig vattenlöslig 
gas. Mängden kväve i vattnet anges som totalkväve i mg/l och med detta menas summan av 
allt organiskt och oorganiskt kväve. [Kemira s.42]  
 
Förutom att kväve är ett gödningsämne, är ammoniumkvävet en källa till syreförbrukning då 
särskilda bakterier oxiderar ammonium till nitrat. Detta förlopp kallas nitrifikation och 
syreförbrukningen uppgår till nästan fem gånger ammoniumkvävehalten. 
 
För att rena avloppsvatten från kväveföreningar används i stor utsträckning biologiska 
metoder. Det finns ett stort utbud av olika metoder och varianter på dessa. Bland metoderna 
kan nämnas suspenderade processer såsom aktivslamprocessen och biofilmsprocesser som till 
exempel biologiska bäddar och biorotorer. En teknik som används alltmer är 
biofilmsprocesser med suspenderat bärarmaterial, där biofilmen växer på små element av 
plast som är suspenderade i vattenvolymen. [Kemira s33-80] 
 
Det finns även ett antal andra metoder än biologisk rening för kväveavskiljning. De vanligaste 
är av kemisk-fysikalisk karaktär och lämpar sig bäst för koncentrerade flöden med höga 
kvävehalter. Därför används de oftast på industriella avloppsvatten. Nedan beskrivs några av 
dessa. 
 

3.1.1 MAP-utfällning 
Magnesiumammoniumfosfat, MAP, är ett salt som även kallas för struvit. För att denna metod 
ska fungera måste vattnet innehålla lika mycket fosfor som ammonium. Utfällningen sker 
genom att magnesium tillsätts vid pH över 7,5. Då kvävehalten normalt är mycket högre än 
fosforhalten i avloppsvatten måste fosfor tillsättas, vilket både är kostsamt och motsäger 
syftet med avloppsvattenrening, då fosfor är ett ämne som skall tas bort. [Kemira s.86]. Ett 
annat problem med denna metod är svårigheten att styra var någonstans utfällningen sker. 
Metoden är dock intressant då produkten som erhålls kan användas som gödningsmedel. 
[Persson] 
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3.1.2 Brytpunktsklorering 
Ammoniumkvävet oxideras med ett oxidationsmedel, till exempel med hypoklorit eller 
hypoklorsyra, till kvävgas som sedan drivs av till atmosfären. Nackdelen är att organiskt 
kväve inte oxideras och att driftskostnaderna är höga för denna metod. Risken finns också att 
toxiska klorerade kolväten bildas. [Kemira s.85]. 
 

3.1.3 Jonbyte 
Avloppsvattnet får passera genom en bädd av jonbytarmassa. Ammoniumjoner binds vid 
massans yta och avskiljs på så vis från vattnet. Massan regenereras sedan genom att en vätska, 
ofta koksaltlösning, tillåts passera och vätejoner byter plats med ammoniumjonerna. Denna 
metod störs av suspenderade ämnen och är relativt kostsam vid stora flöden. Även naturliga 
material, som zeoliter, kan användas och dessa blandas då i reningsverkets slam. [Kemira 
s.85]. 
 

3.1.4 Ammoniakavdrivning 
Avloppsvattnets pH höjs till över 11 så att större delen av ammonmiumkvävet övergår till 
ammoniak. Sedan avlägsnas ammoniaken genom så kallad stripping, vilket innebär att luft 
blåses in i vattnet och tar med sig gasen. Vattnet kan även ledas genom att fyllkroppstorn där 
ammoniaken kan drivas av. Denna metod kräver höga luftflöden, ca 3 m3/l. Det finns också 
risk för karbonatutfällning, vilket kan ge igensättningar av bland annat ledningar. 
Ammoniaken kan även drivas av genom s k ångstripping, då temperaturen höjs rejält. 
[Kemira s.85]. 
 

3.2 Nitrifikation 
Nitrifikation innebär omvandling av ammoniumkväve till nitrat med hjälp av bakterier. 
Nitrifikationen utförs av en väldigt homogen och mycket begränsad grupp av 
mikroorganismer. De allra flesta nitrifikationsbakterier är autotrofa, vilket innebär att de 
använder koldioxid som kolkälla. Koldioxiden måste reduceras innan kolet kan införlivas med 
cellmassan. Denna reduktion sker genom att kvävekällan oxideras. Nitrifikationsprocessen 
förekommer överallt i biosfären där förhållandena för nitrifikation är goda. Processen är 
viktig för syreförhållandet i såväl mark, som sjöar, åar och i biologiska avloppsvattenverk.   
 
Nitrifikationen sker i två steg, det första genom att ammonium oxideras till nitrit av en typ av 
bakterier som kallas Nitrosomonas och det andra steget genom att nitrit oxideras vidare till 
nitrat av en annan typ av bakterier som kallas Nitrobacter. Energivinsten vid oxidationen av 
ammonium och nitrit är väldigt låg och därför har dessa bakterier en långsam 
tillväxthastighet. Detta är ett stort problem i biologiska reningsanläggningar. [Henze s.75-78] 
 
Det första delsteget i nitrifikationen kan beskrivas genom reaktionen i formel 3.1: 
 

NH4
+ + 3/2 O2  → NO2

- + H2O + 2H+    Formel 3.1 
 

∆G = - 270 kJ/mol NH4
+-N 
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Det andra delsteget kan beskrivas genom reaktionen i formel 3.2 
 

NO2
- + ½ O2 → NO3

-     Formel 3.2 

 
∆G = - 80 kJ/mol NO2

—N 
 
Oxideringen av ammonium till nitrit sker i flera steg där reaktionsmekanismen inte är känd. 
Omvandlingen från nitrit till nitrat sker däremot i ett enda steg. Det första steget är 
hastighetsbestämmande, vilket medför att nitrit endast förekommer i större mängder vid 
instabila förhållanden, till exempel vid uppstart eller vid operativa problem. (Henze s.78-80) 
 
Nitrifikationsbakterier får alltså sin energi genom att oxidera reducerat kväve. Nitrosomonas 
oxiderar ammoniumkväve till nitritkväve genom ett elektronbyte på 6 elektroner och 
Nitrobacter oxiderar nitritkväve till nitratkväve genom ett elektronutbyte på 2 elektroner. 
Totalt är således 8 elektroner inblandade i omvandlingen av ammoniumkväve till nitratkväve.  
 
En massbaserad stökiometrisk reaktionsformel för Nitrosomonas, som används av Leslie 
Grady et al. ger följande massförhållanden mellan ammonium och dess andra reaktanter och 
produkter, Formel 3.3: 
 

NH4
+ + 2,457 O2 + 6,716 HCO3

- → 0,114 C5H7O2N 
 
 + 2,509 NO2

- + 1,036 H20 + 6,513 H2CO3   Formel 3.3 
 
För Nitrobacter, med NO2

- som bas ser reaktionen ut enligt Formel 3.4: 
 

NO2
- + 0,001 NH4

+ + 0,014 H2CO3 + 0,003 HCO3
- 

 
+ 0,339 O2 → 0,006 C5H7O2N + 0,003 H20 + 1,348 N03

-  Formel 3.4 
       

Genom att kombinera dessa två reaktioner fås totalreaktionen för omvandling av 
ammoniumkväve till nitratkväve, formel 3.5: 
 

NH4
+ + 3,300 O2 + 6,708 HCO3

- → 0,129 C5H7O2N 
 
+ 3,373 N03

- + 1,041 H20 + 6,463 H2CO3  Formel 3.5 
 
Relativt lite biomassa bildas under nitrifikationen. För varje mg NH4

+-N som försvinner 
bildas 0,129 mg biomassa. Det mesta av detta utgör tillväxt av Nitrosomonas och endast en 
liten del bildar biomassa av Nitrobacter.  
 
Ganska stora mängder alkalinitet går åt i reaktionsförloppet, 6,708 mg HCO3

- per mg NH4
+ 

som försvinner. Det mesta går åt till att neutralisera de protoner som frigörs vid oxidationen 
av ammoniumjonen. Om vattnet inte har tillräckligt hög alkalinitet och pH-kontroll inte 
praktiseras, riskerar pH att sjunka såpass att både de heterotrofa och autotrofa 
mikroorganismerna påverkas negativt, vilket skadar reningsprocessen allvarligt. Detta är 
särskilt viktigt att ta i beaktande vid mjuka vatten. [Leslie Grady s.75-77] 
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3.3 Viktiga parametrar för en effektiv nitrifikationsprocess 
Det finns ett antal faktorer som påverkar nitrifikationen och bland dessa är 
substratkoncentration, temperatur, syretillgång, pH och närvaro av giftiga substanser vitala 
parametrar. Det är viktigt att se till att halterna av nödvändiga näringsämnen för tillväxt är 
tillräckligt höga, annars blir det ämne som finns i liten mängd hastighetsbegränsande.  [Leslie 
Grady s.86] 
 

3.3.1 Syretillgång 
Nitrifikationsbakterier är känsliga för låga syrehalter medan de arbetar bra även vid höga 
halter löst syre. [henze s81] Syreförbrukningen under nitrifikationsförloppet är stor; 3,3 mg 
O2 per mg ammoniumkväve som oxideras till nitratkväve. Större delen av syremängden 
används av Nitrosomonas i det första delsteget (74 %). Syre har en låg löslighet i vatten, 
vilket gör att syre måste tillsättas kontinuerligt och i relativt stora mängder. En tumregel för 
god nitrifikation i sandfilter är en löst syrgashalt på över 3 mg/l i utgående vatten [Lenvik, 
NWP]. 
 
Syretillförseln är samtidigt en av de största kostnaderna i biologiska steg, vilket gör det 
oekonomiskt att tillföra större mängder än vad som behövs. På grund av detta är det vanligt 
att syretillförseln begränsas enligt Formel 3.6 [Leslie Grady s.86]:  
 

1
00

0 <
+ KS
S

      Formel 3.6 

S0 = Halten löst syre, mg/l 
KO = halvmättnadskonstanten för syre, mg O2/l  
 
 

3.3.2 Substratkoncentration 
Under 1940-talet gjordes upptäckten att bakterier växer exponentiellt även när ett 
näringsämne endast finns i begränsad mängd. Tillväxthastigheten uppdagades vara en 
funktion av det begränsande näringsämnet. Många ekvationer har tagits fram för att beskriva 
detta förlopp och den som används mest idag föreslogs av Monod. Monodekvationen ges i 
Formel 3.7. Från början var ekvationen anpassad för tillväxt i ett slutet system, men senare 
forskning har visat att ekvationen även är tillämpbar i kontinuerliga system.  
 

SS

S
obs KS

S
+

= *maxµµ      Formel 3.7 

där µobs = observerad specifik tillväxthastighet, d-1 

 µmax = maximal specifik tillväxthastighet, d-1 

 SS= substratkoncentrationen i reaktorn, g/m3 

 KS = Halvmättnadskonstant för substratet, g/m3 
 
KS bestämmer hur snabbt µ närmar sig sitt maximala värde och definieras som den 
substratkoncentration vid vilken µ är halva µmax. Ju mindre KS, desto lägre är den 
substratkoncentration där µ närmar sig sitt maximala värde. I Figur 3-1 åskådliggörs 
relationen mellan specifik tillväxthastighet och koncentrationen av ett ickebegränsande 
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substrat. Kurvan är konstruerad med hjälp av Formel 3.7 och de parametervärden som anges i 
figuren. [Leslie Grady s.79] 
 

 
Figur 3-1. Relation mellan tillväxthastighet och substratkoncentration.  û i figur motsvarar umax i formel 
3.8. Källa: Leslie Gradys et al, s.79 

 
I industriella avloppsvatten där substratkoncentrationen är hög kan kinetiken betraktas som en 
nollte ordningens reaktion på grund av att SS >> KS, så att  
 

µobs = µmax      Formel 3.8 

 
Det betyder att tillväxten är oberoende av substratkoncentrationen och att tillväxttakten är 
högsta möjliga. För nitrifikationsprocessen är KS i storleksordningen 0,3-0,7 g NH4

+-N/m3 
[Henze s.71-79]. 
 
Formel 3.7 gäller när endast ett ämne är hastighetsbestämmande. Ofta är fallet dock att fler 
ämnen är begränsande. För att beskriva detta kan en utökad form av Monodekvationen 
användas, den multipla Monodekvationen, enligt Formel 3.9. Den specifika 
tillväxthastigheten beror här på såväl koncentration av substrat S1 som substrat S2. Figur 3-2 
åskådliggör effekten av både ammoniumkvävekoncentration och koncentrationen löst syre på 
specifik tillväxthastighet för nitrifikationsbakterier. û i figuren motsvaras av umax i Formel 3.9. 
Parametervärdena i figuren användes för att konstruera kurvan med hjälp av Formel 3.9. 
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För att processen ska fungera bra är det alltså av yttersta vikt att kontrollera så att alla 
näringsämnen finns i tillräckliga halter i alla delar av systemet. Det är därför viktigt att klart 
definiera syftet med processen och att ha tillräcklig information om de halter av näringsämnen 
som är aktuella för det specifika syftet. [Leslie Grady s.78-86] Erfarenheter från försök med 
nitrifikation har visat att ju högre halt NH4

+ desto bättre reaktivitet, samt att halten PO4
3--P i 

vattnet bör överstiga 0,3 mg/l [Lenvik, NWP]. 
 

 
Figur 3-2. Dubbel Monodfunktion som visar effekten av både ammoniumkväve- och löst 
syrekoncentration på tillväxthastigheten. û i figur motsvarar umax i formel 3.9. Källa: Leslie Grady et al, 
s.86. 

 

3.3.3 Temperatur 
Nitrifikationsbakterier är temperaturberoende och väldigt känsliga för hastiga 
temperaturförändringar. Vid hastiga temperaturökningar ökar tillväxthastigheten mindre än 
väntat medan den minskar mer än väntat enligt grafen i Figur 3-3 vid snabba temperaturfall. 
Nitrifikation kan inte ske vid temperaturer över 50ºC.  
 
Nitrifikationen kan beskrivas som en exponentiell funktion av temperaturen, enligt Formel 
3.10: 
 
µmax (T) = µmax (20˚C)*exp(ĸ(T-20))    Formel 3.10 

 
där µmax = maximal specifik tillväxthastighet, t-1 

 ĸ      = temperaturkonstant för µmax, ºC-1 
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Formel 3.10 gäller för temperaturer mellan 10 och 22ºC och troligen även i intervallet 0-10ºC. 
Vid högre temperaturer, 30-35ºC, är tillväxten konstant, för att sedan närma sig noll över 
35ºC. [Henze s.80] 
 
 

 
Figur 3-3.  Nitrifikation som en funktion av temperaturen. Källa: Henze et al, s.80.  

 

3.3.4 pH 
Bakterier generellt har en dålig tillväxt utanför normala pH, 6-8, men nitrifikationsbakterier är 
känsligare för pH-förändringar än heterotrofa bakterier. Optimalt pH ligger runt 8 med 
kraftigt reducerad tillväxt vid lägre pH-värden. Det råder delade meningar om det optimala 
pH-intervallet men de flesta forskare är överens om att nitrifikationshastigheten minskar då 
pH blir surare. En bakteriekultur som är acklimatiserad till ett lägre pH påverkas dock mindre 
negativt än om pH förändras snabbt. Det är även viktigt att notera att nitrifikationsprocessen 
påverkar pH, som alltså kommer att vara lägre i biofilmen än i vattenfasen. [Leslie Grady 
s.92] Effekten av pH på maximal aktivitet för Nitrosomonas visas i Figur 3-4. V/Vm i figuren 
motsvarar µobs/µmax i texten och är en kvot som visar hur stor den observerade 
tillväxthastigheten är i förhållande till den maximala. 
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Figur 3-4. Effekten av pH på maximal aktivitet för Nitrosomonas. V/Vm i figuren motsvarar µobs/µmax. 

Källa: Leslie Grady et al, s.91.  

 

3.3.5 Övriga begränsande ämnen och föroreningar 
Nitrifikationsbakterier är inte känsligare för föroreningar än andra mikroorganismer i ett 
reningsverk. Men liksom andra bakterier finns det många ämnen som verkar begränsande på 
processen. Bland ämnen som påverkar nitrifikationen negativt kan nämnas metaller, 
svavelhaltiga organiska ämnen, fenoler och cyanid. Ämnen kan även skapa en synergieffekt 
och påverka nitrifikationen kraftigare tillsammans än de skulle ha gjort ett och ett. [Henze 
s.79-85] 
 
Vid höga halter av fri ammoniak och odissocierad salpetersyra uppstår problem med 
inhibition då båda dessa hämmar nitrifikationen. Ammoniak kan också förhindra oxidationen 
av nitrit till nitrat. På grund av det är det viktigt att ha detta i åtanke när det gäller vatten med 
höga kvävehalter som ligger över normala värden för avloppsvatten.  
 
Tidigare har det felaktigt antagits att förekomst av organiska föreningar är giftigt för autotrofa 
bakterier. Det har visats i både rena och blandade kulturer att detta är felaktigt. Så länge andra 
faktorer, som pH och löst syre, finns i tillräcklig mängd kan nitrifikationen ske i normal takt. 
Faktum är att närvaron av organiska föreningar i vissa fall till och med kan öka 
nitrifikationshastigheten. Det har även förekommit tankar om att närvaron av heterotrofa 
bakterier är skadlig för nitrifikationsbakterier, men även detta har visat sig vara felaktigt. Den 
negativa effekten som kan uppkomma är istället indirekt, till exempel på grund av minskad 
syretillgång eller förändrat pH. Eftersom autotrofer är känsliga för dessa faktorer är det viktigt 
att ta hänsyn till det vid design av apparatur och anläggningar där heterotrofer och autotrofer 
delar utrymme. [Leslie Grady s.92-93] 
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4 Inledande försök 
Vid uppstarten var det absolut nödvändigt att så snabbt som möjligt skapa en miljö som 
tilltalade mikroorganismerna. I detta kapitel beskrivs de inledande försöken ingående. Även 
den ursprungliga tidsplanen för studien presenteras översiktligt.  
 
För att genomföra detta arbete installerades ett DynaSand Oxy-filter på reningsverket i 
Österbybruk. Filtret som användes var ett pilotfilter som är mindre än de filter som finns på 
marknaden. Övriga filter finns i dimensioner med en filteryta på 1,5 till 5 m2 och med flera 
olika bäddjup, alltefter behov. En jämförelse mellan dimensionerna på pilotfiltrets och 
fullskalefilter ges i Tabell 4-1: 

 
 PILOTFILTER FULLSKALEFILTER 

FILTERYTA 0,7 m2 1,5-5 m2 
EFFEKTIVT BÄDDJUP 3,5 m 2-6 m 
VOLYM 
BÄRARMATERIAL 

2,9 m3 23-32 m3 

EFFEKTIV VOLYM 2,5 m3 10-30 m3 
Tabell 4-1. Dimensioner för pilot- respektive fullskalefilter. Källa: Lenvik, Nordic Water Products 

 
Med effektivt bäddjup menas avståndet mellan bärarmaterialets yta och fördelningsarmarnas 
position nere i filtret. Volymen däremellan är den effektiva volymen, den som deltar aktivt i 
nitrifikationen.  
 
Vattnet tillfördes filtret med hjälp av en dränkbar pump som tog vatten från en av 
mellansedimenteringsbassängerna på reningsverket. Filtratet återfördes sedan till andra änden 
av bassängen medan tvättvattnet fördes ut i slutsedimenteringssteget. För att tillföra luft finns 
luftningshuvar monterade inuti filtret. På storskaliga filter finns en yttre och en inre 
luftningshuv. I det pilotfilter som användes i detta arbete fanns endast en huv på grund av de 
mindre dimensionerna. Denna sitter en bit ovanför fördelningsarmarna. Försöksuppställning 
enligt grundutförande åskådliggörs i figur Figur 4-1: 
 
 

 
Figur 4-1. Försöksuppställning enligt grundutförande med huvar i filtret som luftningsmetod. Egen bild. 

 
I försöket med cyklon som luftningsmetod placerades cyklonen på inloppsröret mellan 
mellansedimenteringsbassängen och filtret, enligt Figur 4-2 
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Figur 4-2. Försöksuppställning med cyklon som luftningsmetod. Egen bild. 

 
 

4.1 Översikt över ursprunglig försöksplanering  
Nedan beskrivna planering var den ursprungliga med en uppstartsfas, en stabiliseringsfas och 
sedan de egentliga försöken där två olika luftningsmetoder samt två bärarmaterial testas. Den 
ursprungliga planeringen kunde inte genomföras som tänkt på grund av flertalet tekniska 
problem, och modifierades ett antal gånger. Den inledande fasen kom att dra ut över i stort 
sett hela examensarbetet vilket fick till följd att målet med arbetet inte kunde uppnås. För att 
trots detta kunna genomföra betydelsefulla experiment utarbetades två alternativa 
försöksplaneringar. Dessa presenteras i kapitel 5. 
 
Uppstart  (3-5v) 
Initialt behövs mätningar för att kontrollera hur tillväxten av mikroorganismer artar sig, det 
vill säga om nitrifikationen kommer igång. Detta kan kontrolleras genom att analysera hur 
NH4-N-halten skiljer sig mellan in- och utflöden. För att följa detta förlopp görs analyser var 
tredje dag under de första veckorna. Uppstartstiden är uppskattad till mellan 3 och 5 veckor 
enligt tidigare erfarenheter [Lenvik, NWP]. Även halten fosfat kontrolleras i samband med 
analyserna för att se till att mikroorganismernas fosforbehov tillfredställs. Dessutom mäts 
vattentemperatur och pH-värden på in- och utgående strömmar liksom syrehalten i utgående 
ström för att se om aktiviteten i filtret ökar (och börjar förbruka syre).  
 
När processen börjar komma igång (3v) 
När aktiviteten i filtret ökar behövs noggrannare uppföljning. För att följa förloppet tas 
dagliga prov, samma som ovanstående, vid en bestämd tidpunkt för att skapa en uppfattning 
om utvecklingen. I denna fas är det viktigt att fastställa hur provtagninsschemat för de 
egentliga försöken skall se ut. Behövs flera delprov vid varje tillfälle till exempel?  
 
Försöksomgång 1 och 2 (4+4v) 
Nu börjar de egentliga försöken som innefattar fyra veckor med det första bärarmaterialet 
uppdelat på två veckor enligt filtrets grundutförande följt av två veckor med den nya 
luftningsmetoden. Efter detta byts bärarmaterialet ut och filtret ges yttrerligare en 
uppstartsperiod på 3-5 veckor. Andra delen av försöken påbörjas då reaktiviteten stabiliserats 
i filtret igen och utförs på samma sätt som innan med två veckor med vardera luftningsmetod. 
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Eftersom tillvägagångssättet i det inledande försöket utformades för att passa de egentliga 
försöken liknar dessa naturligt nog varandra. Mätningarna utförs på samma sätt, men med 
tätare intervall för att reningsprocessen ska kunna följas mer detaljerat. Dessutom tillkommer 
analyser av halterna NO3

--N, BOD7 och suspenderade ämnen. För de två senare analyserna 
finns inte utrustning på plats i reningsverket, utan dessa lämnas in för analys på ett 
ackrediterat vattenlaboratorium. 
 
Under försöken tas prover ut för analys 2 ggr per dag vid bestämda tidpunkter, och halterna 
av NH4

+-N, NO3
--N, PO4

3--P mäts. Vid dessa tillfällen kontrolleras även temperatur, pH och 
syrehalt i utgående flöde.  Vattenflödet ändras dels under dygnet, dels med årstiden. Därför är 
det viktigt att ta ut prover för analys på tidpunkter som är representativa och kan användas för 
jämförelse. Flödet ökar dels på förmiddagen på grund av morgonbestyr i hushållen, dels på 
kvällen på grund av kvällsaktiviteter i hushållen. Helgflödena kan också vara annorlunda än 
under veckan. Inga försök kommer därför att genomföras på kvällstid eller under helger. 
Under sommaren ändras vattenflödet på grund av regn och torka, något som tas in i beräkning 
genom att totalflödet genom reningsverket noteras. Då kan anledningar till höga eller låga 
ingående halter av bland annat ammonium förklaras tillsammans med tidpunkten på dygnet. 
 
När denna fyraveckorsperiod är avslutad finns 2*10 = 20 analysvärden för ammonium för 
respektive luftningsmetod. Det vore optimalt att ta ut fler delprover per analysomgång för att 
säkerställa halterna. De inledande försöken ska ha gett svar på hur stora variationer det är 
mellan olika provtagningar och om fler respektive färre prover behövs. Sedan får detta vägas 
mot merkostnader och tidsåtgång för detta. 
 

4.2 Uppstart och inledande försök 
Uppstartsprocessen för en biologisk process tar tid, vilket gjorde att ingångsättningen av 
filtret skedde direkt i inledningsfasen av examensarbetet. Sandfiltret installerades på 
reningsverket och kördes igång med ett lägre flöde än vad filtret är designat för. I de 
inledande försöken handlade det framförallt om att få den biologiska processen att komma 
igång, arbeta fram en passande försöksutformning till de huvudsakliga försöken, men även att 
göra sig bekant med försöksutrustningen och hitta en arbetsgång som fungerade bra. Tanken 
var att reduktionen så småningom skulle stabilisera sig på en nivå så att utgående halter 
understeg riktvärdet på 5 mg/l.  
 

4.2.1 Tillvägagångssätt 
För att kontrollera filtrets funktion gjordes ett antal mätningar dagligen. Inflödet reglerades 
till en början med en strypventil, men denna sattes igen av slam som byggdes på i ventilen, 
vilket gjorde att flödet minskade och var svårt att hålla stabilt. Istället kopplades en 
elektronisk frekvensreglerare till pumpen och på så vis kunde flödet regleras mer exakt. 
Tvättvattenflödet mättes med tidtagarur och hink. Utflödet beräknades sedan lätt som 
differensen mellan inflöde och tvättvattenflöde. Sandens sjunkhastighet i filtret kontrollerades 
genom att föra ner en centimetergraderad mätsticka uppifrån och ner i filtret ungefär 15 cm 
ner i sanden. I tre punkter kontrollerades sandrörelsen med tidtagarur. Hastigheten reglerades 
genom att justera luftflödet till mammutpumpen. Upptill på filtret satt ett centimetergraderat 
tryckfallsmätrör, som mätte tryckfallet i filtret mellan ingående och utgående vatten. Detta 
lästes av för att kontrollera så att inte mottrycket ändrades för mycket. En förändring var en 
indikation på att något förändrats i processen, till exempel att sanden höll på att sättas igen. 
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För att få tillförlitliga resultat är det viktigt att tänka igenom hur, var och när provtagningarna 
ska ske. Ett problem kan vara att flödet är så pass oregelbundet under dygnet som det är. För 
att få representativa data kan man ta ut delprov under dagen och analysera som ett 
samlingsprov. Storleken på proven beror på flödeshastigheten vid tidpunkten då provet tas. 
Detta kräver kunskap om hur flödesvariationerna under dygnet ser ut.  [Tchobanoglous s.181] 
Ett automatiserat system för detta är nästan en förutsättning för att denna metod skall kunna 
tillämpas. Då detta inte fanns tillgängligt under försöket var det mer praktiskt att välja ut en 
tidpunkt på dagen och ta proverna då. För att få jämförbara resultat var det viktigare att 
proverna togs vid samma tidpunkt varje dag än att tidpunkten sammanföll med den högsta 
ammoniumhalten, högsta vattenflödet, etc. Det som var intressant var att se den faktiska 
reduktionen i mg/l snarare än en procentuell reduktion, då de ingående halterna av ammonium 
varierade en del med tiden. 
 
För analys av ammonium- och fosfathalter togs prover från inflöden respektive utflöden 
(filtrat). Proven samlades upp i en bägare, ungefär 3 dl. Ur detta togs sedan erforderlig mängd 
ut för analys av respektive ämne med hjälp av en pipett. Därefter mättes pH i proven genom 
att en pH-mätare av modell HQ20 från Hach stacks ner i bägaren. För att kontrollera halten 
löst syre i det utgående vattnet samlades vatten i en bägare från uppsamlingskärlet för filtratet. 
Anledningen till att vattnet togs här och inte nere vid rörmynningen på filtratutloppet var att 
nedfärden genom röret tillförde vattnet mer syre igen. Syrehalten mättes sedan med en 
syremätare HQ20 från Hach. I och med detta noterades även vattentemperaturen. 
 
Analyser av ammonium- och fosforhalter i vattnet gjordes på plats i reningsverket. Proverna 
analyserades i en spekrofotometer av modell Hach DR/2500. För analys av ammoniumkväve 
användes analys nummer 10031, salicylatmetoden 0,4-50,0 mg/l NH3-N. Provmängden 
uppgick till 0,1 ml per analys. För analys av fosfathalten användes metod nummer 8048, 
askorbinsyrametoden 0,06-5,00 mg/l PO4

3-. Här togs 1 ml vatten ut för analys. För en utförlig 
beskrivning av metoderna, se bilaga A. 
 

4.2.2 Åtgärder för att stimulera bakterietillväxt 
Eftersom det är många betingelser som måste vara uppfyllda för en bra tillväxt av 
bakteriekultur i filtret var det viktigt att uppfylla dessa under uppstarten. För att snabba på den 
långsamma tillväxten vidtogs två olika åtgärder för att försöka stimulera tillväxten. 
 
En faktor som påverkar tillväxten är pH-värdet på vattnet. Nitrifikationsbakterier har en 
optimal tillväxt vid pH över neutralt och med kraftigt reducerad tillväxt vid lägre pH-värden 
[grady s92]. Då pH-värdet på inkommande vatten naturligt ligger runt 7 började 
natriumhydroxid (NaOH) att tillföras för att höja pH till 8,5-9. För att få en kontinuerlig 
tillförsel doserades 25 %-ig NaOH via en ventil på inloppsröret och pH mättes via en ventil på 
röret närmre filterinloppet. Snart efter detta började aktiviteten att öka och en blygsam 
kvävereduktion kunde uppmätas.  
 
Anledningen till att tillväxten var så pass blygsam kunde vara flera, men en teori var att det 
inte fanns tillräckligt mycket nitrifikationsbakterier i det vatten som togs i 
mellansedimenteringsbassängen. För att testa om den teorin stämde och få igång en tillväxt av 
bakterier i sandbädden hämtades slam från biosteget i andra reningsverk. Detta doserades in i 
inloppsröret med hjälp av en pump. Slam från Henriksdals reningsverk, ca 10 liter, användes i 
en första inympning. Sedan användes slam från Uppsala reningsverk, totalt fem omgångar á 
20 liter under en period på fyra veckor. Varje dosering pågick under ungefär två dygn. Efter 
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några veckors inympning hade reningsgraden ökat vilket visade på att nitrifikationsbakterier 
fått fäste i sandbädden. Reningen ökade dock inte ytterligare utan stabiliserade sig runt ett 
värde på 7-10 mg/l. Att få upp nitrifikationen till detta värde tog tre månader från att filtret 
sattes i drift. Eftersom tiden nu var knapp beslöts trots att nitrifikationen inte var tillräckligt 
bra att gå vidare med försöken och byta luftningsmetod för att se om reaktiviteten påverkades 
av detta. 
 

4.3 Tänkbara felkällor 
För att redan från början vara medveten om vilka faktorer som kan komma att påverka 
resultaten och göra dem mer osäkra gjordes ett antal bedömningar om vad som kan vara 
tänkbara felkällor. När det gäller analyserna av ammoniumkväve och fosfatfosfor gjordes 
antagandet att ammonium och fosfatjonerna var jämt fördelade i vätskan, det vill säga, vattnet 
var homogent i det avseendet. En felkälla som kan påverka resultatet är att provmängden som 
analyseras är liten. Pipetten som användes hade en felmarginal på 100 ± 1,0 µl.  
 
Arbetet skulle inledas i april och avslutas i september. Under denna tid blir 
utomhustemperaturen gradvis varmare, vilket antogs också gälla för inkommande vatten till 
reningsverket.  Då tillväxthastigheten för nitrifikationsbakterier är temperaturberoende kunde 
detta påverka försöket. En annan aspekt av temperaturförändringarna är att vatten inte löser 
syre lika bra när vattentemperaturen ökar. Detta kunde bidra till att syretillgängligheten 
påverkades under försökets gång.  
 
Det är även viktigt att tillgodose bakteriernas behov av de näringsämnen som behövs för 
metabolismen. Om tillgången på nödvändiga ämnen är begränsad eller om det förekommer 
ämnen i vattnet som kan inhibera tillväxten av bakterier kan detta komma att påverka 
nitrifikationen negativt. 
 

4.4 Beräkningar 
För att undersöka hur filtret arbetar kan ett antal beräkningar göras. Reduktion av 
ammoniumkväve i mg/l och procent beräknas genom formel 4.1 och 4.2. Formel 4.1 ger 
reduktionen i faktisk mängd ammoniumkväve som försvinner medan 4.2 ger en procentuell 
reduktion, som är beroende av hur hög halten är i inkommande vatten.  
 
Reduktion i mg/l = UTNHINNH cc ,4,4 −     Formel 4.1

     

Procentuell reduktion = 100*
,4

,4,4

INNH

UTNHINNH

c
cc −

   Formel 4.2 

 
där cNH4,IN = koncentrationen ammoniumkväve i inkommande vatten, mg/l 

cNH4,UT = koncentrationen ammoniumkväve i filtratet, mg/l 
 
Filtrets reaktivitet kan beräknas genom formel 4.3 respektive 4.4. Reaktiviteten anges i 
kg/dygn respektive kg/m3och dygn. Den senare reaktiviteten är intressant då den visar på hur 
reaktiviteten relaterar till filtervolymen. 

 
Reaktivitet i kg/dygn = 24**)( ,4,4 INUTNHINNH Qcc −    Formel 4.3 
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Reaktivitet per volymenhet = 
effektiv

INUTNHINNH

V
Qcc 24**)( ,4,4 −

  Formel 4.4 

 
cNH4,IN = koncentrationen ammoniumkväve i inkommande vatten, mg/l 
cNH4,UT = koncentrationen ammoniumkväve i filtratet, mg/l 
QIN = inkommande vattenflöde, m3/h 
Veffektiv = Effektiv bäddvolym i filtret, m3 
 
Enligt tidigare erfarenheter brukar reaktiviteten ligga i intervallet 0,3-1,6 kg/m3, dygn 
[Lenvik, NWP]. 
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5 Huvudförsökens upplägg 
Efter ungefär en månad konstaterades att den ursprungliga tidsplanen inte skulle hålla, då 
uppstarten tog längre tid än väntat. Ytterligare problem med driftsstörningar av olika slag 
under arbetets gång gjorde att alternativa försöksupplägg togs fram i omgångar. Slutligen 
konstaterades att antalet störningar varit så pass stort att det ursprungliga syftet med arbetet 
inte kunde infrias. Här presenteras de olika försöksuppläggen. 
 

5.1 Försöksupplägg 1 (ursprungligt) 
För att undersöka hur reduktionen påverkas av luftningsmetoden, samt om ett alternativt, 
billigare bärarmaterial kunde ge en godtagbar reduktion av ammoniumkväve, utformades 
försöken så att de alternativa bärarmaterialen skulle testas med de två luftningsmetoderna. De 
bärarmaterial som ingår är i försök 1:1 och 1:2 basalt och i de efterföljande används 
natursand. De luftningsmetoder som testas är den luftningshuv som sitter monterad i filtret 
samt en cyklon som kopplas på inloppsröret till filtret. 
 
Försök 1:1 Basalt som bärarmaterial och luftning via huv, 2 veckor 
I det första filterutförandet är filtret försett med ett bärarmaterial av basalt från Tyskland. 
Syretillförseln till vattnet sker genom den ordinarie luftningsanordning, d v s genom en huv 
som sitter monterad inuti filtret. Då både bärarmaterial och luftningsmetod är beprövade skall 
detta delförsök användas som referens till hur de andra varianterna fungerar. Försöket 
planeras pågå under 2 veckor och provtagningar ske två gånger per dag. 
 
Försök 1:2 Basalt som bärarmaterial och luftning via cyklon, 2 veckor 
Efter avslutat försök 1:1 inleds försöket med basalt som bärarmaterial och luftning via cyklon 
på fredagseftermiddagen den andra veckan med att den ordinarie luftningsmetoden ersätts 
med cyklonen. Efter helgen då systemet fått stabilisera sig påbörjas försök 1:2. Försöket 
planeras pågå under 2 veckor och provtagningar ske två gånger per dag. 
 
Efter försök 1:2 töms filtret på allt basalt och ett bärarmaterial av natursand fylls i. Då 
mikroorganismerna genom detta försvinner behövs en ny uppstartsperiod på cirka 4 veckor.  
 
Försök 1:3 Nytt bärarmaterial och luftning via cyklon, 2 veckor 
När aktiviteten kommit igång i det nya bärarmaterialet av natursand efter ungefär en månad 
påbörjas försök 2:1, som ska visa hur reaktiviteten förändras med ett annat medium i filtret. 
Cyklonen används som luftningsmetod i detta försök, som planeras pågå under 2 veckor och 
provtagningar ske två gånger per dag. 
 
Försök 1:4 Nytt bärarmaterial och luftning via huv, 2 veckor 
Avslutningsvis skiftas luftningsmetoden tillbaka till luftningshuven. I detta försök kombineras 
bärarmaterialet i form av natursand med luftningshuven. Försöket planeras pågå under 2 
veckor och provtagningar ske två gånger per dag. 
 

5.2 Försöksupplägg 2 
Då den biologiska aktiviteten i filtret inte kom igång som väntat uppstod förskjutningar i den 
ursprungliga planeringen, vilket ledde till att en ny planering gjordes. Momentet att byta ut 
bärarmaterialet lyftes här bort. På grund av att en ytterligare uppstartsperiod skulle ta alltför 



 26

mycket tid. Istället beslöts att skillnaden i reduktion vid två olika ytbelastningar tillsammans 
med de två luftningsmetoderna skulle studeras enligt följande: 
 
Försök 2:1 Basalt som bärarmaterial och luftning via huv med låg ytbelastning 
Försök 2:1 överensstämmer med 1:1 enligt försöksupplägg 1. Ytbelastningen ska vara ungefär 
7 m/h, vilket motsvarar ett flöde på 5 m3/h. Men då första fasen, 1:1 av försöksplanering 1 
inte genomförts motsvarar data från de inledande försöken detta försök. Provtagning planeras 
att ske 1 gång per dygn. 
 
Försök 2:2 Basalt och luftning via cyklon med låg ytbelastning, 2 veckor 
Efter avslutat försök 2:1 inleds detta försök med att den ordinarie luftningsmetoden ersätts 
med cyklonen i slutet av veckan. Efter helgen, då systemet fått stabilisera sig, påbörjas försök 
2:2.  Försöket planeras pågå under två veckor och provtagningar ske 1 gång per dag. 
 
Försök 2:3 Basalt och luftning via cyklon med hög ytbelastning, 2 veckor 
För att se hur pass väl processen klarar av en högre ytbelastning ökas denna till mellan 12 och 
15 m/h. Exakt belastning bestäms efter hur väl systemet svarar mot ökningen. Om 
reduktionen kan hållas på samma nivå som innan betyder det att mer ammonium reduceras 
per tidsenhet. Ett skäl till att öka ytbelastningen är för att närma sig ordinarie belastning på ett 
storskaligt sandfilter. Försöket planeras pågå under 2 veckor och provtagningar ske 1 gång per 
dag. 
 
Försök 2:4 Basalt och luftning via huv med hög ytbelastning, 2 veckor 
Avslutningsvis skiftas luftningsmetoden åter tillbaka till luftningshuven med bibehållen 
ytbelastning för att se effekten av luftningsmetod på nitrifkationen. Även detta försök pågår 
under 2 veckor och provtagningar planeras till 1 gång per dag. 
 
 
I inledningsskedet på försök 2:2 uppkommer problem då cyklonen skall kopplas in. Den 
pumpkraft som behövs för att skapa tillräckligt tryck i cyklonen visar sig vara svår att uppnå. 
Efter flera försök med olika pumpar för att få cyklonen att fungera bra ihop med resten av 
systemet fattas beslut att cyklonen ska kopplas bort. Tidsbegränsningen i projektet gör att det 
inte är möjligt att ordna en kraftigare pump inom rimlig tid. 
 

5.3 Försöksupplägg 3 
Det tredje och sista försöket togs fram när endast några veckor av examensarbetet återstod. 
Det syftade till att få ut i alla fall några meningsfulla erfarenheter av arbetet trots att det tänkta 
syftet med arbetet inte kunnat genomföras. Försöksupplägg 3 utformades för att få svar på hur 
flödet och därmed ytbelastningen påverkar reduktionen av ammoniumkväve. 
 
Filtret planerades att köras med ett flöde på 7,5 m3/h , dvs en ytbelastning på 10,7 m/h, under 
en till två veckor. Sedan planerades en ökning av belastningen till 10 m3/h, dvs 14,3 m/h som 
skulle hållas under en till två veckor.  Längden på försöken skulle avgöras beroende på hur 
reaktiviteten i filtret svarade på den ökade belastningen. 
 
Mätdata från inledande försök med ett flöde på 5 m3/h fanns att använda i jämförelsen. Även 
ett fåtal mätdata med flödet 2,7 m3/h fanns att användas. Dessa var inte tillräckliga för att 
kunna erhålla säkerställda resultat men kunde användas för att skönja tendenser. 
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När ytbelastningen ändras förändras också uppehållstiden för vattnet i filtret. Flöden och 
respektive uppehållstid redovisas i Tabell 5-1. Uppehållstiden beräknas genom att dividera 
den effektiva volymen (2,5 m3) med flödet och multipliceras med 60. Vid låga flöden har 
mikroorganismerna längre tid på sig att arbeta med ammoniumjonerna i vattnet och man kan 
förvänta sig att reduktionen blir större än vid högre flöden. Men samtidigt tar det längre tid att 
låta samma vattenvolym passera genom filtret och den totala massan ammonium som 
reducerats under ett dygn kan på grund av detta ändå bli mindre. 
 
 

 
 

 
 
 

Tabell 5-1.  Flödets inverkan på uppehållstiden i filtret. 

 
 
 
 

Flöde 
(m3/h) 

Ytbelastning 
(m/h) 

Uppehållstid 
(min) 

2,7 3,9 56 
5 7,1 30 

7,5 10,7 20 
10 14,3 15 
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6 Resultat 
Det inledande försöket drabbades av driftstörningar och tillväxten av önskad bakteriekultur 
uteblev. Det ursprungliga försöksupplägget omarbetades därför och ett försök med den 
alternativa luftningsmetoden med cyklonen påbörjades. Ytterligare problem med cyklonen 
gjorde att även det andra försöksupplägget fick omarbetas till ett tredje upplägg. Detta 
upplägg med varierad ytbelastning på filtret genomfördes som planerat. Resultaten från de 
olika uppläggen presenteras nedan. 
 

6.1 Resultat från inledande försök 
De inledande försöken pågick under en lång tid, från slutet av april till början av juli. När 
försöket inleddes pågick fortfarande snösmältningen och flödet genom reningsverket var högt 
samtidigt som temperaturen på vattnet var låg. Under perioden ökade vattentemperaturen från 
9 till 14˚C. 
 
Anläggningen drabbades inledningsvis av ett flertal driftstörningar. Dessa berodde bland 
annat på att stora partiklar fastnade i mammutpumpen och hindrade sandomsättningen. 
Troligen var filtret inte riktigt rengjort sedan ett tidigare försök. Filtret fick spolas rent vid 
flera tillfällen för att avlägsna föroreningarna.  
 
De första analyserna efter tre veckor visade att nitrifikationen inte kommit igång i filtret. 
Temperaturen var då under 10°C. Efter att doseringen av natriumhydroxid påbörjats och pH 
därigenom höjts för att bättre motsvara nitrifikationsbakteriernas behov kunde en blygsam 
nitrifikation skönjas. En reduktion på 3-4 mg/l uppmättes. För att öka reduktionen påbörjades 
en inympning av slam med nitrifikationskulturer från två andra reningsverk. Detta ledde till 
att reduktionen ökade och stabiliserade sig mellan 7 och 10 mg/l. Reaktiviteten vid en 
reduktion på 7-10 mg/l beräknad enligt formel 4.3 ger en reduktion på 0,8-1,2 kg NH4-N/dygn 
vid ett flöde på 5 m3/h. Reaktiviteten per effektiv volym bärarmaterial ger enligt formel 4.4 en 
reaktivitet på 0,3-0,5 kg NH4-N/dygn och kubikmeter. Ammoniumreduktionen under det 
inledande försöket och tidpunkterna för start av en ny omgång slamdosering presenteras i 
Figur 6-1. 
 
Syrehalten i vattnet kontrollerades i filtratet. Under hela perioden höll sig halten över 3 mg/l, 
en gräns som erfarenhetsmässigt [Lenvik, NWP] inte bör understigas. Fosfatfosforhalten i 
inkommande vatten höll sig på en stabil nivå, över den halt som mikroorganismerna kräver, 
under hela det inledande försöket. Övriga parametrar som kontrollerades var pH, temperatur, 
sandhastighet, tvättvattenflöd (rejektet) och tryckfall i filtret och dessa höll sig inom normala 
intervall under försöket. 
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Figur 6-1: Ammoniumreduktion under inledande försök. 

 

6.2 Resultat från försöksupplägg 1 (ursprungligt) 
Det ursprungliga upplägget med byte av luftningsmetod efterföljt av byte av bärarmaterial 
fick uteslutas på grund av långsam bakterietillväxt och tekniska problem. 
 

6.3 Resultat från försöksupplägg 2 
Upplägg 2 var ett alternativ till det ursprungliga och fastlades efter avslutad inympning av 
nitrifikationskulturer när reduktionen av ammonium stabiliserats på 7-10 mg/l. För att se om 
reduktionen kunde påverkas av en annan luftningsmetod kopplades en cyklon in i systemet. 
Dessvärre var det inte möjligt att använda den metoden. Det tryck som behövdes för att 
syresätta vattnet i ejektorn krävde en trycktstegringspump. Den pump som var tänkt att 
användas räckte inte för att syresätta vattnet i den utsträckning som var önskad. Pumpen 
ersattes med en pump som kunde generera ett högre tryck, men det visade sig att denna pump 
endast kunde ge cirka halva det erforderliga flödet, endast 2,7 m3/h. Inte heller en 
seriekoppling av de båda pumparna gav tillräckligt flöde och tryck. Syresättningsgraden på 
vattnet skulle enligt cyklonens specifikationer komma upp i 150-200 %. Under de dagar som 
cyklonen kördes uppmättes dock lägre halter, runt syrets mättnadsgrad vid den aktuella 
temperaturen. En större pump hade troligen kunnat generera både ett högre flöde och det tryck 
som erfordrades, men någon sådan fanns inte tillgänglig och på grund av den begränsade tid 
som var kvar av examensarbetet var det tyvärr inte möjligt att gå vidare med cyklonförsöket.  
 
Under en kort period i samband med detta gick hela systemet med ett lågt flöde och den 
ordinarie luftningen via huven. Mätdata från denna period är ofullständig men kan ge en hint 
om hur reduktionen påverkas av låga flöden. Dessa värden användes sedan i försöksupplägg 
3. Detta förslagsupplägg omformulerades och ledde fram till försöksupplägg 3. 
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6.4 Resultat från försöksupplägg 3 
Ett underhållsarbete på reningsverket i den andra mellansedimenteringsbassängen ledde till 
slamflykt från aktivslamsteget. Allt vatten passerade den mellansedimenteringsbassäng som 
försåg filtret med vatten och detta gjorde att bäddmaterialet i filtret sattes igen av slam. En 
vecka gick på grund av detta åt till att få filtret i drift igen. 
 
Under försökets andra vecka var filtret driftsatt igen och flödet ökades till 7,5 m3/h, men på 
grund av slamflykten veckan innan kunde filtret troligen inte arbeta med maximal kapacitet. 
Sandrörelsen i filtret var en aning reducerad vilket kan ha påverkat nitrifikationen negativt. 
Det var dock av tidsskäl inte möjligt att vidta åtgärder för att åtgärda detta under den korta tid 
som återstod av examensarbetet. 
 
Halten av suspenderade ämnen var förhöjd under de första dagarna. Det kunde ses genom att 
vattnet i bassängen var mycket grumligt. Sedan var slamhalten troligen lägre än vanligt då 
driften av reningsverket inte fungerade normalt. Till exempel var slamhalten i aktivslamsteget 
halva det normala under resten av försök 3. Överhuvudtaget har reningsverket dragits med 
driftstörningar av olika slag som kan ha påverkat nitrifikationen i sandfiltret.  
 
Syrehalten i filtratet har hållit sig runt 3 mg/l, men vid några mätningar har halten understigit 
3 mg/l och luftflödet har då ökats för att öka syresättningen av vattnet. Sandhastigheten har 
hållit sig runt 8-9 mm/min under första delen av försöket men vid det högsta flödet var 
sandhastigheten 10 mm/min trots att mammutpumpen drivits med mindre processluft än 
tidigare. Tryckfallet i filtret vid det högsta flödet på 10 m3/h var så pass högt att 
tryckfallsmätröret pluggades igen för att undvika att vatten sprutade ut den vägen. 
Temperaturen var under juni 13,5-14ºC och ökade sedan sakta tills en maxtemperatur på 
16,5ºC under augusti, för att sedan återigen långsamt minska till 13,5-14ºC i oktober. 
Temperaturutvecklingen från arbetets start i april till avslutning i oktober visas i Figur 6-2. 
 
För att göra en jämförelse mellan olika flöden har mätdata från det inledande försöket med ett 
flöde på 5 m3/h använts. Även ett fåtal mätdata med flödet 2,7 m3/h fanns att tillgå. Dessa var 
inte tillräckligt många för att kunna erhålla säkerställda resultat men har använts för att 
försöka skönja tendenser. Under fem av tio dagar med 10 m3/h-flödet analyserades NH4-N-
halten av ackrediterat laboratorium. Halterna från dessa analyser ligger i samma intervall som 
egna analyser. Medelvärden för reduktionen av ammoniumkväve i mg/l och i procent för 
respektive flöde presenteras i Tabell 6-1. 
 
 
Flöde 
(m3/h) 

Ytbelastning 
(m/h) 

Uppehållstid 
(min) 

Reduktion 
(g/m3) 

Reduktion 
(%) 

Reduktion 
(kg/dygn) 

2,7 3,9 56 13 87 0,8 
5 7,1 30 8 41 1,0 

7,5 10,7 20 9 50 1,5 
10 14,3 15 8 43 2,0 

Tabell 6-1 Flödets inverkan på reduktionen. 
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Figur 6-2. Temperaturer i utgående vatten april-oktober. 

 
För att se hur bäddvolymen påverkar reduktionen beräknas reaktiviteten i filtret genom att 
reduktionen i kg per dygn divideras med den effektiva bäddvolymen (2,5 m3). Den uppnådda 
reaktiviteten jämförs med den teoretiskt maximala reaktiviteten (100 %) i Tabell 6-2. 
Medelvärdet för ammoniumhalter i inkommande vatten användes i denna beräkning istället 
för skillnaden mellan inkommande och utgående vatten, dvs reduktionen, som använts för att 
beräkna den verkliga reaktiviteten. Mer detaljerad data från försöksomgång 3 återfinns i 
bilaga B. 
 
 
Flöde 
(m3/h) 

Reaktivitet 
(kg/m3,dygn) 

Maximal 
reaktivitet 

(kg/m3,dygn)
2,7 0,3 0,4 
5 0,4 1,0 

7,5 0,6 1,2 
10 0,8 1,9 

Tabell 6-2. Erhållen och maximal reaktivitet. 

 
 

6.4.1 Resultat från kompletterande försök 
Detta försök ligger egentligen utanför ramen för examensarbetet, men resultaten härifrån är 
intressanta för diskussion och slutsats och har därför inkluderats i rapporten. 
 
För att ta reda på huruvida luftningen varit otillfredsställande och påverkat nitrifikationen 
genomfördes en tömning av bäddmaterialet samtidigt som filtret rätades upp och 
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luftningshuvens position rättades till. Filtret kördes under en vecka med ett flöde på 5,2 m3/h. 
På måndagen efter var syrehalten i utgående vatten endast 2 mg/l och reduktionen signifikant 
lägre än under följande dagar då luftflödet justerats upp. Det resultatet har därför inte tagits 
med i beräkning av reduktion och reaktivitet. Resultaten från försökets fyra dagar med 
tillfredställande syrehalt presenteras i Tabell 6-3. Reduktionen är klart förbättrad jämfört med 
samma flöde i det tidigare försöket. Reaktiviteten uppgår till 0,7 kg/m3, dygn och den 
maximala reaktiviteten under dessa förhållanden var 1,3 kg/m3, dygn om all ammoniumkväve 
hade reducerats bort. 
 
Flöde 
(m3/h) 

Ytbelastning 
(m/h) 

Uppehållstid 
(min) 

Reduktion 
(g/m3) 

Reduktion 
(%) 

Reduktion 
(kg/dygn) 

Reaktivitet 
(kg/m3,dygn) 

5,2 7,4 29 13 52 1,7 0,7 
Tabell 6-3. Reduktion vid flödet 5,2 m3/h efter justering av filtret. 

 
 

6.4.2 Resultat från Vattenlaboratoriet i Uppsala 
För att se hur halterna av suspenderade ämnen och syreförbrukande substans såg ut och om de 
höll sig stabila togs prover på inkommande och utgående vatten från filtret under de två sista 
försöksveckorna. Proverna lämnades in på Vattenlaboratoriet i Uppsala för analys. Resultaten 
presenteras i Tabell 6-4. Som synes varierar halterna i ingående vatten kraftigt vad gäller 
BOD7; från 12 till 78 mg/l. Halterna suspenderat material varierar mellan 34 och 50 mg/l. 
 
Tid Datum BOD7 in (mg/l) BOD7 ut (mg/l) Susp in (mg/l) Susp ut (mg/l) 
kl 10 07-sep 28 - 43 9,5 
kl 12:30  07-sep 28 - 40 11 
kl 10 08-sep 20 9 41 7,2 
kl 10 09-sep 25 12 34 8 
kl 10 12-sep 12 8 34 7,5 
kl 10 13-sep 78 9 39 6,4 
kl 10 14-sep 33 10 50 9,8 
kl 12:30  14-sep 27 14 46 11 
kl 10 16-sep 12 10 30 6,9 

Tabell 6-4. Suspenderade ämnen och BOD7-halter i inkommande och utgående vatten från filtret. 
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7 Diskussion 
Det huvudsakliga syftet med arbetet kunde inte genomföras i sin helhet eftersom det praktiska 
arbetet drabbades av förseningar och tekniska problem. Tanken var att undersöka hur bra 
reduktionen av ammoniumkväve kunde bli med de två olika bärarmaterialen och 
luftningsmetoderna. Det visade sig dock vara svårt att få igång en nitrifikation i filtret. Efter 
flera åtgärder kom nitrifikationen till slut igång men det var aldrig möjligt nå upp i den 
reduktion som var önskvärd från början. Försöket med ett annat bärarmaterial, natursand, 
uteslöts helt och den andra luftningsmetoden, cyklonen, visade sig inte fungera som tänkt för 
ändamålet. Ett försök med olika ytbelastningar på filtret genomfördes till slut och en 
diskussion kring detta återfinns senare i detta kapitel. 
 

7.1 Diskussion kring resultat från inledande försök 
Det faktum att nitrifikationsbakterier inte ville växa till i bäddmaterialet kan ha flera orsaker. 
När försöket startade i april var snösmältningen igång i Österbybruk. Detta betydde att vattnet 
som kom in till reningsverket fortfarande var kallt och flödet var mycket högt. Eftersom 
nitrifikationsbakterier är känsliga för låga temperaturer kan det kalla och omfattande flödet av 
vatten som genomströmmade verket under vintern, ha gjort att det endast fanns en otillräcklig 
stam av, eller att det till och med helt saknades nitrifikationsbakterier i verket. 
Erfarenhetsmässigt brukar det ta 2-5 veckor för den biologiska aktiviteten i filtret att komma 
igång och baserat på detta lades tre veckor på att aktiviteten skulle börja. Men de första 
analyserna i slutet av april visade att ingen reaktivitet kunde påvisas. I maj när pH-värdet hade 
börjat justeras upp med hjälp av NaOH började en svag aktivitet i filtret märkas genom att 
reduktionen av ammonium ökade till 3-4 mg/l. Ökningen kan ha skett tack vare att 
temperaturen i vattnet hade kommit över 10˚C och sedan skapades lite bättre förhållanden för 
tillväxt genom att pH höjdes. pH-justeringen pågick under det inledande försöket men 
praktiserades inte under försöksomgång 3 med flödena 2,7; 5 och 10 m3/h. Det behövdes dock 
en förstärkning av bakteriestammen med hjälp av vatten från två andra reningsverk för att få 
nitrifikationen att komma igång. Under juni när inympningen av vatten från andra reningsverk 
skedde ökade reduktionen till mellan 7 och 10 mg/l ammoniumkväve.  
 
Vid en närmare studie av 2004 års mätdata från reningsverket syns tydligt att nitrifikationen 
inte fungerar under vintern. Det finns inte data från alla månader, men data från början av 
mars och slutet av april visar att reduktionen är noll. I slutet av juni har reduktionen ökat till 
12 % och i mitten av oktober är den hela 74 %. Orsaken till dessa stora skillnader är inte 
utredd, men det är mycket troligt att det är en fråga om stora och kalla vattenflöden under 
vintern som begränsar nitrifikationsbakteriernas aktivitet. Liknande data för 2005 till och med 
dags dato finns tyvärr inte eftersom analyser av ammoniumkväve inte längre görs för 
reningsverket. Det är rent utsagt märkligt att reduktionen bara uppnår 12 % under augusti och 
ingen ordentlig nitrifikation kan mätas förrän i oktober månad i reningsverket. Är det kanske 
så att någon faktor hindrar en tillväxt av nitrifikationskultur i verket under sommaren. 
 
Denna brist på lämplig nitrifikationskultur i reningsverket påverkade hela arbetet starkt och 
orsakade en onödigt lång period innan de egentliga försöken kunde påbörjas. Om 
förhållandena hade uppmärksammats i ett tidigare skede kunde inympningen av lämpliga 
mikroorganismer påbörjats direkt vid uppstarten.  
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7.2 Diskussion kring faktorer som påverkar nitrifikationen 
För att nå upp till kommande myndighetskrav på ammoniumhalter i utgående vatten från 
reningsverket var det nödvändigt att minska ammoniumkvävet till under 5 mg/l i utgående 
vatten. Trots alla ansträngningar har det inte varit möjligt att komma upp i en reduktion på 
mer än 10 mg/l. Det finns många teorier om vad detta beror på. Tillväxten är beroende av 
substratkoncentrationen, men i avloppsvatten är koncentrationen av ammonium så pass hög 
att den observerade tillväxthastigheten är lika med den maximala, enligt formel 3.7. därför 
borde inte halten av ammonium ha varit en begränsande faktor. Tillväxten av bakterier är 
också beroende av fosfortillgången. Fosfatfosforhalten har kontrollerats regelbundet under 
försöken och alltid förekommit i koncentrationer väl över rekommenderade 0,3 mg/l. Fosfor 
har därför troligen inte varit en begränsande faktor. 
 
Vad gäller pH har värdet hela tiden legat inom intervallet 6-8, eller över 8 under tiden som 
NaOH-doseringen pågick. Några undantag från detta finns, till exempel då filtret drabbades 
av problem som ledde till att flödet minskade genom filtret. Då doseringen sköttes manuellt 
korrigerades inte denna och pH blev högre. Detta var dock bara enskilda incidenter som inte 
borde ha påverkat processen i någon större utsträckning. Det normala pH-värdet i vattnet 
ligger på 7-7,4. pH borde därför inte ha utgjort en begränsande faktor under försöken men det 
finns många teorier i litteraturen om vilket pH-intervall som är optimalt och möjligheten finns 
att pH-värdet ändå har påverkat nitrifikationen. 
 
Eftersom nitrifikationsbakterier är känsliga för låga syrehalter har det varit viktigt att se till att 
halten löst syre i vattnet varit tilltäcklig, alltså över 3 mg/l. Syrehalten har trots detta varit 
under denna gräns vid några tillfällen, till exempel har den uppmätta halten några morgnar 
varit låg och troligtvis varit så under en i alla fall en del av det dygnet efter den senaste 
kontrollen. Även om syrehalten i filtratet överstiger riktvärdet är det inte möjligt att 
kontrollera att vattnet i alla delar av filtret varit tillräckligt syresatt. För att undersöka detta 
skulle det behövts möjlighet att ta ut vatten från flera punkter inuti filtret. Det är alltså 
tänkbart att vissa delar av filterbädden inte haft tillräcklig syresättning.  
 
Under försökets sista veckor analyserades vattnet även på halter av suspenderade ämnen och 
BOD7 för att se om dessa parametrar kan ha påverkat reaktiviteten. Resultat därifrån visar att 
halterna av både suspenderade ämnen och BOD7-förbrukningen varierade mycket från dag till 
dag. Vissa dagar var halterna mycket höga. Detta faktum indikerar ytterligare att driften av 
reningsverket inte fungerar optimalt. Höga halter organiskt material bidrar till att 
mikroorganismer som bryter ner dessa trivs. Om förhållandena är sådana att inga faktorer för 
tillväxt är begränsande borde inte deras närvaro i processen i filtret påverka nitrifikationen. 
Men om det är så att syretillgången varit en begränsande faktor i filtret kan det faktum att 
BOD7-värdena tidvis var höga vid de tillfällen som analyserna gjordes innebära att 
nitrifikationsbakterierna haft stor konkurrens av andra mikroorganismer i filtret. Eftersom de 
har en långsam tillväxt kan dessa organismer ha missgynnats under de förhållanden som 
rådde i sandfiltret. 
 
Det stora inslaget av driftstörningar på reningsverket kan ha påverkat förhållandena i filtret. 
När vattnets sammansättning förändras snabbt påverkas mikroorganismerna av detta eftersom 
de gynnas av stabila förhållanden. Detta i kombination med en bristfällig syresättning av 
bädden kan ha minskat filtrets reaktivitet. Det är även möjligt att filtret helt enkelt inte har 
kapacitet att skapa en större reduktion under de förutsättningar som råder på verket.  
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7.3 Diskussion kring resultat från försöksupplägg 1 och 2 
Ambitionen med det ursprungliga försöksupplägget var att undersöka två olika bärarmaterial 
och två olika luftningsmetoder. Bärarmaterialet är en otroligt viktig del i ett sandfilter som ska 
användas för kvävereduktion. Det är önskvärt med en så stor yta som möjligt för bakterier att 
växa på och den får inte vara för hal så att dessa ”halkar av”. Basalt är ett material som har en 
skrovlig yta och en kornstorlek som är lagom stor för att inte bädden ska sättas igen. 
Natursand har inte en lika bra yta för bakterier att fästa på och kornstorleken kan variera. 
Eftersom inga försök genomfördes med natursand går det bara att spekulera i hur väl 
natursand hade fungerat. Nitrifikationen fungerade inte så bra som önskat med basalt så därför 
är det troligt att natursanden gett ännu lägre reaktivitet. Om däremot reduktionen av 
ammonium hade blivit högre och utgående ammoniumhalter hamnat under 5 mg/l kanske 
reduktionen med natursand blivit tillfredställande bra. På dessa frågor finns dock ännu inga 
svar. 
 
Försöket med att byta luftningsmetod till cyklonen lyckades inte eftersom cyklonen krävde 
pumpkapacitet som inte var möjlig att tillgodose inom ramarna för detta arbete. Om cyklonen 
kunnat förses med tillräcklig pumpkraft och på så vis lyckats med att syresätta vattnet i den 
utsträckning som specifikationerna angav är det möjligt att syret hade fördelats bättre i filtret 
och tillgodosett bakteriernas syrebehov i alla delar av filterbädden som vattnet passerade. Inte 
heller här finns alltså några svar utan nya frågor har uppkommit istället. Under den korta 
period som cyklonen var inkopplad och gick med begränsat flöde kom syresättningsgraden 
upp i runt 9 mg/l, vilket är nära den maximala för vatten vid den aktuella temperaturen. Vid 
mätning av syrehalten i utgående vattenström var den dock endast något mg/l samtidigt som 
reaktiviteten i filtret hade sjunkit dramatiskt. Det verkade alltså inte som att allt syre 
förbrukats i filtret av nitrifikationsbakterierna, men varför halterna var som de var är en fråga 
som står obesvarad.  
 
 

7.4 Diskussion kring resultat från försöksupplägg 3 
Försöksupplägg 3 utformades för att undersöka hur flöde och ytbelastning påverkar 
reaktiviteten i filtret. Under försöket med att få igång cyklonen gick filtret i några dagar med 
ett flöde på 2,7 m2/h eller strax däröver. Mätdata från dessa dagar har bedömts som möjliga 
att använda i jämförelsen, men det är viktigt att understryka att dessa bara ska ses som en 
indikation på hur reaktiviteten påverkas av ett lågt flöde.  
 
Resultaten visar att reduktionen inte förändras när flödet ökas från 5 till 10 m3/h men att en 
betydligt högre reduktion kan nås när flödet är så lågt som 2,7 m3/h. Den procentuella 
reduktionen vid det lägsta flödet är mycket bra och beror troligen på den långa uppehållstiden 
i filtret, som ger mikroorganismerna lång tid på sig att omsätta ammoniumjonerna. En 
förklaring till att reduktionen kan bibehållas vid högre belastning trots att uppehållstiden 
minskar är att turbulensen ökar runt basaltkornen, vilket göra att kontakten mellan biofilm och 
substrat samt luftbubblor ökar. En obesvarad fråga är hur stor belastningen kan bli innan 
reduktionen minskar. När flödet ökas ökar också den hydrauliska belastningen på filtret och 
erfarenhetsmässigt körs inte denna applikation med mer än 15 m3/h [Lenvik, NWP].  
 
Förhållandena vid tiden då filtret kördes med 2,7 m3/h var något annorlunda än vid de andra 
flödena. Den största skillnaden var att ingående halter av ammonium var betydligt lägre än 
vid de andra försöken. Det är möjligt att reaktiviteten hade blivit ännu högre om ingående 
halter varit högre. En skillnad mellan försök 5 m3/h och 2,7; 7,5 respektive 10 m3/h var att 
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pH-justering inte praktiserades vid de tre senare. De genomfördes också senare på sommaren 
än 5 m3/h-försöket. I försöken med de två högsta flödena var det problem med mellan- 
sedimenteringsbassängerna i reningsverket. Den ena bassängen var avstängd vilket gjorde att 
den bassäng som försåg filtret med vatten hade dubbelt så hög belastning. Underhållsarbetet 
med bassängerna hade dessutom orsakat slamflykt i aktivslamsteget vilket gjorde att 
slamhalten blev starkt påverkad där. På grund av dessa skillnader kan det vara flera faktorer 
som försvårar jämförelsen mellan flödena. 
 
 
Flöde 
(m3/h) 

Ytbelastning 
(m/h) 

Uppehållstid 
(h) 

Reduktion 
(g/m3) 

Reduktion 
(%) 

Reduktion 
(kg/dygn) 

2,7 3,9 56 13 87 0,8 
5 7,1 30 8 41 1,0 

7,5 10,7 20 9 50 1,5 
10 14,3 15 8 43 2,0 
      

5,2 7,4 29 13 52 1,7 
Tabell 7-1 Flödets inverkan på reduktionen. De nedersta resultaten erhölls under kompletterande försök. 

 
En intressant aspekt på aktiviteten är hur stor reaktiviteten är i filtret, eftersom den visar hur 
pass mycket ammonium som kan omsättas per volymenhet och dygn. När flödet ökar så ökar 
också reaktiviteten, vilket betyder att en större mängd ammonium avlägsnas per dygn. Den 
uppnådda reaktiviteten kan jämföras med den teoretiskt maximala reaktiviteten, det vill säga 
om all inkommande ammonium hade omvandlats i nitrifikationen. I praktiken är det dock inte 
möjligt att omsätta all ammoniumkväve eftersom koncentrationen till slut blir så pass låg att 
den blir en begränsande faktor. I Tabell 7-2 redovisas uppnådd och maximal reaktivitet. Vid 
det lägsta flödet är i själva verket reaktiviteten nästan maximal eftersom endast en mycket 
liten mängd ammoniumkväve fanns kvar i filtrerat vatten. Vid de högre flödena är däremot 
reaktiviteten inte så stor som den skulle kunna vara och hamnar på runt halva det maximala 
värdet. Teoretiskt sätt skulle alltså reaktiviteten kunna vara nära dubbelt så stor men i 
praktiken har det inte varit möjligt att uppnå detta. Det är däremot inte särskilt rimligt att 
förvänta sig en nära nog maximal reaktivitet när förhållandena i verkligheten inte är ideala 
utan har en del begränsande faktorer. Vattnets sammansättning och temperatur, 
driftsförhållanden i verket och hur väl luftningen fungerar är alla faktorer som påverkar 
reaktiviteten och vissa av dem går inte att påverka medan andra är mycket svåra att förändra. 
 
 
Flöde 
(m3/h) 

Reaktivitet 
(kg/m3,dygn) 

Maximal 
reaktivitet 

(kg/m3,dygn)
2,7 0,3 0,4 
5 0,4 1,0 

7,5 0,6 1,2 
10 0,8 1,9 
   

5,2 0,7 1,3 
Tabell 7-2. Erhållen och maximal reaktivitet. De nedersta resultaten erhölls under kompletterande försök. 
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Under försöken uppstod problem med att justera in luftningshuven för syretillförseln på 
pilotfiltret. Det var svårt med den konstruktion som pilotfiltret har att justera huvens 
horisontala läge så att distributionen av luftbubblor blev homogen i bädden. Dessutom stod 
inte pilotfiltret på ett fast betongfundament som fullskalefilter normalt gör, vilket gjorde att 
filtret under de varma sommarmånaderna sakta började luta en aning när asfalten gav efter. 
Detta bidrog till att bubblorna drog sig en aning åt sidan under sin väg uppåt. Sandrörelsen 
påverkades också av lutningen. Luftningen under försöken var alltså inte optimal och det är 
troligt att detta påverkade resultaten. På fullskalefilter borde inte detta problem uppkomma 
eftersom filtret ställs på betong och först justeras i höjdled och sedan justeras huvarna 
individuellt innan filtret fylls. 
 
Det kompletterande försök som genomfördes med tömning och återfyllning av bäddmaterialet 
och upprätande av filtret samt justering av luftningshuven gav en reduktion som var klart 
bättre än vid motsvarande flöde tidigare på sommaren. Resultaten indikerar att den 
otillräckliga luftningen påverkat reaktiviteten i tidigare försök. Det är alltså möjligt att få en 
reduktion på 13,14 mg/l vid ett flöde på 5 m3/h. Reaktiviteten som uppnåddes blev bättre än 
försöket med 7,5 m3/h och alltså betydligt bättre än det tidigare försöket med samma flöde. 
Det är mycket möjligt att reaktiviteten kan höjas ytterligare även vid högre ytbelastning. 
 
Vid det lägsta flödet, 2,7 m3/h, kom reduktionen upp i hela 87 %, mot 41 %, 50 % och 43 % 
respektive för de tre högre flödena. Den procentuella reduktionen motsvarar 13, 8, 9 och 9 
mg/l för respektive flöde. Det kompletterande försöket visade att halten ammonium kan 
minska med så mycket som 14 mg/l. Den önskade halten på högst 5 mg/l i utgående vatten 
uppnåddes inte utom i det korta försöket med 2,7 m3/h, men en halt på 8-10 mg/l i utgående 
vatten vid högre flöden är fullt möjlig att uppnå vid de förhållanden som råder i verket i 
skrivande stund. Eventuellt kan änne lägre halter uppnås om driftparametrar i verket och 
pilotfiltret optimeras tillsammans. För att nå högre reduktion verkar en längre uppehållstid 
vara önskvärd. Ett sätt att förbättra reduktionen skulle kunna vara att använda ett 
fullskalefilter med dimensioner som bättre passar förutsättningarna på verket. Ett filter med 
större volym, så att upphållstiden blir högre vid samma ytbelastning, borde påverka 
reduktionen positivt.  
 
 Att jobba med biologisk rening kräver som sagt mycket kunskap och eftertanke. De faktorer 
som påverkar prestationen hos ett biologiskt system är många och flera viktiga parametrar går 
det inte att råda över, till exempel vattentemperaturer och höga flöden på grund av 
snösmältning. Det är därför viktigt att optimera processen och ta hänsyn till de faktorer som 
inte går att påverka i efterhand. Luftningen är en kritisk parameter och påverkar resultatet 
kraftigt och detta har tydliggjorts även i detta arbete. Syrehalten i vattnet bör kunna mätas 
exakt i filterbädden och det borde även göras möjligt att mäta hur väl syresättningen fungerar 
för att veta om filtervolymen utnyttjas maximalt. Förslag till hur arbetet kan fortsätta inom 
detta område och några idéer för att skapa en bättre syresättning av vattnet presenteras i 
kapitel 9. 
 
 

7.5 Felkällor 
För att veta hur tillförlitligt resultatet är, är det viktigt att vara medveten om de faktorer som 
påverkar resultatet. I första hand ska felkällorna försöka begränsas, men ibland är det svårt att 
påverka dem och det gäller istället att väga in dem när resultaten tolkas. De faktorer som kan 
påverka resultatet presenteras nedan. 
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En stor osäkerhet i detta fall var driftsförhållandena i reningsverket. Under arbetets gång 
uppkom ett antal större störningar som sannolikt påverkade resultaten. Problem med 
slamskraporna i mellansedimenteringen ledde till avstängning av den ena bassängen och 
dubbel belastning på den andra. Avstängningen ledde till en början till slamflykt från 
aktivslambassängen och detta förändrade troligen halten suspenderade ämnen i vattnet en tid 
efter. Andra förändringar har varit fel på grovrenssteget och avstängt oxidationssteg för 
returslammet. 
 
Lufttillförseln är ett kritiskt moment i nitrifikationsprocessen. Det är av största vikt att 
luftningshuven hamnar i exakt vågrät position vid installationen för att luften ska fördelas 
jämt längs ringen och i bädden. Men syrehalten var endast möjlig att mäta i filtratet, vilket gör 
det svårt att veta om luften verkligen fördelats jämt i hela bädden.  
 
Det uppstår en viss tidsfördröjning i filtret som är lika med vattnets uppehållstid, se Tabell  
5-1. Detta gör att prover som tas vid samma tidpunkt vid in- och utlopp inte är identiska. 
Denna fördröjning är dock kort i förhållande till vattnets uppehållstid i mellan-
sedimenteringsbassängen, vilket gör att vattensammansättningen inte skiljer sig nämnvärt 
mellan in- och utloppsflödena.  
 
Variationer i vattenflöde genom verket uppkommer under dygnet beroende på samhällets 
rutiner. Eftersom vattenprover för analys tagits vid samma tidpunkt är det möjligt att jämföra 
resultaten under veckan. Totalflödet genom verket har noterats dagligen för att bidra till att 
förklara förändringar i inkommande halter. Vid tillfällen med mycket nederbörd späds 
avloppsvattnet ut och halterna av t ex ammoniumkväve blir lägre och detta påverkar 
jämförelsen i vissa fall.  
 
För analyserna av ammoniumkväve tas ett litet delprov på 0,1 ml ut, vilket inte är riktigt 
representativt för hela provmängden. Fördelningen av ammonium och fosfor har dock antagits 
vara homogent i vattnet. Vid några tillfällen analyserades flera delprover och avvikelsen 
mellan dem var mindre än avvikelsen vid flera mätningar av samma prov. Reagensrörets 
position i spektrofotometern påverkade resultatet mer. En uppskattning i variation om samma 
prov testades flera gånger men röret vreds runt är ± 0,5 mg. Vid fältmätningar som denna är 
det inte möjligt att utföra analyser med stor precision utan höga kostnader. Istället får man ta 
med alla felkällor och vara medveten om att resultaten har en viss felmarginal. 
 
 

7.6 Konsekvensanalys  
För att utvärdera de problem som uppkom och vilka konsekvenser detta fick har en enkel 
konsekvensanalys gjorts, se Tabell 7-3. Problemen hade olika konsekvenser, bland annat att 
projektet försenades. En uppskattning av hur stora förseningarna blev av respektive händelse 
har gjorts där det varit möjligt. Dessutom beskrivs kortfattat vilka åtgärder som vidtagits för 
att komma tillrätta med problemen. Det största bidraget till förseningarna var att tillväxten 
hämmades av kallt vatten och stora vattenflöden genom reningsverket.  
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Problemtyp Konsekvens Tidsåtgång Åtgärd 
Ingen tillväxt av 
nitrifikationskultur i 
filtret 

Försenad försöksstart 1-1,5 månader Inympning av 
bakteriekultur i 
filterbädden, höjt pH 

Driftsstörningar i filtret 
pga. igensättningar, 
partiklar 

Försenad försöksstart 3 veckor Rensning av filterbädd 
med renvatten vid flera 
tillfällen 

Problem med cyklonen Försök 2 avbrutet  3-4 veckor Exkludera cyklon ur 
försöket 

Driftstopp i filtret pga. 
slamflykt i 
aktivslamsteget 

Försening av försök 3 1 vecka Rensning av filterbädd 
med renvatten 

Bristfällig luftning av 
filterbädden 

Begränsad tillväxt och 
reaktivitet  

- Justering av filtrets och 
huvens position 

Driftstörningar i 
reningsverket 

Varierande 
vattenkvalité, ojämn 
belastning på filtret, 
möjlig begränsad 
nitrifikation i filtret 

- Bättre kontroll och 
ändrade rutiner för 
skötsel av reningsverket. 
(förslag) 

Tabell 7-3. Konsekvensanalys. 
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8 Slutsatser 
 

 Det gick inte att besvara det ursprungliga syftet angående vilket bärarmaterial som 
kunde ge den bästa reduktionen då byte av material aldrig genomfördes.  

 
 Att använda cyklon som luftningsmetod krävde en för stor pumpkraft för att kunna 

användas i försöket och dess förmåga att bidra till en förbättrad reduktion kunde inte 
undersökas som planerat. 

 
 En bibehållen reduktion på 8-9 mg/l var möjlig att uppnå vid flöden mellan 5 och 10 

m3/h, vilket motsvarar en reaktivitet på 0,4-0,8 kg/m3 och dygn. Indikationer på att en 
ännu högre reduktion kunde uppnås vid ett flöde på 2,7 m3/h noterades.  

 
 Kompletterande försök visade på att reduktionen kunde bli upp mot 13 mg/l när 

luftningshuven och filtret justerats för att förbättra syretillgången i bädden. Detta 
motsvarar en reaktivitet på 0,7 kg/m3 och dygn vid flödet 5,2 m3/h.  

 
 Den önskade halten på högst 5 mg/l i utgående vatten uppnåddes inte utom i det korta 

försöket med 2,7 m3/h, men en halt på 8-10 mg/l i utgående vatten vid högre flöden är 
möjlig att uppnå med pilotfiltret. Eventuellt kan ännu lägre halter uppnås om 
driftparametrar i verket optimeras. Ett fullskalefilter med möjlighet till längre 
uppehållstider vid bibehållen ytbelastning än pilotfiltret borde påverka reduktionen 
positivt. 

 
 Driftsförhållandena på avloppsreningsverket är inte tillfredsställande, vilket med stor 

sannolikhet försvårar nitrifikationsprocessen i filtret. 
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9 Förslag till fortsatt arbete 
Tidsbrist gjorde att försöket med att byta bärarmaterial i filtret aldrig kunde genomföras. Val 
av bärarmaterial är dock ett mycket intressant område och arbetet med att undersöka lämpliga 
bärarmaterial som är billigare än basalt, till exempel natursand och som helst också ger en lika 
god eller ännu bättre reduktion av ammonium bör fortsätta även efter avslutandet av detta 
examensarbete. Cyklonen krävde som tidigare sagts stor pumpkraft och denna fanns inte 
tillgänglig under arbetet. Men med en kraftigare pump kan cyklonen fortfarande vara aktuell 
som luftningsmetod och detta borde undersökas i samarbete med BioVortex, som utvecklat 
cyklonen, i det fortsatta arbetet med denna reningsprocess. 
 
En sak som hamnat i fokus när det gäller att gå vidare med utvecklingen av nitrifikation i ett 
dynamiskt sandfilter är lufttillförseln och hur den kan utvecklas för att bättre sprida luften till 
alla delar av bärarmaterialet. Att tillföra luft innan själva filtret som tanken var med cyklonen 
är en intressant idé. Kanske kan luft tillföras i inloppsröret på något annat vis, tex via 
matarpumpen eller direkt i ledningen. Eller kanske vattnet kan syresättas enligt samma 
princip som i ett vattenfall då vattnet under sin väg neråt slås sönder och kommer i kontakt 
med mycket luft. Det borde vara möjligt att utnyttja de vägar som redan finns tillgängliga för 
att syresätta vattnet på ett relativt enkelt och billigt sätt. Mer detaljerad information om dessa 
idéer återfinns i bilaga C. 
 
Även om syftet inte var att försöka optimera avloppsreningsverket har det varit svårt att inte 
fundera över hur hela reningsprocessen kan förbättras för att gynna nitrifikation, eftersom 
driftstörningar påverkar försöken med sandfiltret. Det är många moment som idag sköts 
manuellt på reningsverket, vilket gör att inställningar av systemparametrar ibland görs ”på 
känn”. En noggrannare genomgång av rutiner för syresättning av aktivslamsteget och 
slamåterföring i verket är bara några exempel på saker som borde ses över för att säkerställa 
en bra reningsgrad på verket. Ett av de stora problemen med nitrifikationen verkar vara att 
bakteriekulturen slås ut under vintern. Den stora frågan borde vara vad som kan förhindra 
detta eller hur nitrifikationen kan återskapas snabbare efter snösmältningen. Kanske kan 
erfarenheter från andra reningsverk vara värdefulla här. En optimering av driften av 
reningsverket är nödvändig så att slamåterföring och slamålder övervakas noggrannare. Det är 
också av vikt att se till så att oxideringssteget för slammet fungerar ordentligt, så att 
förutsättningen för nedbrytning av organiskt material och ammoniumkväve blir bra. 
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Bilaga A 
 
Analysmetoder för NH4

+-N och PO4
3-- P 

 
1. Analys av NH4

+-N med salicylatmetoden. 0,4-50,0 mg/l NH3-N 
 
Ett delprov på 0,1 ml togs med hjälp av en pipett ur mätglaset och överfördes till en 
standardampull för denna analys. En reagenskudde med ammoniumsalicylat samt en 
reagenskudde med ammoniumcyanurat tillsattes sedan. Ett nollprov med destillerat vatten 
preparerades på samma sätt. Proven skakades tills pulvret var ordentligt löst och analyseras 
efter 20 minuter. 
 
Ammonium förenas med klor och bildar monokloramin som sedan i sin tur reagerar med 
salicylat. Då bildas 5-aminosalicylat som oxideras i närvaro av nitroprussid (katalysator) och 
bildar en blåfärgad förening. Den blå färgen maskeras av gul överskottsfärg och ger en grön 
färg. Våglängd vid analys är 655nm.  
 
Interferenser: 
Sura eller basiska prov, justera till pH ~7 
Fe, justera nollprov med samma halt 
Grumlighet, färg, ger för höga värden 
 
 
 
 
2. Analys av PO4

3--P med askorbinmetoden. 0-2,50 mg/l PO4
3--P 

 
Från mätglaset med ingående vatten togs delprover ut med hjälp av en pipett. Två prover 
preparerades genom att 5 ml avloppsvatten och 5 ml destillerat vatten tillfördes vardera 
analysbehållaren. Till den ena tillsattes en reagenskudde, PhosVer 3, medan det andra 
utgjorde nollprovet. Efter två minuter analyserades proven. Spädningen av avloppsvattnet 
gjordes för att ingående halter i vattnet överskred analysintervallet i spektrofotometern. 
 
Ortofosfatjoner reagerar med molybdat i sur miljö och bildar fosfomolybdatkomplex. 
Askorbinsyra reducerar sedan komplexet vilket skapar det intensivt färgade komplexet 
molybdenblått. 
 
Interferenser: 
Mkt grumliga prover 
Cu 10 mg/l 
Fe 50mg/l 
Starkt buffrade prover 
Kiselsyra 50mg/l 
Silikater 10mg/l 
Arsenater, svavelväte, extrema pH 
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Bilaga B 
 
Rådata från försöksomgång 3 
 
2,7 m3/h IN UT Reduktion Red % Q 
11-aug 13 1 12 90 2,5 
16-aug 16 2 13 86 2,7 
18-aug 17 3 15 85 2,7 

      
5 m3/h      
24-jun 16 8 8 52 5 
28-jun 20 12 8 41 5 
30-jun 24 13 10 44 5,1 
04-jul 22 14 8 35 5,1 
05-jul 21 14 7 33 5 
07-jul 22 12 10 44 5,2 

      
7,5 m3/h      
19-aug 15 8 7 47 7,7 
22-aug 19 10 10 49 7,1 
30-aug 17 10 7 42 7,5 
31-aug 17 8 9 54 7,3 
01-sep 17 8 9 56 7,5 
02-sep 17 8 9 50 7,3 
05-sep 19 9 10 52 7,1 

      
10 m3/h      
06-sep 18 9 9 48 10,1 
07-sep 18 10 8 44 9,8 
08-sep 17 9 9 50 9,5 
09-sep 20 10 10 50 9,7 
12-sep 20 11 9 45 9,2 
13-sep 22 13 9 41 10,3 
14-sep 20 13 7 35 10,4 
15-sep 21 13 9 41 10,3 
16-sep 21 15 6 30 10,3 

 
Kompletterande försök: 
 
5,2 m3/h      

03-okt 27 18 9 33 5,3 
04-okt 25 12 13 52 5,1 
05-okt 27 15 12 44 5,2 
06-okt 26 12 14 54 5,2 
07-okt 25 11 14 56 5,2 
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Bilaga C 
 
Förslag till fortsatt arbete 
 
En sak som hamnat i fokus när det gäller att gå vidare med utvecklingen av nitrifikation i ett 
dynamiskt sandfilter är lufttillförseln  och hur den kan utvecklas för att bättre sprida luften till 
alla delar av bärarmaterialet.  
 
För att förbättra syretillförseln i filtret presenteras kortfattat en idé till en ny luftningsanord-
ning. Eftersom vattnet tillförs filtret med hjälp av en dränkbar matarpump skulle denna kunna 
användas för att också syresätta vattnet. Det undertryck som skapas när vattnet sugs in i 
pumpen skulle kunna utnyttjas för att suga in luften. Ett rör som monteras framför pumpen 
fungerar som ejektor och luft sugs in i pumpen och slås sönder. En pump som jobbar med 
högt varvtal är troligen att föredra för att luften ska bilda så små bubblor som möjligt. Luften 
kan också tillföras som processluft och fördelas i vattnet via en dysa. Antingen kan dysan 
placeras framför pumpen som ovan, eller direkt på inloppsröret någonstans mellan 
matarpumpen och filtret. 
 
En annan idé som kommit upp under arbetets gång är att syresätta vattnet på ett något mer 
naturligt sätt, liknande den syresättning som sker i ett vattenfall. När det renade vattnet föll 
från filtrets uppsamlingskärl och de 6 metrarna genom utloppsröret till markplanet igen ökade 
syrehalten i vattnet från runt 3 till 7 mg/l. Det var inte någon avancerad anordning utan bara 
ett vanligt tretumsrör, så en mer genomtänkt konstruktion som skapar mycket turbulens, där 
vatten får strila igenom hål och falla neråt borde kunna syresätta vattnet ännu bättre. Detta sätt 
kräver dock extra pumpkraft men det kanske räcker med att pumpa vattnet ytterliggare ett par 
meter. Eftersom vattnet redan pumpas 6 meter upp så kräver några meter extra pumphöjd inte 
så enormt mycket extra pumparbete.  
 
 


