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Sammanfattning 
Vatten som har förorenats genom att det passerat genom en deponi kallas för lakvatten. Detta 
vatten behöver tas omhand för att undvika negativ påverkan på miljön. Lakvattnets karaktär 
beror till stor del på vilken typ av avfall som har deponerats. 

Deponin Tippa ska ta fram ett förslag på lokalt omhändertagande av sitt lakvatten. Tippas 
lakvatten har karaktäriserats utifrån 11 provtagningar tagna år 2009. Analysresultaten visar att 
de föroreningar som överskrider satta riktvärden är; organiskt material i form av BOD och 
COD, kväve i form av ammonium och totalkväve samt metallerna järn och koppar. 

För att kunna utforma en reningsprocess som skulle kunna hantera dessa föroreningar har en 
litteraturstudie utförts som ska ligga till grund för bedömning av vilken/vilka tekniker som 
lämpar sig för Tippas förutsättningar. Litteraturstudien består av en sammanställning av de 
konventionella reningstekniker som används för rening av lakvatten och driftserfarenheter 
samt processbeskrivningar från 18 Svenska deponier. Med litteraturstudien som grund har en 
kombination av teknikerna SBR (öppen) och Sandfilter bedömts som de bäst lämpade 
alternativen i en reningsprocess för Tippas lakvattensituation.  

Reningsprocessen är uppdelad i fyra efter varandra följande zoner. Zon 1 är ett 
utjämningsmagasin dimensionerat för att kunna hålla vattenvolymer motsvarande två 
månaders medelflöde. I Zon 2 sker luftning med fyra stycken ytluftare, och den har 
dimensionerats efter modellen för en totalomblandad tankreaktor. I Zon 3 tillsätts metanol 
vilket främjar denitrifikation, och vattnet leds slutligen till Zon 4 vilket är en sandfilterbädd 
dimensionerad efter nödvändig filterkapacitet för att klara lakvattenflödet.  

Investeringskostnaderna för reningsprocessen uppskattas till 13,4 Mkr. Till detta kommer 
driftskostnader som uppskattas ligga kring 0,4 Mkr per år.  
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Abstract 
Water that has been contaminated by passing through a landfill is called leachate. This water 
needs to be treated to avoid negative environmental effects on the surrounding area. The 
composition of the leachate varies widely depending on the type of waste deposited in the 
landfill.  

The landfill Tippa is making plans for a process to treat its leachate locally. Tippas leachate 
has been characterized through 11 leachate samples collected throughout the year 2009. The 
results from analyzing the leachate show that the contaminants that exceed the recommended 
limits are; organic matter as BOD and COD, nitrogen as Ammonia and total nitrogen, as well 
as iron and copper. 

A summary of conventional technology for wastewater treatment has been made with 
information from various literary sources. Together with a summary of process descriptions 
for the leachate treatment from 18 Swedish landfills this constitutes a basis of reference for 
how to design a process best suited for Tippa. Through a process of selection, a modified 
version of SBR and Sand filtration have been selected as the most suitable technologies for 
local leachate treatment.  

The process consists of four sequent zones. Zone 1 is a storage basin that can hold volumes of 
up to two months worth of average flow. Zone 2 is aerated through four surface aerators and 
has been designed after the model for a continuously stirred tank reactor. In Zone 3 methanol 
is added to promote denitrification. Zone 4 is a sand filter that has been designed based on the 
required filter capacity.  

The investments costs for this process have been estimated to 13,4 Mkr, and operation costs to 
0,4 Mkr per year. 
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2. Inledning 
En spridning av de föroreningar som lagras i deponier kan orsaka störningar i den omgivande 
miljön. Föroreningarna som transporteras från deponin kan i princip vara fast avfall eller 
partiklar, såväl som föroreningar i gasfas eller lösta i vatten . Föroreningar transporteras dock 
huvudsakligen ut från deponier med vatten som infiltrerat deponikroppen, vilket ger upphov 
till så kallat lakvatten. Uppsamling och rening av detta vatten är därför nödvändigt för att 
undvika negativ påverkan på miljön.  

2.1. Syfte 
Syftet med denna rapport är att ta fram ett underlag för utvärdering av miljötekniska lösningar 
för omhändertagande av lakvatten för den teoretiska avfallsanläggningen Tippa, samt föreslå 
en möjlig utformning för en reningsprocess efter anläggningens förutsättningar. 

En beskrivning av förutsättningarna på Tippa, tillsammans med två litteraturstudier, ska lägga 
grunden för en utvärdering av miljötekniska lösningar som passar anläggningen i ett teoretiskt 
perspektiv utifrån rådande förhållanden år 2009. Litteraturstudierna innefattar en 
sammanställning av konventionella reningstekniker med processbeskrivning och 
kostnadsuppskattningar, samt driftserfarenheter, utsläppsvärden och kostnadsuppskattningar 
från 18 stycken Svenska deponier. 

Materialet från litteraturstudierna ligger till grund för en systematisk sållning där teknikerna 
utvärderas med ett poängbaserat system för att ge oss en uppfattning om vilka reningstekniker 
som vi anser vara relevanta för Tippa. En eller flera tekniker kommer sedan att läggas fram 
som ett lösningsförslag för hur lakvattnet kan omhändertas. Detta lösningsförslag kommer att 
innefatta en dimensionering av anläggningen, samt kostnadsuppskattningar.  

2.2. Disposition 
Rapporten är uppdelad i åtta huvudkapitel.  

• Kapitel 3. Bakgrund. Den rådande situationen vid Tippa avfallsanläggning beskrivs. 
Vattenflöden över området sammanställs, karaktärisering av sammansättningen hos 
lakvattnet samt en beskrivning av REVAQ-certifiering. 

• Kapitel 4. Reningstekniker. De konventionella reningsteknikerna beskrivs och 
placeras under rubrikerna Biologisk rening samt Fysikalisk- och kemisk rening. 

• Kapitel 5. Lakvattenrening vid Svenska deponier. 18 Svenska deponier beskrivs 
utifrån reningsprocess, driftserfarenheter samt kostnader i den mån information har 
varit tillgänglig. 

• Kapitel 6. Utvärdering av reningstekniker. En poängbaserad sållning utifrån 
information från de föreliggande kapitlen.  

• Kapitel 7. Lösningsförslag. Motivering av lösningsförslaget. Beskrivningen innehåller 
dimensionering, kostnadsuppskattning samt placering på deponiområdet.  

• Kapitel 8. Diskussion. Diskussioner kring lösningsförslaget, felkällor, antaganden och 
osäkerheter.    
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3. Bakgrund 
Tippa har en historia av deponering sedan 1958 och har en deponikropp av 33 hektar. 
Ytterligare anläggningsyta utgörs av bl.a. hårdgjorda ytor som sorteringsytor, kontors- och 
personalbyggnader och omlastningsytor. Den största delen avfall som deponerats är 
hushållsavfall, medräknat grovavfall, bygg- och rivningsavfall, industriavfall samt slam från 
avloppsreningsverk. Deponeringen på Tippa har helt upphört sedan 2008 och en sluttäckning 
initierades 2007 på den äldre delen av deponin. På grund av liten dokumentation av 
avfallstypen som har deponerats fram till 1995 förväntas det vara stor variation i avfallets 
sammansättning i den norra, äldre delen av deponin. Lakvattenproduktionen från den äldre 
delen av deponin minskas dock markant varefter sluttäckningen fortskrider.   

Deponin kan delas upp i två delar; den äldre, norra delen som har varit i bruk sedan 
verksamhetens start, och den södra delen där deponering har skett sedan 1995 fram till och 
med 2008. De båda områdena befinner sig i en anaerob fas med skillnaden att det i den södra 
delen fortfarande sker en bildning av metangas. 

Deponin ligger i ett område där höjderna främst består av framträngande berggrund av gnejs. I 
övrigt täcks marken av en sandig typ av morän och i de låga partierna även sediment. 
Inträngning av grundvatten sker i både berggrund och morän, och förväntas ha en avrinning 
som följer den av ytvattnet – norr samt västlig riktning. Vattenmängden som tas om hand och 
för tillfället avleds till det kommunala reningsverket uppgår till ca 157 000 m3/år. 
Årsmedelnederbörden i Sverige för 2009 uppskattades av SMHI till 695 l/m2 och den totala 
evapotranspirationen för mark med växtlighet i Sverige är 85 %. (SMHI, 2011) Detta medför 
att den maximalt förväntade lakvattenbildningen över deponikroppen uppgår till 34 402 m3/år 
utan hänsyn till täckning av deponin. 

Lakvattenmängderna förväntas dock minska drastiskt på grund av att mindre vatten kan 
tränga in i deponin varefter sluttäckningen fortgår. Det täckande skiktet ger upphov till en 
lakvattenproduktion som högst bör uppgå till 50 l/(m2, år) enligt deponiförordningen men har 
efter egna erfarenheter visat sig släppa igenom endast 5 l/(m2, år). Diagram 1 är framtaget av 
Citres AB och visar hur lakvattenproduktionen förväntas minska efter initierad sluttäckning år 
2007, enligt deponiförordningen och av egna erfarenheter från anläggningen. (Serti, 2011) 

 
Diagram 1. Lakvattenminskning efter planerad sluttäckning (Serti, 2011) 
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Enligt Diagram 1 framgår det att lakvattenproduktionen år 2012 kommer att uppgå till en 
storlek runt 24 000 m3. Det totala flödet som omhändertas kommer med tiden att till allt större 
del bestå av ytvattenavrinning från täckta deponiytor. Vid minskad infiltration av vatten i 
deponin kan halterna av lättlösliga ämnen som klorider förväntas öka i lakvattenflödet på 
grund av att de inte endast är löslighetsyrda. Däremot förväntas inte metallkoncentrationen 
öka proportionellt med minskad infiltration på grund av att lösligheten styrs av ett 
jämviktsförhållande. (VafabMiljö, 2008) 

3.1. Lakvattenkaraktärisering 
Karaktäriseringen av Tippas lakvatten som har gjorts är baserad på 11 provtagningar från år 
2009 tagna i den damm där yt- och lakvatten samlas. Analyserna är jämförda medelvärden för 
deponier i Sverige hämtade från Avfall Sveriges rapport D2007:7 (Avfall Sverige, 2007). 
Värdena redovisas i Tabell 1 i egenskap av minimi-, medel- och maxvärde tillsammans med 
riktvärde och medelvärden från andra deponier.  

Tabell 1. Lakvattenkaraktärisering Tippa 2009 

 
 

Parameter 

 
 

Enhet 

 
 

Min 

 
 

Medel 

 
 

Max 

 
 

Riktvärde 

Medel 
Sverige 

Lakvatten 

pH  6,8 7,44 8,2 - - 

Konduktivitet mS/m 337 380 419 - - 

COD-Cr  mg/l 250 312 560 200 604 

BOD-7  mg/l 6,1 18,3 38 10 30 

Tot-N mg/l 120 157 184 75 270 

NH4-N mg/l 92 140 180 25 - 

Tot-P  mg/l 0,33 0,59 0,9 0,3 - 

Fe mg/l 1,1 9,4 32 5 - 

Cu µg/l <5 13,5 44 5 10 
 

Lakvattnet som uppkommer vid Tippa har en BOD/COD-kvot på 0,059. BOD/COD-kvoten 
används för att fastställa hur svårnedbrytbart det organiska materialet i lakvattnet är. Kvoter < 
0,1 kännetecknar ett svårnedbrytbart lakvatten, och > 0,5 ett lättnedbrytbart lakvattnen. Detta 
indikerar att det organiska materialet i lakvattnet är av svårnedbrytbar karaktär. 
(Naturvårdverket, 2008; Serti, 2011) 

• COD – Chemical Oxygen Demand, används för att mäta den totala mängden 
syreförbrukande organiska ämnen vid fullständig kemisk nedbrytning i ett vatten.  
 

• BOD-7 – Biochemical Oxygen Demand-7 days, används för att mäta mängden syre 
som förbrukas i vattnet vid biologisk nedbrytning av organiska ämnen. BOD-7 ger ett 
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ungefärligt mått på förekomsten av både organiska föroreningar och även mängden 
mikroorganismer som utför nedbrytning.  
 

• NH4-N – Ammonium, används av många växter som kvävekälla vid cellsyntesen. 
Genom nitrifikation omvandlas ammonium till nitrat. Ammonium kan bidra till 
övergödning och är svagt sur vilket även bidrar till försurning av sjöar och vattendrag.  
 

• N-tot – Totalkväve, innefattar alla typer av kväveföreningar 
 

• P-tot – Totalfosfor, innefattar alla typer av fosforföreningar. Fosfor är ett närsalt som 
är nödvändigt för alla levande celler. Fosforutsläpp är den främsta orsaken till 
övergödning i sjöar och vattendrag. 

Av Tabell 1 framgår att de största utmaningarna ligger i reduktionen av kväve, både i form av 
ammonium och även den totala kvävekoncentrationen. Det framgår även att järn och koppar 
ligger på sådana nivåer att en kraftig reduktion är nödvändig innan utsläpp. Av jämförelsen 
med medelvärdet för andra svenska deponier kan slutsatsen dras att Tippa ligger under 
medelvärdet i samtliga fall, med undantag för koppar (som dock inte avviker nämnvärt). Även 
halten totalfosfor ligger över det satta riktvärdet.  

3.2. REVAQ – Återvunnen växtnäring 
Ett lokalt omhändertagande av lakvatten på Tippa har bl.a. blivit aktuellt i och med att det 
kommunala reningsverket som i dagsläget mottar lakvattnet önskar att bli REVAQ-certifierat. 
Slammet från reningsverket skulle vid en certifiering kunna saluföras för spridning på 
åkermark. 

REVAQ är ett certifieringssystem framtaget av LRF tillsammans med Svenskt Vatten, 
Lantmännen och Svensk Dagligvaruhandel, för att möta riksstadsbeslutet om en hållbar 
återföring av fosfor till jordbruksmark genom tillvaratagande av slam från reningsverk (LRF, 
2010). Fosformineral innehåller på geologiska vägar olika halter av kadmium. Den stora 
globala efterfrågan av fosformineral har dock medfört att brytning av mineral med höga halter 
kadmium ökar, vilket i sin tur leder till ökat inflöde av kadmium i ekosystemet (LRF, 2010). 
För att minska tillförseln av kadmium i ekosystemet, samt av anledningen att brytvärd 
fosformineral är en begränsad råvara(Svenskt vatten, 2010), är det av värde att kunna 
omhänderta den fosfor som är bunden i slammet från reningsverk. Slammet som produceras 
vid reningsverken kan REVAQ-certifieras genom fastställda krav. Systemet har även syftet att 
ge skäl till förbättring av slamkvaliteten genom uppströmsarbete, vilket innebär att man 
lokaliserar och minimerar källor till utsläpp av miljöfarliga ämnen till avloppsvattnet (LRF, 
2010). 

Lakvatten har en komplex sammansättning som varierar beroende av vilken typ av avfall som 
har deponerats. Detta gör det svårt att forma entydiga riktlinjer som lämpas efter 
lakvattenhantering. Enligt det nuvarande regelverket, som är under en remissomgång fr.o.m. 
2010-06-29, krävs ett beslut om bortkoppling av lakvatten med en fastställd tidsplan för att 
reningsverket ska kunna certifieras. Endast vid undantagsfall när kompletterande reningssteg 
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och analyser som visar att vattnet är harmlöst, enligt REVAQ, har inrättas kan lakvattnet 
fortsätta vara anslutet till reningsverket. (Svenskt vatten, 2009) 

Nedanstående riktlinjer för REVAQ-certifiering vid sådana undantagsfall är kopierade ur 
dokumentet Regler för certifieringssystemet REVAQ – återvunnen växtnäring, Utgåva 2.1, 
2011-02-07. Om lakvattnet även fortsättningsvis ska vara anslutet till reningsverket ska det 
undergå rening och nedanstående villkor ska vara uppfyllda:  

”1. Det avfall som deponerats ska redovisas. Lakvattnet ska karaktäriseras med relevanta 
metoder. Lakvattnets sammansättning och typ av avfall som deponerats bestämmer val av 
behandlingsprocess. Behandlingsprocessen ska vara särskilt utformad för att avskilja ämnen 
som kan hamna i slammet.  
2. Typ av behandlingsprocess ska redovisas. Ett egenkontrollprogram ska finnas för upp-
följning av reningsanläggningen så att det dokumenteras att förväntad funktion uppnås. 
3. Det renade lakvattnet ska karaktäriseras med relevanta biologiska testmetoder för akut-
toxicitet, bioackumulerbarhet och hormonstörande egenskaper. Yttrande över resultatet av 
biologiska tester ska göras av sakkunnig med kompetens inom ekotoxikologi. I yttrandet ska 
det göras en bedömning av om anslutning av lakvatten i det aktuella fallet kan vara 
acceptabelt.”  

Cecilia Larsson har som slutsats i sin rapport Lakvattenproblematik vid Revaqcertifiering av 
slam – En fallstudie för Atleverket, Örebro, att de flesta avfallsverksamheter kommer att 
frånkopplas kommunala reningsverk med undantag för de som saknar en lämplig recipient. I 
januari 2011 tog emellertid nära en tredjedel av de reningsverk som har REVAQ-certifierats 
fortfarande emot lakvatten från deponiverksamheter. (Larsson, 2011) 

Sammanfattningsvis bedöms det att Tippas lakvatten bör renas lokalt med lämpliga 
reningstekniker på deponiområdet innan avledning till en passande recipient. 

4. Reningstekniker 
Nedan beskrivs flertalet av de konventionella reningstekniker som används vid vattenrening i 
Sverige. Teknikerna beskrivs efter Biologiska-, samt Kemiska- och fysikaliska egenskaper. 

4.1. Biologisk rening 
Biologisk rening av organiskt material sker genom att mikroorganismer som bakterier, 
svampar eller protozoer bryter ned och utnyttjar det organiska materialet för sin cellsyntes 
(Persson et al, 2005). Reningsgraden är beroende av hur svårnedbrytbara de organiska 
föreningarna som finns i vattnet är. Lakvatten har vanligen en karaktär med låg BOD/COD-
kvot vilket innebär att det har en stor andel svårnedbrytbart organiskt material. Detta medför 
att en COD-reduktion vanligtvis inte kan förväntas överstiga 30-40 % (Naturvårdsverket, 
1993). Vid mikroorganismernas cellsyntes krävs även tillgång till närsalter som kväve och 
fosfor, viss assimilation sker av dessa ämnen vilket har till följd att ämnena ansamlas i 
biomassan. Fosforhalten är i regel låg i lakvatten, vilket också är fallet för Tippas lakvatten. 
Den fördelaktiga fördelningen mellan organiskt material och närsalter skiljer sig något mellan 
reningstekniker, YARA International AB har gett rekommendationer om ett förhållande enligt 
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BOD7: N: P = 100: 0,8: 0,2 för luftade dammar och BOD7: N: P = 100: 4,0: 0,5 för 
aktivslamprocesser. (Bonde, 2007) Kolet i det förbrukade organiska materialet lämnar 
systemet som koldioxid (CO2) vid bakteriernas respiration. Fritt organiskt material bryts ned 
av frisimmande bakterier, dessa bakterier är mycket små och bildar ett slam som inte 
sedimenterar. De frisimmande bakterierna är grunden för den organiska nedbrytningen. För 
att få ytterligare nedbrytning och ett slam av den kvalitet som sedimenterar krävs andra 
mikrodjur – encelliga och flercelliga som intar föda både som frisimmande bakterier och 
partikulärt organiskt material. Mikrodjuren har en långsammare tillväxt än de frisimmande 
bakterierna, och för att erhålla en fördelaktig mängd av dessa djur i en process krävs en hög 
slamålder. De biologiska nedbrytningsprocesserna delas upp mellan luftade processer 
(aeroba) och oluftade processer (anoxiska eller anaeroba). (Persson et al, 2005) 

En aerob process sker i närvaro av fritt syre. Stora organiska molekyler bryts ned till mindre 
föreningar som i sin tur, som tidigare nämnts, kan brytas ned till koldioxid och vatten. 
Energiutbytet är gynnsamt vilket medför större mängd biomassa än i en anaerob process. 
Biomassan måste omhändertas som slam. En fördel med aeroba processer är att de sker snabbt 
med avseende på bakterietillväxt och nedbrytning av organiskt material i jämförelse med 
anaeroba processer (Naturvårdsverket, 1998). Ytterligare en fördelaktig reduktion som kan 
erhållas av bakterier i en aerob miljö är reduktionen av ammoniumkväve genom nitrifikation. 
Nitrifikationen sker då bakterier av släktet Nitrosomonas oxiderar ammoniumkväve till nitrit. 
Detta följs av ytterligare en oxidation där bakterier av släktet Nitrobacter omvandlar nitrit till 
nitrat. Dessa bakteriesläkten har en långsam tillväxt vilket kräver att slamåldern är hög för en 
tillräcklig mängd bakterier i vattnet. Även utan ett efterföljande denitrifikationssteg är det 
fördelaktigt att omvandla ammoniumkväve till nitrat på grund av att det har en lägre 
miljöpåverkan. Detta eftersom oxidationen är syreförbrukande, vilken i fallet att den istället 
skedde i recipienten skulle kunna skapa syrebrist (Naturvårdsverket, 1998). Nitrifikationen 
visas i sina två steg i reaktionerna nedan. (Naturvårdsverket, 1993) 

2𝑁𝐻4+ + 3𝑂2  2𝑁𝑂2− + 4𝐻+ + 2𝐻2𝑂  (1) 

2𝑁𝑂2− + 𝑂2  2𝑁𝑂3−  (2) 

Ammoniumkväve kan brytas ned fullständigt till kvävgas genom nitrifikation följt av 
denitrifikation. Denitrifikation sker i frånvaro av fritt syre i vattnet, vattenförhållandet kallas 
anoxiskt när bakterierna istället måste utnyttja det syre som är bundet i det fria nitratet för sin 
respiration. Som tidigare nämnts utnyttjas organiska föreningar för bakteriernas cellsyntes, 
därför är tillgängligheten av lättnedbrytbara kolföreningar en förutsättning för denitrifikation. 
Resultatet av denitrifikationsprocessen blir att kvävet lämnar systemet i form av kvävgas. 
(Naturvårdsverket, 1993) Denitrifikation redovisas i reaktionen nedan. (Persson et al, 2005) 

𝑂𝑟𝑔.𝑚𝑡𝑟𝑙 + 2𝑁𝑂3− + 𝐻2𝑂 → 2,5𝐶𝑂2 + 2𝑂𝐻− + 𝑁2 

Den anaeroba nedbrytningen av organiskt material skiljer sig från den aeroba och anoxiska i 
det att den verkar i total frånvaro av tillgängligt syre. Slutprodukten i processen är koldioxid 
och energirik metangas. Det ger möjligheten att utvinna energi från nedbrytningen, vilket t.ex. 
kan användas för att minska driftskostnaderna för reningsanläggningen. De anaeroba 

http://www.pluggakuten.se/index2.php?page=math&argument=\rightleftharpoons �
http://www.pluggakuten.se/index2.php?page=math&argument=\rightleftharpoons �
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bakterierna har en markant lägre tillväxt än de aeroba, och visar även en större känslighet för 
variationer i vattnets sammansättning. Anaerob nedbrytning har i jämförelse med aerob 
nedbrytning en låg reningsgrad gällande organiskt material och kombineras därför ofta 
omfattande med andra reningstekniker. Ytterligare en nackdel är att ammoniumkväve inte 
reduceras vid anaerob nedbrytning. (Naturvårdsverket, 1998) 

Biofilmsprocesser bygger på att mikroorganismer växer till sig på en fast bärarkropp 
(suspenderad biofilmsprocess) eller på en fast yta (t.ex. biorotor, biotorn) istället för att 
mikroorganismerna hålls fritt i vattnet som i fallet hos t.ex. konventionella luftade dammar, 
aktivslamprocesser och SBR-anläggningar. Fördelar med biofilmsprocesser är att de är 
chocktåliga. I händelse av en kortvarig förgiftning av vattnet kan snabb återhämtning ske då 
endast det övre bakterielagret i filmen blir utsatt för gifter och dör, samt att hög slamålder 
erhålls då bärarkropparna kvarhålls i systemet. Nackdelar vid suspenderade biofilmsprocesser 
är bland annat kostnaden av bärarmaterialet samt en ökad kostnad för luftning, både av 
egenskapen som omrörning av bärarkropparna och även att det krävs högre koncentration fritt 
syre i vattnet. Slammet som uppkommer nöts bort aningen av andra fyllkroppar eller av flödet 
som passerar biofilmen. Det är därför viktigt med ett tillräckligt flöde när biotorn och 
biobäddar används för att undvika igensättning. (Persson et al, 2005; Naturvårdsverket 1998)  

4.1.1. Luftad damm 
Luftad damm är den vanligaste reningsmetoden för lakvatten i Sverige. Den främsta 
reduceringen i en luftad damm sker för BOD och oxidation av ammoniumkväve till nitrat. 
Viss reduktion av COD och metaller kommer även att förekomma. 

Tekniken för rening i luftad damm är väldigt enkel. Lakvatten samlas i en damm och syresätts 
av luftare för att skapa ett aerobt vattenförhållande. Luftarna kan antingen vara av typen 
ytluftare eller bottenluftare. Ytluftaren har fördelen att underhåll vid igensättning förenklas, 
däremot kan en bottenluftare ge tillräcklig syresättning för en djupare damm. Den luftade 
dammen tätas i botten samt sidorna av dammen för att förhindra utsläpp av lakvatten, eller 
tillrinning av grundvatten vilket skulle försämra reningen genom utspädning. Detta på grund 
av att reningsgraden förhåller sig procentuellt till koncentrationen av föroreningar. För att 
garantera att allt vatten som passerar genom dammen har samma uppehållstid kan styrskärmar 
användas. Genom styrskärmar kan den luftade dammen även modifieras så att den har både 
luftade och oluftade partier, vilket främjar nitrifikation och denitrifikation (Naturvårdsverket, 
2008). 

Reduktionen av organiskt material sker genom aerob nedbrytning. Tillförsel av luft är även en 
förutsättning för att mikroorganismerna i vattnet ska kunna oxidera ammoniumkväve genom 
nitrifikation. Ammoniakavgång till luften har diskuterats som en trolig ytterligare anledning 
till ammoniumreduktion (Naturvårdsverket, 1993). Laborativa försök och provtagningar i 
luftade dammar har dock visat att ammoniakstrippning sker i relativt begränsad omfattning, 
trots högt pH (RVF, 2003). Man har kunnat se att metaller oxideras i luftade dammar, och 
framför allt en tendens hos järn och mangan till detta. Oxidationen medför att 
metallhydroxiderna fälls ut och sedimenterar i bottenslammet. (Naturvårdsverket, 1993) 
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Metoden har måttligt energibehov för luftning, men låga investerings- och driftskostnader i 
övrigt. (Avfallsverige, 2006) 

4.1.2. Aktivslamprocess 
Aktivslamprocessen är den idag vanligast använda metoden för biologisk rening i 
avloppsreningsverk (Carlsson & Hallin, 2003). Processen utformades ursprungligen för att 
avskilja organiskt material, men används idag även för reduktion av kväve och fosfor. 
Nedbrytningen sker aerobt vilket innebär att de ämnen som reduceras i en aktivslamprocess är 
desamma som för en luftad damm. 

Anläggningen utgörs i sin enklaste form av två skilda dammar i serie. Den första dammen är 
luftad där mikroorganismer bryter ner organiskt material i det inkommande vattnet. Luftflödet 
behövs för att tillgodose mikroorganismernas syrebehov och håller samtidigt slammet i 
suspension. I den andra dammen avskiljs det aktiva slammet från vattnet genom 
sedimentation och pumpas därefter tillbaka till den första, luftade, bassängen. Detta så kallade 
returslamflöde gör att mikroorganismerna får en längre uppehållstid i processen än vad vattnet 
har. På grund av mikroorganismernas ständiga tillväxt pumpas även en bråkdel av slammet ut 
från processen för att hålla en konstant slamhalt i bassängerna. Slamproduktionen blir hög då 
nedbrytningen inte alltid hinner gå i flera steg (frisimmande bakterier – encelliga djur - 
flercelliga djur), vilket är beroende den korta uppehållstiden. För att erhålla en lämplig 
slamålder krävs det därför att man recirkulerar slam från sedimenteringssteget tillbaka till 
luftningssteget. (Persson et al, 2005; Naturvårdsverket 1998) 

Metoden har högre investerings och driftkostnader än den luftade dammen, eftersom 
kraftigare luftning, återpumpning av slam och ett efterföljande sedimenteringssteg krävs. 
(Persson et al, 2005) 

4.1.3. SBR 
SBR tekniken (Sequencing batch reactor) är en typ av aktivslamprocess som innefattar både 
aerob och anoxisk nedbrytning. Nedbrytningen sker i samma tank vid olika cykler som varar 
runt 4-8 timmar. Reningsgraden är störts för ammoniumkväve och BOD, men det sker även 
viss reduktion av COD och metaller. Vid VafabMiljö:s SBR-anläggningar i Norsa och Isätra 
har en totalkvävereduktion mellan 60-< 85 % och en BOD7-reduktion mellan 50-65 % 
uppmätts. (VafabMiljö, 2008) 

Den första fasen i processen börjar med att vattnet tillförs tanken, varpå luftning genom 
membranluftare i botten startas. Luftningen initierar den aeroba nedbrytningen av organiskt 
material samt nitrifikation av ammoniumkväve. I likhet med en luftad damm oxideras även 
metaller under luftningssteget som fälls ut och sedimenterar med slammet. Denitrifikation 
påbörjas i den andra fasen då luftningen avbryts, varpå ett anoxiskt vattentillstånd upprättas. 
På grund av att karaktären hos lakvatten ofta är den att ammoniumkväve finns i överskott i 
förhållande till BOD tillsätts kolkälla under omrörning för att uppnå fullständig denitrifikation 
(Naturvårdsverket, 2008). Vid en pilotanläggning på Högbytorp uppnåddes höga 
reningsgrader vid en metanoldosering av 0,55 l metanol/m3 lakvatten, vid mer optimal 
utformning förväntas den siffran kunna sänkas till ca 0,3 l/m3 (IVL, 1997). Slutligen kan en 
sista luftning göras för att bryta ned eventuellt överskott av den tillsatta kolkällan. Det renade 
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vatten samt visst överskottsslam töms ur reaktor mellan varje körning. Hög slamålder erhålls 
genom att vid varje körning spara en viss andel slam. Hög aktivitet i slammet speglar den 
korta uppehållstid som krävs vid varje cykel. (Naturvårdsverket, 1993) 

Metoden har måttliga investerings- och driftskostnader och även ett relativt stort energibehov 
(Avfallsverige, 2006). Anläggningen kan utformas i en öppen tappning, där avskilda 
bassänger har aerobt- och anoxiskt vattentillstånd. Genom att tillsätta kolkälla i det anoxiska 
denitrifikationssteget liknas behandlingscykeln den i en SBR-reaktor, med skillnaden att 
reningsprocessen är kontinuerlig.  

4.1.4. Markbaserade växtsystem 
Nedbrytningen sker aerobt och genom upptag av växtlighet. Reduktionen sker främst av 
ammoniumkväve men även viss reduktion av organiskt material, metaller och närsalter. 
(RVF, 2003) 

Den vanligaste metoden för markbaserade växtsystem i Sverige är att en yta förbereds med 
särskilda växter, ofta Salix (pil och vide), för bevattning av lakvattnet, men även befintliga 
skogsytor kan bevattnas. Markytan bör ha en medelgod genomsläpplighet (ett par centimeter 
per timme) för att undvika såväl ytavrinning som allt för stor del infiltration i marken, vilket 
leder till att växterna inte kan tillgodose sig näringsämnen och vatten. På samma sätt måste en 
avvägning göras med avseende på markens lutning. En allt för sluttande markyta (över 10:1) 
kan resultera i ytavrinning samt erosion, medan en allt för plan markyta (50:1) kan resultera i 
pölbildning. En idealisk yta har enligt RVF en lutning mellan 10:1-30:1 när ytan är planerad 
med gräsväxter. Träd tillåter en planare yta på grund av rötternas kanalisering i marken. Till 
skillnad från kväverening som är baserad på mikroorganismers nedbrytning, vilka kräver en 
oxidation av ammonium till nitrat för att utföra denitrifikation, kan växter ta upp både 
ammoniumkväve och nitrater. (RVF, 2003) En lagringsdamm krävs för att kunna hantera 
variationer i vattenflödet, för att undvika att växtligheten dränks vid höga flöden samt lagring 
under de kalla vintermånaderna. På grund av avdunstning och evapotranspiration minskas 
lakvattenvolymen markant under tillväxtsäsongen. (Avfallsverige, 2006) 

Metoden är energi- och resurssnål, möjligheter finns för energiåtervinning i form av avverkad 
energiskog. En nackdel med metoden är att den är ytkrävande och beroende av växtsäsongen. 
(Avfallsverige, 2006) 

4.1.5. Våtmark 
Nedbrytningen sker aerobt, anaerobt och genom upptag av växtligheten.  

Lakvattenbehandling i våtmark är en typ av markbaserat växtsystem vilken kan vara en enkel 
och billig reningsteknik beroende på de naturliga förutsättningar som omhägnar 
avfallsanläggningen. Den främsta reduktionen i våtmark sker av ammoniumkväve och 
organiskt material, men även viss fasthållning av metaller och närsalter. (Naturvårdsverket, 
1998)  

Det finns många olika sätt att anlägga en våtmark och ett flertal växter som kan finnas i 
våtmarken. Man kan i huvudsak dela upp våtmarker mellan rotzonssytem, där lakvattnet 
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perkolerar genom jorden, och andra system där vattnet lämnar våtmarken genom ytavrinning. 
Reningen i rotzonssystem är beroende av växternas rötter som både tillför marken syre och är 
kanalbildande, vilket tillåter lakvattnet att rinna ned i marken. Dessa kanaler kan vid höga 
halter metaller (främst järn och mangan) sättas igen, vilket försämrar genomträngningen av 
lakvatten och skapar en anaerob miljö. I ytskiktet på våtmarken utför bakterier aerob 
nedbrytning av organiskt material samt nitrifikation, medan man har kunnat se att viss del 
oönskade, patogena bakterier filtreras bort i rotzonbädden. (Naturvårdsverket, 1998) Den 
nitrifierandeprocessen gynnas av en vattendjup kring (0,5 -1m) (Naturvårdsverket, 2008). 
Växternas upptag har en sekundär roll för reningen i en våtmark, den största nedbrytningen 
sker av bakterierna. Växterna tillgodoser däremot bakterierna med ytor att fästa vid, det är 
denna ytförstorande effekt som är dess främsta egenskap. Växterna stabiliserar även 
bottensedimentet med sina rotsystem (Strand, 2004). Den denitrifierandeprocessen kräver en 
djup kring (1-2m) för att anaerobt förhållande ska kunna upprättas, samt kolkälla där växterna 
i våtmarken utgör substrat (Naturvårdsverket, 2008). Vid anlagda våtmarker är det därför 
fördelaktigt att vattendjupet varieras för att gynna både nitrifikation och denitrifikation. 
Våtmarken kräver en stor föregående lagringsdamm för att göra det möjligt att hantera 
variationer i vattenflödet. (Avfallsverige, 2006) 

Metoden är energi- och resurssnål men är beroende av växtsäsongen och har ett stort ytbehov. 
(Avfallsverige, 2006) Enligt teoretiska beräkningar är ytbehovet ca 12ha för en våtmark där 
reningsgraden för totalkväve ska uppgå till 70 %, för ett lakvattenflöde på 40 000m3/år med 
ammoniumkoncentrationen 200mg/l. (Förstudie - Lakvattenrening Gryta, 2008) 

4.1.6. Översilning 
Nedbrytningen sker aerobt och genom upptag av växtligheten. Den främsta reduktionen är av 
ammoniumkväve till nitrat, samt viss reduktion av metaller och organiskt material. 

Översilning är en annan typ av markbaserat växtsystem som innebär att man låter orenat 
vatten rinna över en bevuxen, svagt lutande yta. Tekniken är enkel där endast ledningar och 
vattenspridare behövs för tillförsel av vattnet. Marktypen ska vara av det slag som har låg 
genomsläpplighet för att undvika infiltration. Ytterligare krav på marken är att den ska vara 
stabil för att motverka kanalbildning, vilket skulle sänka metodens effektivitet. Vattnet tillförs 
ytan pulsvis för god syresättning, vilket är en förutsättning för att nitrifikation ska ske 
tillfredsställande. (Naturvårdsverket, 1993) I de fall där höga kvävehalter i lakvattnet utgör ett 
problem kan ett översilningsområde, där nitrifikation sker, fungera väl i anslutning till ett 
våtmarksområde anpassat för denitrifikation. (Naturvårdsverket, 2008) 

Metoden är energi- och resurssnål, men med ett stort ytbehov och är beroende av 
växtsäsongen. (Avfallsverige, 2006) 

4.1.7. Biorotor 
Nedbrytningen sker aerobt vilket medför en reduktion av organiska ämnen samt omvandling 
av ammoniumkväve till nitrat när nitrifierande bakterier finns närvarande.  

Biorotorn består av ett bärarmaterial där mikroorganismer växer, som är fäst vid en roterande 
axel. Bärarmaterialet är delvis nedsänkt i en bassäng vilket ger en cyklisk luftning av 
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biofilmen med rotationen. Bärarmaterialet ligger i flera lager vars textur är framtagen för att 
ha mycket yta för att på så sätt skapa en stor kontaktyta mellan vattnet och biofilmen. En 
lagringsbassäng innan biorotorn kan behövas för att kunna hantera variationer i vattenflödet. 
(Persson et al, 2005) 

Metoden har höga investerings- och måttliga driftkostnader, och är relativt ytkrävande. 
(Persson et al, 2005) 

4.1.8. Biotorn 
Nedbrytningen sker aerobt vilket medför reduktion av organiskt material samt omvandling av 
ammoniumkväve till nitrat när nitrifierande bakterier finns närvarande.  

Lakvattnet tillförs i toppen av biotornet och får rinna genom fyllkropparna på vilka 
mikroorganismer växer. Luftning sker antingen med hjälp av kompressorer där luften tillförs 
nedtill, eller genom spontan syresättning när vattnet rinner över bärarkropparna. Problem med 
igensättning kan uppstå när vattnet innehåller höga halter organiska eller oorganiska ämnen. 
För att slam ska lossna från bärarkropparna är det viktigt att flödet är tillräckligt högt. Vid 
låga temperaturer kan det vara svårt att hålla vattnet vid en temperatur som är fördelaktig för 
biologisknedbrytning vilket kan kräva förvärmning av lakvattnet. (Persson et al, 2005; 
Naturvårdsverket, 1998) 

Metoden har höga investerings- och måttliga driftkostnader, och har lågt ytbehov. (Persson et 
al, 2005) 

4.1.9. Suspenderad biofilmsprocess 
Suspenderad biofilmsprocess beskrivs som en utveckling av aktivslamprocess i Kompendium 
i miljöskydd, del 2: Miljöskyddsteknik. Strategier och teknik för ett hållbart miljöskydd genom 
tillförsel av bärarkroppar i vattnet (Persson et al, 2005). Tillförsel av bärarkroppar kan dock 
tillämpas till andra aeroba och anaeroba reningsprocesser där bakterier hålls fritt i vattnet 
under omrörning. Nedbrytningen kan då väljas ske aerobt eller anaerobt. Således kan metoden 
anpassas efter den rening som bäst lämpar sig för vattnet. (Naturvårdsverket, 1993)  

Suspenderad biofilmsprocess är en kombination av en aktivslamprocess, luftad damm eller 
SBR och en biofilmsprocess vid aerob nedbrytning. Istället för att som i de konventionella 
metoderna låta mikroorganismerna hålla till fritt i vattnet, sker tillväxten på en mängd 
bärarkroppar i det luftade steget. Bärarkropparna utgör normalt mellan 45-70 % av den totala 
volymen (VafabMiljö, 2008). Omrörning av bärarkropparna sker genom turbulens av 
luftningen (aerobt) eller mekaniskt tillförd omrörning (anaerobt). Som tidigare nämnts för 
biofilmprocesser nöts slam allt eftersom bort från bärarkropparna av turbulens eller genom 
nötning mot andra bärarkroppar. 

Metoden har när den utformas likt en aktivslamprocess höga investerings- och driftkostnader, 
och ytbehovet är litet. (Persson et al, 2005) 

4.2. Fysikalisk och kemisk rening 
På grund av förhållandevis höga halter av svårnedbrytbart material och metaller i lakvatten är 
biologisk rening i de flesta fall inte tillräcklig. Med anledning av detta är det därför 
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nödvändigt att använda fysikalisk och kemisk rening. I regel är uppstartstiderna för fysikalisk 
och kemisk rening ofta kortare och reningen är lättare att automatisera. Metoderna bygger på 
separation med avseende på fysikaliska egenskaper som kemisk affinitet, kokpunkt och 
ämnens storlek. Reningsprocesserna medför ofta produktion av ett slam eller koncentrat som 
måste tas omhand.  

4.2.1. Indunstning 
Behandling av lakvatten genom indunstning innebär att man värmer vattnet så att flyktiga 
ämnen avgår till gasfas för att sedan kondenseras ut. Detta görs ibland under sänkt tryck för 
att på så sätt sänka koktemperaturen för vattnet. Ur processen kommer ett koncentrat som 
behöver hanteras, samt ett relativt rent kondensat. Avskiljningen har vid försök visat sig god 
för de flesta föroreningar. Vissa flyktiga föreningar kommer dock att förångas under 
processen tillsammans med vattnet, vilket medför att dessa hamnar i kondensatet. 
(Naturvårdsverket, 2008) 

Ett problem vid indunstning av lakvatten är att värmeöverföringsytorna beläggs av olika 
föreningar och ämnen från lakvattnet. Detta leder ofta till att värmeöverföringen avtar och 
systemet som normalt betraktas som kontinuerligt behöver stoppas för rengöring. pH behöver 
regleras och ligga på låga nivåer för att förhindra avdrivning av ammoniak. Det låga pH 
värdet utgör ytterligare en risk i form av korrosion som kan uppstå, ett problem som förvärras 
av kloridhalterna som vanligen finns i lakvatten. (Naturvårdsverket, 1998) 

Koncentratet behöver avvattnas efter processen och går sedan normalt vidare till förbränning 
på grund av det höga föroreningsinnehållet samt den stora andelen organiskt material. 
(Naturvårdsverket, 2008) 

Indunstning kräver ganska hög energiinsats jämfört med flera andra behandlingsmetoder. 
(Naturvårdsverket, 1998) För att tillgodose det höga energibehovet kan tekniken utvecklas 
genom att deponigas används för att försörja systemet. Metoden är kostsam och inte särskilt 
förekommande som reningsteknik för lakvatten. Anledningen till detta ligger i den höga 
behandlingskostnaden och de stora driftsproblemen. (Naturvårdsverket, 2008) 

4.2.2. Kemisk fällning 
Metoden kemisk fällning utnyttjar metallers benägenhet att fällas ut som metallhydroxider vid 
pH-värden i området kring 8-11. Avskiljningsgraden blir hög för metaller och i samband med 
kemisk fällning sker viss COD-reduktion genom medfällning av organisk substans i 
suspenderad och kolloidal form. Kemisk fällning är även en vanlig teknik på 
avloppsreningsverk för att binda löst fosfor i svårlösliga metallhydroxid-fosfat-föreningar som 
sedan avskiljs. (Naturvårdsverket, 1998; Persson et al, 2005) 

Fällningsmedlen består vid metallavskiljning ofta av natriumhydroxid, men även kalciumsalt i 
from av släckt kalk kan användas för detta ändamål. Fällningsmedlet tillsätts under kraftig 
turbulens för att metalljoner och hydroxidjoner skall mötas. Effektiviteten är beroende på 
föroreningskoncentrationen och lämpar sig bäst när lakvattnet inte är alltför utspätt. (Persson 
et al, 2005)  
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På grund av att olika metallhydroxiders löslighet i vattnet är kraftigt pH-beroende kan 
lakvattnets pH-värde behöva justeras för att åstadkomma en optimal fällningsprocess för just 
de metaller som föreligger som viktigast att avskilja från vattnet. För att öka 
sedimenteringsegenskaperna hos metallhydroxiderna tillsätts ett metallsalt, vanligen järn- 
eller aluminiumbaserat, för att på så sätt flocka och bilda fasta föreningar av 
metallhydroxiderna (koagulering). I vissa fall kan även flockningsmedlet utgöras av 
långkedjiga polymerer för att sammanbinda metallhydroxiderna. Flockningsmedlet tillsätts 
under försiktig omrörning för att flockarna inte skall slås sönder. Flockarna av de utfällda 
ämnena avskiljs därefter genom sedimentation. (Persson et al, 2005) 

Tekniken är inte nämnvärt temperaturberoende och energiförbrukningen är låg. 
Driftskostnaderna består till största del av omrörning och kemikaliekostnader. Den 
huvudsakliga kostnaden beror på att slammet som uppkommer efter sedimentation generellt är 
svåravvattnat och behöver på grund av det höga metallinnehållet ofta deponeras. 
(Naturvårdsverket, 1998) 

4.2.3. Adsorption till aktivt kol 
Adsorption kallas den process där ämnen från en flytande fas eller gasfas binds till en fast yta. 
Aktivt kol är ett vanligt adsorptionsmaterial på grund av dess mikroporösa struktur som ger 
upphov till en mycket stora yta. Den främsta reduktionen av föroreningar sker för organiskt 
material; COD, BOD och halogenerade organiska ämnen. (IVL, 2007; Hoyer & Persson) 

Rening med aktivt kol anses vara en lämplig metod i de fall där höga krav på reningsgraden 
för specifika ämnen föreligger. Ett lakvatten innehåller i regel en mängd olika ämnen och en 
stor del ospecificerat organiskt material. Förbrukningen av kol blir därför hög i förhållande till 
den mängd miljöfarligt organiskt material som avskiljs. Detta gör metoden mindre lämplig 
som ensam teknik vid lokal behandling av ett lakvatten. (IVL, 2007) 

Kostnader som är kopplade till behandling genom aktivt kol är investerings- och 
driftskostnader för kolet samt omhändertagandet efter att det aktiva kolet har mättats med 
föroreningar. Detta gör tekniken till relativt kostsam. (IVL, 2007; Hoyer & Persson) 

4.2.4. Jonbytare 
Jonbytare är ofta i industrin kolonner fyllda med jonbytarmassa. Metoden går ut på att fånga 
oönskade joner från en vattenström i jonbytarmassan genom att byta ut dem mot ofarliga 
joner. Jonbytaren drivs av en jämvikt och kan därför avskilja väldigt små koncentrationer av 
joner och därmed ge ett mycket rent vatten. Vid regenerering erhålls ett eluat som lätt kan tas 
om hand. Generellt för alla jonbytare är att ha regenerering innan jonbytarpotentialen har nått 
botten, alltså innan bädden har blivit mättad. Det görs på grund av jämviktsförhållandet, då 
jonbytaren kommer att börja släppa joner efter vilket bädden blir mättad. Jonbytarmassan är 
ofta syntetiskt framställd och består av polymerer med olika funktionella grupper (betecknade 
som R i reaktionsmekanismerna nedan), jonbytarmassan kan delas in i tre huvudgrupper: 
katjonbytarmassa, anjonbytarmassa och kelatjonmassa (Naturvårdsverket, 1997).  

Katjonbytaren har negativt laddade och sura funktionella grupper. Samtliga grupper har väte 
som motjon. Katjonbytaren fångar positivt laddade joner (t.ex. Cu2+ och Ni2+ men även 
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positiva ickemetalljoner) och släpper igenom negativt laddade joner. När katjonbytaren har 
varit i drift en tid och bundit positiva joner förlorar den sin jonbytarpotential och måste 
regenereras. Drifttiden beror på hur stor koncentration av katjoner lakvattnet har samt 
laddningen på jonerna (tvåvärda joner fyller jonbytarmassan dubbelt så snabbt som envärda 
joner). Regenereringen är av samma jämvikt som upptaget, alltså tillsätts stark syra för att 
eluera ut de positiva jonerna och återfå den till sitt ursprungliga tillstånd. 
Reaktionsmekanismen beskrivs nedan nedan(SGF, 1995). Eluatet har ett lågt flöde med hög 
koncentration av positiva joner (Sterner, 2004).    

𝐾𝑎2+ + 𝑅𝐻2 ↔ 𝑅(𝐾𝑎) + 2𝐻+ 

Anjonsbytaren har tvärtemot katjonbytaren positiva och basiska funktionella grupper, och den 
fångar således negativa joner (Sterner, 2004). Anjonbytaren har en marginell eller ingen 
användning inom rapportens avskiljningsområde eftersom metalljoner inte har negativ 
laddning, den kan dock användas för att avskilja cyanidjoner. Regenerering sker genom att 
tillsätta stark bas. Reaktionsmekanismen beskrivs nedan(SGF, 1995). 

𝐴𝑛− + 𝑅(𝑂𝐻) ↔ 𝑅(𝐴𝑛) + 𝑂𝐻− 

De ovanstående jonbytartyperna kallas konventionella jonbytare, de är ofta ospecifika när det 
gäller vilken typ av jon de tar upp. Katjonbytaren tar upp katjoner och anjonbytaren tar upp 
anjoner oavsett vilket grundämne eller sammansatta ämne de tillhör. Kelatjonbytaren är 
specifik i sitt upptag och den kemiska affiniteten är speciellt stark när det gäller tungmetaller. 
Imindiättiksyra är en typ av funktionell grupp som binder kopparjoner med hög affinitet. 
Trots höga koncentrationer av andra katjoner i vattnet föredras kopparjoner (Sterner, 2004).    

4.2.5. Torvfilter 
Rening genom torvfilter sker genom fastläggning, utfällning och jonbyte. Även biologisk 
nedbrytning kan till viss del förekomma. Torven blandas i vissa fall med bergskross. En sådan 
blandning gjordes vid Löt avfallsanläggning där filtret blandades med ett förhållande av 10-15 
vikt-% torv. Metoden lämpar sig som delsteg i en större reningsprocess på grund av att den 
kan göras liten och även att filtret är anpassningsbart. En anpassning av metoden kan innefatta 
att man t.ex. anlägger torvfiltret i en våtmark. Kombinationen utnyttjar såväl filtrering som 
den biologiska nedbrytningen som sker i våtmarken. Syreförbrukande ämnen kan på så sätt 
reduceras med ca 60-70 % och tungmetaller med ca 50 %. (Hoyer & Persson) 

Vid Löt avfallsanläggning gjordes försök med tovfiltrering som delsteg i den lokala 
reningsprocessen. Efter analyser visade det sig ske en ökning av samtliga metaller med 
undantag för bly. Driftsstörningar som dessa kan bero på att metaller som kvicksilver, 
kadmium och zink inte sitter särskilt hårt bundna till torven och därför släpper vid höga 
vattenflöden. Andra orsaker kan vara en urlakning av metaller från bergskrossen som 
blandades med torven. (Hoyer & Persson)  

Investeringskostnaden för ett torvfilter vid rening av lakvatten redovisas ligga omkring 3000 

SEK/m
2
. Den totala reningskostnaden per kubikmeter lakvatten uppskattas till 10-20 SEK/m

3 

(Hoyer & Persson) 
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4.2.6. Sandfilter 
Sandfilter är en effektiv metod för att avskilja partikulära föreningar och ger en reduktion av 
tungmetaller på upp till 80 %. BOD kan reduceras med ca 50 % medan COD avskiljs med ca 
20-30 %. (RVF 1996) 

Lakvattnet behandlas genom att det silas genom en bädd av sand med ett underliggande 
dräneringsskikt. Det är främst partiklar som fastnar i filtret men metaller fälls även ut. Vanligt 
är att det i det övre skiktet av bädden även bildas en biofilm där det sker aerob nedbrytning av 
organiskt material samt nitrifikation. I de djupare delarna av bädden kan det i sin tur ske 
denitrifikation. Spridningen av lakvattnet över sandfiltret ska vara så jämt som möjligt för att 
öka livslängden hos bädden. (Naturvårdsverket, 2008) Bäddtjockleken bör vara omkring 1 m 
och vid behandling av lakvatten bör något finare korn (0,5-4mm) väljas än för behandling av 
avloppsvatten för att få utfällningar av järn så nära ytan som möjligt (RVF 1996) 

Sandfilter används i alla delar av en reningsprocess, som förbehandlning, mellanbehandling 
eller som polersteg. (Naturvårdsverket, 2008) Normalt dimensioneras sandbäddens för en 
medelbelastning på c:a 2,4 - 4,8 m

3
/m

2
,d. (Vigneswaran & Visvanathan, 1995). 

Den största kostnaden i sandfiltrering utgörs av filtermaterialet och är till stor del beroende av 
transportavståndet (RVF, 1996). 

4.2.7. Membranfiltrering 
Användning av membranfiltrering för rening av lakvatten innebär stor flexibilitet i kapacitet 
då anläggningen lätt kan anpassas till högre eller lägre vattenflöden samtidigt som processen 
är stabil och möjliggör snabba och enkla uppstarter och avstängningar. Vid membranfiltrering 
bygger separationen på att man har ett halvgenomsläppligt membran som släpper igenom 
vissa ämnen och håller tillbaka andra. Ytterligare en fördel hos membranprocesser, som är av 
särskild vikt vid rening av lakvatten, är processernas okänslighet för koncentrationsvariationer 
i inmatningen (Hoyer & Persson; Persson et al, 2005) 

4.2.7.1. Omvänd osmos 
När lakvatten behandlas genom omvänd osmos pressas vattnet genom ett semipermeabelt 
membran med liten porstorlek genom vilken andra större ämnen inte kan passera. 
Föroreningarna stannar kvar på ena sidan av membranet, medan vattenmolekylerna pressas 
till den andra sidan. Utan pålagt tryck skulle det ske en utjämning av koncentrationsskillnaden 
över membranet till dess att en jämvikt är uppnådd. Man behöver alltså övervinna det 
osmotiska trycket för att separation skall ske. Det sker en avskiljning av BOD, COD, 
halogenerade organiska föreningar, metaller och salter. (Naturvårdsverket, 1998; Persson et 
al, 2005) 

Denna process har i många fall visat sig vara effektiv med avseende på reduktion av 
lakvattnets innehåll av organiska ämnen. COD-reduktioner på mer än 99 % har rapporterats. 
Metoden är effektiv för behandling av lakvatten från äldre deponier som innehåller höga 
koncentrationer av humusliknande ämnen medan den fungerar sämre för lakvatten från yngre 
deponier som innehåller höga koncentrationer av fettsyror. (Hoyer & Persson; 
Naturvårdsverket, 2008)  
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Den största nackdelen med omvänd osmos är att ett koncentrat bildas. Detta koncentrat måste 
tas om hand om på något sätt, t.ex. genom indunstning eller genom återförsel till deponin. 
Lösningen att återföra koncentratet till deponin är dock kontroversiell då kunskapen om hur 
detta påverkar de mikrobiologiska processerna i soptippen är bristfällig. (Naturvårdsverket, 
2008) 

Andra nackdelar med omvänd osmos processen är att membranerna kan sättas igen, bl.a. på 
grund av utfällning av kalciumkarbonat. Risken för detta kan minimeras genom pH-justering 
före filtreringen. Detta innebär att processen antingen måste byggas i två steg eller att omvänd 
osmossteget måste kompletteras med ett föregående behandlingssteg för att minska 
påfrestningen på membranen. (Naturvårdsverket, 1998). 

Driftskostnader består av att membranen behöver bytas kontinuerligt. Membranet är även 
känsligt för vissa ämnen och höga temperaturer. Detta gör tekniken till en generellt kostsam 
behandlingsmetod. (IVL, 2007) 

4.2.7.2. Nanofiltrering 
På grund av membranens ytladdning sker en mycket god avskiljning av tungmetaller med 
avskiljningar för bly, kadmium, zink, koppar och järn mellan 85- och 99 %. Nanofiltrering har 
en måttlig till god reduktion av COD (56-96%). Det sker även en viss avskiljning av 
ammonium. Ammoniumavskiljningen som ligger mellan 27- 50 % förklaras med att en del av 
ammoniumet antagligen finns bundet i olika komplex. Vid pH 7-8 och en vattentemperatur på 
25 °C finns mer än 98 % av ammoniaken i jonform och kan därför reagera med 
komplexbildande ämnen i den mån dessa återfinns i lakvattnet. Detta ger upphov till 
varierande ammoniumavskiljning mellan olika typer av lakvatten. (Hoyer & Persson) 

Jämfört med omvänd osmos har membranen i nanofiltrering en lösare struktur. Den mer 
genomsläppliga strukturen tillåter ett högre vattenflöde vilket leder till mindre arbetstryck 
som i sin tur ger minskade driftkostnader. Avskiljningsmekanismen hos dessa membran är 
även beroende av ytladdningen. Membranens ytladdning medför att även laddade partiklar 
som är mindre än membranporerna kan hållas emot tillsammans med större neutrala partiklar. 
(Hoyer & Persson) 

Nanofiltrering klarar av en varierande sammansättning hos lakvattnet men har ofta inte 
tillräckligt hög rening som enskild teknik. En förklaring till detta är att nanofiltrering med 
dess lösa struktur har svårt att avskilja monovalenta joner (joner med endast en 
valenselektron). Med anledning av detta kombineras ofta nanofiltrering med biologiska 
reningsprocesser, vilket också minskar påfrestningen på membranet. (Hoyer & Persson). 

På samma sätt som för omvänd osmos består driftskostnader av att membranen behöver bytas 
kontinuerligt. Membranet är även känsligt för vissa ämnen och höga temperaturer. Detta gör 
tekniken till en generellt kostsam behandlingsmetod. (IVL, 2007) 

4.2.7.3. Ultrafiltrering 
Ultrafiltrering har en ännu lösare struktur än den för nanofiltrering vilket innebär att den i 
huvudsak avskiljer större molekyler men också att den klarar ett högre vattenflöde. Ett 
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exempel på hur ultrafiltrering har använts är som en utökning av en process bestående av 
biologisk rening i form av en aktivslamprocess med efterföljande kemisk fällning där 
lakvattnet från den biologiska reningen filtrerades med ultrafilter för att avskilja 
svårsedimenterade ämnen som slam och makromolekyler. Försöket visade att processen hade 
en total reduktion av COD på 73 % varav ultrafiltreringen tillförde en reduktion på 43 % 
(Hoyer & Persson). 

På samma sätt som för omvänd osmos och nanofiltrering består driftskostnader av att 
membranen behöver bytas kontinuerligt. Membranet är även känsligt för vissa ämnen och 
höga temperaturer. Detta gör tekniken till en generellt kostsam behandlingsmetod. (IVL, 
2007) 

4.2.8. Ammoniakstripper 
Ammoniakavdrivning är en metod för avskiljning av ammoniak/ammonium från lakvatten.  
Reningsgrader för ammonium mellan 86- och 95 % har uppnåtts vid försök. Metoden har bl.a. 
använts på Lilla Nyby avfallsanläggning som del i en större reningsprocess.  

Lakvatten innehållande ammonium får interagera med en luftfas där vatten- och luftfasen 
passerar varandra i motsatt riktning i en kolonn (stripper). Genom en första ordningens 
reaktion flyttar sig ammonium från vatten- till luftfasen. Den slutliga reduktionsgraden blir 
därmed beroende av den ingående koncentrationen i lakvattnet. Ammoniaken kan absorberas 
och återvinnas genom att utgående luft sprayas med stark svavelsyra i en kolonn (skrubber). 
Detta ger en slutprodukt av ammoniumsulfat. (Hoyer & Persson) 

Driftskostnader för processen är höga i form av energikostnader och kemikalieåtgång. 
Däremot ges möjligheten att återvinna ammonium ur processen. (Hoyer & Persson) 

4.3. Kombinationer av reningstekniker 
Vid lokal lakvattenrening vid Svenska deponier är det dominerande att reningsprocessen 
utgörs av en kombination av reningstekniker. Lakvatten har ofta en komplex sammansättning 
där rening av flera olika föroreningar krävs. Reningsteknikerna som har nämnts är ofta 
anpassade för att avskilja specifika typer av föroreningar. Med undantag för detta är de 
kostsamma och tekniskt avancerade metoderna indunstning och omvänd osmos, medför det 
att ingen ensam teknik kan rena det lakvatten som produceras vid Tippa på ett önskvärt sätt, 
och det kan därför bli nödvändigt att utforma reningsprocessen efter en kombination av 
reningstekniker. En kort sammanfattning av typiska föroreningar och vilken rening som 
lämpar sig redovisas nedan. 

• Kväve och organiskt material (BOD): Avskiljs i stor utsträckning av biologiska 
reningsmetoder, kvävereduktionen är främst kopplad till huruvida 
nitrifikation/denitrifikaion tillåts ske. Ammoniakstripper avskiljer kväve långtgående. 
Indunstning och omvänd osmos avskiljer båda dessa föroreningar långtgående. 

• Metaller: Avskiljs i stor utsträckning av fysikaliska och kemiska reningstekniker. De 
biologiska reningsteknikerna som har en aktiv luftning har relativt hög reningsgrad av 
metaller. 
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• Svårnedbrytbart organiskt material (COD): Avskiljs i relativt stor utsträckning av 
biologiska reningsmetoder. Indunstning, omvänd osmos och aktivtkol avskiljer COD 
långtgående. 

Den största utmaningen för Tippas lakvatten ligger i ammoniumreduktion samt reduktion av 
metaller. Det blir tydligt att kombinationen som kommer att utgöra Tippas reningsprocess 
både kommer att behöva innefatta biologisk rening och någon form av fysikalisk-, kemisk 
rening. 

5. Lakvattenrening vid Svenska deponier  
Det har tidigare berörts att lakvatten hos olika deponier har en varierande sammansättning, 
vilken är beroende av bland annat vilket avfall som har deponerats. Reningsprocessen måste 
utvecklas efter den individuella lakvattenkaraktäriseringen. Tabell 2 är en sammanställning av 
de undersökta deponierna och de reningstekniker de använder.  

Tabell 2. Reningstekniker hos studerade anläggningar 

Anläggningar Luftad 
damm 

SBR Mark/växt
-system 

Våtmark Över-
silning 

Sand-
filter 

Membran-
filter 

Jon-
bytare 

Torv-
filter 

Atleverket X   X      
Bredemad X         
Brändkläppen X    X X    
Degermyran      X    
Dåva X    X     
Flishult X     X    
Forsbacka X   X  X    
Gräfsåsen X  X X      
Gärstad X   X X     
Häradsudden X    X     
Isätra  X  X      
Kavaheden X   X      
Kiruna X      X X X 
Lycksele     X     
Måsalycke X  X   X    
Mörkeskog      X    
Norsa  X        
Strandmossen X    X     

 

Nedan beskrivs kortfattat reningsprocessen och driftserfarenheter från 18 svenska deponier. 

5.1. Atleverket – Luftad damm och våtmark 
Lakvattnet behandlas lokalt på anläggningen och innan avledning till reningsverk. 

Lakvattnet samlas upp i djupa diken som ligger runt deponiområdet och leds till 
pumpstationer. För att undvika tillrinning av yt- och grundvatten avlastas lakvattendikena av 
avskärande diken kring större delen av deponin. Lakvattnet pumpas sedan till en tätad damm 
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med en volym av 20 000 m3. I dammen sker det långtidsluftning med en uppehållstid på ca 2-
4 månader. Efter luftning leds vattnet till en våtmark på 8 hektar innan utsläpp till 
Atterstabäcken och vidare till Täljeån. Våtmarken klarar av en lakvattenmängd upp till 53 000 
m3. Flygfoto över Atleverket visas i Figur 1 nedan. 

 
Figur 1. Atleverket, Örebro 

Under den varma delen av året klarar Atleverket riktvärden för utsläpp. Under de kalla 
vintermånaderna är däremot reningen inte tillräcklig, och vattnet pumpas från den luftade 
dammen till en lakvattendamm istället för pumpning till våtmarken. Det förbehandlade 
lakvattnet pumpas därifrån till det kommunala avloppsreningsverket. (Miljörapport 2010, 
Atleverket) Driftskostnaden för luftade dammen och våtmarken är 2 miljoner kr per år och har 
gissningsvis kostat 10 miljoner kr i investeringskostnader (Persson, 2011) 

5.2. Bredemad – Luftad damm 
Lakvattnet förbehandlas lokalt på anläggningen och innan avledning till avloppsreningsverk. 
 
Lakvattnet samlas i en luftad damm där luftningen sker med ytluftare. Efter detta avleds 
vattnet till avloppsreningsverket. Den totala mängden lakvatten som avleddes till det 
kommunala reningsverket år 2010 var 115 690 m3. 
 
Driftserfarenheter visar att nitrifikationen har fungerat som önskat. För att reducera 
totalkvävet önskades även ett denitrifikationssteg, men gynnsamma förhållanden för 
denitrifikation har inte kunnat skapas. Framtida lokal rening planeras på upplaget. 
(Miljörapport 2010, Bredemad avfallsupplag) 

Luftad damm 

Våtmark 
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5.3. Brändkläppen – Luftad damm, sandfiltrering och översilning 
Lakvattnet förbehandlas lokalt på anläggningen och innan avledning till avloppsreningsverk. 
 
Lakvattnet samlas i ett utjämningsmagasin och pumpas sedan till en luftad damm. Efter att 
lakvattnet har intensivluftats leds det till ett sandfilter. Under de varma sommarmånaderna 
vidareförs vattnet till ett översilningsområde, besått med rörflen, på en area av två hektar. 
Efter förbehandlingen avleds vattnet till det kommunala avloppsreningsverket. Den totala 
mängden förbehandlat lakvatten som leddes till avloppsreningsverket år 2010 var 74 013 m3. 
Flygfoto över Brändkläppens avfallsanläggning visas i Figur 2 nedan. 

 
Figur 2. Brändkläppens avfallsanläggning, Boden 

På grund av skadade ledningar har inget vattnen kunnat recirkuleras inom anläggningen eller 
ledas till översilning under 2010. (Miljörapport 2010, Brändkläppen avfallsupplag) 

5.4. Degermyran – Sandfilter 
Lakvattnet behandlas lokalt på anläggningen och innan avledning till recipient.  
 
Lakvattnet samlas upp i lakvattendiken och går sedan efter utjämning i en lakvattendamm 
vidare till infiltration i sandfilter. Det infiltrerade lakvattnet mynnar ut i en bäck som mynnar 
ut i Skellefteälven. Studier av nederbörd och avdunstning ger deponin en förväntad 
lakvattenbildning på 80 000 m3/år. Flygfoto över Degermyrans avfallsupplag visas i Figur 3 
nedan. 
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Figur 3. Degemyrans avfallsupplag, Skellefteå 

Provtagningar på lakvattnet visar att föroreningskoncentrationen i vattnet ligger på samma 
nivå som behandlat kommunalt avloppsvatten. Forsforhalten och mängden syreförbrukande 
ämnen visar på något högre halter. Metallhalterna ligger i nivå med tillåtna värden för 
dricksvatten. (Miljörapport, 2010. Degermyran avfallsupplag) 

5.5. Dåva – Luftad damm och översilning 
Lakvattnet förbehandlas lokalt på anläggningen och innan avledning till avloppsreningsverk. 

Lakvattnet som uppkommer över anläggningen samlas upp i täckta lakvattendiken och förs 
via pumpstationer till lakvattendammar. Lakvatten som samlas upp från deponin för icke 
farligt avfall vidareförs till två lakvattendammar på vardera 15 000 m3 och för farligt avfall till 
en separat damm på ca 22 000 m3. Luftning sker i ena dammen för lakvatten från icke farligt 
avfall under den isfria perioden på året. Luftningens huvudsakliga uppgift är att skapa ett 
aerobt förhållande där nitrifikation gynnas vilket reducera ammonium till nitrat. Styrskärmar 
är även monterade i dammen för att säkerställa att allt ingående vatten har samma 
uppehållstid. En viss del av det luftade vattnet avleds till ett översilningsområde planerat med 
salix och rörflen. Vattnet samlas återigen upp varpå det leds till det kommunala 
avloppsreningsverket. 

Ytterligare rening finns på anläggningen som förbehandling till lakvattnet från farligt avfall. 
Reningsprocessen består av en container med filteranordningar i flera steg – oljefilter, 
sandfilter, kolfilter och en typ av torvfilter. Efter förbehandling pumpas vattnet till det 
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kommunala reningsverket. Anläggningen fungerar ännu inte optimalt utan har under 
inkörningsperioden krävt vissa ändringar. Flygfoto över Dåva avfallsanläggning visas i Figur 
4 nedan. 

 
Figur 4. Dåva avfallsnläggning, Umeå (Källa; http://www.eniro.se) 

Nitrifikationen i den luftade dammen för lakvatten från icke farligt avfall har inte varit 
tillräcklig under 2010. Driftsstörningen kan bero på att halten fosfor har varit något låg i 
jämförelse med kvävehalten vilket har fungerat hämmande för tillväxten av nitrifierande 
bakterier. (Miljörapport 2010, Dåva deponi och avfallsanläggning) 

5.6. Flishult - Luftad damm och sandfilter 
Lakvattnet behandlas lokalt på anläggningen innan avledning till recipient.  
 
Vatten samlas upp från deponiområdet och behandlingsytor för att sedan gå till den lokala 
reningsanläggningen. Reningen består av en sedimenteringsdamm med oljeavskiljande 
funktion, en luftad damm och ett sandfilter. Det renade vattnet samlas upp i en kontrolldamm 
för provtagning innan det går vidare till ett dike. Mätdata visar på ett årligt lakvattenflöde som 
uppgår till 6300 m3. Flygfoto över Flishults avfallsanläggning visas i Figur 5 nedan. 

Lakvattendammar 
för icke farligt avfall 

Lakvattendamm 
för farligt avfall 
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Figur 5. Flishults avfallsanläggning, Vetlanda 

Anläggningen har inte stött på driftsproblem eller haft större avbrott. Vissa komplikationer 
med driftsäkerheten av luftare har förekommit. (Miljörapport 2010, Flishults 
avfallsanläggning) 

5.7. Forsbacka – Luftad damm, sandfilter och våtmark 
Lakvattnet behandlas lokalt på anläggningen innan avledning till recipient. 
 
Lakvattnet samlas upp i en luftad damm varpå vattnet pumpas till ett markfilter och slutligen 
en våtmark, som ett sista polersteg innan avledning till recipient. Lakvattnet kan lagras i ett 
utjämningsmagasin vid behov. Lakvatten från annan verksamhet tas även emot och behandlas 
på anläggningen. Den totala mängden lakvatten som avleddes till recipient år 2010 var 161 
000 m3. Flygfoto över Forsbacka avfallsanläggning visas i Figur 6 nedan. 

 

Figur 6. Forsbacka avfallsanläggning, Gävle 
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Driftserfarenheter visar att den lokala reningsanläggningen inte har tillräcklig rening för att nå 
de riktvärden som är utsatta för totalkväve samt totalfosfor. Problem med luftning har uppstått 
under de kalla vintermånaderna på grund av att luftare har frusit samt problem med inflödet 
till luftade dammen på grund av igensättning av inloppsledning. Bioslam tillförs årligen den 
luftade dammen som en av åtgärderna att nå de utsatta riktvärdena, i syfte att gynna 
bakteriekulturer som utför nitrifikation. Krav har även ställts på det mottagna lakvattnet med 
anledning att förbättra reningen på anläggningen. (Miljörapport 2010, Forsbacka 
avfallsanläggning) 

5.8. Gräfsåsen – Luftad damm, våtmark och markbaserat växtsystem 
Lakvattnet behandlas lokalt på anläggningen och sprids sedan över ett markområde. 
 
Lakvattnet samlas upp i en lakvattendamm av volymen 30 000 m3, pumpning sker här ifrån 
till ett utjämningsmagasin och vidare genom öppna diken till en damm. Dammen ska på sikt 
vara helt igenvuxen med vattenväxter (2010). Från dammen leds vattnet till två diken där 
infiltration till marken sker. Under de snöfria månaderna sprids vattnet över ett markområde, 
bevuxet av bland annat al och hallon med en area av 10 ha nerströms deponin, eller pumpas 
vidare till en anlagd våtmark. (RVF, 2003) Den totala mängden lakvatten som spreds över 
markområdet samt behandlades med våtmark år 2010 var 132 555 m3. Flygfoto över 
Gräfsåsens avfallsanläggning visas i Figur 7 nedan. 

 
Figur 7. Gräfsåsens avfallsanläggning, Östersund 

Driftserfarenheter visar att det lakvatten som inte behandlas genom våtmark (89 %) innan 
spridning inte heller uppfyller de utsatta riktvärdena för totalfosfor samt totalkväve. Övrigt 
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vatten beräknas uppfylla kraven men det har inte konstaterats genom faktiska analyser. 
(Miljörapport 2010, Gräfsåsen avfallsanläggning) 

5.9. Gärstad – Luftad damm, översilning och våtmark 
Lakvattnet behandlas lokalt på anläggningen innan avledning till recipient. 
 
Lakvattnet samlas upp i ett utjämningsmagasin med volymen 75 000 m3, pumpning sker här 
till en översilningsyta varpå vattnet återgår till utjämningsmagasinet efter översilning. Vidare 
från utjämningsmagasinet pumpas vattnet till en luftad damm med volymen 100 000 m3, 
dammen är utrustad med tre styrskärmar för att förlänga uppehållstiden i dammarna. 
Uppehållstiden i de båda dammarna uppskattas till ca ett år. Som ett sista polersteg innan 
avledning till recipient pumpas vattnet till ett våtmarksområde uppdelat i nio partier med en 
totalarea av 2,1 ha. Den totala mängden vatten som leddes till recipienten år 2009 var 240 000 
m3. Flygfoto över Gärstad avfallsanläggning visas i Figur 8 nedan. 

 

Figur 8. Gärstad avfallsanläggning, Linköping 

Driftserfarenheter visar att den lokala reningsanläggningen har fungerat utan störningar. 
Vatten har utan avbrott pumpats från utjämningsmagasin till våtmark sedan våtmarken 
färdigställdes 1997. (Miljörapport 2010, Gärstad avfallsanläggning) 

5.10. Häradsudden – Luftad damm och översilning 
Lakvattnet förbehandlas lokalt på anläggningen innan avledning till reningsverk. 
 
Vatten från deponiytorna samlas upp och förbehandlas med genom luftning i en damm. Efter 
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luftning skickas vattnet ut över en översilningsyta innan det avleds till det kommunala 
reningsverket för behandling tillsammans med kommunalt spillvatten. Den totala mängden 
vatten som leddes till reningsverket år 2010 var 27 233 m3. (Miljörapport 2010, Häradsuddens 
avfallsanläggning) 

 

Figur 9. Häradsuddens avfallsanläggning, Norrköping (Källa; http://www.eniro.se) 

Flygfoto över Häradsuddens avfallsanläggning visas i Figur 9 ovan. 

5.11. Isätra – SBR och våtmark 
Lakvattnet förbehandlas lokalt på anläggningen innan avledning till reningsverk. 
 
Lakvattnet samlas upp i ett utjämningsmagasin, ca två tredjedelar av lakvattnet (23 400 m3 av 
totalt 34 800 m3) pumpas sedan till en SBR-anläggning. Rotzonanläggningen används inte i 
dagsläget (2010) på grund av eventuellt läckage, vattnet återförs därför till 
utjämningsmagasinet. Av den orsaken att myndighetsbeslutet gällande utsläppskrav inte 
uppnås med nuvarande reningsteknik avleds därför lakvattnet till det kommunala 
avloppsreningsverket. Den totala mängden lakvatten som leddes till avloppsreningsverket år 
2010 var 36 800 m3. Flygfoto över Isätra avfallsanläggning visas i Figur 10 nedan. 
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Figur 10. Isätra avfallsanläggning, Sala 

Driftserfarenheter från SBR-anläggningen har visat att det inte sker tillräcklig rening under de 
kalla vintermånaderna. Möjligheten till uppvärmning av lakvattnet under dessa månader 
undersöks därför, samt ombyggnation av rotzonanläggningen för att förhindra läckage. 
(Miljörapport 2010, Isätra avfallsstation) 

5.12. Kavaheden – Luftad damm och våtmark 
Lakvattnet behandlas lokalt på anläggningen innan avledning till Bergbäcken. 
 
Lakvattnet samlas upp i en luftad damm med omrörning, varpå vattnet leds till ett myrområde 
innan det slutligen avvattnas mot Bergbäcken. På grund av låga flöden under 2010 har inga 
flödesmätningar gjorts av det urlakade vattnet från den nya delen av deponin. Den behandlade 
mängden lakvatten från det gamla, och något större, deponiområdet uppgick år 2010 till 2541 
m3. Flygfoto över Kavahedens avfallsanläggning visas i Figur 11 nedan. 
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Figur 11. Kavahedens avfallsanläggning, Gällivare 

Inga driftstörningar redovisas för reningsprocessen under år 2010. Flödet till recipienten har 
varit obefintligt under året på grund av större avdunstning än nederbörd. Driftskostnader är 
inte specificerat men uppskattas för omrörning och luftare som är i drift under den isfria 
perioden, samt upptag för pumpar till ca 30 000 kr/år. (Dyrlind, 2011) (Miljörapport 2010, 
Kavahedens avfallsanläggning) 

5.13. Kiruna – Luftad damm, membranfilter, jonbytare och torvfilter 
Lakvattnet behandlas lokalt på anläggningen innan avledning till ett myrområde i 
Tuolluvuoma som slutligen rinner till recipienten Haukijoki. 
 
Lakvattnet samlas upp i en utjämningsbassäng vilket skickas vidare till luftad damm och 
sedimentering. Den fysikaliska och kemiska reningen som efterföljer består av ett 
partikelfilter, jonbytare och slutligen torvfilter innan avledning till myrområdet. Flygfoto över 
Kiruna avfallsanläggning visas i Figur 12 nedan. 
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Figur 12. Kiruna avfallsanläggning, Kiruna 

Driftserfarenheter visar att anläggningen har fungerat bra under 2010, däremot har 
prövotidsvärden överskridits för framförallt tungmetallerna kadmium, zink och bly. Detta tros 
bero på stora mängder metallhaltigt slam i- och tillförsel av spolvatten från rengörning av 
värmepanna till utjämningsmagasinet, vilket planeras att i samarbete med SAKO saneras 
under 2011. Lakvattenreningen har förbättrats under 2010 genom dubbla linjer påstrycksfilter 
och jonbytare vilket har medfört en ökad kapacitet, framförallt i början av säsongen. Högre 
flöde medförde dock att torvfiltrena blev överbelastade i slutet av reningssäsongen. 
Överbelastningen tros ha varit en kombination av det nya högre flödet och att torvgranulerna 
med tiden har svällt och på så sätt minskat genomströmningen. Man har även sett att 
jonbytarmassan blir mättad efter att reningssäsongen fortskrider, vilket ger sämre reduktion av 
metallerna. Detta gör det nödvändigt att sänka vattenflödet en tid innan regenerering av 
jonbytarmassan, vilket återigen ökar reduktionen något. (Miljörapport 2010, Kiruna 
avfallanläggning) 

5.14. Lycksele – Översilning 
Lakvattnet behandlas lokalt på anläggningen innan avledning till recipient.  
 
Rening av lakvattnet sker genom nedbrytningsprocesser i ett översilningsområde i myrmark. 
Deponin är försedd med ett uppsamlingssystem för lakvatten bestående av lakvattendiken 
med en översilningsyta. Lakvattnet går direkt från ett uppsamlingsmagasin till 
översilningsområdet som består av två områden som sluttar mot recipienten som är en bäck, 
vilken slutligen mynnar till Lapp-Arvträsket. Spridningen av lakvattnet sker via anlagda 
kanaler i myrens yta. 
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Lakvattenhanteringen har inte påverkat omgivningen i någon större grad och provtagning och 
kontroller utförs regelbundet. (Miljörapport 2010, Lycksele deponianläggning) 

5.15. Måsalycke – Luftad damm, sandfilter och markbaserat växtsystem 
Lakvattnet behandlas lokalt på anläggningen innan avledning till recipient. 
 
Lakvattnet samlas upp i ett utjämningsmagasin och pumpas därefter till en luftad damm. Efter 
luftning avskiljs slam i en sedimenteringsbassäng och vattnet leds vidare till ett sandfilter. 
Under växtsäsong pumpas vattnet vidare till ett markbaserat växtsystem, bevuxet med Salix 
och annan skog med en area av 1,5 ha. Övrig tid, när rening skulle vara otillräcklig i det 
markbaserade växtsystemet, infiltreras vattnet i sandbäddar. Förhållandet mellan renad 
lakvattenmängd i markbaserade växtsystemet och infiltrering var år 2010 70 % respektive 30 
%. Det behandlade lakvatten avleds därefter till recipienten. Den totala mängden vatten som 
leddes till recipienten 2010 var 37 700 m3. Flygfoto över Måsalycke avfallsanläggning visas i 
Figur 13 nedan. 

 

Figur 13. Måsalycke avfallsanläggning, Simrishamn 

Driftserfarenheterna från anläggningen visar att reningen fungerar tillfredställande. När 
reningsprocessen etablerades var det en rätt ny metod inom lakvattenhantering, därför var det 
inledningsvis mycket av en försöksverksamhet. Nu jobbar man mer med stabila 
driftförhållanden. (Andersson, 2011) (Miljörapport 2010, Måsalycke avfallsanläggning) 

5.16. Mörkeskog – Infiltration 
Lakvattnet förbehandlas lokalt på anläggningen och avleds sedan till avloppsreningsverk. 
 
Lakvattnet leds genom öppna diken till en infiltrationsbassäng med volymen 12 500 m3, varpå 
det avleds till det kommunala reningsverket. Den totala lakvattenmängden som avleddes till 
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avloppsreningsverket år 2010 var 3 652 m3. Flygfoto över Mörkeskogs avfallsanläggning 
visas i Figur 14 nedan. 

 
Figur 14. Mörkeskogs avfallsanläggning, Mönsterås 

Driftserfarenheter visar att dammen har breddats, dock endast små vattenmängder kring 100 
m3. (Miljörapport 2010, Mörkeskog avfallsanläggning) 

5.17. Norsa – SBR 
Lakvattnet behandlas lokalt på anläggningen innan avledning till recipient.  

Anläggningen är försedd med ett dräneringssystem för lakvatten bestående av bl.a. 
lakvattendiken, utjämningsmagasin och ledning till reningsanläggning. En 
fullskaleanläggning för lokal rening av lakvattnet som består av en SBR- reaktor med 
efterföljande långsamfilter har varit i bruk sedan 2000.  

Under år 2010 har ca 31 500 m3 lakvatten renats, och till detta har ca 1 000m3 avloppsvatten 
tillsatts. Flygfoto över Norsa avfallsanläggning visas i Figur 15 nedan. 
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Figur 15. Norsa avfallsanläggning, Köping 

Observationer från provtagning under januari 2010 visade på att nitrifikationen inte 
fungerade. Tillsynsmyndigheten underättades i februari om onormala driftsförhållanden p.g.a. 
låga temperaturer och slamflykt. Man minskade på mängderna behandlat vatten och 
genomförde en ombyggnation av uppvärmningssystemet för vattnet in till reaktorn- detta med 
följden att nitrifikationen fungerade tillfredställande i mars/april. (Miljörapport 2010, Norsa 
avfallsanläggning) 

5.18. Strandmossen – Luftad damm och översilning 
Lakvatten behandlas lokalt på anläggningen innan avledning till recipient. 
 
Lakvattnet samlas upp i en luftad damm med volymen 9 000 m3 som är utrustad med en 
styrskärm för att förlänga uppehållstiden. Vattnet pumpas från den luftade dammen till en 
översilningsyta i grunda diken innan det blandas med andra vattendrag och avleds till 
recipienten. Den totala mängden vatten som leddes till recipient år 2010 var 125 445 m3.  
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Figur 16. Strandmossen avfallsupplag, Kristinehamn 

Driftserfarenheter visar att reningen har fungerat väl. Krav från myndigheter att ett 
utjämningsmagasin måste tillsättas för att på ett bättre sätt kunna hantera variationer i 
nederbörd. Eftersom all utrustning är avskriven är driftkostnaden den el som åtgår till luftarna 
och som uppgår till ca 40 000 kWh/år (2010). Övriga kostnader i dagsläget är årligt underhåll 
på pumpar och övrig utrustning som uppgår till ca 5000-7000 kr/år. (Johansson, 2011) 
(Miljörapport 2011, Strandmossen avfallsupplag) 

6. Utvärdering av reningstekniker 
För att kunna utvärdera vilka reningstekniker som bäst lämpar sig för rening av det lakvatten 
som uppstår vid Tippa har ett poängbaserat system tagits fram. Teknikerna har utvärderats 
med avseende på reningsgrad, ytbehov, kostnad och robusthet, och varje av dessa parametrar 
har tilldelats ett värde mellan 1-3 för respektive reningsteknik. Därtill har parametrarna 
tilldelats en faktor mellan 1-3 som speglar hur viktig den är i relation till Tippas rådande 
situation.  

Till grund för värderingen av parametrarna reningsgrad, ytbehov och även till viss del 
kostnaden ligger tidigare genomförda litteraturstudien för reningstekniker. Stöd för beslut 
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kring poäng har hämtats från Avfallsveriges deponihandbok, samt ur Kompendium i 
miljöskydd, del 2: Miljöskyddsteknik. Strategier och teknik för ett hållbart miljöskydd (Avfall 
Sverige, 2006; Persson et al, 2005). Parametrarna kostnad och robusthet baseras på 
erfarenheter från de studerade deponierna i rapporten.  

Den sammanlagda poängen för reningsgrad, ytbehov, kostnad och robusthet sammanställs och 
har till syfte att ge oss en uppfattning om i vilken grad reningsmetoderna lämpar sig efter 
Tippas förutsättningar. Eftersom reningsmetoderna utvärderas individuellt följs de även av 
kommentarer för hur de lämpligtvis kan kombineras med andra metoder, baserat på 
erfarenheter från de studerade deponierna.  

Reningsgrad (faktor 3): Tippas lakvatten är av karaktären att ammonium är det största 
utmaningen men även järn, koppar och till viss del BOD, COD behöver reduceras, och därför 
ska en reningsteknik kunna ge en god reduktion av dessa för att erhålla 3 poäng med tyngd på 
ammoniumreduktion.  

Ytbehov (faktor 1): Beläget vid deponin finns en 50 000m3 lakvattendamm som finns 
tillgänglig för ombyggnation. En reningsteknik behöver ha ett väldigt litet ytbehov, eller ha 
möjlighet att använda sig av den befintliga dammen för att kunna få 3 poäng. Det finns även 
andra ytor tillgängliga norr om deponiområdet.  

Kostnader (faktor 3): Graderingen för kostnadsuppskattningar är baserad på en 
sammanställning i (Avfall Sverige, 2006 (s. 130)), (Hoyer, Persson (s.34)), (Persson et al, 
2005 (s.115)) samt erfarenheter från studerade deponier. Slutvärdet är en avvägning av både 
investerings- och driftskostnader. 

Robusthet (faktor 3): Robusthet är ett mått på hur driftssäker och enkel tekniken är. En 
reningsteknik behöver ha en liten personalinsats, få underhållsstopp och inte ha några typiska 
driftstörningar kopplade till sig för att få 3 poäng i denna kategori.   

Luftad damm 
Reningsgrad  1* 
Den främsta reduktionen är av BOD, däremot är BOD/COD-kvoten låg hos lakvattnet från deponier i 
den metanbildande fasen. Ammoniumreduktion sker till nitrat eller avgång till luften som ammoniak. 
Viss oxidation av metaller sker. 
Ytbehov 3 
På grund av att det redan existerar en damm med fördelaktig storlek på anläggningen ses ytbehovet 
som obefintligt 
Kostnad 3 
Investeringskostnader består av utschaktning av redan befintlig lakvattendamm, tätning av botten och 
sidor samt inköp av luftare och styrskärmar. Driftskostnader utgörs av energikostnader för drift av 
luftare. 
Robusthet 3 
Den vanligaste metoden i Sverige. Tekniken har ett stort chockmotstånd mot tillfällig toxicitet i 
vattnet samt en långtgående reducering av organiskt material vilket resulterar i liten slamproduktion. 
Summa 24 
Kommentar: Uppvärmning eller lagring av lakvatten vintertid kan behövas på grund av liten 
biologisk aktivitet vid låga vattentemperaturer. 
*Behöver kombineras med kväve- samt metallreducerande process. 
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Aktivslamprocess 

         Reningsgrad  3* 
Den främsta reduktionen är av BOD och även viss reduktion av COD. Ammoniumreduktion sker till 
nitrat eller avgång till luften som ammoniak vid högt pH. Viss oxidation av metaller sker. 
Ytbehov 2 
Den luftade delen av anläggningen är liten till storleken, däremot behövs en efterföljande 
sedimenteringsbassäng. 
Kostnad 1 
Investeringskostnader för två bassänger, pumpar och luftare. Driftskostnader utgörs av 
energikostnader för drift av luftare och återpumpning av slam. Hög produktion av slam som behöver 
omhändertas. 
Robusthet 2 
Dåligt chockmotstånd.   
Summa 20 
Kommentar: Uppvärmning eller lagring av lakvatten vintertid kan behövas på grund av liten 
biologisk aktivitet vid låga vattentemperaturer. 
*Behöver kombineras med kväve- samt metallreducerande process.  
 
SBR 
Reningsgrad  3* 
Den främsta reduktionen är av BOD och även viss reduktion av COD. Bra kvävereduktion samt viss 
oxidation av metaller sker. 
Ytbehov 3 
Litet kompakt system. 
Kostnad 1 
Investeringskostnader består av införskaffande av SBR-anläggning. Driftskostnader utgörs av 
energikostnader för luftare och omrörning samt kemikaliebehov. Måttlig produktion av slam som 
behöver hanteras. 
Robusthet 2 
Satsvis process. 
Summa 18 
Kommentar: Uppvärmning eller lagring av lakvatten vintertid kan behövas på grund av liten 
biologisk aktivitet vid låga vattentemperaturer. 
*Behöver kombineras med metallreducerande process.  
 
SBR (öppen) 
Reningsgrad  3* 
Den främsta reduktionen är av BOD och även viss reduktion av COD. Bra kvävereduktion samt viss 
oxidation av metaller sker. 
Ytbehov 3 
Ytbehovet är litet. Lakvattendamm av tillräcklig storlek finns redan på deponiområdet. 
Kostnad 3 
Investeringskostnader består av utschaktning av redan befintlig lakvattendamm, tätning av botten och 
sidor samt inköp av luftare och styrskärmar. Driftskostnader utgörs av energikostnader för luftare och 
omrörning samt kemikaliebehov. Måttlig produktion av slam som behöver hanteras. 
Robusthet 3 
Tekniken har ett stort chockmotstånd mot tillfällig toxicitet i vattnet samt en långtgående reducering 
av organiskt material vilket resulterar i liten slamproduktion. Kontinuerlig process. 
Summa 30 
Kommentar: Uppvärmning eller lagring av lakvatten vintertid kan behövas på grund av liten 
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biologisk aktivitet vid låga vattentemperaturer. 
*Behöver kombineras med metallreducerande process.  
 
Markbaserade växtsystem 
Reningsgrad  2* 
Viss reduktion av både BOD och COD. Ammoniumreduktion genom upptag av växtligheten och 
genom både nitrifikation och denitrifikation i marken. Närsalter tas upp till betydande del av 
växtligheten. Kraftig avdunstning av lakvatten under växtsäsongen.  
Ytbehov 1 
Stort ytbehov. Exempel på ytbehovet: Gräfsåsen (10ha) och Måsalycke (1,5ha). 
Kostnad 3 
Låg investerings- och driftkostnader. Potentiell energiåtervinning i form av energiskog.    
Robusthet 3 
Måsalycke har goda erfarenheter av energiskogsbevattning i kombination med luftad damm och 
sandfilter. 
Summa 25 
Kommentar: *Markbaserade växtsystem lämpar sig väl som polersteg i kombination med metoder 
som har bristfällig ammoniumreduktion men med god reduktion av organiska ämnen (t.ex. Luftad 
damm). 
 
Våtmark 
Reningsgrad  2* 
Viss reduktion av både BOD och COD. Ammoniumreduktion genom upptag av växtligheten samt 
genom nitrifikation. 
Ytbehov 1 
På grund av det stora djupet i den existerande dammen och behovet av ett utjämningsmagasin är den 
inte lämplig för våtmarksanläggning. Exempel på ytbehovet är Atletverket (8ha) och Gärstad (2,1ha). 
Kostnad 2 
Investeringskostnader består av anläggning av våtmark samt en lagringsdamm. Driftskostnaderna är 
små och utgörs av energikostnader för drift av pumpar. 
Robusthet 2 
Atleverket och Gärstad har haft stabila driftförhållanden med sina våtmarker. Isätra har haft problem 
med läckage från sitt rotzonsystem (ombyggnation planeras). 
Summa 19 
Kommentar:*Våtmarker lämpar sig väl som polersteg i kombination med metoder som har bristfällig 
ammoniumreduktion men med god reduktion av organiska ämnen (t.ex. Luftad damm). 
 
Översilning 
Reningsgrad  2* 
Viss reduktion av både BOD och COD. Ammoniumreduktion genom upptag av växtligheten samt 
genom nitrifikation. 
Ytbehov 1 
Stort ytbehov. Exempel på ytbehov: Brändkläppen (2ha) 
Kostnad 2 
Investeringskostnader består av anläggning av översilningsyta samt en lagringsdamm. 
Driftskostnaderna är små och utgörs av energikostnader för drift av pumpar. 
Robusthet 3 
Tekniken är enkel och flexibel. 
Summa 22 
Kommentar:*Översilnign lämpar sig väl som polersteg i kombination med metoder som har 
bristfällig ammoniumreduktion men med god reduktion av organiska ämnen (t.ex. Luftad damm). 
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Biorotor 
Reningsgrad  2* 
Den främsta reduktionen är av BOD och även viss reduktion av COD. Ammoniumreduktion till nitrat 
vid närvaro av nitrifierande bakterier. 
Ytbehov 2 
Relativt stort ytbehov. Efterföljande sedimenteringsbassäng krävs. 
Kostnad 1 
Hög investeringskostnad och stort kemikaliebehov i form av närsalter och kemikalier för pH-
justering. Driftskostnaden för energiåtgången är relativt liten. Hög slamproduktion. 
Robusthet 2 
Bra chockmotstånd. Liten flexibilitet vid förändringar i lakvattenflöden.  
Summa 17 
Kommentar: Utjämningsmagasin kan förbättra möjligheten att hantera höga flöden. 
*Behöver kompletteras med metall- och kvävereducerande process (denitrifikation).  
 
Biotorn 
Reningsgrad  2* 
Den främsta reduktionen är av BOD och även viss reduktion av COD. Ammoniumreduktion till nitrat 
vid närvaro av nitrifierande bakterier. 
Ytbehov 3 
Litet ytbehov. Efterföljande sedimenteringsbassäng krävs. 
Kostnad 1 
Hög investeringskostnad och stort kemikaliebehov i form av närsalter och kemikalier för pH-
justering. Driftskostnaden för energiåtgången är relativt liten. Relativt hög slamproduktion. 
Robusthet 1 
Bra chockmotstånd. Liten flexibilitet vid förändringar i lakvattenflöden med risken att biobädden 
dränks eller torkas ut. Problematik med igensättning vid höga koncentrationer föroreningar samt att 
hålla vattnet vid en fördelaktig temperatur under de kalla vintermånaderna. 
Summa 15 
Kommentar: *Behöver kompletteras med metall- och kvävereducerande process (denitrifikation). 
 
Suspenderad biofilmprocess 
Reningsgrad  3* 
Den främsta reduktionen är av BOD och även viss reduktion av COD. Ammoniumreduktion sker till 
nitrat eller avgång till luften som ammoniak vid högt pH. Viss oxidation av metaller sker. 
Ytbehov 2 
Den luftade delen av anläggningen är liten till storleken, däremot behövs en efterföljande 
sedimenteringsbassäng. 
Kostnad 1 
Investeringskostnader för två bassänger, luftare och bärarmaterial. Driftskostnader utgörs av 
energikostnader för drift av luftare eller omrörare.  
Robusthet 2 
Bra chockmotstånd.   
Summa 20 
Kommentar: Uppvärmning eller lagring av lakvatten vintertid kan behövas på grund av liten 
biologisk aktivitet vid låga vattentemperaturer. 
* Behöver kompletteras med kvävereducerande process. 
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Omvänd osmos 
Reningsgrad  3* 
BOD, COD, AOX, metaller och salter reduceras vid omvänd osmos.  
Ytbehov 3 
Litet ytbehov. 
Kostnad 1 
Hög investeringskostnad och måttligt hög driftskostnad. Filter behöver ersättas med jämna 
mellanrum. 
Robusthet 1 
Problematik består till största delen av igensättning av membran.   
Summa 18 
Kommentar: Kombination med förbehandling krävs för att undvika igensättning samt avvattning och 
omhändertagande av koncentrat. 
*Behöver kompletteras med kvävereducerande process. 
 
Indunstning 
Reningsgrad  3* 
Hög avskiljning av BOD, COD, AOX, metaller och ammonium.   
Ytbehov 3 
Litet, kompakt system. 
Kostnad 1 
Höga investerings- och driftskostnader.  Koncentrat måste omhändertas. Behov av kemikalier för 
neutralisering.   
Robusthet 1 
Värmeöverföringsytorna beläggs av olika föreningar från lakvattnet, vilket kräver kontinuerlig 
rengöring.  
Summa 18 
Kommentar: Vid kontinuerlig drift är behovet av ett utjämningsmagasin lågt.   
 
Kemisk fällning 
Reningsgrad  3* 
Hög avskiljning av metaller. Viss avskiljning av BOD och COD.  
Ytbehov 3 
Litet, kompakt system. 
Kostnad 2 
Låga investeringskostnader med måttliga driftskostnader.  Koncentrat måste omhändertas. Behov av 
kemikalier för optimerad utfällning. 
Robusthet 1 
Måttlig personalinsats och komplicerad teknik som är beroende av höga koncentrationer för god 
utfällning 
Summa 21 
Kommentar:  
*Behöver kompletteras med kvävereducerande process. 
 
Adsorption till aktivt kol 
Reningsgrad  2* 
Reduktion av BOD, COD, AOX samt viss reduktion av metaller.  
Ytbehov 3 
Litet ytbehov. 
Kostnad 2 
Låga investeringskostnader och höga driftskostnader.  Behov av deponering eller förbränning av 
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använt kol.   
Robusthet 1 
Kolfilter behöver kontinuerligt bytas ut.   
Summa 18 
Kommentar: Används i liten omfattning i Sverige.  
*Behöver kompletteras med kvävereducerande process. 
 
Jonbytare 
Reningsgrad  3* 
Måttlig avskiljning av metaller. Hög avskiljning av ammonium och närsalter.  
Ytbehov 3 
Litet, kompakt system. 
Kostnad 2 
Måttliga investerings- och driftskostnader.  Måttlig personalinsats.  
Robusthet 1 
Låg flexibilitet. Komplicerad process.  
Summa 21 
Kommentar: Lämpar sig främst som polermetod på grund av snabb igensättning vid höga 
koncentrationer. 
*Behöver kompletteras med en process som bryter ner organiskt material. 
 
Torvfilter 
Reningsgrad  2* 
God reduktion av BOD, COD och metaller.  
Ytbehov 2 
Processen behöver anläggas över ett våtmarksområde.  
Kostnad 2 
Måttliga investerings- och driftskostnader. Investeringskostnaden för en anläggning för rening av 
lakvatten med torvfiltrering redovisas ligga omkring 3000 SEK/m

2
. De totala reningskostnaderna 

uppskattas till 10-20 SEK/m
3
 

Robusthet 1 
Erfarenheter från Löt har visat på låg reduktion av metaller.  Kiruna avfallsanläggning har haft 
erfarenheter av överbelastade filter. 
Summa 17 
Kommentar:  
*Behöver kompletteras med kvävereducerande process. 
 
Sandfilter 
Reningsgrad  2* 
Mycket god reduktion av metaller.   
Ytbehov 3 
Filtret kan anläggas i befintlig lakvattensjö efter utschaktning. 
Kostnad 3 
Kostnader utgörs av transport av sand och utbyte av filterbädd med några års mellanrum.  
Robusthet 3 
Viss problematik med igensättning av filterbädden kan förekomma, men detta är inget problem med 
bra underhåll.  
Summa 27 
Kommentar:  
*Behöver kombineras med kvävereducerande process.  
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Membranfiltrering 
Reningsgrad  3* 
Hög avskiljning av metaller. Måttlig avskiljning av BOD och COD. Viss avskiljning av ammonium.   
Ytbehov 3 
Litet, kompakt system. 
Kostnad 1 
Höga investerings- och driftskostnader på grund av membrankostnader. 
Robusthet 2 
Filter behöver bytas ut kontinuerligt.    
Summa 21 
Kommentar:  
*Behöver kompletteras med kvävereducerande process.  
 
Ammoniakstripper 
Reningsgrad  3* 
Hög avskiljning av ammonium. Viss avskiljning av COD. 
Ytbehov 3 
Litet, kompakt system. 
Kostnad 1 
Höga investeringskostnader, dock låga driftskostnader med hög personalinsats. Koncentrat som 
behöver omhändertas   
Robusthet 1 
En tekniskt avancerad teknik. Lilla Nyby har haft dåliga driftserfarenheter av ammoniakavdrivning.  
Summa 18 
Kommentar:  
*Behöver kombineras med en process som bryter ner organiskt material samt avskiljer metaller. 
 
Tabell 3 nedan är en sammanställning av de utvärderade reningsteknikerna med tilldelade 
poäng. SBR (öppen) samt sandfilter är de två tekniker som bedömts vara lämpligast för de 
aktuella förutsättningarna på Tippa. 

Tabell 3. Sammanställning av utvärdering 

 
Reningsteknik 

Reningsgrad  
 ×3  

Ytbehov  
×1 

Kostnad 
×3 

Robusthet  
×3 

 
Summa 

Luftad damm 1 3 3 3 24 

Aktivslamprocess 3 2 1 2 20 

SBR 3 3 1 2 21 

3 SBR (öppen) 3 3 3 

Markbaserade 
växtsystem 

30 

2 1 3 3 25 

Våtmark 2 1 2 2 19 

Översilning 2 1 2 3 22 

Biorotor 2 2 1 2 17 

Biotorn 2 3 1 1 15 

Suspenderad 3 2 1 2 20 
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biofilmsprocess 

Omvänd osmos 3 3 1 1 18 

Indunstning 3 3 1 1 18 

Kemisk fällning 3 3 2 1 21 

Adsorption till aktivt kol 2 3 2 1 18 

Jonbytare 3 3 2 1 21 

Torvfilter 2 2 2 1 17 

2 Sandfilter 3 3 3 

Membranfiltrering 

27 

3 3 1 2 21 

Ammoniakavdrivning 3 3 1 1 18 

 

7. Lösningsförslag 
Lösningsförslaget är baserat på resultatet från utvärderingen av reningstekniker och har 
dimensionerats efter det reningsbehov och aktuella förhållanden på anläggningen.   

7.1. Reningsbehov 
Flödet som reningsprocessen ska behandla uppgår till ca 157 000 m3 per år, inklusive 
eventuellt grund- och ytvatten. Lakvattenflödet under 2012 beräknas till 24 000 m3, men 
kommer markant minska efter att sluttäckningen fortgår. Det totala flödet varierar under året 
med förväntat lägsta värde under de kalla vintermånaderna. För att kunna hantera dessa 
flödesvariationer finns ett behov av att kunna magasinera lakvattnet före själva 
reningsprocessen, oavsett val av efterföljande reningsteknik. Magasinering av lakvattnet 
under den kalla perioden av året är även nödvändig för biologiska reningstekniker på grund av 
minskad biologisk aktivitet under dessa månader.  

Lakvattnet som uppstår vid Tippas avfallsanläggning är av karaktären att halten kväve är hög 
i förhållande till fosfor- och BOD-koncentrationen.  Enligt en rekommendation från YARA 
International AB ska förhållandet ligga kring BOD7: N: P = 100: 4,0: 0,5 för god biologisk 
rening i aktivslamprocesser (Bonde, 2007). Tippas lakvattnet hade år 2009 en sammansättning 
som ger förhållandet BOD7: N: P = 100: 858: 3,2. 

Tabell 4 nedan visar de reningsgrader som Tippas reningsprocess behöver uppnå. Den största 
utmaningen för reningen av lakvattnet ligger i ammoniumreduktionen som ska uppgå till 82 
%. Vid avfallsanläggningarna Isätra och Norsa har det erhållits goda resultat vid 
lakvattenrening i SBR-anläggningar, som överstigit 85 % under driftförhållanden när 
temperaturen har varit god. (VafabMiljö, 2008) 
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Tabell 4. Reningsbehov Tippa 2009 

 
Parameter 

 
Enhet 

 
Min 

 
Medel 

 
Max 

 
Riktvärde 

Reningsbehov  
% 

pH  6,8 7,44 8,2 - - 

Konduktivitet mS/m 337 380 419 - - 

COD-Cr  mg/l 250 312 560 200 36 

BOD-7  mg/l 6,1 18,3 38 10 45 

Tot-N mg/l 120 157 184 75 52 

NH4-N mg/l 92 140 180 25 82 

Tot-P  mg/l 0,33 0,59 0,9 0,3 49 

Fe mg/l 1,1 9,4 32 5 47 

Cu µg/l <5 13,5 44 5 63 
 

Reningsbehovet har beräknats för varje förorening genom att ställa medelvärden mot det satta 
riktvärdet. 

7.2. Processbeskrivning 
I sållningskapitlet ovan utvärderades relevanta och konventionella reningstekniker, och de två 
tekniker som fick högst poäng var öppen SBR med 30 poäng och sandfilter med 27 poäng. 
För ett lakvatten där utmaningen ligger i reduktion av ammonium-, koppar- och 
järnkoncentrationer lämpar sig dessa två tekniker väl. 

Som nämnts i kapitel 4.3 är det vanligt förekommande att kombinera flera reningstekniker 
som komplement till varandra. Lösningsförslaget i denna rapport har framtagits med inslag 
från två biologiska reningsmetoder, följt av ett konventionellt fysikaliskt sandfilter. 

En öppen SBR-damm kan byggas med relativt låga investeringskostnader då det finns 
möjlighet att utrusta den befintliga lakvattensjön med tätningsduk, luftare och styrskärmar 
efter utschaktning. Den befintliga lakvattensjön har tillräckligt stor area för att sandfiltret ska 
kunna placeras i den norra delen av sjön. 

Lakvattensjön delas in i fyra reningszoner med olika funktioner. Lakvattnet behandlas 
biologiskt från zon 1 till zon 3 innan fysikalisk rening i zon 4 som är en sandfilterbassäng.  

Zon 1 
Uppsamlat lakvatten leds till den första zonen som fungerar som ett utjämningsmagasin för att 
hantera flödesvariationer. I zonen sker en viss sedimentering och oxidation av metaller, och 
även biologisk nedbrytning i liten skala. Syretillförseln sker spontant genom diffusion. Under 
tillväxtsäsongen kan problem med dålig lukt uppstå då vattnet står stilla. En lösning till detta 
är att införa en extra ledning med pumpsystem och ventil till zon 2. Inrättande av styrskärmar 
säkerställer att uppehållstiden blir densamma för allt vatten som går in i zonen.   
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Zonen är även utrustad med rör längs kanterna som vid bräddning leder vatten direkt till 
sandfiltret. 

Zon 2 
Denna zon är utrustad med fyra ytluftare för att initiera en aerob nedbrytning av organiskt 
material, nitrifikation och ytterligare oxidation av metaller. Genom att använda styrskärmar 
kan uppehållstiden säkerställas för denna zon. Styrskärmarna tillsammans med placeringen av 
ytluftarna fyller också en funktion i det att de möjliggör en jämn luftning och omblandning av 
lakvattnet. Ytluftarna bör placeras så att man undviker direkt syresättning av det vatten som 
går vidare till Zon 3. 

Zon 3 
I zon 3 upprättas ett anoxiskt vattentillstånd eftersom zonen är fri från luftning. I denna zon 
sker denitrifikation under tillsats av kolkälla, lämpligtvis metanol. Metanol tillsätts via en 
metanolpump vid inflödet till zonen och rörs om med en omrörare som går på lågvarv för att 
undvika syresättning av vattnet. Zonen har kompletterats med vattenväxter likt en anaerobt 
utformad del i en anlagd våtmark. Växterna utgör ytterligare substrat för denitrifikation och 
tillhandahåller ytor för bakterietillväxt. Utöver detta ger de även en viss reduktion av 
närsalter. 

Zon 4 
Efter den biologiska reningen leds lakvattnet genom ett sandfilter för att säkerställa att 
koncentrationer av koppar och järn hålls låga. En del av tungmetallerna i lakvattnet antas ha 
oxiderats och sedimenterats i utlakningsmagasinet vilket minskar belastningen på filtret.    

Filtret utgörs av en bassäng med en sandbädd ovan ett dräneringsskikt. Över sandbädden finns 
ett skikt av vatten som sätter tryck på det vatten som filtreras. I takt med att filtrets kapacitet 
minskar på grund av igensättning stiger detta vatten för att motverka tryckfallet. Det är därför 
lämpligt att lämna viss marginal för vattenhöjning. 

Filtret bör placeras efter den biologiska reningen för att undvika igensättningar av suspenderat 
material som sedimenteras i dammen. 

7.3. Dimensionering 
Nedan följer beräkningar för dimensionering av de olika zonerna i den biologiska reningen, 
samt utformning av sandfilter. Med en dammvolym på 50 000𝑚3 och en yta av 3ha beräknas 
medeldjupet av dammen till 1,66 m. Till detta tillkommer 1,5 m vall vilket ger ett totalt 
dammdjup på ca 3-4m. Medelflödet till hela processen är 430 𝑚3/𝑑𝑎𝑔. 
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Figur 17. Förslag på reningsprocess 

7.3.1. Zon 1 (Utjämningsmagasin) 
Ett antagande vid dimensioneringen av utjämningsmagasinet är att det under de kalla 
vintermånaderna sker väldigt liten tillrinning av lakvatten på grund av isbildning. Zon 1 har 
dimensionerats med kapacitet att hålla vattenvolymer som motsvarar medelflödet över två 
månader. Detta bedöms som tillräckligt för att reglera vattenflöden under smältperioden. 
Djupet bör ligga kring 4m för att gynna sedimentering i utjämningsmagasinet. Volymen och 
ytbehovet för zon 1 beräknas genom ekv. 1 och 2 nedan. 

𝑣𝑍𝑜𝑛1 = 𝐹 ∗ 𝑡 = 25 800[𝑚3]    ekv. 1 

Yta som behöver avsättas för zon 1 beräknas nedan. 

𝑍𝑜𝑛1𝑦𝑡𝑎 = 𝑣𝑍𝑜𝑛1
𝑑𝑗𝑢𝑝

= 6 450 [𝑚2]    ekv. 2 
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7.3.2. Zon 2 (Luftning/Nitrifikation) 
Ett rimligt medeldjup för zon 2 där luftning 
sker bör ligga kring 3m från botten till yta för 
att ytluftare ska vara effektiva. För att 
dimensionera zon 2 appliceras samma 
beräkningsmodell som den som används vid 
beräkningar för tankreaktorer. Ekvationen som 
används för beräkning av nödvändig dammvolym 
är direkt hämtad ur materialbalansen för en 
tankreaktor (se Figur 18).  

𝐶𝐴 är den förväntade koncentrationen ammonium i den utgående vattenströmmen (riktvärdet), 
och 𝐶𝐴0 är ammoniumkoncentrationen i det vatten som kommer från zon 1. 𝐺 är 
lakvattenflödet. Eftersom reaktionen är av första ordningen blir  𝑟𝐴 =  −𝑘𝐶𝐴 (R.S. Ramalho, 
1977).  Ekvationen i Figur 18 kan skrivas om till ekv. 3 nedan, så att uppehållstiden 𝑡 är med i 
uttrycket.   

𝐶𝐴 = 𝐶0
1+𝑘𝑇𝑡

      ekv.3 

Hastighetskonstanten, 𝑘𝑇, beräknas för en given temperatur T genom sambandet nedan 
(ekv.4), där temperaturkonstanten 𝜃 är 1,07 och 𝑘25 är en experimentellt bestämd 
hastighetskonstant vid 25 grader, beräknad till 0,335. T är en medeltemperatur över de 
månader anläggningen beräknas vara i drift, uppskattad till 12oC.  

𝑘𝑇 = 𝑘25𝜃(𝑇−25) = 0,14 [𝑑−1]    ekv.4 

Uppehållstiden t beräknas enligt nedan i ekv.5. 

𝑡 =
𝐶0
𝐶𝐴
−1

𝑘𝑇
= 32,9[𝑑]     ekv.5 

Med uppehållstiden beräknas nödvändig volym för zon 2 i ekv.6. 

𝑣𝑍𝑜𝑛2 = 𝐹 ∗ 𝑡 = 14 128[𝑚3]     ekv.6 

Yta som blir nödvändig att avsätta för zon 2 beräknas enligt ekv.7 nedan, med ett medeldjup 
för luftningssteget på 3m. 

𝑍𝑜𝑛2𝑦𝑡𝑎 = 𝑣𝑍𝑜𝑛2
𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑑𝑗𝑢𝑝

= 4 709[𝑚2]    ekv.7 

För att få marginal vid variationer i vattenvolymer och för att luftning direkt innan utloppet 
till Zon 3 ska undvikas, överdimensioneras zonen så att den luftningsyta som avsätts blir 
6 000m2. 

Luftningsbehov 
Med Eckenfelders modell kan syreåtgången i det aeroba steget beräknas med sambandet 
nedan (R.S. Ramalho, 1977). För att kunna beräkna syrebehovet behöver först 𝐵𝑂𝐷7 
konverteras till 𝐵𝑂𝐷5 genom att dela med 1,16. På grund av att den aeroba delen är 

Figur 18. Tankreaktor 
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avskärmad sker ingen denitrifikation, därför kan denitrifikationstermen strykas. Värdena för 
konstanterna i ekv. 8 som inte är kända är hämtade ur litteraturexempel med viss 
överdimensionering för marginal. (Serti, 2011) 

𝑂2,𝑙𝑎𝑘𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 =  𝑎′ ∗  𝐵𝑂𝐷5,   𝑜𝑥 + 𝑏′ ∗  𝑉𝑆𝑆 + 𝑐′ ∗  𝑁𝐻4,𝑜𝑥 −  𝑑′ ∗  𝑁𝑂3,𝑟𝑒𝑑   ekv. 8 

 
𝑂2,𝑙𝑎𝑘𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛   = Syrebehovet för dammen �𝑘𝑔 𝑂2

𝑑𝑎𝑔
� 

𝑎′ = Det specifika syrebehovet för att oxidera 1kg 𝐵𝑂𝐷5.  Antas vara 1,0 � 𝑘𝑔 𝑂2,  
𝑘𝑔 𝐵𝑂𝐷5,𝑜𝑥 

� 

𝐵𝑂𝐷5,𝑜𝑥  = Mängden 𝐵𝑂𝐷5 som renas per dag. Vid full reduktion blir det 7,87 �𝑘𝑔 𝐵𝑂𝐷5,
𝑑𝑎𝑔

� 

𝑏′   = Respirationsfaktor. Antas vara 0,05  � 𝑘𝑔 𝑂2  
𝑘𝑔 𝑉𝑆𝑆∗𝑑  

�   

𝑉𝑆𝑆  = Den aktiva biomassan i systemet. Antas vara 12000 [𝑘𝑔 𝑉𝑉𝑆] 
𝑐′ = Det specifika syrebehovet för att oxidera 1kg 𝑁𝐻4.  Beräknas till 4,59 � 𝑘𝑔 𝑂2,  

𝑘𝑔 𝑁𝐻4,𝑜𝑥 
� 

𝑁𝐻4,𝑜𝑥  = Mängden 𝑁𝐻4 som oxideras per dag. Reningsbehov på 82,1% ger 49,4 �𝑘𝑔 𝑁𝐻4,𝑜𝑥
𝑑𝑎𝑔

� 
 
Ur ekv. 8 fås syreförbrukningen,   𝑂2,𝑙𝑎𝑘𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = 835 �𝑘𝑔 𝑂2

𝑑𝑎𝑔
�  

 
På grund av att prestandan för luftningssystem vanligen testas i rent kranvatten behöver 
syreförbrukningen i lakvatten konverteras om till ”SOR”, Standard Oxygen Requirements in 
tap water. För det används formeln nedan. I beräkningarna antas att systemet jobbar vid 
T= 12°C för att få en approximation. Den verkliga årsmedeltemperaturen är närmare 6 grader 
enligt SMHI. 

𝑂2,𝑘𝑟𝑎𝑛𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = 𝑂2,𝑙𝑎𝑘𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛∗ 𝐶20 ∗ 1,02𝑇−20    
(𝛽∗ 𝐶𝑠−𝐶𝐿)∗𝛼 

= 1 059 �𝑘𝑔 𝑂2
𝑑𝑎𝑔

�      ekv. 9 

 
 
𝑂2,𝑘𝑟𝑎𝑛𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛   = Syrebehovet i rent vatten �𝑘𝑔 𝑂2

𝑑𝑎𝑔
� 

𝐶20  = Mättnadsvärde för syre vid T= 20°C, 0,0091�𝑘𝑔 𝑂2
𝑚3 � 

𝛽  = Förhållande mellan mättnad för syre i lakvatten och kranvatten, 0,95 �𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙

� 

𝐶𝑆  = Mättnadvärde för syre vid T= 12°C, 0,0107 �𝑘𝑔 𝑂2
𝑚3 � 

𝐶𝐿  = Syrenivå i luftaren under drift, 0,002 �𝑘𝑔 𝑂2
𝑚3 � 

𝛼  = Diffusionskonstant, antas vara 0,75 
 
 

Syreförbrukningen per timme beräknas från ekv. 9 till 44,1 𝑘𝑔 𝑂2
ℎ

. Effektiviteten för 

syreöverföring ligger för luftare mellan 1,5- 1,8 𝑘𝑔 𝑂2
𝑘𝑊ℎ

. (Serti, 2011) I detta fall antas värdet 1,8 
𝑘𝑔 𝑂2
𝑘𝑊ℎ

.  

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 =
44,1 �𝑘𝑔 𝑂2

ℎ �

1,8 �𝑘𝑔 𝑂2
𝑘𝑊ℎ �

= 24,5 �𝑘𝑊ℎ
ℎ
�  𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 214 748 �𝑘𝑊ℎ

å𝑟
�    evk. 10 
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Vid användning av 4 luftare beräknas den erforderliga effekten för dessa enligt i ekv. 11 
nedan.  

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑎𝑟𝑒 =  
24,5 �𝑘𝑊ℎ

ℎ �

4
= 6,13 [𝑘𝑊]    ekv. 11 

Aquasystems International N.V säljer luftare av modell AquaTurbo AER-AS 0750-30 med en 
effekt på 7,5 kW. Luftare av den här typen presenteras i lösningsförslaget. Effekten på dessa 
är något högre än vad som kärvs, vilket resulterar i en viss överdimensionering. 

7.3.3. Zon 3 (Denitrifikation) 
Tillgänglig yta för zon 3 uppskattas till 17 370 m2 med en totalyta för dammen på 3 ha. För 
att denitrifikation ska gynnas bör en våtmark anläggas med ett djup på 1-2 m. 

Metanoldosering 
Med en nödvändig metanolförbrukning på 0,55 l/ (m3, lakvatten) beräknas det totala 
meanolbehovet till ca 86,3 m3. 

7.3.4. Zon 4 (Sandfilter) 
Sandfilter dimensioneras för en medelbelastning på 2,4-4,8m3/m2,d. I beräkningarna används en 
medelbelastning på 2,4 m3/m2,d för att få en långsam genomströmning. 

Nödvändig bäddyta för en sandbädd med en bäddtjocklek på 1m som ska klara av ett vattenflöde 
på 156 950m3/år beräknas med ekv. 12 nedan. Materialet som använts antas ha en porositet 𝜀, på 
0,4.  

𝐵ä𝑑𝑑𝑦𝑡𝑎 [𝑚2] =  
𝐹𝑙ö𝑑𝑒 �𝑚

3

𝑑𝑎𝑔�

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 � 𝑚3

𝑚2 ,𝑑𝑎𝑔
�∗𝜀

 = 
430�𝑚

3

𝑑𝑎𝑔�

2,4 � 𝑚3

𝑚2,𝑑𝑎𝑔
�∗0,4

 = 448[𝑚2] ekv. 12 

Med en bäddtjocklek på 1m uppskattas den totala bäddvolymen till 448 m3. 

7.3.5. Kostnader 
Kostnaderna för lösningsförslaget har delats upp i två kategorier, Investeringskostnader och 
Driftskostnader. Till investeringskostnader räknas ombyggnation av damm, inköp av luftare 
samt utformning av sandfilter. Prisuppgifter för flera de moment som ligger under 
investeringskostnader är tagna från tidigare entreprenörsanbud från bland annat NCC, 
Skanska och Turebergs Åkeri. Driftskostnaderna innefattar elförbrukning för luftning, 
kemikaliekostnader och förbrukning av filtermaterial.  

Investeringskostnader 
I den befintliga lakvattendammen utgörs ca 1,5 m av bottenskiktet av avfall. Priset av 
schaktning av denna massa beräknas för en bottenarea av 30 000 m2 och till ett pris av 50 
kr/m3 till 2 250 000 kr. 

Interntransporter av schaktmaterial över anläggningen beräknas till 2 250 000 kr med en 
transportkostnad på 50 kr/m3 avfall.    
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Mindre känsliga markmassor (MKM-massor) behöver köpas in och placeras för utfyllnad av 
botten samt grundande av vallar. Detta arbete beräknas kosta 4 500 000 kr med ett pris på 100 
kr/m3 MKM. 

Ett dräneringsskikt anläggs med en totalkostnad av 1 800 000 kr, beräknat med en tjocklek av 
0,2 m och till en volymkostnad av 300 kr/ m3.  

Tätning av dammens botten och sidor beräknas med ett pris av 80 kr/m2 och en totalarea av 
30 000 m2 till 2 400 000 kr. 

Investeringskostnader för fyra stycken luftare av modellen AquaTurbo AER-AS 0750-30 
uppgår från ett anbud till 4270 € år 2008, det motsvarar med KP index för belgien till 4197 € 
år 2011. Det totala priset beräknas till 151 094 kr. 

Sandpriset varierar mellan olika återförsäljare, priset som används vid beräkningar är 89 
kr/m3. Priset för en sandbädd på 450 m3 uppgår då till 40 230 kr.  

En sammanfattning av investeringskostnader redovisas i tabell 5 nedan. 

Tabell 5. Investeringskostnader 

Investeringskostnader Kostnad (kkr) 
Schaktning 2 250* 
Interntransport 2 250* 
MKM-massor 4 500* 
Dräneringsskikt 1 800* 
Tätningsskikt 2 400* 
Luftare 151 
Sandfiler 40 
Summa 13 391 
* Från tidigare entreprenörsanbud 

Driftskostnader 
Kemikaliekostnaden utgörs av metanolförbrukningen i Zon 3. Med en nödvändig 
metanolförbrukning på 0,55 l metanol/m3 lakvatten beräknas det totala metanolbehovet till ca 
86,3 m3. Ett ton metanol kostar 295 euro enligt uppgifter från Methanex (2011-09-20). Detta 
ger en totalkostnad på 230 000 kr.  

Den årliga energikostnaden erhålls från det tidigare beräknade effektbehovet för luftning, 
214 748 kWh/år. Med ett elpris av 0,56 kr/kWh beräknas den årliga energikostnaden till 
120 259 kr. 

Konstruktionen av ett sandfilter är så att sandbädden måste ersättas i takt med att filtret sätts 
igen. Ett antagande som har gjorts är att befintlig sandbädd måste bytas ut årligen. Det ger en 
driftskostnad av 40 250 kr. 

En sammanställning av driftskostnaderna redovisas i tabell 6 nedan. 
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Tabell 6. Driftskostnader 

Driftskostnader Kostnad (kkr/år) 
Kemikalier 230 
El 120 
Sandfilter 40 
Summa 390 
 

8. Diskussion 
Vattenflödena som går till rening i dagsläget består till stor del av ytvatten från anläggningens 
hårdgjorda ytor och de täckta delarna av deponikroppen. Det sker även en viss inströmning av 
grundvatten i lakvattensjön. För att minska belastningen på den lokala reningsanläggningen, 
och därigenom minska kostnaderna för rening, bör det göras undersökningar på vilket ytvatten 
som är nödvändigt att samla upp. Då det rör sig om en lakvattenmängd på 24 000 m3 av ett 
totalt vattenflöde på 156 950 m3 finns möjligheter att reducera totalflödet till avsevärt lägre 
nivåer. Lakvattenmängderna förväntas minska drastiskt på grund av att mindre vatten kan 
tränga in i deponin varefter sluttäckningen fortgår, vilket medför ökade mängder ytvatten med 
tiden. Uppsamlingssystem för detta ytvatten kommer att bli nödvändigt för att undvika 
utspädning och behandling av onödigt stora vattenvolymer. Vid tätning av lakvattensjön 
kommer även inströmningen av grundvatten bortgå. Lösningsförslaget är däremot anpassat 
efter att allt vatten omhändertas över anläggningsområdet. Det finns en oklarhet i hur mindre 
inträngning av vatten i deponin, tillsammans med direkt avledning av ytvatten till recipienten, 
kommer att påverka den biologiska reningen då kloridhalten ökar. Det även oklar hur 
inströmning av grundvatten har påverkat vattenkaraktäriseringen. 

Sållningen gjordes efter enskilda tekniker, vilket skapar problematik i bedömning av 
teknikens faktiska prestation i en process med andra reningstekniker. Kommentarer angående 
hur de olika reningsteknikerna lämpligen bör kombineras med varandra avser att underlätta 
helhetsbedömningen. Ett alternativ hade varit att istället studera fullständiga reningsprocesser 
och ställa dessa i jämförelse med varandra.  

Ett antal antaganden har legat till grund för de slutsatser som har kunnat dras gällande 
lösningsförslaget. Dimensioneringen av Zon 1 har utgått från att variation i flöden aldrig 
överstiger medelflödet över två månader. Vidare studier av flöden över hur flöden varierar 
över året är nödvändiga för att korrekt kunna dimensionera denna zon.  

För beräkningar av luftningsbehovet i Zon 2 har flera av konstanterna som använts legat i de 
övre delarna av intervallen för normalfall. Detta innebär att luftningen troligen har 
överdimensionerats något. En helt korrekt dimensionering skulle kräva att konstanterna togs 
fram genom laborativa analyser av Tippas lakvatten. 

Metanoldoseringen i Zon 3 är baserade på volymer i en pilotanläggning av SBR-typ, och är 
inte beräknade ur vattenkaraktäriseringen. Detta ger en grov kostnadsuppskattning för driften, 
men löpande analyser av hur effektiv denitrifikationen är bör göras för att optimera 
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doseringen och undvika utsläpp av BOD. En annan aspekt av samma problem är huruvida 
blandningen och tillsatsen av metanol bör utformas. Denna rapport har utgått från att en 
tillförsel vid inloppet följt av en långsam omrörning är tillräcklig för att få en jämn 
denitrifikation.  

Dimensioneringen av Zon 4 är helt beroende av vilken typ av sand man använder i 
sandbädden och vilken hydraulisk konduktivitet detta material har. De beräknade värdena 
lämnar utrymme för viss igensättning eftersom höjden till vallen möjliggör ökat hydrostatiskt 
tryck som motverkar tryckfallet i bädden. Dock behövs mer information om hur fort filtret 
sätts igen för att få en korrekt bedömning av filterdimensionerna.  
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