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Sammanfattning 

Sverige och dess avloppsreningsverk har, tillsammans med andra baltiska länder, 

problem med att uppfylla de reningskrav som finns angående utsläppen av kväve i de 

sjöar och hav. Att höja temperaturen i den biologiska kvävereningen är ett tänkbart 

alternativ för att förbättra reningen även under den årstiden då inkommande vatten är 

som lägst.  

Hammarby Sjöstadsverk har tillsammans med Oskarshamns Kommun tagit fram ett 

projekt kallat ITEST, Increased Technology and Efficiency in Sewage Treatment, där 

projektets huvudsakliga uppgift är att studera hur temperaturen påverkar den biologiska 

kvävereningsprocessen. 

Tillsammans med projektet har syftet med detta examensarbete varit att studera hur 

temperaturen, samt andra viktiga faktorer, påverkar den biologiska kvävereningen, och 

då framförallt nitrifikationen. Målet har varit att genomföra tester i en försöksanläggning 

i pilot-skala och att genomföra en litteraturstudie om temperaturens påverkan på 

kvävereningen samt kvävets påverkan på miljön i samhället.  

Projektet utfördes på Sjöstadsverket där en pilotanläggning med två opererande linjer 

hade satts upp. I den ena linjen reglerades temperaturen och den andra linjen agerade 

referenslinje. Prover och analyser har gjort från de båda linjerna, där kvävefraktionerna 

ammonium, nitrat och totalkväve har studerats. Temperaturens inverkan på 

denitrifikationen samt nitrifikationen har därefter studerats och diskuterats.  

Resultatet av litteraturstudiearbete visar att kvävereduktionen är beroende av 

temperaturen och att det bör vara möjligt att öka kvävereduktionen genom att höja 

temperaturen för den biologiska kvävereningsprocessen. Dock kunde ingen tydlig 

slutsats dras från de försök i testanläggningen som gjordes. Kvävereningen i de båda 

linjerna visade ett relativt liknande resultat trots temperaturskillnaden. Troligtvis var 

denna temperaturskillnad för liten för att ett tydligt resultat skulle kunna urskiljas.  

 

  



Abstract 

Sweden and its municipal wastewater treatments plants, has as other Baltic countries, 

problem meeting the requirement on nitrogen compounds discharged via municipal 

wastewater. Raising the temperature of the wastewater, in the biological nitrogen 

removing process, is a possible alternative in order to achiev a higher reduction 

efficiency during the cold season when the wastewater has a bad cleaning outcome 

because of the low temperature.  

Hammarby Sjöstadsverk has, together with Oskarshamns municipality, developed a 

project named ITEST,-( Increased Technology and Efficiency in Sewage Treatment), 

where the project is based on studying the temperature influence on the biological 

nitrogen reduction process.  

The aim with this thesis, has been to study how the temperature, but also other important 

factors, influence the biological nitrogen reduction process, and then mainly the 

nitrification process. The main objective has been to run tests in a pilot plant and to do a 

literature review about the temperature influence on the nitrogen reduction process and 

the influence on the environment.   

The performance of the project was at Sjöstadsverket where two testing line had been set 

up. The testing plant concisted of one line with adjusting temperature and another line 

acted as a reference line. Measurements have been performed from both lines, where the 

outgoing concentrations of ammonia, nitrate and totalnitrogen has been studied. From the 

studies a discussion of the temperature influence of the denitrification and the 

nitrification process has been fulfilled.   

The result of the literature study part of thesis thesis shows that the nitrogen reduction 

rate  is dependent on the temperature of the wastewater and it thought to be possible to 

get a better treatment in the biological nitrogen removal step if the temperature can be 

higher. The test in the pilot plant didn´t show a clear result. The nitrogen reduction rate 

showeds from both lines quite similar results despite the differences of both lines 

temperature. The difference of temperature in the two lines was probably too small to 

show a clear result.    
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1. Inledning 

Sverige ligger, som många andra länder, alldeles intill Östersjön, vilket idag är ett väldigt 

känsligt vattenområde. Eutrofiering existerar lite var stans runt om Östersjön. Detta har 

resulterat till hårdare utsläppskrav för de kommunala reningsverken. Dessa krav gäller 

framförallt näringsämnena fosfor och kväve. Kväve och fosfor i stora mängder bidrar till 

uppkomsten av algblomningen, vilket kvantitetsmässigt, varierar ganska kraftigt från år 

till år. När dessa alger dör, sjunker de till botten och bidrar till läckage av fosfor från 

bottensedimenten vilket i sin tur kan orsaka övergödning, syrefria och döda bottnar. 

Det vattendirektiv (91/271/EEC) som lades fram inom EU och som senare uppdaterades 

med (98/15/EEC) ligger till grund för de krav som ställs på de svenska kommunala 

avloppsreningsverken. Dessa betyder att, för ett kommunalt reningsverk med en storlek 

på 10 000 – 100 000 personekvivalenter, totalkvävehalten inte får överstiga 15 mg/l. För 

reningsverk med en storlek med fler än 100 000 personekvivalenter får totalkvävehalten 

inte överstiga 10 mg/l.     

De svenska kommunala reningsverken renar bort cirka 9000 ton kväve varje år. 

Sammansättningen för kvävet i vattnet innan de olika reningsprocesserna är ca 20 % 

urea, 20 % övrigt organiskt kväve och resterande 60 % är ammoniumkväve. Det finns en 

rad olika metoder att reducera kvävet ur vattnet. Den vanligaste metoden är biologisk 

kväverening genom nitrifikation och denitrifikation. [4]  

Många kommunala reningsverk uppfyller idag inte nyssnämnda utsläppskrav för 

näringsämnen. Tidigare studier har visat att den biologiska kvävereningen har en god 

reduktion av kväveämnen under sommaren. Under vintertiden när kallare 

vattentemperaturer råder är den biologiska kvävereningen sämre.   

Hammarby sjöstadsverket är en FoU-anläggning och en plattform för utveckling och 

utbyte av kunskap och teknik inom miljö och vattenrening. Ett huvudsyfte med 

verksamheten är att öka och dela med sig av svensk kunskap och teknik till andra länder. 

Anläggningen ägs och drivs idag av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Svenska 

Miljöinstitutet IVL tillsammans och används i långsiktiga nationella och internationella 

forskningsprogram/projekt samt uppdrags-, test- och utvecklingsarbete åt näringslivet 

och andra parter. 

Sjöstadsverket ligger i anslutning till Henrikdals reningsverk i Stockholm och har byggts 

upp av Stockholm Vatten. Anläggningen invigdes 2003 och är idag Sveriges ledande och 

internationellt framstående FoU-anläggning inom vattenreningsteknik. 

Sjöstadsverket har i sammarbete med Oskarshamns kommun tagit fram ett projekt och en 

undersökning där skillnaden mellan reduktionen av kväve under sommarhalvåret kontra 

vinterhalvåret kommer att studeras. Under sommarhalvåret ligger temperaturen på 

inkommande vatten till reningsanläggningarna på cirka 20 grader. Under vinterhalvåret 

kan temperaturer under 10 grader förekomma. Pilot anläggningen är uppbyggd och består 

av en aktivslam-anläggning med två parallella linjer. Linjerna är helt identiska, förutom 

att ena linjen har en värmeväxlare installerad. Genom denna konstruktion kan en 

undersökning av temperaturens inverkan på reduktionen av kväve göras. Projektet 

bygger även på en undersökning om potentialen till att värma upp inkommande vatten till 

ett aktivslam anläggning med exempelvis returvatten från fjärrvärme. Inom ramen för 



projektet har ett examensarbete med omfattningen 15 HP i kemiteknik vid 

högskoleingenjörsprogrammet vid KTH genomförts. Detta examensarbete har dock 

endast inriktat sig på skillnaden på kvävereningen beroende på årstiderna. 

Syftet med arbetet har varit att få en djupare förståelse om biologisk kväverening och 

vilka faktorer som påverkar denna. Syftet har även varit att utvärdera om en bättre 

biologisk kväverening kan erhållas under den kallare tiden på året genom att undersöka 

hur den biologiska kvävereningen förhåller sig till temperaturen 

Målen med arbetet var att: 

 Undersöka och jämföra kvävreningen i två parallella linjerna som arbetar vid 

olika temperaturer. 

 Analysera effekten av temperaturskillnaden i de båda linjerna samt se hur denna 

påverkar nitrifikationen, denitrifikationen samt egenskaperna i slammet.  

 Undersöka vilka andra faktorer förutom temperaturen som kan påverka/försämra 

processen. 

De metoder som utnyttjats för att uppnå dessa mål har varit att göra en litteraturstudie 

samt att genomföra experimentella försök i en pilotanläggning. Provtagningar och 

analyser har gjort på plats. Litteraturstudien och resultaten från analyserna skall 

presenteras i en rapport.  

 

 

 

 

 

  



2. Miljöteknisk bakgrund 

2.1. Kvävet som miljöproblem 

Nästan alla levande organismer är i behov av viktiga näringsämnen som exempelvis 

kväve. Dock finns många olika former och föreningar av kväve som kan orsaka stora 

problem i naturen och i vattendrag. Vid för stora utsläpp, kan detta leda till eutrofiering, 

syrefria bottnar i vattendrag och hälsorisker i dricksvatten. 

För oss människor är det extremt viktigt att motverka uppkomsten av alltför höga 

nitrathalter i dricksvattnet. Nitrat i sin jonform övergår till nitrit vilket påverkar 

hemoglobinet hos människors röda blodkroppar och syreupptagningen kan minska. 

Undersökningar har även funnit samband mellan höga nitrathalter och magcancer. Den 

högsta halten nitrat som får existera i dricksvatten idag är 50 g NO3/m
3
 detta motsvarar 

11 g NO3-N.  

Som nämnts tidigare är eutrofiering ett allvarligt problem vilket drabbar svenska sjöar 

och hav. Problemet har varit kända en längre tid och trots att motåtgärder har vidtagits 

sker än idag tillkomsten av syrefria och döda bottnar. Orsaken bakom eutrofieringen är 

utsläppen av näringsämnena fosfor och kväve, vilket under sommaren ger upphov till 

algblomning. Det ämne som det finns minst av är det för tillväxten begränsande ämnet. 

Det spelar därför ingen roll hur mycket av det ena näringsämnet som släpps ut. Finns det 

inte tillgång till det andra, sker ingen tillväxt av alger. Tillväxten av alger kan beskrivas 

med formeln: 

                                                         

 

Formeln visar att de begränsande ämnena är koldioxid, näringsämnen som kväve och 

fosfor eller ljus för tillväxten av alger. Av dessa är fosfor den lättaste att kontrollera då 

den till största del kommer från orenat avloppsvatten. Kvävet har sin största utsläppskälla 

från jord- och skogsbruket, men förekommer även den vid utsläpp av orenat vatten från 

kommunala reningsverk. Mikroämnena räknas i det här fallet inte in som ett begränsande 

ämne då det behövs i så liten mängd.     

Under det senaste årtiondet har blomning av blågröna algerna ökat markant. En 

förklaring till detta är att mikroorganismer, de blågröna algerna, även kan omvandla 

atmosfäriskt kväve. [1]  

2.1.1. Baltic Sea Action Plan (BSAP) 

Sverige har tillsammans med andra Östersjöländer tagit ett beslut om en gemensam 

åtgärdsplan kallat Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet med planen är att fram till år 

2021 få en bra ekologisk status i Östersjön. En av de största utmaningarna som tas upp i 

åtgärdsplanen är att minska utsläppen av näringsämnen. 

Enligt den preliminära bördefördelning skall Sverige minska sin kvävebelastning från 31 

700 ton till 8 100 ton i området Egentliga Östersjön. För fosfor skall belastningen 



minskas från 860 ton till 290 ton. För områdena kring Öresund och Kattegatt skall 

kvävebelastningen minskas från 5 400 till 1 700 ton respektive 35 700 till 11 100 ton. [3]   

2.2. Avloppsvattnets sammansättningar 

Vatten är en livsviktig resurs som används dagligen i hushållen, industrierna, jordbruken 

mm. Den genomsnittliga vattenmängd som människor använder sig av varje dag är 

uppskattad till ca 200 liter/person, dag.[4] [5]  

Många produkter som används i det vardagliga livet, både inom industrin och i 

hushållen, innehåller ämnen som kan skada miljön via avloppsutsläpp, om ämnen inte 

avskiljs innan avloppsvattnen släpps ut i recipienten.    

Vattnet innan det når reningsverken kan delas in i fyra olika punktutsläppskällor. [5]         

 Spillvatten: förorenat vatten från bostäder, sjukhus, skolor, hotell, restauranger, 

kontor, affärer, mm. (hushållsspillvatten). Spillvatten kan även komma från 

industrier, laboratorier, tvätterier, deponier, mm. 

 Dränvatten: grundvatten och markvatten som avleds i rörledningar, dike eller 

dräneringsskikt för att avvattna markområden t.ex. från byggnadsgrunder. 

 Dagvatten: ytavrinnande vatten i form av regn- och smältvatten från gårdar, 

tomter, gator, vägar, parker och torg samt taktäkta ytor.  

 Inläckande grundvatten, sjö- eller havsvatten. 

 

Det finns cirka 30 000 olika ämnen som används dagligen i de svenska hushållen. Att 

många av dessa ämnen medföljer hushållsspillvattnet till de svenska reningsverken är 

därför inte så konstigt. [9]  

Hushållsspillvattnet kan därmed innehålla såväl lösta som kolloidala och partikulära 

ämnen av organiska samt oorganiska slag. Den organiska delen utgörs främst av 

kolhydrater, proteiner och fetter. Den oorganiska delen utgörs till största dels av sand, 

grus, metalljoner och andra joner (t.ex. fosfatjoner och ammoniumjoner). Det är viktigt 

att veta komposition och kvantiteter av vattnet, detta för att veta vilka 

behandlingsmetoder/alternativ vattnet behöver genomgå.   

Skillnaden mellan hushållspillvatten och avloppsvattnet med fler ursprungskällor som 

exempelvis industrier och dagvatten är den att hushållspillvatten vanligen innehåller mer 

organiskt material samt närsalter.  

Sammansättningen på avloppsvattnen beror av fysikaliska, kemiska och biologiska 

egenskaper.  

 Fysikaliska egenskaper: Kan vara lukt, densitet, turbiditet och torrsubstanshalt.  

 

 Kemiska egenskaper: Mängden organiskt material, framförallt COD, BOD 

alkalinitet, konduktivitet, pH och innehåll av näringsämnen . 

 Biologiska egenskaper: Är en kontroll av vilka mikroorganismer som existerar i 

vattnet.  



 

Dessa egenskaper varierar konstant och har medfört till en osäkerhet av exakta 

mätningsvärden på ett avloppsvatten. [9]      

 

2.2.1. Kvävets sammansättning i avloppsvatten 

I avloppsvattnet kan kvävet uppträda i olika former. De kan vara organiskt bundet kväve 

men kvävet kan även finns i form av ammoniak, ammoniumjoner, nitritjoner och 

nitratjoner.  

Vilken sammansättning kvävet har beror till stor del av vilket pH vattnet har. När 

avloppsvattnets pH är neutralt eller under 9 är större delen av kvävet i vattnet 

ammoniumjoner. Vid ett pH över 9 är majoriteten kväve i form av ammoniak. [13] 

Allt kväve omvandlas dock inte utan en liten del, cirka 2 mg/l, av kvävet i form av 

organiskt bundet kväve omvandlas inte utan går istället helt igenom den biologiska 

kvävereningsprocessen och direkt ut i recipienten.  

Mängden nitrit som existerar i avloppsvattnet är generellt väldigt liten, cirka 1 mg/l. 

Dock ökar nitrit koncentrationen då ammonium övergår till nitrit i 

nitrifikationsprocessen.  

Den lilla mängd nitrat som når reningsverken är av en liten betydelse. I 

nitrifikationsprocessen omvandlas dock nitrit till nitrat som därefter, i denitrifikationen 

omvandlas till kvävgas.  [11] 

Under kvävets färd genom avloppsnäten omvandlas större delen av kvävet i 

avloppsvattnet, från organiskt bundet (främst från avföring och urin) till ammonium, i en 

biologisk process kallad ammonifikation. Detta beskrivs med reaktionsformeln 1: 

                     
       (1) 

Av reaktionsformeln framgår att urea omvandlas till ammoniumjoner och koldioxid. Vid 

omvandling konsumeras fria vätejoner, vilket höjer pH på vattnet. Även ammoniak 

bildas, vilket dock inte visas ur formeln ovan. Som nämnts ovan omvandlas inte all urea 

till ammoniak och ammoniumjoner. En del går helt genom reningsprocessen och ut 

recipienten. 

2.3. Biologisk rening 

Biologiska reningsprocesser är en viktig del vid behandling av avloppsvatten. Här 

utnyttjas mikroorganismer som t.ex. bakterier, svampar, protozer och alger som var och 

en har sina förmågor att bryta ned eller omvandla olika ämnen. Inom 

avloppsvattenreningen används främst bakterier och mikrodjur. Även alger kan 

förekomma vid exempelvis biodammar. 



Bakterierna kan delas in i två huvudgrupper. Heterotrofa bakterier, som också är den 

större gruppen av de båda, behöver någon form av organiskt material för att bakterierna 

skall överleva samt bilda nytt cellmaterial. Den andra huvudgruppen kallas för autotrofa 

bakterier. Autotrofa organismer behöver, i motsats till de heterotrofa, oorganiskt material 

exempelvis koldioxid för att överleva och bilda nytt cellmaterial.    

Vid biologisk rening är bakterier den dominerande mikroorganismtypen. Flera hundra 

olika arter har urskiljts och isolerats. Ett bakteriesamhälles sammansättning är aldrig 

konstant. Förutsättningarna för tillväxtligheten förändras ständigt beroende på att 

avloppsvattnet sammansättning förändras liksom deras egenskaper, exempelvis så 

varierar temperaturen. Detta medför även att hastigheten för ett samhälles tillväxt 

förändras. Detta förhållande är viktigt och visar att bakterierna ständigt anpassar sig i 

olika miljöer.        

Likt andra levande organismer är bakterier uppbyggda av organiska föreningar. Cellerna 

behöver tillgång till organiskt material och energi för att ersätta förbrukat material och 

växa till sig. Organiskt material tas från avloppsvattnet, i vissa fall kan avloppsverken 

även tillsätta organiskt material, oftast metanol, för att skapa en god bakterietillväxt. För 

att en bakterie skall kunna växa till sig behövs tillgång till andra ämnen förutom kol. 

Kväve och fosfor är två livsviktiga ämnen för bakteriecellens tillväxt.  

En annan viktig del för en bakteries tillväxt är att den måste utvinna energi. Denna 

erhålls genom att organiskt material bryts ned under aeroba eller anaeroba förhållanden. 

Under aeroba betingelser oxideras det organiska materialet med fritt syre i en rad 

delreaktioner till koldioxid och vatten. Vid anaeroba förhållanden sker oxidationen vid 

frånvarande av syre. [4] [5] [6]        

2.4. Biologisk kväverening 

Vid rening av kvävehaltigt avloppsvatten finns flera reningsmetoder som är möjliga att 

användas, bl.a. ammoniakavdrivning, jonbyte, kemisk fällning och biologiska 

kvävereningsmetoder som bl.a. nitrifikation/denitrifikation och genom assimilation. I den 

sistnämnda binder organismer in kvävet i sina celler vilket leder till att kvävehalten i 

vattnet sjunker.  

Den vanligaste metoden som de kommunala avloppsverken använder sig av är biologisk 

kväverening i form av nitrifikation och denitrifikation. Detta genomförs genom att dela 

upp processen i två steg, en luftad och en icke-luftad del. I den luftade delen, omvandlas 

kvävet i avloppsvattnet av bakterier till nitrit och sedan till nitrat. Det nitratrika vattnet 

kan sedan pumpas vidare till den icke-luftad del där nitratet sedan med hjälp av 

mikroorganismer överförs till kvävgas. [4] [5] 

2.4.1. Nitrifikation  

En viktig delprocess vid biologisk kväverening är nitrifikation. Här erhåller 

mikroorganismerna energi genom att oxidera oorganiskt kväve och som kolkälla används 

koldioxid. I processen sker oxidationsförloppet i två steg med bakteriearterna 

Nitrosmonas och Nitrobacter.  



Den förstnämnda bakterien oxiderar ammoniumkvävet till nitrit, sedan oxiderar 

Nitrobacter nitritet till nitrat. Dessa reaktionsförlopp är följande: 

   
           

               (2) 

   
           

       (3) 

Delreaktionerna (2) och (3) visar att energi frigörs när oxidation i respektive reaktion 

sker. För oxidation av ammoniumkväve frigörs cirka 240 till 350 kJ till systemet. Vid 

oxidation av nitrit frigörs cirka 65 till 90 kJ till systemet. Detta har att göra med att 

mikroorganismerna, vid bearbetning av kolkällan, frigör energi och därmed avger värme 

till systemet.   

Det totala reaktionsförloppet för oxidation av ammoniumkväve till nitrit och sedan till 

nitrat är enligt följande: 

   
         

           (4) 

Ur reaktion (4) ses att mängden syre som behövs tillföras till systemet är det dubbla av 

vad mängden ammoniumkväve som tillförs. Förutom nitratjoner och vatten bildas även 

fria vätejoner. Detta leder till att vattnets buffertförmåga minskar och att pH riskerar bli 

lägre ju längre processen går. För att motverka vattnets tendens att bli surare är det 

vanligt att tillsätta en pH-buffert, exempelvis vätekarbonat. Denna har samma uppgift i 

den biologiska processen som för människokroppen, där ett pH omkring 7,5 är ett måste 

för att kroppen skall kunna fungera. Samma gräns gäller för mikroorganismerna i 

nitrifikationen. Vid tillsättning av vätekarbonaten kan reaktionsformeln skrivas. 

   
       

         
            (5) 

Vätekarbonaten fungerar inte bara som en pH-buffert. När den behandlas i vattnet bildas 

koldioxid. Denna fungerar sedan som en kolkälla vilket är viktigt för att bakterierna skall 

kunna överleva.  

I en biologisk kvävereningsprocess reduceras inte all ammonium. Bakterierna behöver 

kväve till sina celler samt för att bilda nya celler. Av det totala kvävet i vattnet tar 

cellerna upp cirka 30 % av kvävet för att bygga nya celler. En typisk nitrifierande cells 

sammansättning är C5H7O2N. Reaktionsförloppet för nitrifierande cellers uppbyggnad 

beskrivs enligt följande två formler. [8] 

   
                

                               
            

(6) 

   
                           

           
                  

  
         (7) 

 

Tillväxthastigheten hos nitrifierande bakterier är väldigt låg. Detta framgår av reaktion 

(6) och (7). Av en mol ammonium och en mol nitrit bildas bara 0,0182 mol respektive 

0,005 mol nitrifierande bakterier. [10][8][6] 



2.4.2. Syreåtgång för nitrifikationsprocessen 

Mängden syre som behöver tillföras nitrifikationen kan beräknas ur ekvationerna (1) och 

(2) enligt följande:  

Nitrosomonas: 

         
     

   

  
    

             

            
     

    

   
  (8) 

 

Nitrobacter:  

         
     

   

  
    

             

            
     

    

   
  (9) 

Summeras ekvationerna (8) och (9) erhålls en total syremängd vilket ligger på      
 = 

4,57 g O2 (g N
-1

). Ekvationerna visar den verkliga syremängden vilket behöver tillföras 

processen. Med andra ord för varje gram producerad NO3-N går det åt 4,57 g O2.  

Mängden nya bakterier som bildas kan beräknas från ekvationerna (6) och (7) enligt 

följande: 

          
  

              

      
 

          

  
      

       

   
  (10) 

         
  

             

      
 

         

  
     

       

   
  (11) 

Ekvationerna (10) och (11) visar mängden av nybildade bakterier. Ur dessa två ses att 

mängden nybildade nitrifikationsbakterier är väldigt liten. För Nitrosomonas bildas 

endast 0,147g, per gram ammoniumkväve in. Även för Nitrobacter är mängden väldigt 

liten där 0,04g nybildade bakterier erhålls per gram nitritkväve.   

Mixed liquor volatile suspended solids (MLVSS) är den benämning på de bakterier som 

bearbetar materialet i avloppsvattnet.[10][9] 

2.4.3. Tillväxt av bakterier för nitrifikationsprocessen 

Tillväxten av bakterier i nitrifikationsprocessen är stark beroende av koncentrationen av 

upplöst syre som finns tillgänglig. Tillväxten av nitrifierande bakterier där ammonium 

oxideras kan beskrivas med formel 12, där antagandet är att det finns god tillgång till 

upplöst syre. 

    
     

    
       (12) 

Där    är den specifika tillväxthastigheten av nitrifierande bakterier, g ny cell/g cell×dag. 

    är den maximala specifika tillväxthastigheten för nitrifierande bakterier, g ny cell/g 



cell×dag.   är koncentrationen av kväve, g/m
3
.    är en konstant (half velocity 

constant).     är de förfallande koefficient för nitrifierande organismer, g VSS/g VSS×d. 

Det har rapporterats många olika     då dessa siffror varierar med temperaturen på 

avloppsvattnet. 

Tar man hänsyn till koncentrationen av upplöst syre blir ekvationen enligt följande. 

    
     

    
   

  

     
       (13) 

Där DO är koncentrationen av upplöst syre, g/m
3
.    är mättnadskoefficienten för DO, 

g/m
3
. Med ekvation (12) kan tillväxten av nitrifikationsbakterier beräknas fram genom en 

känd koncentration av upplöst syre. Värt att nämna är att tillväxten inte ökar bara för att 

en väldig hög koncentration av upplöst syre erhålls. Det finns många andra parametrar 

som måste samspela med varandra för att skapa en god bakteriekultur. [14] 

2.5. Denitrifikation 

Det andra steget i en biologisk kvävereningsprocess sker i en anoxisk miljö med 

denitrifikationsbakterier och kallas denitrifikation. Här utnyttjas syret, som är kemiskt 

bundet i nitratjonen, för att oxidera den organiska substansen. Reduktionen av kvävet ur 

vattnet kan skrivas enligt följande: 

                       
                         (14) 

   
     

             (15) 

Denna process kallas för anoxisk eller nitrat-respiration. Här används olika bakterier som 

exempelvis Alcaligenes, Achromobacter, Micrococcus och Pseudomonas. Alla dessa 

bakterier är inte kapabla till att, genom oxidation, reducera kvävet ur vattnet. Som 

framgår av ekvation 15 kan även andra gaser än kvävgas bildas.  

Vid behandling av avloppsvatten i de kommunala renignsverken sker dessa reaktioner 

framförallt av de heterotrofa bakterierna. Det krävs även tillgång av någon form av 

organiskt material som kolkälla. Vanligtvis innehåller avloppsvattnet en del organiskt 

material, dock får ofta en kolkälla tillsättas i de kommunala reningsverken för att gynna 

processen. En kolkälla som ofta används är metanol. Tillsätts denna kan 

reaktionsformeln för denitrifikation uttryckas enligt formel 16. 

   
                                                   (16) 

Vid en jämförelse mellan nitrifikationen (14) och denitrifikationen (4) ses att i 

nitrifikationen frigörs fria vätejoner och i denitrifikationen frigörs hydroxidjoner. Dessa 

joner reagerar med varandra och bildar vatten (   ).  

Denitrifierande bakterier består mestadels av heterotrofa arter. Dessa, gentemot de 

nitrifierande bakterierna, är mer flexibla och tål variationer i vattnet mycket bättre. Detta 

leder i sin tur till att bakterietillväxten är högre. [10][8][6] 



2.6. Faktorers inverkan på nitrifikationen 

Nitrifikationsprocessen är som tidigare nämnt en väldigt känslig process. Det finns 

många olika faktorer som kan påverka processen negativt. Faktorerna i sig är beroende 

av varandra och kan, vid dåliga värden, påverka exempelvis bakteriekulturen, substratet i 

vattnet, reningsgraden mm. Nedan redovisas de faktorer som har den största inverkan på 

att en nitrifikationsprocess överhuvudtaget kan utföras. 

2.6.1. Temperaturens påverkan på nitrifikation och denitrifikation 

Temperaturen på avloppsvattnet påverkar nitrifikationsprocessen på många sätt. För alla 

levande organismer, i detta fall bakterier, finns ett temperaturområde då dessa trivs bäst. 

Bakterierna har även ett temperaturoptimum, där efter överskridning, aktiviteten 

minskas. Många studier har gjorts angående temperaturens effekt på nitrifikationen. 

Även om en optimal temperatur erhålls, behöver det inte betyda att processen fungerar 

som bäst. I vissa fall kan andra faktorer vara av större intresse för att erhålla en god 

bakteriekultur, några av dessa faktorer är exempelvis tillgång till organiskt material, pH 

på vattnet, slamålder, koncentrationen av upplöst syre mm. [12] Tidigare studier har dock 

visat att temperaturen har stor påverkan på många av dessa faktorer, exempelvis elektron-

donator/mottagare, den biologiska reaktionshastigheten hos bakterier då nya celler bildas, 

den kemiska formen av det organiskt bundna kvävet i vattnet. 

Precis som för kemiska reaktionshastigheter har temperaturen en avgörande faktor hos 

den biologiska reaktionshastigheten. Detta kan ses från Arrhenius ekvation då den 

kemiska reaktionshastigheten kan beräknas fram vid en specifik temperatur[14]:  

    
   

     (17) 

Inom den biologiska vattenreningstekniken har denna utvecklats och kallas för The van´t 

Hoff-Arrhenius ekvation: 

        
        (18) 

Där    är reaktionshastighetskoefficienten vid temperaturen T.     är en 

reaktionshastighetskoefficient vid en referenstemperatur 20 °C.   är en 

aktivitetskoefficient för temperaturen T, vanligast brukar denna ligga på (1,04 - 1,09). Ur 

ekvationerna (17) och (18) ses att vid en ökande temperatur, ökar även 

reaktionshastighetskonstanten. [14] 

Det har tidigare redovisats att temperaturen har en avgörande faktor för tillväxten av 

bakterier i nitrifikationsprocessen, dessvärre har det varit problem att konstatera hur 

mycket den påverkar. [14] Ett av de större problemen är att det egentligen inte finns en 

bestämd temperatur/pH optimum. Dessa parametrar varierar istället i förhållande till att 

koncentrationen av ammoniumkväve varierar. [16] 

En optimal temperatur för att gynna bakterierna i nitrifikationen har rapporterats att ligga 

som lägst på 15 °C [12]. Senare studier har dock visat att temperatur-optimumet varierar 

och att tillväxten av nitrifikationsbakterier ökar med temperaturen upp till cirka 30 °C. 

[17] [24] Vid ännu högre temperaturer har det sedan visat sig att tillväxten avtar och 



därmed upphör. Även vid låga temperaturer har det visat sig att bakterierna får det allt 

svårare att anpassa sig samt överleva, till skillnad mot denitrifikationsbakterierna som 

klarar av dessa temperaturändringar betydligt bättre. [18] [24]  

Idag sker nitrifikationsprocesser normalt vid temperaturer kring cirka 20 °C. Det finns 

ingen forskning som tyder på att autotrofa nitrifikationsbakterier klarar av att överleva i 

allt för termofila miljöer med temperaturer upp mot 50-60 °C. En studie har dock visat 

positivt resultat vid en temperatur på 53 °C. Nackdelen med denna studie är dock att 

denna skedde i en kompost, och inte i en aktivslamprocess. [19] 

Denitrifikationen påverkas, precis som nitrifikationen, av temperaturen. Vid fel 

temperatur påverkas tillväxten av bakterierna, vilket i slutändan påverkar processen där 

nitratet omvandlas till kvävgas. Tidigare studier visar att bakterietillväxten kan ske 

mellan temperaturerna 0-50 °C, med ett optimum mellan 35-50 °C. Vid en jämförelse 

mellan nitrifikationen och denitrifikationen kan det konstateras att denitrifikationen har 

ett högre temperaturoptimum än nitrifikationen och därefter inte alls är lika kännslig för 

kraftiga temperaturväxlingar. [14]  

2.6.2. Nitrifikationens och denitrifikationens påverkan av pH 

En annan faktor som påverkar nitrifikationen är pH på inkommande avloppsvatten. Det 

är sen tidigare känt att pH har en stor påverkning på bakteriernas egenskaper att bryta ned 

enzymer vidbildning av nya celler. Tillgängligheten av substratet i vattnet, i detta fall 

NH3-N och NH4-N, påverkas även det av vilket pH vattnet har. [21] 

För nitrifikationsbakterier har studier visat att tillväxten är som bäst inom ett pH-område 

mellan 7,5 - 8,5. Det har också rapporterats att enbart en liten tillväxt sker eller ingen alls 

1,5 pH-enheter från detta område. [14] [21] 

Vid oxidationsprocessen, där bakterierna Nitrosomonas och Nitrobacter oxiderar det 

organiskt bundna kvävet, har det visat sig att ett optimalt pH-område, där cirka 90 % av 

det organiska kvävet oxideras ligger mellan pH 7,0–9,0 för Nitrosomonas och för 

Nitrobacter mellan pH 7,0–8,6. [22] [23] 

För denitrifikationen gäller, som för nitrifikationen, ett relativt neutralt pH-värde. 

Denitrfikationen har ett pH-optimum mellan 7-8. Att hålla ett neutralt pH har dock 

medfört vissa svårigheter. Som framgår av ekvation (4) produceras fria vätejoner i 

nitrifikationen. Trots att hydroxidjoner, som produceras i denitrifikationen, reagerar med 

de fria vätejonerna och bildar vatten sänks pH i avloppsvattnet. Detta redovisas ur 

ekvationerna (4) och (14) där det bildas två fria vätejoner och endast en hydroxidjon. [14] 

[6] 

2.6.3. Nitrifikationens och denitrifikationens påverkan av syretillförsel 

För bakterierna Nitrosomonas och Nitrobacter är tillgången till upplöst syre ett absolut 

måste för att dessa bakterier skall kunna överleva. En kritisk gräns för koncentrationen av 

upplöst syre, vilket en nitrifikationsprocess minst måste ha för att fungerar korrekt har 

rapporterats ligga på 0,5 mg/l. Vanligtvis brukar koncentrationen ligga mellan 1,0 - 2,5 

mg/l. Men nitrifikationen fungerar även med koncentrationer upp mot 3,5 - 4,0 mg/l. 



Dock kanske detta används mer vid stora anläggningar då tillförsel av syre medför till 

högre driftkostnader. [15] [20] [24] 

För denitrifikationen krävs att koncentrationen av upplöst syre är så nära noll som 

möjligt. Vid närvarande av syre kan detta leda till att, bakterierna egenskap att bearbeta 

enzymet, störs och bakteriekulturen slås ut. [15] [20] [24] 

2.6.4. Nitrifikationens påverkan av slammets slamålder 

Att erhålla en bra slamålder är en viktig faktor för att en nitrifikation och 

denitrifikationen skall kunna ske överhuvudtaget. En lång slamålder anses ha en mindre 

livsduglig biomassa än vad ett slam med en kortare slamålder har. [20] [31] Trots detta 

kräver en biologisk kvävereningsprocess ett slam med en relativt hög slamålder. För ett 

vatten med temperaturen på cirka 10 °C krävs en slamålder mellan 10 och 20 dagar. För 

ett avloppsvatten med en temperatur på cirka 20 °C krävs en slamålder mellan 4 och 7 

dagar. [14] En tidigare studie redovisar att en längre slamålder på 12-24 dagar medför en 

fullständig nitrifikation. Denitrifikationen gynnades även den av en slamålder i detta 

område samt även över detta område. [20] [24] 

 

2.7. För-/respektive efterdenitrifikation 

En biologisk kvävereningsprocess kan utformas på flera sätt, vilket var och en har sina 

för-/respektive nackdelar. Vanligast är användning av ett aktivslamsystem för 

genomförande av nitrifieringen.  

Är avloppsvattnet rikt på organiskt material kan det vara av intresse att använda 

fördenitrifikation - se figur 1. I detta system ligger två reaktorer i serie, den första är 

anoxisk och den andra aerob. En stor del av det nitrat som bildas i nitrifikationen leds 

tillbaka till inflödet för att sedan i denitrifikationen omvandlas till kvävgas.  

 
 

 

 

Figur 1 Bild över en fördenitrifikation  

 



För att denna utformning skall fungera effektivt krävs en kraftig recirkulation av 

nitrathaltigt avloppsvatten från nitrifikationssteget tillbaka till denitrifikationen. Är 

recirkulationsflödet cirka 4 gånger så stor som tillflödet kan en reduktion på cirka 60 - 75 

% erhållas. Genom denna utformning minskas exempelvis kostnader för tillsättning av 

metanol, vilket vanligast brukar användas som kolkälla för att genomföra 

denitrifikationen. [6]  

 

Vid låga halter av organiskt material i ingående flöde kan efterdenitrifikation användas. 

Här ligger det aeroba steget före det anoxiska. I och med den låga halten av organiskt 

material behöver någon form av kolkälla tillsättas. Viktigt här är även att en hög 

slamålder behöver uppnås. I figur 2 visas en bild på efterdenitrifikation. 

 

2.7.1. Jämförelse mellan för-/respektive efterdenitrifikation 

Vid en jämförelse mellan de båda processutformningarna ger efterdenitrifikationen en 

bättre reduktion av kvävet. Dock är nackdelen här att organiskt material behöver 

tillsättas, vilket leder till ökande kostnader. [6]  

Eftersom fördenitrifikation oftast används vid högre halter av organiskt material, 

kommer denitrifikationen att förbruka det organiska materialet, detta leder till att 

kostnader för luftningen reduceras då ej lika stor mängd syre behöver tillsättas för att 

omvandla ammonium till nitrat. [6]  

  

 

Figur 2 Bild över en efterdenitrifikation  

 



3. Pilotanläggningens utformning 

En pilotanläggning finns uppställd på Sjöstadsverket som ligger i anknytning till 

Henriksdalverket i Stockholm. Pilotanläggningen består av en aktivslamprocess i två 

parallella linjer. Den ena linjen är kopplad till en värmeväxlare och kallas för den 

tempererade linjen. Den andra linjen är, bortsett från en värmeväxlare, helt identisk med 

den första och kallas för referenslinjen. Se bild: 

 

Figur 3 Pilotanläggningen [7] 

Sjöstadsverket får sitt vatten från Henriksdalsverket. Innan den behandlas i de två 

linjerna genomgår avloppsvattnet först en grovrening där större partiklar tas bort. Dessa 

skulle, utan grovrening, kunna sätta igen pumpar och rör vilket skulle innebära störningar 

i processen. Efter grovreningen leds vattnet till en utjämningstank där ett kontinuerligt 

flöde på ca 1,0 m
3
/h leds vidare till och delas jämt upp i de båda linjerna. 

Från utjämningstanken så transporteras 0,5m
3
/h avloppsvatten in till den tempererade 

linjen. Avloppsvattnet värmeväxlas först i en värmeväxlare där utgående vatten, vilket 

har en högre temperatur än ingående vatten, får värma upp inkommande vatten. 

Avloppsvattnet leds därefter till en andra värmeväxlare, som är kopplad till en 

värmepanna. Här värms avloppsvattnet upp till temperaturen 20 °C. Avloppsvattnet skall 

här ha ungefär samma temperatur som det vatten, som de kommunala avloppsverken 

bearbetar under sommaren. Den första värmeväxlarens uppgift i denna process är att med 

hjälp av den förhöjda temperaturen på utgående renade vatten, minska 

energiförbrukningen för att värma upp den resterande delen till 20 °C.   

Det uppvärmda vattnet behandlas sedan i fem stycken bioreaktorer där en anoxisk 

process sker i de två första reaktorerna. Avloppsvattnet behandlas här med anoxiska 



bakterier under kraftig omrörning. I de tre sista reaktorerna sker en aerob process där 

luftning sker i reaktor tre och fem. Här tillåts aeroba bakterier behandla vattnet under 

kraftig omrörning. Vattnet leds därefter vidare till ett sedimenteringssteg innan den leds 

via den första värmeväxlaren ut i recipienten. Från reaktor fem och sedimenteringssteget 

leds en del av vattnet samt slam tillbaka till reaktor ett. Detta för att ge en tillräckligt hög 

slamhalt respektive att få en lämplig slamålder. 

Referenslinjens utformning är som redan nämnts, förutom att det inkommande 

avloppsvattnet inte värmeväxlas, helt identisk med den tempererade linjen. Anledningen 

till att vattnet ej värmeväxlas är att denna skall ha ungefär samma temperatur som det 

vatten, vilket de kommunala avloppsverken bearbetar under vintern. På detta sett kan 

eventuella skillnader i den biologiska reningen identifieras. Nedan visas figurer på de 

båda linjernas utformning. 

 

Figur 4 Temperaturlinje 

 

Figur 5 Referenslinje 

I de båda linjerna finns en rad med mätningsinstrument installerade för att kontrollera 

viktiga parametrar i processen. I de båda linjerna mäts temperaturen i reaktor 1 och 5, pH 

mäts även den i reaktor 1. I det aeroba steget sitter en syremätare i reaktor 3 och i 5. Med 

hjälp av dessa mätare kan eventuella fel upptäckas i anläggningens funktion. [7] 



3.1. Provtagning, experiment och mätinstrument 

Provtagning och skötsel av anläggningen startades den 5/10 2012 och fortsatte fram till 

16/1 2013. Till en början analyserades bara totalkväve halten men den 2 november 

analyserades även nitrat-  och ammonium-halterna.  

Enligt den provtagningsplan som lades fram på uppstartmötet har prover tagits minst en 

gång i veckan, med undantag av ett anläggningsstopp samt julhelgen. Från och med den 

5/12 skickades även prover till ett analysföretag, ALcontrol i Linköping, en gång i 

veckan, detta för att jämföra de analyser som gjordes på plats. 

3.1.1. Provtagning 

Provtagarna startades varje torsdagsmorgon klockan 9:00. Prover togs sedan med 

storleken 10 ml var sjätte minut i 24 timmar. Innan provtagarna startades genomgick 

anläggningen en skötselkontroll där ytslam från sedimenteringsbassängerna togs bort för 

att motverka igensättning i provtagningsledningarna samt gjordes en rengöring av 

ansamlingskärl och flaskor för proverna.  

Det fanns tre stycken provtagningspunkter, en för inflödet, en för utgående 

temperaturlinje och en för utgående referenslinje, se figur 6-8. Inflödet hade sin 

provtagning i den provtagningspunkt där vattnet anländer från Henriksdalsverket. För de 

två utgående linjerna togs prover från respektive sedimenteringstank. Proverna 

ansamlades i tre olika behållare för att sedan skakas om och överföras till mindre flaskor 

för senare analyser. Proverna som skulle skickas till ALcontrol överfördes till märkta 

flaskor för olika analyser som sedan lades på kylning i väntan på hämtning. Efter 

överföring av proverna rengjordes flaskor, behållare mm som användes vid överföringen. 

Nedan visas figurer över provtagarna samt de flaskor som skickades iväg till ALcontrol. 

 

Figur 6 Provtagare inflödet 



 

Figur 7 Provtagare temperatur/referenslinjen 

 

Figur 8 Provtagningsflaskor ALcontrol 

 

3.1.2. Experiment och analyser 

Under hela provtagningsperioden gjordes experiment och analyser på plats varje vecka. 

För att kontrollera kvaliteten på slammet behövdes slamvolym, mängd suspenderade 

partiklar och SS-värde tas fram för inkommande vatten samt de båda utgående linjerna. 

Slamvolymen utfördes genom att vatten fördes över i en mätcylinder med kvantiteten en 

liter. Vattnet fick sedan stå orört i 30 min varav alla pariklar fick sjunka till botten och 

slamvolymen lästes av. SS-mätningen utfördes genom att stickprov av vatten, från 

inkommande provtagningspunkt och från reaktor 5 från de båda linjerna, togs och 

överfördes i en bägare. Därefter togs en känd volym ut (ca 70 ml) och vakuum-filtrerades 

genom ett filterpapper. Filterpappret som vägdes innan vakuum-filtreringen fick sedan 

torka i en ugn med temperaturen 100 °C i 90 min. Efter att filterpappret torkat vägdes det 

på nytt och vikten av suspenderade partiklar lästes av. Denna mätning gjordes dock bara 

en gång.  

Mätning av slamnivån utfördes kontinuerligt, detta för att kontrollera mängden slam som 

bildats. Vid tidigt utslag från mätaren, vilket innebär att mängden slam var stor, kunde 

pumparna regleras så att överskottsslam togs bort. Detsamma gällde då mätaren, vid en 

lägre nivå, gav utslag, vilket innebär att slambildningen är låg och pumparna reglerades 



så att mindre slam pumpades bort. Genom slamnivåmätningarna kontrollerades även 

vattnets klarfas. Det är viktigt att ingen grumlighet förekommer som kan leda till 

försämrade analysvärden samt att provtagarna kan sättas igen. I figur 9 visas en bild på 

en slamnivåmätare. 

 

Figur 9 Slamnivå mätare 

 

För att kontrollera att denitrifikationen och nitrifikationen fungerade som de skulle 

utfördes varje vecka analyser. Detta genom att mäta koncentrationerna av nitrat, 

ammonium och totalkväve i inkommande vatten samt utgående vatten från de båda 

linjerna. För att ta reda på dessa halter användes Hach-Lange-spektrofotometermetod. 

Här användes olika kyvetter, vilket var speciellt framtagna för dessa typer av mätningar. 

Vid utförandet av de olika kontrollerna följdes den mätningsbeskrivning som var 

framtagen för de olika analystesterna. De kyvetter som användes hade olika mätområden, 

detta beroende på att koncentrationen av ammonium och totalkväve är högre i 

inkommande provtagningspunk än utgående. För inkommande vatten användes kyvetter 

med mätområdet för totalkväve (20-100 mg/l) och ammonium (2-47 mg/l). För utgående 

vatten användes kyvetter med mätområdet för totalkväve (5-40 mg/l), ammonium (0,015-

2 mg/l) och nitrat (0,23-13,5 mg/l). Anledningen till att nitrat inte mättes för 

inkommande vatten var för att nitrat bildas först i nitrifikationssteget. I figur 10 och 11 

visas den utrustning som användes vid analyser av de prover som togs. 

 

Figur 10 Kyvett-tester 



 

Figur 11 Hach-Lange spektrometer 

Under hela provtagningsperioden utfördes manuella mätningar med olika handmätare 

varje vecka. Detta gjordes som en kontroll för de mätinstrument som redan var 

installerade i systemet. De parametrar som var av intresse och som utfördes var tillförsel 

av upplöst syre, pH, temperaturer. Detta eftersom dessa tre parametrar är de viktigaste 

och kan, vid för låga samt höga värden, försämra processen. I och med dessa mätningar 

kunde en jämn uppsikt hållas för dessa parametrar och vid ett eventuellt fel kunde dessa 

åtgärdas snabbt utan att processen försämrades. I figur 12 visas syremätaren som 

användes och i figur 13 visas pH- och temperaturmätaren.  

 

Figur 12 Syremätare 

 

Figur 13 pH/temperaturmätare 



4. Resultat 

4.1. Resultat av kontrollmätningar 

Ett av målen med arbetet var att undersöka vilka andra parametrar som förutom 

temperaturen kan påverka reningsprocessen för kvävet. Efter litteraturstudien kunde det 

konstaterats att även pH och tillgången av syre till nitrifikationen var känsliga parametrar 

som måste interagera med temperaturen för att reningsprocessen skall fungera korrekt. 

Som resultat av detta gjordes, som nämnts tidigare, kontrollmätningar varje vecka på 

dessa parametrar och i figur 14 redovisas mätningen av temperaturen.  

 

Figur 14 Kontrollmätning temperatur 

Resultatet från kontrollmätningarna av temperaturen visar att de båda linjernas 

temperatur mätningar var korrekta. Endast en liten skillnad mellan de installerade 

mätarna och de som gjordes för hand kunde läsas av, dock var skillnaden så liten att 

denne ej påverkade kvävereningen. Från första kontrollmätningen den 15 oktober fram 

till den 12 november var temperaturen densamma i de båda linjerna. Därefter sattes en 

värmepanna i drift vilket försedde temperaturlinjen med en konstant temperatur på 20 °C. 

Temperaturen i referens linjen nådde ett minimum på cirka 14 °C. Av diagrammet ses att 

kontrollmätningarna efter den 12 november även verkade stämma bra överens med de 

värden vilket de installerade mätarna visade.  

Den andra parametern som kontrollerades var vattnets pH i de båda linjerna. Resultatet 

från dessa mätningar, se figur 15,  visar en liten skillnad mellan de installerade mätaren 

och de mätningar som gjordes för hand. I temperaturlinjen visade handmätaren ett något 

lägre pH nästan hela kontrollperioden igenom med en genomsnittlig pH-enhet på cirka 

0,3. I referenslinjen var skillnaden mindre där denna var endast 0,1 pH-enheter lägre.  
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Figur 15 Kontrollmätning pH 

 

Den tredje och sista parameten som kontrollerades var tillförseln av syre till 

nitrifikationsprocessen i de båda linjerna. För pilotanläggningen var tidigare fram räknat 

att inflödet av syre till de tre aeroba reaktorerna var fördelade med 2,5 mg/l syre i den 

första och 2,0 mg/l syre i de resterande två reaktorerna. Av figur 16, framgår för den 

tempererade linjen, att syretillförseln till reaktorerna ligger relativt nära dessa tidigare 

bestämda värdena. Detta med undantag från den 20 november då syre tillförseln i reaktor 

tre visar ett värde på 1,5 mg/l. Denna differens ansågs dock inte påverka processen 

speciellt mycket då syre tillförseln snabbt hoppade tillbaka till det ursprungliga värdet. 
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Figur 16 Kontrollmätning av syre, temperaturlinjen 

 

Resultatet av syremätningarna i den refererande linjen visas i figur 17. Ur diagrammet 

ses att, för perioden 15 oktober fram till den 20 november, ligger tillförseln av syret i 

reaktor tre och fem relativt nära de förinställda värdena. Efter den 20 november ses att 

värdena drastisk sjunker ned till ca 1,0 mg/l för att därefter höjas till sina 

ursprungsvärden igen. Detta kan ha att göra med att de nya syremätarna installerades. 
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Figur 17 Kontrollmätning av syre, referenslinjen 

4.2. Resultat av analyser 

Ett av målen med examensarbetet var att undersöka hur kvävereningen förhåller sig till 

temperaturen. Detta har gjorts genom att titta på reduktionen av kvävefraktionerna 

totalkväve, ammonium och nitrat. Provtagnings- och analysperioden började den 5 

oktober och pågick fram tills den 16 januari. Provtagarna startade varje torsdag klockan 

9:00 och stoppades fredag klockan 9:00. Onsdagen den 5 december började även 

analyser skickas till analys företaget ALcontrol. Då det ansågs vara onödigt att göra 

analyser två gånger i veckan, så tätt inpå varandra, ändrades rutinerna och provtagarna 

startades istället tisdagar klockan 9:00 och avslutades onsdagar klockan 9:00. Viktiga 

datum som bör nämnas är den 27 november då en värmepanna sattes i drift i den ena 

linjen. Det andra datumet är den 7 december då syremätarna i de båda linjerna byttes ut 

mot nya. 

4.2.1. Resultat av ammonium, nitrat och totalkväve 

För att kontrollera att den biologiska reningsprocessen fungerade som den skulle utfördes 

analyser av ammonium, nitrat och totalkväve. Vilket tidigare nämns togs prover från 

anläggningens in/- respektive utflöde. Nedan redovisas resultatet av reduktionen av 

ammonium, nitrat och totalkväve.  

Koncentrationen av ammonium i inkommande flöde varierade kraftigt under hela 

provtagningsperioden, se tabell 1 resp. figur 18. Som lägst var 

ammoniumkoncentrationen 10,8 mg/l och som högst 36,8 mg/l. Trots dessa varierade 

värden har reduktionen av ammonium varit väldigt bra. Från den 7 november fram till 

den 12 december redovisades värden lägre än 0,2 mg/l i båda linjerna. Därefter börjar 
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koncentrationen ammonium att öka, med ett toppvärde på 2,83 mg/l i temperatur linjen 

och 17,04 mg/l i referens linjen.     

Tabell 1 Analysresultat ammonium 

Provtagnings 
Datum 

Inkommande  

(mg/l) 

Temp-Linjen 

(mg/l) 

Ref-linjen 

(mg/l) 

2/11 19,8 0,101 0,048 

9/11 22,3 0,034 0,02 

16/11 30,6 0,044 0,021 

27/11 27,5 0,069 0,181 

30/11 11,1 0,023 0,014 

5/12 23,8 0,018 0,019 

7/12 26,8 0,07 0,326 

12/12 27,4 0,023 0,051 

19/12 31,3 0,033 1,04 

2/1 10,8 2,83 3,17 

9/1 20 1,44 9,02 

16/1 36,8 0,045 17,04 

    

 

Figur 18 Diagram över ammoniumkoncentrationerna 

Mängden nitratkvävet in till anläggningen antogs vara låg och inga prover analyserades 

därför på inkommande vatten. Istället analyserades proverna för de båda utgående 

linjerna och resultatet redovisas i tabell 2.  
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Tabell 2 Analysresultat nitrat 

Provtagnings 
datum 

Temp-linjen 
(mg/l) 

Ref-linjen 
(mg/l) 

2/11 8,42 9,6 

9/11 8,47 9,48 

16/11 5,52 6,69 

27/11 4,49 5,55 

30/11 4,09 5,05 

5/12 7,93 9,28 

7/12 7,57 8,69 

12/12 2,67 0,833 

19/12 6,69 4,01 

2/1 2,37 1,69 

9/1 5,84 1,69 

16/1 6,03 1,95 

 

 

Den sista och den viktigaste kvävefraktionen som kontrollerades var koncentrationen av 

totalkväve. Enligt de EU direktiv som finns får halten totalkväve som släpps ut i 

recipienten inte överstiga 10 mg/l. I tabell 3 resp. figur 19 redovisas analysresultaten av 

totalkväve halten.  

 

 

Tabell 3 Analysresultat totalkväve 

Provtagnings 
Datum 

Inkommande  

(mg/l) 

Temp-Linjen 

(mg/l) 

Ref-linjen 

(mg/l) 

5/10 39,6 40 40 

12/10 25,2 33,5 18,9 

16/10 86,5 88,3 34,3 

26/10 129/46,5 80,1 76,6 

2/11 30,2 22,2 17,3 

9/11 35,1 13,7 13,4 

16/11 38,7 10,8 12,4 

27/11 35,6 14,3 11,8 

30/11 26,2 8,17 8,11 

5/12 52 10,4 11,7 

7/12 39,2 11,6 11,4 

12/12 43,6 5,88 3,93 

19/12 46,9 9,82 12,3 

2/1 17,5 33,2 14,8 

9/1 48,8 11,4 14,9 

16/1 39,9 9,28 74,5 

 



 
Figur 19 Diagram över totalkvävekoncentrationerna 

Av diagrammet framgår att koncentrationen för totalkvävet ligger mellan 30-40 mg/l, 

med ett undantag för analysresultatet den 19 oktober. Anledningen till att denna 

totalkoncentration var så mycket högre än de andra var att en dålig pipett användes.  

 

Temperaturlinjens utgående totalkvävekoncentration är relativt hög i början men efter 

den 9 november ligger koncentrationen i närheten av det utsläppskrav som gäller, se 

tabell 3. Den 2 januari ses en utgående totalkvävekoncentration på 33,2 mg/l. Detta har 

att göra med att det prov vilket skulle analyseras frös in och tinades upp några dagar efter 

det. Provet har i samband med detta blivit påverkat och utgående totalkvävehalt är 

dubbelt så mycket som ingående. 

 

I referenslinjen ses att resultaten av totalkvävekoncentrationen är, likt förhållandet för 

temperaturlinjen, relativt höga i början för att efter den 19 oktober ligga i närheten av 10 

mg/l dock är dessa ett par enheter över utsläppskravet. Ett undantag här är 

analysresultatet för den 16 januari vilket visar en utgående totalkvävekoncentration på 

74,5 mg/l. Under analysförsöket har nog detta prov blivit kontaminerat då utgående halt 

är nästan två gånger mer än vad ingående halt är. 

 

4.2.1. Resultat av mätningar via ALcontrol 

 Förutom att egna analyser gjordes på plats skickades även prover till analysföretaget 

ALcontrol. I tabell 4 och figur 20 ses resultaten från deras analyser. 
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Tabell 4 Analysresultat totalkväve ALcontrol 

Provtagnings 
datum 

Inkommande 

(mg/l) 

Temp-Linjen 

(mg/l) 

Ref-linjen 

(mg/l) 

5/12 32 11 13 

12/12 19 4,1 3,2 

19/12 38 8,5 9 

2/1 16 7,7 8,1 

9/1 31  14 

16/1 39 7,9 130 

 

 

Figur 20 Diagram över totalkvävekoncentrationerna, ALcontrol 

Inkommande totalkvävekoncentrationen varierar relativt mycket från varje 

mätningsdatum. Det högsta värdet noterades den 16 januari då koncentrationen var 39 

mg/l. Den lägst noterade var den 2 januari då den mättes till 16 mg/. Utgångs 

koncentrationen på totalkvävet i temperaturlinjen visar väldigt goda resultat då dessa 

ligger med en god marginal under det utsläppskrav på 10 mg/l som gäller. Resultat från 

den 9 januari saknas. Koncentrationen för referens linjen visar relativt bra värden då 

dessa ligger i närheten av utsläppskravet, med ett undantag från den 16 januari då denna 

visar ett orimligt högt värde på 130 mg/l. 
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5. Diskussion 

5.1. Diskussion analysresultat 

Under hela skötsel- och provtagningsperioden uppstod inga större problem med 

anläggningen. Ett mindre stopp i december skedde då inflödet ökades från 1 m
3
 till 1,5 

m
3
, dock var detta inget som påverkade den biologiska processen. Sett från 

kontrollmätningarna var pH och syretillförseln relativt jämna projektet rakt igenom, trots 

ett mindre stopp då nya syremätare installerades. Temperaturen var dock något som inte 

gick att reglera. Efter att värmepannan sattes i drift och höll den ena linjen med 20 °C 

hann inte temperaturen i den andra bli riktigt så låg som var önskvärt. Som lägst var 

temperaturen 10,6 °C, dock bara vid ett enda provtagningstillfälle. Temperaturen låg 

annars på cirka 13-14 grader. För att få en större förståelse, om hur temperaturen 

påverkar den biologiska reningsprocessen, hade en temperatur på 10 °C under hela 

provtagningsperioden varit att föredra. 

Av de kvävefraktioner, som analyserades, var totalkvävekoncentrationen den viktigaste 

att granska. Då pilotanläggningen precis hade satts i drift när projektet startade hade det 

ännu inte blivit någon stabil biologi i slammet. Detta innebär att de första resultaten från 

analyserna inte visar en speciellt god rening. Efter att biologin stabiliserats visas dock en 

väldigt god reningsgrad. Detta kan ses i figur 21 nedan.  

 

Figur 21 Reningsgraden i Temp/ref-linjen 

Ur diagrammet ses att, till en början, referenslinjen hade en bättre reningsgrad än den 

tempererade linjen. Detta har troligtvis med att slammet i den refererade linjen var bättre. 

En viktig detalj här är att de båda linjerna i början hade samma temperatur på vattnet då 

ingen värmepanna hade kopplats in ännu. Värmepannan kopplades in den 27 november 
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och tanken var att en markant skillnad skulle visas mellan kvävereduktionen i de båda 

linjerna. Dock, vilket kan ses ur diagrammet, ligger reningsgraden i de båda linjerna 

relativt nära varandra.  

Den andra respektive den 16 januari ses att reningsgraden först i den tempererade linjen 

visar en reningsgrad på -118% och den refererade linjen i det senare visar en reningsgrad 

på -44%. Under analysdelen av dessa resultat har uppenbarligen provet blivit 

kontaminerat. Vid undersökning av värdena från ALcontrol ses att ingående halt kväve 

stämmer bra överens med de egna analyserna. I den tempererade linjen visar de egna 

analyserna en fördubbling  av totalkvävehalten till 33,2 mg/l medan analyser från 

ALcontrol visar 7,7 mg/l. Det negativa värdet för reningsgraden från den 16/1 visar ett 

inkommande värde på 39,9 mg/l. I den refererade linjen ses att utgående totalkväve halt 

höjts till 74,5. Analysvärdet från ALcontrol visar en utgående totalkväve halt på 130 

mg/l. Även dessa prover måste ha blivit kontaminerade.  

Den andra kvävefraktionen som kontrollerades var halten av ammoniumkväve. Vilket 

nämns tidigare i rapporten, varierar inkommande ammoniumkoncentration relativt 

mycket från varje provtagningsdatum. Trots varierande koncentrationer, på inkommande 

vatten, visades dock en väldigt god reduktion av ammonium. Från den 2/10 till den 19/12 

visades koncentrationer under 0,1 mg/l i temperatur linjen. Under samma period, för den 

refererade linjen, visades relativt liknande resultat. Dock med några värden över 0,1 

mg/l. De mätningar som gjordes i januari månad visar en klart högre utgående 

ammoniumkoncentration. I temperatur linjen ses en ökning av koncentrationen den 2/1 

respektive 9/1 januari till 2,83 mg/l respektive 1,44 mg/l. I referenslinjen är 

koncentrationerna, samma provtagningsdatum, högre med värden på 3,17 mg/l och 9,02 

mg/l. Även det sista analysresultatet den 16/1 januari visar en utgående koncentration på 

17,04 mg/l. Då pilotanläggningen var i drift, utan några stopp eller andra problem, beror 

troligtvis de höga utgående halterna av ammoniumkvävet på att proverna blivit 

kontaminerade.  

Den tredje av de tre kvävefraktionen som analyserades var nitratkväve. Det inkommande 

vattnet, vilket kommer in till reningsverken, antas ha låga halter av nitrat och därför 

utfördes inga analyser av nitratkoncentrationerna på inkommande vatten. Nitrat bildades, 

då bakterier bryter ned ammonium i nitrifikationsprocessen, i och med detta utfördes 

bara analyser på det utgående vatten i de båda linjerna. Av, tabell 2 framgår att halten 

nitrat i de utgående linjerna, efter denitrifikationen, är mellan 8,5 - 2,0 mg/l i den 

tempererade linjen med ett medelvärde på cirka 6,0 mg/l och 10 - 1,0 mg/l i den 

refererade linjen med ett medelvärde på cirka 6,0 mg/l. I referens linjen kan det även 

konstaterats att nitratkoncentrationerna i januari månad visar betydligt lägre värden än 

vad den tempererade linjen gör.   

5.2. Jämförelse med tidigare studier 

Enligt den litteraturstudie som utfördes, 2.6.1. Temperaturens påverkan på 

nitrifikationen och denitrifikationen, kunde det konstateras att inte bara temperaturen 

påverkade den biologiska processen. Temperaturen måste tillsammans med pH och 

koncentrationen av upplöst syre samspela med varandra för att den biologiska reningen 

skall kunna ske. Efter utförandet av kontrollmätningar i anläggningen kunde det 

konstateras att resultaten av pH och koncentrationen av upplöst syre var bra och låg inom 

gränserna. Enligt litteraturstudien skall en optimal temperatur på vattnet vara omkring 15 



°C för att en nitrifikationsprocess skall ske. Jämfört med inkommande temperatur från 

referenslinjen ses att medelvärdet för denna temperatur ligger strax under denna gräns. 

Detta kan vara den bidragande faktorn till att skillnaden av reningsgraden mellan de båda 

linjerna är så liten som den är. Förts i slutet av analys-/ provtagningsperioden började 

lägre temperaturer ned mot 10 °C att erhållas i referenslinjen, dock kunde ej någon större 

skillnad mellan de båda linjerna urskiljas. För att få en eventuell större skillnad mellan 

dessa linjer hade det kanske varit bättre att starta analysförsöken vid ett senare skede, 

under vintern, då lägre temperaturer kan erhållas. 

För, denitrifikationen och dess bakterier, kunde det konstateras att dessa inte var lika 

temperaturberoende som bakterierna för nitrifikationsprocessen. Från litteraturstudien ses 

att en denitrifikation kan ske mellan temperaturerna 0 - 50 °C med ett optimum på 35 °C. 

Vid lägre temperaturer kan fortfarande en relativt god reduktion av nitratkvävet och 

omvandling till kvävgas ske.     

5.3. Analys av arbetet 

Efter att ha analyserat provtagningsarbetet och analysvärdena kunde det konstaterats att 

analyserna mellan den 2/11 till den 19/12 fungerade bra. I slutet av analysperioden då 

även flödet in till processen ökat kunde det konstaterats att analyserna varierade. Detta 

kan att ha att göra med att det bildats turbulent i sedimenteringsbassängerna vilket bidrog 

till att slam och diverse partiklar följde med i proverna och därmed vart dessa 

kontaminerade. En annan faktor kan vara, trots att analyserna utfördes på samma sätt, en 

personlig faktor som slarv vid överföring av proverna och dåligt rengjord provutrustning. 

För att få en bättre förståelse för hur nitrifikationsprocessen och dess bakterier påverkas 

vid kallare temperaturer hade en mer omfattande och noggrannare provtagning behövts 

göras. Stickprover hade kunnat utföras vid den första nitrifikationsreaktorn och inte bara 

i den sista. Även stickprover ur de båda denitrifikationsreaktorerna hade kunna gjorts för 

att få en bättre överblick av hur mycket nitrat som omvandlades till kvävgas då dessa 

halter uppmättes relativt höga i utgående vatten. Ett annat alternativ här kunde vara, i och 

med att reduktionen av ammoniumkvävet visade goda resultat, att istället bygga om 

anläggningen och köra denitrifikationen i tre stycken reaktorer istället för två. Detta 

skulle kunna innebära, vid fortsatt god ammoniumreduktion i nitrifikationen, en bättre 

reduktion av nitrat. 

En annan faktor som borde tagits i akt och utförts var analyser på slammet. I och med att 

anläggningen precis hade startats utfördes inga analyser på slammet i början. När sedan 

kvävereduktionen började visa resultat glömdes detta helt och hållet bort av 

rapportskrivaren. Med dessa analyser hade en bättre förståelse kunnat fås angående hur 

temperaturen på vattnet påverkar halten suspenderade partiklar samt kvaliteten på 

slammet.  

 

 

 



6. Slutsats 

Efter litteraturstudien kunde det konstateras att man genom att höja temperaturen på 

inkommande avloppsvatten kan få en bättre kvävereduktion. Resultaten av 

analysförsöken i pilotanläggningen visar dock ingen markant skillnad mellan de båda 

försökslinjerna och kunde därför inte riktigt styrka resultaten från litterturstudien. 

Inkommande avloppsvatten till försöksanläggning nådde aldrig tyvärr de lägre 

temperaturerna på cirka 10 °C vilket önskades för att få en tydlig temperaturskillnad 

mellan de två försökslinjerna.  
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