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Sammanfattning 
I äldre deponier finns flera ämnen som sakta lakas ut och har en negativ miljöpåverkan. Projektet har 

tittat på en ny metod, TreeWell, för lakvattenrening med biologisk rening som installeras på Ragn-

Sells deponi Brista vid Arlandastad. Projektet har dokumenterat installationen, inlett provtagningen 

och analyser av in- och utgående lakvatten där fokus legat på reduktion av BOD7, kväve, 

ammoniumkväve, fosfor och pH-nivå. Resultatet kommer ligga till grund för vid fortsatta studier av 

tekniken. 

En deponi genomgår flera faser under sin livstid vilket påverkar lakvattnets karaktär. Lakvattnet från 

äldre deponier innehåller stora mängder organiskt material och för att rena detta vatten används 

ofta biologisk rening. Dagens rening på Brista utgörs av två lakvattendammar och bevattning av ett 

mark-växt-system. Även TreeWell är en biologisk reningsmetod som tidigare har testats, och idag 

används för rening av vatten från enskilt avlopp. Då både lakvatten och avloppsvatten är rika på 

näring och organiskt material kan TreeWell passa för rening av lakvatten. Tekniken bygger på två 

tankar i serie, en biofilmreaktor och en airliftbioreaktor. I systemet lever bakterier, protozoer och 

växter som tillsammans renar vattnet. Systemet på Brista har installerats nära den plats där 

lakvattnet rinner ut från deponin. Tankarna är delvis nergrävda för att underlätta provtagning.  

För pilotanläggningen av TreeWell var investeringskostnaden ca 400 000 SEK och 

installationskostnaden uppgick till 125 000 SEK. Denna anläggning förväntas klara upptill 12 m3 per 

dygn. Annuiteten för systemet beräknas till ca 70 000 SEK och medför en kostnad på ca 16 SEK/m3, 

beräknat på en tidsperiod på 20 år. 

Kraven på utsläpp från en deponi har blivit högre sedan många av de äldre deponierna skapades och 

bättre rening av lakvattnet behövs. Därför finns behovet av nya reningsmetoder.   

Analyser som gjorts på in- och utgående vattenflöde är ett baspaket för deponier som bland annat 

innehåller konduktivitet, färg, pH och näringsämnen. Till baspaketet har BOD7 tillagts. Flera paket 

som analyserats är ett metallpaket, lättlösliga och mindre lättlösliga organiska föreningar, 

alkylfenoler och paketet ”organiska analyser enligt Naturvårdsverket riktlinjer”. Ragn-Sells 

samarbetar med Alcontrol och från deras analyskatalog har analyspaketen valts. De organiska 

paketen har analyserats en gång i projektets början och baspaketet och metaller har analyserats två 

gånger. Prover har tagits veckovis för ammoniumkväve som analyserats på Ragn-Sells laboratorium i 

Högbytorp.  

TreeWell har en god reduktion avseende BOD7, fosfor och TOC jämfört med mer beprövade tekniker 

som luftad damm, våtmark, lakvattendamm och SBR anläggning.  

Under den inledande perioden efter installation, som ingår i detta projekt, har inte tillräckligt med 

information samlats in för att avgöra om TreeWell klarar de totala utsläppskraven. Trots det visar 

TreeWell god potential och under de första provtagningarna har halten för BOD7, fosfor och pH 

reducerats tillräckligt och ligger under nivån som är tillåtet för utsläpp.  Även halten av flera metaller 

och organiska föreningar har minskat. Halterna varierar dock med flera faktorer som temperatur, 

flöde och uppehållstid.  
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Abstract 
In older landfills several substances exist that slowly leaches from the landfill and has a negative 

impact on the environment. The project has tested a new method, TreeWell, for leachate treatment 

by bioremediation installed at Ragn-Sells landfill in Brista. The project has documented the 

installation, initiated the sampling and analysis of incoming and outgoing leachate and focus in this 

study was the reduction of BOD7, nitrogen, ammonium nitrogen, phosphorus and pH levels in the 

water. The result will be the basis for further studies of the technology. 

A landfill goes through several phases during its lifetime, which affects the leachate character. The 

leachate from an old landfill has a large amount of organic compounds and it is common to use a 

leachate treatment plant with biological treatment. The leachate treatment on Brista today consists 

of two leachate ponds and irrigation of a land and plant systems.  

TreeWell is a biological treatment method that previously has been tested, and is used today, for the 

purification of water from individual sewers. Both leachate and wastewater is rich in nutrients and 

organic compounds and therefore TreeWell should be suitable for the purification of leachate. The 

technology is based on two tanks in series, a biofilm reactor and an airliftbioreactor. In the system 

lives bacteria, protozoa and plants that together purify the water. The system in Brista is installed 

near the landfill where the leachate exits the landfill. The tanks are partly buried to facilitate the 

sampling.  

For the pilot plant of TreeWell, the investment cost amounted to 400 000 SEK and the installations 

cost to 125 000 SEK. This plant is expected to handle up to 12 m3 per day. Annuity for the system is 

estimated to 70 000 SEK which equals a cost per cubic meter of water at 16 SEK/m3 over a period of 

20 years. 

Today’s requirements for better water treatment for landfills and lower levels of compounds in the 

water demands more effective and new treatment approaches. 

Analyzes on the water in- and outflow from the system is a base package for landfills with the 

addition of BOD7, metals, easily soluble and less soluble organic compounds, phenols and organic 

analyzes according to Environmental Protection Agency guidelines. Ragn-Sells cooperate with 

Alcontrol and it is from their catalog that the package has been selected. Samples for organic 

compounds have been analyzed once and the other parameters have been analyzed twice during the 

project. Samples for ammonia nitrogen were taken weekly and analyzed at Ragn-Sells laboratory at 

Högbytorp. 

TreeWell has been successfully installed in Brista and started to test run the process in November 

2015. TreeWell has a good reduction of BOD7, phosphorus and TOC compared to the common 

techniques. Although the reduction of nitrogen and ammonium nitrogen is lower for TreeWell than 

other studied leache treatment plants in this study.  

During the initial period of testing the system after installation, which is included in this report, have 

not enough information been collected to determine if TreeWell pass the emissions requirement at 

Brista today. Derpite this TreeWell show good potential and during the first sampling the level of 

BOD7, phosphorus and pH level have been reduced and is below the level allowed for emissions. Also 

the content of several metals and organic compounds have been reduced. The level varies with 

several factors such as temperature, flow and retention time.  
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1 Inledning 
Dagens konsumtionssamhälle producerar stora mängder avfall som slängs på deponier, något som 

också har pågått i hundratals år. Under det senaste århundradet har fler nya ämnen introducerats i 

produkter som sedan slängts på deponi, utan att sorteras ut eller återvunnits. Det medför att vi idag 

har stora deponier med alla möjliga ämnen i. Deponier med avfall från flera årtionden finns kvar och 

läcker ut mängder av ämnen genom inträngande vatten. Idag har vi insett att detta är ett ohållbart 

beteende och vad som får slängas på en deponi har reglerats hårt. I de äldre deponierna, som 

tvingats avslutas i och med införande av deponiförordningen (1999/31/EU) finns flera olika sorters 

avfall som inte får deponeras idag av miljöskäl eller för att de ska återvinnas. Dessa ämnen kan lakas 

ut och behöver omhändertas då grund- och ytvatten kan påverkas negativt. [1] 

Vatten kan tränga in i äldre deponier utan bottentätning eller genom hål i täckningen men finns även 

naturlig i avfallet. Vatten är ett bra lösningsmedel och ämnena i avfallet kan lösa sig i vatten i 

varierad mängd, flera av ämnena kan ha en negativ miljöpåverkan. I lakvatten hittar man ofta höga 

halter av tungmetaller, organiskt material (BOD7, COD) samt näringsämnen som kväve och fosfor. 

Läckagen från deponierna är diffusa och sker till mark och vatten i omgivningen. Information om vad 

som händer med dessa föroreningar i miljön och vilka cocktaileffekter som följer är begränsad. [1] 

Vissa tungmetaller och andra toxiska ämnen som förekommer i lakvattnet bioackumuleras vilket 

påverkar hela näringskedjan under lång tid. Släpps mycket organiskt material ut i vattendrag 

förbrukas syret i sjön fortare än normalt vilket skadar de djur och växter som lever där. Om växterna 

samtidigt får extra näringsämnen bidrar övergödning till ännu högre syreförbrukning. Detta vill man 

förhindra och för att minska dessa utsläpp renas lakvatten innan det släps ut till recipient. Dock är 

inte reningen vid alla deponier tillräcklig och det släpps fortfarande ut stora mängder av ämnen. [2] 

Förvaringen av avfall i en deponi klassas som pågående miljöfarlig verksamhet, då den släpper ut 

toxiska ämnen genom lakvattnet och växthusgaser som metan. Den ansvariga måste utföra åtgärder 

som minskar miljöpåverkan. [3]  

Detta projekt har tittat närmare på en ny metod för rening av lakvatten, TreeWell. Det är första 

gången denna teknik testas för lakvattenrening. Tekniken är uppbyggd av en biofilm- och 

airliftbioreaktor för att rena näringsrika vatten. Tekniken är tidigare testad och används som 

reningsmetod för avloppsvatten från enskilda avlopp. Denna teknik testas nu för lakvatten på Brista 

återvinningscentral (nedan Brista) från en täckt deponi. Deponin öppnades på 70-talet men har varit 

sluttäckt sen 2008. [4] 

1.1 Mål och Syfte 
Projektets syfte är att ta reda på om TreeWell kan rena lakvatten tillräckligt för att få släppas ut 

direkt till recipient.  

Målet med projektet är att inleda en undersökning av TreeWell som reningsmetod för lakvatten. 

Projektet har dokumenterat installationen av tekniken och provtagningarna av lakvattnet. 

Analysresultaten av lakvattnet jämförs med tillåtna halter för utsläpp av vatten, vilket ger förståelse i 

hur TreeWell fungerar som reningsmetod för lakvatten. Rapportens resultat kommer ligga till grund 

för fortsatta försök, analyser och utvärdering av tekniken. Rutiner för provtagning har tagits fram 

som kan användas i vidare provtagning vid Brista. En jämförelse med andra biologiska 

reningsmetoder har gjorts samt en kostnadskalkyl för systemet. 
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1.2 Lösningsmetoder 
För att ta reda på om TreeWell är en lämplig reningsmetod har prover tagits på in- och utgående 

vattenflöde för att se hur hög reningsförmågan är och om halterna ligger under tillåten nivå för 

utsläpp för valda parametrar. Från halterna beräknas även reduktionen av ämnena. Under projektets 

gång har prover tagits regelbundet på in- och utgående vatten till och från systemet för att analysera 

halten av ammoniumkväve. Även analyser av organiska föreningar, metaller och andra näringsämnen 

har tagits.  

Projektet ger även en jämförelse mellan några vanliga biologiska reningstekniker och TreeWell. För 

att se hur TreeWell står sig mot mer beprövade metoder.  

1.3 Avgränsningar 
Denna rapport inleder testet av tekniken TreeWell, där låga flöden behandlas. Provtagning har gjorts 

på in- och utgående vatten från systemet och prover tas bara på vatten. Rapporten tar upp några av 

de vanliga biologiska reningsmetoderna för jämförelse. 

De mätvärden som är av störst intresse och som är i fokus vid jämförelser är: BoD7, totalkväve, 

ammoniumkväve, totalfosfor och pH. Provtagning av ammoniumkväve har skett veckovis, de övriga 

parametrarna har analyserats två gånger. Det är viktigt att komma ihåg att en uppföljning efter detta 

projekts testperiod är nödvändig för att erhålla en fullständig bild av systemets funktion. 

2 Deponins faser 
Lakvattens sammansättning varierar över tiden. Vattnet kan variera beroende på dag men också 

vilken fas deponin befinner sig i. Lakvatten uppstår då vätskan i avfallet pressas ur och rinner igenom 

deponin samtidigt som kemiska och biologiska processer verkar. Föreningarna som bildas i deponin 

löser sig och följer med vattnet ut. Lakvattnets sammansättning varierar beroende på vad som finns i 

deponin. I en deponi är materialet heterogent vilket påverkar hur snabbt reaktionerna sker i olika 

delar av deponin. [5] 

En täckt deponi genomgår olika faser, i början varar en kort aerob fas som sedan går över till 

hydrolysfasen och efter det kommer syrabildande faser, ättikssyrebildande fasen, metangasbildande 

fasen, humusbildande fasen och sist verkar en aerob fas. Övergångarna mellan faserna sker vid olika 

tid i olika delar och djup i deponin. Kvoten BOD/COD i lakvattnet ger en hint om i vilken fas deponin 

befinner sig, ju yngre deponi desto mer lättnedbrytbart material finns kvar och kvoten är högre än 

hos en äldre deponi. För att de biologiska processerna ska verka i deponin krävs vatten, vatten finns 

naturligt i deponin i början men när deponin är täckt går tillgången ner och processerna avstannar 

om det inte finns tillgång på vatten. Så fort det kommer in vatten börjar processerna igen. Vatten kan 

komma in i en täckt deponi om täckningen går sönder eller genom grundvattnen som tränger upp i 

deponin. [5] 

De första dagarna då syre finns i deponin som följt med luften i materialet sker syreförbrukande 

reaktioner som bryter ner lättnedbrytbart organiskt material. Syre i deponin förbrukas snabbt och i 

vissa delar i deponin sker den förbrukningen innan deponin sluttäckts. När syret tar slut tar 

hydrolysfasen över och större molekyler t.ex. stärkelse, cellulosa och fetter bryts ner av bakterier. 

Hydrolysbakterier utsänder ett enzym som tillsammans med vatten bryter ner större molekyler och 

bildar mindre molekyler som sockerarter, aminosyror och fettsyror som bakterier tar upp. På grund 

av syrebristen reduceras även det nitrat som finns i deponin, vid denitrifikationen oxideras 

lättnedbrytbara kolföreningar till koldioxid, vatten och kvävgas. En lättnedbrytbar kolförening som 
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förbrukas är socker, dock är mängden nitrat och syre den begränsande faktorn så bara en liten del av 

sockret går åt. [5] 

Efter det energirika aeroba tillståndet sjunker temperaturen och anaerobt tillstånd råder en lång tid 

framöver. Största delen av deponins livslängd är anaerobt efter att den är sluttäckt. Den första 

anaeroba fasen är syrabildande fasen, här bildas flyktiga fettsyror med få kolatomer. Syra bildas av 

bland annat socker och aminosyror, som bildats i tidigare processer eller redan fanns i deponin. De 

omvandlas till ammonium och karboxylsyror. Hydrolysfasen har inte avstannat utan pågår 

fortfarande och nya sockerarter, aminosyror och fettsyror bildas. pH:t sjunker och ligger mellan 5-6 

vilket gör att metaller lakas ut. I denna fas finns höga halter BOD i lakvattnet viket leder till en hög 

BOD7/COD kvot. [5] 

I den ättiksyrabildande fasen bildas främst ättiksyra tillsammans med vätgas och koldioxid från 

fettsyror som har bildats i den aeroba fasen. Denna fas inleder den metanbildande fasen. Vissa syror 

som butan- och propansyra kräver ett lågt partialtryck för att brytas ner. Vätgasen som bygger upp 

trycket behöver då brytas ner och tas upp i andra reaktioner. De hydrogenotrofa mettanogena 

bakterierna förbrukar vätgas i sina reaktioner och bildar metan och vatten. Dessa bakterier är dock 

känsliga för lågt pH så de olika processerna dominerar om vartannat. [5] 

Efter en tid tar den metanbildande fasen över helt och ättiksyraförbrukande bakterier bryter ner 

ättikan till metan och koldioxid. Dessa bakterier kan vara aktiva i flera hundra år beroende på tillgång 

på vatten och material i deponin. Under den tiden är pH normalt eller svagt basiskt och det finns 

inget tillgång på syre. [5] 

I slutet på en deponis livslängd som kallas humusfasen har de biologiska processerna avstannat, det 

är bara svårt nedbrytbara ämnen kvar. Kravet på syre är lågt vilket gör att syre kan diffundera in i 

avfallet på ytan av deponin. pH sjunker igen och metallerna löser sig och lakas ur. Denna fas kan 

också pågå i flera hundra år. [5] 

3 Lakvattenrening 
Ett ämne man lägger stor vikt vid i reningen av lakvatten är kväve som ofta förekommer i hög 

koncentration. Men även metaller och organiskt material är i fokus. Det finns flera olika sätt att rena 

lakvatten, mekanisk rening, biologisk rening och kemisk rening. Reningen sker oftast med någon form 

av biologisk rening då det är mycket organiskt material i vattnet. Det är vanligt att ha flera 

reningssteg efter varandra.   

Några parametrar har valts ut för jämförelse mellan de olika metoderna. Reduktionen kan variera för 

samma teknik på olika anläggningar, nedan är några exempel.  

3.1 Biologisk rening 
Det finns flera olika varianter av biologisk rening och några av de vanligare redogörs för här. Vanliga 

reningsmetoder för lakvatten från kommunala deponier är luftad damm, våtmark, satsvis biologisk 

rening eller översilningsyta. [6]  

Lakvattnet är näringsrikt då processerna i deponin ger stora mängder ammonium vilket löser sig och 

ger ammoniak i vattnet. Ammoniak är delvis ett näringsämne men är toxisk i höga koncentrationer 

för vissa organismer och är viktigt att rena bort innan man släpper ut vattnet till en recipient. För att 

få bort ammoniak ut vattnet används nitrifikation och denitrifikation. I nitrifikationen omvandlas 

ammoniaken till nitrat och i denitrifikationen bildas kvävgas. Processen reducerar stora mängder 
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ammoniak men den del som är kvar och släpps ut av ammoniak och framför allt nitrat bidrar till 

övergödning. Denna process ger även vätejoner som försurar vattnet. Deponin producerar även 

klorider som är toxiska i höga koncentrationer för sötvattenlevande organismer. [5] 

Många biologiska reningstekniker behöver stora ytor för att ta emot stora mängder lakvatten vilket 

kan vara ett problem beroende på lokalisering av deponin. Bland annat bevattning, våtmark och 

översilning har stort ytbehov. [1]  

3.1.1 Luftad damm 

En luftad damm används ofta som ett förbehandlande steg, dammen kan vara uppdelad med 

skärmväggar så uppehållstiden blir längre vilket ger en bättre rening. Många anläggningar är 

dimensionerade att ha en uppehållstid på 15-30 dygn. I vissa zoner i dammen pumpas luft in via 

antingen bottenventiler eller genom ytluftare vilket ger en god omblandning, där sker nitrifikation. 

Efter följer en zon utan luftning där denitrifikation sker. Dammen har tätad botten och sidor för att 

vattnet i systemet inte ska spridas till grund eller ytvatten, dammen är dock öppen upptill vilket gör 

att nederbörd späder ut lakvattnet, dock är mängderna så små att det inte påverkar reningen. [1] [7]  

I en luftad damm reduceras ammoniumkväve, BOD, COD och metaller. Kvävet finns mestadels i 

ammonium i lakvatten, ammonium bryts ner i nitrifikationen. Jämnvikt av ammoniumjoner regleras 

med pH, vid högre pH löser sig mindre ammonium i vattnet och ammonium avgår till luften. BOD 

bryts ner av bakterier i processen och bildar slam. Även COD bryts ner till viss del tack vare den långa 

uppehållstiden. Metallerna reduceras främst genom oxidation. [7] 

Dammen är ytkrävande och placeras därför utomhus vilket ger varierad reningsgrad beroende på 

temperaturen. Under de kalla månaderna går processen långsammare och under de varma 

månaderna kan problem uppstå genom att processen sker för fort och pumpar och rör till luftningen 

sätt igen av påväxt. Emellanåt behöver dessa dammar tömmas så slam kan tas omhand.  [1]  

I Tabell 1 ges data från en luftad dammanläggning som renar lakvatten i Älandsbro.  

Tabell 1. Exempel på reduktion efter en luftad damm i Älandsbro. [7] 

Analys/Undersökning av In mg/l Ut mg/l Reduktion % 

BOD7 27,5 14 49 
Totalkväve 170 130 24 
Ammoniumkväve 183 147 20 
Totalfosfor 110 62 44 
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3.1.2 Våtmark 

Lakvatten går igenom marken i ett rotzonsystem eller genom ytavrinning i en våtmark. Våtmarken 

renar främst ammonium, BOD7 och metaller. För att rena kväve kan en våtmark utformas i två steg, 

ett nitrifikationssteg och ett denitrifikationssteg. I nitrifikationssteget krävs stor tillförsel på syre för 

hög reduktionsgrad, syret kommer ner i vattnet genom rötterna på växterna. Ett våtmarkssystem kan 

utformas med både land och vattenväxter. Systemet är energisnålt, viss energi kan behövas för 

pumpar men oftast används självfall. Under de kalla månaderna går aktiviteten ner i våtmarken då 

behöver uppehållstiden öka för att uppnå samma reningsgrad som innan. Salthalten i lakvattnet kan 

vara ett problem för växterna. [1] [7] 

I Tabell 2 ges exempel på reduktion vid rening av lakvatten med våtmark. Innan har lakvattnet renats 

genom översilning vilket ger lägre ingångsvärden. [8] 

Tabell 2. Reduktion vid rening av våtmark. [8] 

Analys/Undersökning av In mg/l Ut mg/l Reduktion % 

Totalkväve 72 32 55 

Ammoniumkväve 55 25 55 

Totalfosfor 0,5 0,2 60 

TOC 91 67 26 
 

3.1.3 Satsvis biologisk rening, SBR 

I en bassäng sker satsvis nitrifikation, denitrifikation och sedimentering och det ger hög reduktion 

från främst ammoniumkväve men även BOD7, COD och organiska föreningar. Innan vattnet går in i 

denna bassäng behövs en utjämningsbassäng som lagrar vattnet innan körning. Kemikalier för att 

reglera pH kan behövas tillsammans med kol eller fosfor för att bakterierna i slammet ska överleva. 

Under de kalla månaderna värms bassängen upp för att ge god reduktion. Ett biologiskt slam bildas 

under reningen och behöver tas hand om genom t.ex. avvattning och kompostering eller 

förbränning.  [1] [7] 

Reduktion av metaller i en SBR-anläggning sker på samma sätt som i en luftad damm, men 

uppehållstiden är kortare och reaktionerna pågår inte lika länge. Mängden suspenderat material är 

mindre i utgående vatten från en SBR-anläggning än från en luftad damm då det sedimenteras innan 

vattnet lämnar systemet i en SBR-anläggning. En nackdel med SBR-anläggningen är risken att lustgas 

kan bildas när nitrifikation och denitrifikation sker i samma bassäng. I Tabell 3 ges exempel på 

reduktion efter behandling i en SBR anläggning. Observera att en negativ reduktion är en ökning av 

ämnet efter rening.  [7] 

Tabell 3. Exempel på reduktion efter en SBR-anläggning i Norsa. [7] 

Analys/Undersökning av In mg/l Ut mg/l Reduktion % 

BOD7 17 41 -141 
Totalkväve 158 37 77 
Ammoniumkväve 133 24 82 
Totalfosfor 1015 765 25 
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3.1.4 Översilning 

Vatten leds över en bevuxen sluttning och ämnena i vattnet tas upp av växterna. Ytan som vattnet 

går igenom bör vara avgränsad så vattnet kan samlas upp efteråt och kontrolleras. Beroende på vad 

lakvattnet innehåller finns risken att marken blir förorenad och man har bara flyttat problemet. 

Vattnet syresätts vid översilning och nitrifikation av ammonium sker. Översilning är en vanlig 

förbehandlingsmetod till en våtmark då vattnet syresätts när de översilas vilket leder till en bättre 

reduktion av kväve i våtmarken. Översilning kan ske kontinuerligt eller pulsvis. Metoden är 

temperaturkänslig men sker utan tillsats av kemikalier och producerar inget avfall. Även här är 

energiförbrukningen låg då vattnet kan pumpas men ofta transporteras med självfall. [1] 

I Tabell 4 ges exempel på reduktion efter lakvatten silats genom en bevuxen översilningsyta. Innan 

vattnet leddes till översilningen har det behandlats i en luftad damm. [9]  

Tabell 4. Exempel på reduktion efter översilning. [9] 

 

 

3.1.5 Bevattning av mark eller växtsystem 

Bevattning av mark eller växtsystem är lik metoden för översilning, ska det räknas som reningsmetod 

behövs vattnet samlas upp från ytorna efter det gått igenom marken. Risken finns också att marken 

blir förorenad och att förorenat vatten når grundvattnet. Bevattningen sker i första hand för att 

minska mängden lakvatten men även för att reducera bland annat kväve, BOD, COD och 

suspenderade ämnen. Innan lakvattnet sprids över mark och växtsystem behöver det samlas upp då 

flödet är ojämnt från deponin och bevattningen är säsongsstyrd. Bevattningens energiförbrukning är 

låg och inga kemikalier tillförs eller avfall uppkommer.  [1] 

3.1.6 Lakvattendamm 

En lakvattendamm används oftast för lagring av lakvattnet innan vattnet leds till t.ex. bevattning eller 

översilning. I lakvattendammen sedimenteras partiklar och slam. Reduktion av kväve, fosfor och 

organiskt material sker i dammen. I Tabell 5 ges resultat från rening av lakvatten med 

lakvattendamm. [8] 

Tabell 5. Reduktion genom lakvattendamm. [8] 

Analys/Undersökning av In mg/l Ut mg/l Reduktion % 

Totalkväve 385 130 66 

Ammoniumkväve 335 93 72 

Totalfosfor 2 0,8 60 

TOC 225 115 49 
 

  

Analys/Undersökning av In mg/l Ut mg/l Reduktion % 

Totalkväve 52 24 55 
TOC 77 72 7 
BOD7 - - -2 
Ammoniumkväve 39 10 74 
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4 Utsläppskrav från en deponi 
Vatten från deponier innehåller många toxiska ämnen och det finns restriktioner på hur höga halter 

som vattnet får innehålla av ämnena när det släpps ut till recipient. Det finns inte restriktioner på alla 

ämnen då det inte finns tillräckligt med information om miljöpåverkan från de ämnena. De ämnen 

som man lägger extra vikt på är näringsämnen som påverkar miljön med övergödning, organiskt 

material som bland annat påverkar syreförbrukningen och pH. [3] 

Avgörande för bestämning av vilka parametrar och halter av riktvärden är utspädningen och 

känsligheten för recipienten. För de fokusämnena för rapporten och kraven på Brista finns maximala 

halten som får släppas ut av respektive ämne i Tabell 6. [1]  

Tabell 6. Utsläpps gränsvärden för lakvatten på Brista. 

Ämne Tillåten nivå 

BOD7 15 [mg/l] 

Totalkväve 5 [mg/l] 

Ammoniumkväve 4 [mg/l] 

Totalfosfor 0,3 [mg/l] 

pH Min 6 max 9 

5 Tungmetaller i vatten 
Tungmetaller kan ha en negativ miljöpåverkan och är farliga för levande organismer där det finns 

höga halter som t.ex. i lakvatten. Vissa tungmetaller är livsviktiga i låga koncentrationer för levande 

organismer medans andra inte har någon känd funktion hos levande organismer. Tungmetallerna är 

onedbrytbara och ackumuleras i näringskedjan.  Bly, kadmium, kvicksilver och arsenik ingår bland de 

metallerna som inte har någon funktion och är skadliga för levande organismerna i låga 

koncentrationer. I Tabell 7 ges nivåer för halter som kan ge effekter i känsliga vatten och halterna av 

metallerna i opåverkade vatten. Känsligt vatten kan vara mjuka vatten, närings- och humusfattiga 

vatten och vatten med lågt pH.  [10] 

Tabell 7. Tungmetaller i vatten 

Metall Halt som ökar risken 
för effekter i känsliga 
vatten [µg/l] 

Naturlig halt i 
opåverkade vatten 
[µg/l] 

Koppar >3 <1 
Zink >20 <3 
Kadmium >0,1 <0,005 
Bly >1 <0,005 
Krom >5 <0,2 
Nickel  >15 <0,5 
Arsenik >5 <0,2 
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6 Rening på Brista 
Dagens rening av lakvattnet på Brista består av två lakvattendammar i serie. I den första dammen 

syresätts och sedimenteras vattnet för att sedan ledas till den andra dammen där fortsatt 

sedimentation sker. Vattnet används sedan till bevattning av ett mark-växt-system. De två 

dammarna har nyligen grävts om och tätats då de tidigare haft läckage av ytvatten som spätt ut 

lakvattnet. Prover från den nuvarande reningen har tagits på in- och utgående vatten. Resultaten för 

utgående flöde i Tabell 8 kommer från en provpunkt som ligger nära utloppet i andra dammen och 

proverna är tagna innan dammarna tätades vilket ger halten av det utspädda vattnet.  

Resultaten i Tabell 8 är medelhalten under perioden 2013-04-04 till 2015-11-10, totalt har 12 

mätningar gjorts. 

Tabell 8. Lakvattenrening på Brista. 

Analys/Undersökning av In medel mg/l Ut medel mg/l Reduktion % 

Ammoniumkväve, NH4-N  143 39 73 

Sulfat, SO4  79 77 3 

BOD7  39 15 62 

totalkväve 170 57 66 

totalfosfor 0,5 0,26 48 

7 TreeWell 
TreeWell är en teknik som tidigare testas och används för rening av avloppsvatten från enskilda 

avlopp med goda resultat. Systemet som är installerat på Brista är av 5:e generationen av liknande 

system och har funnits i Sverige sedan 2008. [11] 

Både lakvatten och avloppsvatten är rika på näring och organiskt material, vilket krävs för rening med 

biologisk nedbrytning. Vatten från enskilda avlopp har inte lika stor variation av ämnen och halten av 

fosfor och suspenderat material är högre än i lakvatten. Den höga halten suspenderat material i 

vattnet från enskilda avlopp gör att försedimentering krävs. Vattnet på Brista innehåller endast lite 

partiklar så ingen försedimentering har bedömts behövas. [12]  

Systemet bygger på mikrobiell biofilm, i systemet samverkar mellan växter, mikrober och protozoer. 

Systemet antas jobba utan att producera någon form av avfall vilket bidrar till att systemet är 

nästintill underhållsfritt, efter försöket visas hur mycket underhålls som behövs. [4]  

7.1 Tekniken 
TreeWell består av två lika stora tankar, 2 meter i diameter och 2,2 meter höga, som är kopplade i 

serie, se Figur 1. Tank 1 är sluten och konstruerad som en biofilmreaktor och nedbrytning sker av 

mikroorganismer i anaerobt förhållande. I den andra tanken är förhållandet aerobt och har 

funktionen av en airliftbioreaktor som är öppen med växter som behandlar vattnet tillsammans med 

mikroorganismer. Systemet som är installerat på Brista är dimensionerat för att klara av upp till 12 

m3/dygn. [4] [11] 
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Figur 1. Skiss över systemet TreeWell. [11] 

Uppehållstiden i systemet beror på flödet, i Tabell 9 visas uppehållstiden i systemet vid olika flöden. 

Systemets volym har beräknats till 12,6 m3 enligt Formel 1, höjden i tanken som används i 

uträkningen ligger 20 cm under toppen på tanken där vattennivån ligger. 

����� = ��	
�
4  ∗ ℎö�
��� ∗ ����� ������ = ��	2�

4  ∗ 2� ∗ 2 = 12,6 �� 

Formel 1 Systemets volym 

Tabell 9. Uppehållstiden i hela systemet 

Flöde (Q) m3/dygn Uppehållstid V/Q (dygn) 

1 11,3 

5 2,3 

10 1,1 

15 0,8 

20 0,6 

25 0,5 

 

Till systemet har initialt bakterier, protozoer, mikrober, växter och näring tillförts, vilka bryter ner 

föreningarna som finns i vattnet. Vatten med lokala bakterier, protozoer och mikrober har tagits från 

närliggande vattendrag tillsammans med växter från området som redan har anpassat sig för det 

lokala förhållandet. Bakterier till denitrifikationen har hämtats från ett reningsverk i Lund och en av 

Ragn-Sells reningsanläggningar i Högbytorp. [4] 

Protozoer och mikrober som bryter ned organiskt material i vattnet, vid nedbrytningen bildas bland 

annat koldioxid, ammonium och vatten. För att underlätta processen syresätts tank 2. Då vattnet 

syresätts arbetar nitrifiationsbakterier och omvandlar ammonium till nitrat, delar av det recirkulerar 

till denitrifikationen. Mikrober behöver ett förhållande av BOD/COD som är under 0,5. [12] I 

inkommande vatten till systemet är kvoten 0,03. [4] 
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Reduktion av kväve är temperaturberoende, systemet är isolerat vilket hjälper systemet att behåll en 

högre temperatur under de kalla månaderna så systemet inte fryser. Vattnet som kommer in i 

systemet ligger runt 17-19 °C och utgående vatten har legat mellan 6-10 °C under projektets 

försökstid (november-januari). Temperaturen på utgående vatten är beroende av temperaturen 

utanför systemet och uppehållstiden i systemet. 

I systemet används olika bärare. Mikrober och protozoer lever av näringen i vattnet och från en av 

bärarna som verkar som buffert i systemet. En annan bärare har egenskapen att adsorbera ämnen 

som t ex fosfor. Andra funktioner som bärarna har i systemet är att jämna ut och adsorbera ämnen 

som har toxisk effekt för organismerna och kalk som justerar pH. Dessa bärare är nytt för reningen av 

lakvatten och används inte vid rening av avloppsvatten. [4]  

7.1.1 Biofilmreaktor 

Första tanken är uppdelad i flera olika fack som innehåller de olika bärarna för mikroorganismerna. 

Vattnet cirkulerar medurs i alla fack och förs sedan in i mitten där vattnet lyfts till tank 2 med hjälp av 

en pump se Figur 2. 

 

Figur 2 Skiss över TreeWell ovanifrån. [11] 

I ett av de sista facken i första tanken sker denitrifikationen och ett återflöde från andra tanken är 

kopplat dit. I början i den anaeroba tanken finns även aktivt kol med stora ytor för biofilm att växa på 

och är en naturlig bärare som är olöslig i vattnet. [4] [11] 

7.1.2 Airliftbioreaktor 

I andra tanken cirkulerar vattnet fritt genom ett rotsystem med blandade växter. Några av växterna 

är tagna från omgivningen nära deponin. De andra växterna har odlats upp och matats med lakvatten 

för att hinna anpassa sig innan de planterades i systemet. Slam med bakterier från ett reningsverk 

har tillsatts i denna tank, och de kommer att leva på det organiska materialet i vattnet. Vattnet 

cirkuleras med hjälp av en luftpump vilket även förhindrar partiklar att sedimentera och föroreningar 

cirkuleras tills de är nedbrutna av bakterierna. [4] 
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Tanken med växter är uppfylld av polyeten nät så växterna hålls uppe vid ytan. Växterna, bakterier 

och protozoer renar vattnet av näringsämnen och metaller. Växternas rötter bildar även yta för 

bakterier och biofilm. [12]  

8 Ekonomi 
TreeWell är en lösning i utvecklingsfas så siffrorna nedan kan komma att ändras. Kostnaderna 

varierar även beroende på lokala förutsättningar. För att uppskatta kostnader för systemet har 

annuitetsmetoden använts. 

8.1  Investeringar 
För pilotanläggningen av TreeWell som finns på Brista blev investeringskostnaden ca 400 000 SEK 

exklusive moms. Det inkluderar kostnader för förundersökningar, tester, utbildning av användare, 

frakt och konsultkostnader. [4] 

Dimensioneringen av TreeWell för en specifik deponi beror på mängden lakvatten som behöver 

renas. Ett system liknande det på Brista förväntas kunna kan ta emot upp till 12 m3 per dygn, vid 

högre flöden är det rimligt att flera system parallellkopplas. Det optimala flödet genom systemet 

kommer undersökas under senare försök. [4] 

Installationskostnader för systemet på Brista uppgick till ca 125 000 SEK exklusive moms. För flera 

parallella system skulle kostnaden öka då installationskostnaden mestadels består av konsulttimmar. 

Dock beror den kostnaden på hur många timmar som behövs för varige specifikt fall.  

8.2 Annuitet 
Annuiteten beräknas för att få en uppskattning för årskostnaden för kapital, kalkylräntan som 

används i Ragn-Sells projekt är 12 % och livslängden antas vara densamma som garantitiden 20 år. 

Annuiteten beräknas till ca 70 000 SEK enligt Formel 2. 

� = (! ∙ �)(1 − (1 + �)&')   
� = ((400 000 + 125 000) ∗ 0,12)(1 − (1 + 0,12)&�*) =  70 286 -./ 

Formel 2, Annuitet 

A = annuitet, N = investeringsbehov (kapital), k = kalkylräntan och n = ekonomisk livslängd 

8.3 Kostnaden  
En medelkostnad per m3 renat vatten med ett flöde på ca 12 m3 per dygn blir under de 20 åren 

räknas ut med hjälp av annuiteten och blir ca 16 SEK per m3 se Formel 3. Denna kostnad inkluderar 

inte driftkostnader och eventuella reparationskostnader för pumpar och rör. [11]  

/�0���
 1�� �� = ���23���
�4�� ∗ 5�ö
� = 70 286365 ∗ 12 =  16 -./��  

Formel 3 Kostnad per m
3
 lakvatten 

Driftkostnaderna för systemet är låga och utgörs till största delen av elkostnader och reparation eller 

inköp av pumpar och rörledningar.  En årlig elförbrukning uppskattas till 300 kWh och pumparna har 

en garantitid på 3 år. [11]  
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9 Analys och provtagning 
I lakvatten finns alla typer av föreningar representerade som finns i vårt samhälle, i varierande halter. 

Det är svårt att analysera alla ämnen med tanke på vilka analysmetoder som finns och de kostnader 

som följer. Det är även svårt att få fram hur olika föreningar samverkar och påverkar omgivningen då 

cocktaileffekter inte syns i analysresultaten. [5]  

För provtagning i projektet har en rutin tagits fram som beskriver när olika typer av prover ska tas, 

vart de ska skickas och hur de ska märkas, se Appendix 2, Provtagningsrutiner. 

Ragn-Sells använder Alcontrol som analyspartner och val av analyspaket har gjorts utifrån deras 

utbud efter konsultation från Alcontrol. [14] Vid val av analyspaket har hänsyn tagits till tidigare 

analyser på vattnet från deponin och en undersökning av organiska miljögifter gjord på Ragn-Sells 

deponi Högbytorp. [15]  

De analyspaket som valdes från Alcontrol var deponier, baspaket (DEP001) med tillägg på BOD7, 

metaller (M10) 10 stycken med tillägg om 6 stycken extra metaller (se 9.2), lättlösliga och mindre 

lättlösliga organiska föreningar (VOC screening och SVOC screening), samt alkylfenoler (ALKFEN) och 

organiska analyser enligt Naturvårdsverkets riktlinjer (ORGNV). Alla analysresultat, respektive 

analysmetoder och mätosäkerhet finns i Tabell 19 och Tabell 20 i Appendix 1. 

Inför detta projekt diskuterades vilka sorters prover som kunde tas, prover på vattnet är självklart 

men även på växterna, mikroorganismerna och biofilmen är av intresse. Dock kommer denna rapport 

endast beröra vattenproverna. Projektet fokuserar på att sänka kväve, som finns i höga halter i 

lakvattnet, eftersom det är ett näringsämne som leder till övergödning och har intresse från flera 

håll.  

Proven togs i rinnande vatten och halterna kan variera med väder och årstid, dagar med mycket 

nederbörd kan späda ut lakvattnet något. Figur 3 visar en skiss över systemet med provpunkter 

markerade. Prover på ingående vatten togs precis innan pump 1 som pumpar vatten upp från 

brunnen in till systemet, punkt 1 i Figur 3. Prov på utgående vatten tas av utflödet från tank 2, punkt 

2 i Figur 3.  

 

Figur 3 Provtagningspunkter. 
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Flödet i systemet mättes två gånger på olika sätt, i början av projektet gjordes en grovuppskattning 

genom att låta en pumpomgång om ca 10 sek pumpas i en behållare. Där uppskattades volymen vara 

7 l. Timern som är kopplad till pumpen i brunnen reglerades därefter till att pumpa i ca 10 sekunder 

var tionde minut vilket skulle ge ca 1m3/dygn se Formel 4. Denna mätning gjordes innan slangen från 

pumpen var inkopplad till systemet.  

7� ∗ 6 44�ℎ ∗ 24 ℎ
�4� = 1008 �
�4� 

Formel 4. Beräkning av flöde 1. 

Det verkliga flödet under provtagningen beräknas efter mätning av hur ofta pumpen i tank 1 pumpar 

över vatten till tank 2. Samt mätning av vatten volymen som pumpas över vid varige pumpning, se 

Formel 5. Där pumpen sitter i inre cylindern i mitten av tank 1 är diametern 63,5 cm och nivån i 

cylindern sjunker 18 cm vid varige pumpning. Pumpen startas 9 ggr under 30 minuter. 

7�ö
��, 8 = �9:*,;�<=
> [��]A ∗ 0,18[�] ∗ 18 BBC

D ∗ 24 = 24,6��  

Formel 5. Flödet i systemet. 

Flödet som kommer in till systemet är vattnet som pumpas upp från brunnen plus vattnet som 

kommer tillbaka i återflödet. Återflödet ska ligga på ca 10 % av vattnet som pumpas från brunnen. [4] 

9.1 Kväveanalyser 
Prover för analys av ammoniumkväve har tagits en gång i veckan och skickats till laboratoriet hos 

Ragn-Sells på Högbytorp. Proverna har tagits samma dag varige vecka och ungefär samma tid på 

dagen i ett 15 ml plaströr. Ett för ingående vatten och ett för utgående vatten.  

Prover för analys av totalkväve har tagits två gånger under projektets gång med en och en halv 

månads mellanrum och skickas till Alcontrol tillsammans med näringssalter och metallanalyser.  

9.2 Metallanalyser 
Analyser på metaller har gjorts två gånger på in- och utgående vatten. De metaller som har 

analyserats är: järn, mangan, magnesium, kvicksilver, molybden, tenn, natrium, arsenik, barium, bly, 

kadmium, kobolt, koppar, krom, nickel, vanadin och zink. Analyserna gjordes i början av projektet 

och en och en halv månad efter första provtagningen.  

9.3 Analys av organiskt material 
Analyser har gjorts av utvalda grupper av organiskt material. Dessa analyser gjordes för att få en 

inledande uppfattning om lakvattnets karaktär. Samt för att finnas som underlag till fortsatta studier 

på systemet och lakvatten på Brista.  

9.4 Provtagningstillfällen 
Vid första provtagningstillfället, den 30 november 2015, hade systemet varit igång ca två veckor med 

alla komponenter på plats. Provtagningstillfällena utgår ifrån den första provtagningen och sker 

sedan veckovis eller månadsvis efter det.   

Proverna har tagits manuellt off site och förvaras kylt under färden till laboratoriet som utför 

analyserna. 
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10 Resultat 
Efter installationen av TreeWell på Brista togs ett antal prover på in- och utgående lakvatten. Nedan 

redovisas analysresultaten för dessa prover på organiskt material, totalkväve, ammoniumkväve, 

totalfosfor och pH. Även metaller och näringsämnen som har påverkats mest i systemet redovisas 

nedan. Stört vikt har lagts på ammoniumkväve. Försöksperioden sträckte sig från november 2015 till 

januari 2016. 

I Tabell 10 ses de veckovisa resultaten för ammoniumkväve på in- och utgående flödes samt 

reduktionen. 

Tabell 10. Resultat ammoniumkväve *Provet har frysts in efter provtagning och analyserats i efterhand. 

Datum IN (mg/l) UT (mg/l) Temp °C Reduktion % 

2015-11-30 189 85 1 55 

2015-12-07 182 56 6 69 

2015-12-14 194 75 -4 61 

2015-12-21 191 89 6 53 

2015-12-28* 188 110 -9 41 

2016-01-04 183 116 -7 37 

2016-01-11 191 96 1 50 

2016-01-18 189 126 -9,5 33 

 Medel 188 94 -2 50 

 

I Figur 4 visas halterna av ammoniumkväve och medelvärdena under provtagningsperioden för in- 

och utgående vatten mot gränsvärdet för ammoniumkväve som ligger långt under de uppmätta 

värdena.  

 

Figur 4. Diagram för resultaten av provtagningarna av NH4-N, NH4-N INMedel=188 mg/l, NH4-N UTMedel=94 mg/l och NH4-N 

Max=4 mg/l. 
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Utomhus temperaturen har varierat mellan ca -9°C och +6°C under perioden för provtagning, se 

Tabell 10, och man kan se att temperaturen påverkar reduktionen av ammoniumkväve negativt i 

systemet, se Figur 5. För att se hur systemet har påverkats av temperaturen i bilder se Appendix 3, 

Bilder. I Tabell 10 och Figur 4 kan man även se att halten ammoniumkväve i ingående flöde är relativt 

opåverkat både av tid och temperatur.  

 

Figur 5 Reduktion av NH4-N mot temperatur. 

I Tabell 11 visas halterna av de ämnena som projektet fokuserat på från provtagningen den 2015-11-

30 och 2016-01-11. Från provet den 20-11-30 är det endast halten BOD7 i utgående vatten som ligger 

under tillåten nivå, pH ligger också inom intervallet på både in- och utgående flöde. Fosfor har en god 

reduktion men ligger strax över tillåtna halten. Tabell 11 är ett utdrag från Tabell 19 i Appendix 1. 

Tabell 11. Delar av provsvaret från Alcontrol 2015-11-30. 

Ämne 
 

Ingående vatten 
[mg/l]  

Utgående vatten 
[mg/l] 

Reduktion % 
 

Tillåten nivå 

Organiskt material, BOD7 39 6,1 84 15 [mg/l] 

Totalkväve 210 130 38 5 [mg/l] 

Ammoniumkväve 170 78 54 4 [mg/l] 

Totalfosfor 0,76 0,35 54 0,3 [mg/l] 

pH 7,8 8,1  Min 6 max 9 

 

I Tabell 12 visas halterna från provtagningen den 2016-01-11. Där ser man att mängden organiskt 

material och fosfor har reducerats ytterligare och båda är nu under maximal tillåten nivå. pH ligger 

fortfarande inom intervallet och mängden totalt kväve och ammoniumkväve har stigit lite i utgående 

vatten jämfört med den första provtagningen.  
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Tabell 12. Delar av provsvaret från Alcontrol 2016-01-11. 

Ämne 
 

Ingående vatten 
[mg/l]  

Utgående vatten 
[mg/l]  

Reduktion % 
 

Tillåten nivå 

Organiskt material, BOD7 35 <3 91 15 [mg/l] 

Totalkväve 200 150 25 5 [mg/l] 

Ammoniumkväve 170 100 41 4 [mg/l] 

Totalfosfor 0,72 0,11 85 0,3 [mg/l] 

pH 7,4 7,9  Min 6 max 9 

 

Tabell 13 och Tabell 14är utdrag från Tabell 19 respektive Tabell 20 i Appendix 1, Analysresultat 

Alcontrol. Där ses halterna av ett flertal metaller på in- och utgående vattenflöde och reduktionen av 

dessa vid e olika provtillfällena. I Tabell 13 finns de metaller som minskats eller ökat mest vid första 

provtagningen och i Tabell 14ses samma metaller vid andra provtagningen. Nivån i ingående flöde 

varierar något mellan de två provtagningarna.  

Tabell 13. Resultat från Alcontrol metaller 2015-11-30. 

Analys/Undersökning av Resultat In Resultat Ut Enhet Reduktion % 

Arsenik, As 88 11 μg/l 88 

Barium, Ba 570 190 μg/l 67 

Bly, Pb 1,8 0,22 μg/l 88 

Kadmium, Cd 0,025 0,036 μg/l -44 

Kobolt, Co  10 8,7 μg/l 13 

Koppar, Cu  4,4 6 μg/l -36 

Krom, Cr  19 11 μg/l 42 

Vanadin, V 18 5,7 μg/l 68 

Järn, Fe  17 2,3 mg/l 87 

Mangan, Mn 7000 3200 μg/l 54 

Magnesium, Mg 70 58 mg/l 17 

Tenn, Sn 1,8 0,68 μg/l 62 

Natrium, Na 510 390 mg/l 24 
 

  



KTH Kemiteknik 180 hp HT-15  Version 4.2 
Examensarbete   2015-06-16 
Sanna Windh 
 

17 
 

 

Tabell 14. Resultat från Alcontrol metaller 2016-01-11 

Analys/Undersökning av Resultat In Resultat Ut Enhet Reduktion % 

Arsenik, As 97 9,3 μg/l 90 

Barium, Ba 710 260 μg/l 63 

Bly, Pb <0,2 <0,2 μg/l - 

Kadmium, Cd <0,02 <0,02 μg/l - 

Kobolt, Co  11 11 μg/l 0 

Koppar, Cu  0,78 1,9 μg/l -144 

Krom, Cr  19 12 μg/l 37 

Vanadin, V 18 6 μg/l 67 

Järn, Fe  23 1,1 mg/l 95 

Mangan, Mn 7300 3300 μg/l 55 

Magnesium, Mg 70 64 mg/l 9 

Tenn, Sn 1,8 0,81 μg/l 55 

Natrium, Na 510 450 mg/l 12 
 

I Tabell 15 ges analysresultatet på parametrar med hög reduktion samt parametrar som ökat i 

systemet vid provtagningen den 2015-11-30. I Tabell 16 ges halterna på samma ämnen från 

provtagningen den 2016-01-11. Tabell 15 är ett utdrag från Tabell 19 och Tabell 16 är ett utdrag från 

Tabell 20 i Appendix 1. I Tabell 16 ses att mängden partiklar i vattnet har ökat. Vid båda 

provtagningarna ökar mängden nitrat och nitratkväve. 

Tabell 15. Utdrag av analysresultat från 2015-11-30. 

Analys/Undersökning av Resultat In Resultat Ut Enhet Reduktion % 

Turbiditet FNU 84 20 FNU 76 

Konduktivitet 25°C 545 393 mS/m 28 

Alkalinitet, HCO3 2100 1200 mg/l 43 

TOC 220 160 mg/l 27 

Fosfatfosfor, PO4-P 0,014 0,077 mg/l -450 

Sulfat, SO4  39 69 mg/l -77 

Nitrat + nitritkväve  <0,10 32 mg/l -31900 

Klorid, Cl 600 450 mg/l 25 
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Tabell 16. Utdrag av analysresultat från 2016-01-11. 

Analys/Undersökning av Resultat In Resultat Ut Enhet Reduktion % 

Turbiditet FNU 240 14 FNU 94 

Konduktivitet 25°C 544 437 mS/m 20 

Alkalinitet, HCO3 2500 1700 mg/l 32 

TOC 240 160 mg/l 33 

Fosfatfosfor, PO4-P 0,025 0,016 mg/l 36 

Sulfat, SO4  47 63 mg/l -34 

Nitrat + nitritkväve <0,2 34 mg/l -16900 

Klorid, Cl 580 520 mg/l 10 
 

Tabell 17 är ett utdrag från Tabell 19 i Appendix 1 med organiska föreningar som visat god reduktion i 

systemet. De organiska föreningarna analyserades bara en gång vid första provtagningen 2015-11-

30.   

Tabell 17. Analysresultat av organiska föreningar med god reduktion i systemet 2015-11-30. 

Analys/Undersökning av Resultat In μg/l Resultat Ut μg/l Reduktion % 

Bensen 1,2 <0,1  >92 

Summa C4-alkylfenoler 7,2 1,8 75 

2-naftol  0,34 0,14 59 

Alifater summa >C5-C35 19 <10 >47 

Naftalen 0,33 <0,1 >70 

PAH-L,summa  0,46 <0,1 >78 
 

10.1 Installation  
Platsen som valdes för tekniken ligger i nära anslutning till deponin där avrinningen från deponin till 

dagens reningsteknik ligger, se Figur 6. Tekniken kräver en plan yta på ca 7*3,5 m, ska systemet 

grävas ner behövs en ca 2 m djup grop. Tankarna består av slitstarkt kompositmaterial med termiska 

egenskaper och kan stå direkt på marken men av estetiska och praktiska skäl grävs de helt eller delvis 

ner. På Brista har tankarna grävts ner delvis för att intressenter lättare ska kunna se hur systemet är 

uppbyggt samtidigt som det går att se ovandelen och ta prover utan stege. Platsen ligger relativt 

skyddad då landskapet runtomkring är kuperat och bevuxet men systemet får ändå många soltimmar 

om vädret tillåter.  
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Figur 6. Tekniken installerad på Brista. 

En närliggande brunn används för att ta upp vattnet från avrinningen från deponin, vattnet som 

renas i TreeWell släpps tillbaka i samma brunn.  

Installationen av systemet har skett i flera etapper, första etappen bestod av att gräva ut och få 

tankarna på plats. Tank 1 grävdes ner ca 1,5 meter och tank 2 ca 1 meter. Sedan kopplas tankarna 

ihop med rör, rör dras även till och från brunnen där vattnet hämtas och lämnas. El dras fram till 

systemet som ska driva pumparna. Systemet har två stycken pumpar, en i brunnen som matar 

systemet stötvis med vatten som regleras med en timer, en pump finns i mitten av tank 1 som startar 

när vattennivån höjs med hjälp av en flottör. Systemet harväven en luftare som syresätter och 

cirkulerar vattnet i tank 2. 

När tankar, rör och pumpar var på plats fylldes tankarna till hälften med vatten. Vattnet som 

tankarna fylls med i början är lakvatten som behandlats i lakvattendammarna som finns på Brista. 

Fyllningar till tank 1 kommer på plats och växterna till tank 2 planteras, sedan fylls tankarna helt med 

vatten och återflöde från tank 2 till denitrifikationsfacket installeras. Systemet startas och kördes i 

ungefär två veckor innan provtagningen började så systemet hinner mogna och stabiliseras.  
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11 Diskussion 
TreeWell visar hög reduktion på flera parametrar tidigt i projektet trots ett högt flöde. Vid 

provtaningen den 30 november 2015 hade totaltkväve reducerats med 38 % och ammoniumkväve 

med 54 %. Av BOD7 var reduktionen 91 % och av totalfosfor 85 % vid provtagningen den 11 januari 

2016.  

Proverna är inte representativa för systemet, med tanke på det höga flödet när proverna tagits samt 

att systemet endast varit igång en kort tid innan första provtagningen och då återflödet var igensatt 

vid andra provtagningen.   

11.1 Installation 
Installationen av TreeWell kan lätt anpassas efter lokala förhållanden då den inte måste vara 

nedgrävd utan bara kräver en liten plan yta där el kan dras fram till. Installationen kommer därefter 

variera efter varige unikt fall, även bärarmaterialet som finns i tank 1 kan komma att variera för att 

bäst anpassas till lakvattnet vid den aktuella deponin. Om detta projekt är framgångsrikt och 

tekniken kommer efterfrågas för lakvattenrening finns utrymme för förbättringar och 

effektiviseringar vid installationen tex att bärarmaterialet packas i säckar som kan ligga i tanken och 

lyftas i med en maskin. 

11.2 Vattenflöde 
Vattenflödet genom TreeWell har varit för högt under tiden för testning, flödet skulle ligga på 1 

m3/dygn men efter mätningar senare under projektet har det visat sig att flödet låg på ca 24 

m3/dygn, långt över kapaciteten för systemet. Detta leder till att systemet inte har fått anpassa sig 

som tänkt. Problemet med mätning av flödet kan vara att vid första mätningen var inte slangen från 

tanken kopplad till systemet och den var full med luft. När pumpen startades då börjades slangen 

först fyllas och sen hinken. Volymen i slangen togs inte med i beräkningen vilket gav ett felaktigt 

flöde. Mätning av det verkliga flödet gjordes först mot slutet av projektet vilket var ett stort misstag. 

Trots att systemet har chockats med högt flöde har reduktionen varit bra med avseende på BOD7 och 

fosfor. 

11.3 Temperaturens påverkan 
Installationen av TreeWell på brista var klar i mitten av november 2015. Testningen av TreeWell har 

inte skett under optimalt förhållande då den har gjorts under de kalla månaderna och växterna har 

fått en tuff start. TreeWell som är installerat på Brista står delvis ovan mark vilket inte ska påverka 

systemet. Dock behövs mer information om hur temperaturen utanför systemet påverkar systemet 

vid större temperaturvariationer. Detta projekt visar att reduktionen av ammoniumkväve går ner då 

temperaturen utanför systemet sjunker. Att växterna planterades under hösten påverkar tiden för 

att systemet ska hinna stabiliseras.  

11.4 Igensättning  
En observation vid sista provtagningstillfället var att återflödet till denitrifikationsfacket var igensatt 

vilket medfört att reduktionen av kväve inte fungerat som tänkt. Dock är det oklart hur länge 

återflödet varit igentäppt. De senare provtagningarna antas vara påverkade och ger en sämre 

reduktion av kväve. Anaeroba bakterier tar ca 2-3 månader att anpassa sig så även när återflödet 

kommer igång igen kan det ta några veckor innan god reduktion uppnås. 

Reduktionen av kväve uppfyller inte kravet och förbättras inte resultatet med tiden behöver andra 

åtgärder vidtas då det behandlade vattnet inte kan släppas ut till recipient. En lösning kan vara att 
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öka recirkulationen om systemet inte visar bättre reduktion vid fungerande återflöde. Ska vattnet 

fortsätta att användas till bevattning på Brista så kan en högre kvävehalt vara bra då det ger näring 

till växterna.  

Till provtagningen den 2016-01-11 hade mängden partiklar i vattnet ökat vilket kan ha bidragit till att 

återflödet satts igen. Då systemet för avloppsvatten inte körs med bärare har det inte testats tidigare 

hur systemet påverkas av de olika bärarna som placerats i tank 1. En grövre slang till återflödet kan 

behöva installeras om återflödet fortsätts täppas igen. 

Vid båda provtagningarna av nitrat och nitratkväve visade provresultaten att halten hade ökat 

kraftigt vilket beror på att ammonium bryts ned och nitrat bildas i nitrifikationen i tank 2. 

I produktbeskrivningen för TreeWell står det att systemet ska vara underhållsfritt. Det gäller när 

systemet installeras för avskilda avlopp. För lakvatten har försöken visat att viss tillsyn behövs mest 

med avseende på återflödet så det inte sätts igen. Även byte av pumpar kan komma att behövas. 

Systemet ska inte ge något slam, men att återflödet satts igen visar det att viss mängd material finns i 

vattnet. Efter en tid kommer tankarna och bärarmaterial mm antagligen behövas grävas ut och bytas.  

11.5 Tungmetaller och organiska föreningar 
Två viktiga delar i lakvattenrening som detta projekt inte tagit upp så ingående är tungmetaller och 

organiska föreningar.  TreeWell ger bra reduktion på flera organiska föreningar och tungmetaller. 

Detta är också beroende av temperatur, flöde och uppehållstid men under de två första mätningarna 

uppmättes den högsta reduktionen till 90 % för arsenik, 37 % för krom, 88 % för bly och 42 % för 

krom.  

11.6 Observationer  
Under projektets gång har observationer på systemet främst varit att växterna vissnat, men jämfört 

med växter i omgivningen utanför systemet har de haft ungefär samma utveckling och det beror på 

att växterna planterades på hösten istället för på sommaren och det blev kallare ute under projektets 

gång. 

Vidare skulle det vara intressant att titta på vilka ämnen som reduceras i vilka steg. Göra en mer 

omfattande mätning av temperaturen i systemet över tid. Se hur systemet klarar låga temperaturer i 

lågt flöde, lägsta uppmätta temperaturen var 6 °C vid ett flöde på ca 24 m3/dygn. Allt vatten tar med 

sig värme från systemet och är flödet lägre kommer mindre värme in i systemet. Även att titta på hur 

organismerna och växterna trivs skulle vara intressant då bland annat de höga salthalterna i 

lakvatten kan vara toxiskt för växterna.   

11.7 TreeWell jämfört med andra metoder 
Med data som har tagits fram i detta projekt kan man se att TreeWell är likvärdig med mer 

beprövade tekniker. Proverna från TreeWell är tagna under de kalla månaderna, de system som 

jämförs med i rapporten har tagits vid varierad tidpunkt under åren. Referensdata har även tagits 

från anläggningar som har flera reningssteg i serie vilket påverkar jämförelsen. Inga referensvärden 

har hittats för bevattningsmetoden. Då lakvatten har relativt jämna halter av föreningar är risken 

liten för att systemet ska slås ut av plötsligt höga halter av toxiska ämnen.  

TreeWell är en termostatisk behållare som håller en högre temperatur under de kalla månaderna än 

andra reningstekniker som står utomhus utan uppvärmning. Luftad damm, våtmark och översilning 

är metoder som inte värms upp och reduktionen är låg under de kalla månaderna. Systemen har 

lägre flöde under denna period då lakvattenmängden ofta sjunker under de kalla månaderna och 
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delar av system kan frysa om cirkulationen inte är tillräcklig. Bakterierna arbetar långsammare vid 

låga temperaturer men då uppehållstiden är längre renas vattnet ändå. 

Jämfört med andra biologiska reningsmetoder har TreeWell en god reduktion av organiskt material 

och fosfor. Dock är det viktigt att tänka på att halterna som är framtagna från andra anläggningar kan 

variera mellan anläggningar av samma typ beroende på lokala förhållanden. I Tabell 18 ges en 

sammanställning av reduktionen i de olika anläggningarna.  

Tabell 18. Jämförelse mellan TreeWell och alternativa metoder, med data som presenteras i avsnitt 3.1 och i Tabell 11 och 

Tabell 12. 

  TreeWell (Brista) Luftad damm våtmark SBR Översilning Lakvattendamm 

Ämne Reduktion % Reduktion % Reduktion % Reduktion % Reduktion % Reduktion % 

BOD7 91 49 - -141 -2 - 

Totalkväve 25 24 55 77 55 66 

Ammoniumkväve 41 20 55 82 74 72 

Totalfosfor 85 44 60 25 - 60 

TOC 33 - 26 - 7 49 
 

11.7.1 Luftad damm 

Luftad damm är en av anläggningarna som kräver stor yta och uppehållstiden är mycket längre än för 

TreeWell då TreeWell normalt kommer köras med ett flöde på minst 6 m3/dygn. I den luftade 

dammen är luftarna flera och kräver mer energi. För att anlägga en ny luftad damm krävs mycket 

markarbete då dammen behöver tätas så att inget lakvatten läcker ut eller grund och dagvatten 

läcker in. En luftad damm klarar av större mängder toxiska ämnen än TreeWell då den stora volymen 

i dammen späder ut halterna.  

TreeWell har högre reduktion avseende BOD7, totalkväve, ammoniumkväve och totalfosfor jämfört 

med den luftade dammen i Älandsbro se Tabell 18. 

11.7.2 Våtmark, översilning och bevattning 

Metoder som våtmark, översilning och bevattning liknar varandra då de alla är reningsmetoder som 

renas av växter och bakterier. TreeWell består delvis av ett våtmarkssystem i miniatyr kombinerat 

med flera funktioner. Våtmarken, överilning och bevattning är alla energisnåla som TreeWell men 

som för den luftade dammen krävs större yta. Aktiviteten går även ner mer under de kalla 

månaderna då systemet är mer temperaturberoende än TreeWell då de inte är isolerade. Bevattning 

av mark eller växtsystem stängs ofta av på vintern då ledningar inte är isolerade och då fryser sönder. 

Övriga tiden på året är den mycket driftsäker. Systemen kan ses som något mer driftsäkra då de 

större ytorna gör att halten blir lägre för toxiska ämnen. Mindre utrustning krävs om flödet drivs av 

självfall, dock krävs en sluttande yta där man kan bearbeta marken med de växter och dränering som 

behövs.  

Reduktionen av totalfosfor, totalkväve och ammoniumkväve i våtmarken är högre än i TreeWell, 

reduktionen av TCO är likvärdig i systemen se Tabell 18. Översilningen ger en bättre reduktion av 

ammoniumkväve och totalkväve men sämre reduktion av TOC och en ökning av BOD7 se Tabell 18.  

11.7.3 SBR anläggning 

En SBR anläggning behövs regelbundet tömmas på slam, TreeWell kan också behövas tömmas på 

slam beroende på vad försöken visar. Slammet innehåller många av de föroreningar som tidigare 
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fanns i vattnet vilket medför en förflyttning av problemet. För att reglera pH i en SBR anläggning 

tillsätts kemikalier. SBR anläggningen värms även upp under de kalla månaderna och det kräver mer 

energi.  

SBR anläggningen i Norsa visade en ökning av BOD7 efter systemet. TreeWell har en god reduktion av 

BOD7. TreeWell har även en bättre reduktion av totalfosfor. SBR anläggningen har dock högre 

reduktion av totalkväve och ammoniumkväve se Tabell 18. 

11.7.4 Kostnadsjämförelse 

Kostnaden och sättet att rena lakvatten varierar från deponi till deponi, beroende på flöde, 

karaktären av lakvattnet, lokala förutsättningar och vilken teknik som valts. Kostnaden för rening av 

lakvatten ligger normalt mellan 10-50 SEK/m3. Kostnaden för att rena vatten med TreeWell i försöket 

ligger på ca 16 SEK/m3 (räknat på ett flöde 12 m3/dygn).  [13]  

Kraven för utgående vatten har blivit hårdare med åren och gamla deponier har i vissa fall ingen eller 

otillräcklig rening med dagens mått. Det leder till högre utsläpp för äldre deponier och en kostnad för 

miljön. [1] 

Ytan som behövs för olika reningstekniker bör också räknas in i kostnaden men är svår att uppskatta 

då markpriset varierar stort beroende på läge. Transporter är också en diffus kostnad som beror på 

vilken teknik som används. Transporter kan behövas av kemikalier, filter och bortforsling av ev. slam 

och filter. [1] 

De olika faserna i en SBR anläggning behöver manuell översyn och då kemikalier behöver tillsättas 

ovh slam bortföras krävs arbetskraft det ger en högre driftkostnad än för TreeWell. Driftkostnaden 

höjs också under vintern då uppvärmning sker.  

  



KTH Kemiteknik 180 hp HT-15  Version 4.2 
Examensarbete   2015-06-16 
Sanna Windh 
 

24 
 

12 Slutsats  
TreeWell ger bra resultat så tidigt i projektet men det är för tidigt att säga om TreeWell kommer 

klara av att rena ett större flöde av lakvatten med avseende på kväve. Flera provtagningar behöver 

göras under bättre kontrollerade former. Med tanke på det höga flödet som varit under 

provtagningarna och den goda reduktionen av fosfor och organiskt material så tidigt i försöket så 

finns god potential att systemet klarar av att rena lakvatten för ett lägre flöde.  

TreeWell kan rena lakvatten med avseende på organiskt material, fosfor och pH. Nivån för kväve och 

ammoniumkväve ligger i det aktuella fallet än så länge över tillåten nivå för utsläpp och systemet 

behöver mer tid för anpassning. Analysresultaten visar även god reduktion på flertalet metaller och 

organiska föreningar. 

Jämfört med andra biologiska tekniker är TreeWell ett bra och billigt alternativ. Men avseende på att 

ingen av de anläggningarna som TreeWell jämförts med i projektet klarade utsläppsnivåerna på 

Brista.   
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Appendix 1, Analysresultat Alcontrol 
I Tabell 19 ges resultat från alla analyser vid provtagningen 2015-11-30 och i Tabell 20 ges resultaten 

från provtagningen 2016-01-11. 

Tabell 19. Resultat från prover tagna 2015-11-30, från Alcontrol. 

Metodbeteckning  Analys/Undersökning av Resultat In  Resultat Ut Enhet 

SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU 84 20 FNU 

SS-EN ISO 7887 2012C mod Färg 320 280 mg/l Pt 

SS-EN 27888-1 Konduktivitet 25°C 545 393  mS/m 

SS-EN ISO 10523 2012 pH vid 20°C 7,8 8,1   

SS-EN ISO 9963-2, utg 1 Alkalinitet, HCO3 2100 1200 mg/l 

SS-EN 1484 utg 1 TOC 220 160 mg/l 

SS-EN ISO 11732,mod Ammoniumkväve, NH4-N  170 78 mg/l 

SS-EN ISO 6878 2005, mod  Fosfatfosfor, PO4-P 0,014 0,077 mg/l 

SS-EN ISO 13395-1 mod  Nitrat + nitritkväve, NO23-N  <0,10 32 mg/l 

SS-EN ISO 13395-1 mod Nitritkväve, NO2-N <0,010 0,37 mg/l 

Beräknad  Nitratkväve, NO3-N <0,10 32 mg/l 

SS-EN ISO 15681-2 2005  Fosfor total, P 0,76 0,35 mg/l 

SS-EN 12260 2004 Kväve total, N 210 130 mg/l 

SS-EN ISO 10304-1 2009  Klorid, Cl 600 450 mg/l 

SS-EN ISO 10304-1 2009  Sulfat, SO4  39 69 mg/l 

SS-EN 1899-1  BOD7 (ATU) 39 6,1 mg/l 

SS-EN ISO 10301 mod. Bromdiklormetan  <1 <1 μg/l 

SS-EN ISO 10301 mod.  Dibromklormetan <1  <1 μg/l 

SS-EN ISO 10301 mod. Tribrommetan (Bromoform) <1  <1 μg/l 

SS-EN ISO 10301 mod.  Triklormetan (Kloroform)  <1 <1  μg/l 

Beräknad  Summa THM (Trihalometaner) <1  <1  μg/l 

SS-EN ISO 10301 mod.  1,2-Dikloretan  <0,5 <0,5 μg/l 

SS-EN ISO 10301 mod. Bensen 1,2  <0,1  μg/l 

SS-EN ISO 10301 mod.  Tetrakloreten(perkloretylen) <1  <1  μg/l 

SS-EN ISO 10301 mod.  Trikloreten (Trikloretylen)  <1 <1  μg/l 

HS-GC-MS, egen metod (*) Klorbensen <1  <1 μg/l 

HS-GC-MS, egen metod (*) Diklorbensener <3  <3 μg/l 

HS-GC-MS, egen metod (*)  Triklorbensener <2  <2  μg/l 

HS-GC-MS, egen metod (*)  Bensen 1,1  <1  μg/l 

HS-GC-MS, egen metod (*)  Toluen <1  <1  μg/l 

HS-GC-MS, egen metod (*)  Etylbensen  <1 <1  μg/l 

HS-GC-MS, egen metod (*) Xylener <3  <3  μg/l 

HS-GC-MS, egen metod (*)  1,1-Dikloreten <1  <1  μg/l 

HS-GC-MS, egen metod (*)  trans-1,2-Dikloreten <1  <1 μg/l 

HS-GC-MS, egen metod (*) MTBE  <1 <1  μg/l 

HS-GC-MS, egen metod (*)  cis-1,2-Dikloreten  <1 <1 μg/l 

HS-GC-MS, egen metod (*) 1,1,1-Triklormetan  <1 <1 μg/l 
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Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat In Resultat Ut Enhet 

HS-GC-MS, egen metod (*)  1,1,1-Trikloretan <1 <1 μg/l 

HS-GC-MS, egen metod (*)  Tetraklormetan  <1 <1 μg/l 

HS-GC-MS, egen metod (*) Trikloretylen  <1 <1 μg/l 

HS-GC-MS, egen metod (*) Bromdiklormetan  <1 <1  μg/l 

HS-GC-MS, egen metod (*) 1,1,2-Trikloretan  <1 <1  μg/l 

HS-GC-MS, egen metod (*)  1,3-Diklorpropan <1 <1  μg/l 

HS-GC-MS, egen metod (*)  Dibromklormetan  <1 <1  μg/l 

HS-GC-MS, egen metod (*)  Tetrakloretylen  <1 <1  μg/l 

HS-GC-MS, egen metod (*) 1,2-Dibrometan  <1 <1  μg/l 

HS-GC-MS, egen metod (*)  Brombensen <1 <1 μg/l 

HS-GC-MS, egen metod (*)  2-Klortoluen  <1 <1  μg/l 

HS-GC-MS, egen metod (*) 4-Klortoluen <1 <1  μg/l 

HS-GC-MS, egen metod (*) 1,2-Dibrom-3-klorpropan  <1 <1 μg/l 

HS-GC-MS, egen metod (*) Hexaklorbutadien  <1 <1  μg/l 

HS-GC-MS, egen metod (*) Naftalen <0,5 <0,5 μg/l 

ISO 17294, Syrauppslutet Arsenik, As 88 11 μg/l 

ISO 17294, Syrauppslutet Barium, Ba 570 190 μg/l 

ISO 17294, Syrauppslutet Bly, Pb 1,8 0,22 μg/l 

ISO 17294, Syrauppslutet Kadmium, Cd 0,025 0,036 μg/l 

ISO 17294, Syrauppslutet Kobolt, Co  10 8,7 μg/l 

ISO 17294, Syrauppslutet Koppar, Cu  4,4 6 μg/l 

ISO 17294, Syrauppslutet Krom, Cr  19 11 μg/l 

ISO 17294, Syrauppslutet Nickel, Ni  15 14 μg/l 

ISO 17294, Syrauppslutet Vanadin, V 18 5,7 μg/l 

ISO 17294, Syrauppslutet Zink, Zn  22 18 μg/l 

ISO 11885, Syrauppslutet Järn, Fe  17 2,3 mg/l 

ISO 17294, Syrauppslutet Mangan, Mn 7000 3200 μg/l 

SS-EN 1483, Syrauppslutet Kvicksilver, Hg  <0,1 <0,1  μg/l 

ISO 11885, Syrauppslutet Magnesium, Mg 70 58 mg/l 

ISO 17294, Syrauppslutet Molybden, Mo 0,8 1,6 μg/l 

ISO 17294, Syrauppslutet Tenn, Sn 1,8 0,68 μg/l 

ISO 11885, Syrauppslutet Natrium, Na 510 390 mg/l 

GC-MS, egen metod  Fenol  0,76 0,7 μg/l 

GC-MS, egen metod 2-metylfenol (o-Kresol) 0,24 0,57 μg/l 

GC-MS, egen metod  3-metylfenol (m-Kresol) 0,23 0,72 μg/l 

GC-MS, egen metod 4-metylfenol (p-Kresol) 0,48 0,62 μg/l 

Beräknad Kresoler Summa  0,95 1,9 μg/l 

GC-MS, egen metod  2,4-dimetylfenol 0,14 0,97 μg/l 

GC-MS, egen metod  2,5-dimetylfenol <0,05 0,097 μg/l 

GC-MS, egen metod  2,6-dimetylfenol  0,14 0,08 μg/l 

GC-MS, egen metod 3,5-dimetylfenol  <0,25 <0,25 μg/l 

GC-MS, egen metod  3,4-dimetylfenol <0,05 <0,05  μg/l 
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Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat In  Resultat Ut Enhet 

GC-MS, egen metod  2-etylfenol  <0,05 <0,05  μg/l 

GC-MS, egen metod  3-etylfenol <0,05 <0,05 μg/l 

GC-MS, egen metod  4-etylfenol/2,3-dimetylfenol <0,1 <0,1  μg/l 

Beräknad  Summa C2-alkylfenoler  <0,45 1,1 μg/l 

GC-MS, egen metod  2,3,5-trimetylfenol <0,05 <0,05 μg/l 

GC-MS, egen metod  3,4,5-trimetylfenol 0,89 0,23 μg/l 

GC-MS, egen metod 2-isopropylfenol  <0,05 <0,05 μg/l 

Beräknad summa C3-alkylfenoler 0,89 0,23 μg/l 

GC-MS, egen metod Tymol <0,05 <0,05 μg/l 

GC-MS, egen metod p-(tert)butylfenol  7,2 1,8 μg/l 

Beräknad Summa C4-alkylfenoler 7,2 1,8 μg/l 

GC-MS, egen metod  2-naftol  0,34 0,14 μg/l 

GC-MS, egen metod 2-klor-6-metylfenol  <0,05 <0,05 μg/l 

GC-MS, egen metod  4-klor-2-metylfenol 0,88 0,22 μg/l 

GC-MS, egen metod  2,4-diklor-6-metylfenol  <0,05 <0,05 μg/l 

SS-EN ISO 10301 mod.  Alifater >C5-C8  <10 <10 μg/l 

SS-EN ISO 10301 mod Alifater >C8-C10  <10 <10  μg/l 

GC-MS, egen metod  Alifater >C10-C12 <10 <10 μg/l 

GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16  <10 <10  μg/l 

GC-MS, egen metod  Alifater >C16-C35  19 <10 μg/l 

Beräknad Alifater summa >C5-C35 19 <10 μg/l 

GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10  <10 <10  μg/l 

GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <10 <10 μg/l 

GC-MS, egen metod  Aromater s:a C8-C16 <10 <10  μg/l 

GC-MS, egen metod Aromater s:a C8-C16 ink BTEX  <10 <10  μg/l 

GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <2 <2  μg/l 

SS-EN ISO 10301 mod.  Toluen <1 <1 μg/l 

SS-EN ISO 10301 mod. Etylbensen <1 <1  μg/l 

Beräknad  Xylener  <1 <1  μg/l 

Beräknad  TEX, Summa <1 <1 μg/l 

GC-MS, egen metod  Acenaften 0,13 <0,1 μg/l 

GC-MS, egen metod  Acenaftylen  <0,1 <0,1  μg/l 

GC-MS, egen metod Naftalen 0,33 <0,1 μg/l 

Beräknad PAH-L,summa  0,46 <0,1 μg/l 

GC-MS, egen metod  Antracen  <0,1 <0,1 μg/l 

GC-MS, egen metod Fenantren <0,1 <0,1 μg/l 

GC-MS, egen metod Fluoranten <0,1 <0,1 μg/l 

GC-MS, egen metod  Fluoren <0,1 <0,1 μg/l 

GC-MS, egen metod Pyren  <0,1 <0,1 μg/l 

Beräknad  PAH-M,summa  <0,2 <0,2 μg/l 

GC-MS, egen metod  Benso(a)antracen  <0,1 <0,1  μg/l 

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0,1 <0.1 μg/l 
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Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat In Resultat Ut Enhet 

GC-MS, egen metod  Benso(b)fluoranten <0,1 <0,1 μg/l 

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0,1 <0.1 μg/l 

GC-MS, egen metod  Benso(ghi)perylen <0,1 <0,1 μg/l 

GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen  <0,1 <0.1 μg/l 

GC-MS, egen metod  Dibenso(a,h)antracen  <0,1 <0,1  μg/l 

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,1 <0.1 μg/l 

Beräknad  PAH-H,summa  <0,3 <0,3 μg/l 

Beräknad  PAH,summa cancerogena <1 <1  μg/l 

Beräknad PAH,summa övriga <1 <1 μg/l 
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Tabell 20, Analysresultat från Alcontrol 2016-01-11. 

Analys/Undersökning av Resultat In  Resultat Ut Enhet 

Turbiditet FNU 240 14 FNU 

Färg 250 250 mg/l Pt 

Konduktivitet 25°C 544 437 mS/m 

pH vid 20°C 7,4 7,9   

Alkalinitet, HCO3 2500 1700 mg/l 

TOC 240 160 mg/l 

Ammoniumkväve, NH4-N  170 100 mg/l 

Fosfatfosfor, PO4-P 0,025 0,016 mg/l 

Nitrat + nitritkväve, NO23-N  <0,2 34 mg/l 

Nitritkväve, NO2-N 0,16 0,19 mg/l 

Nitratkväve, NO3-N <0,01 34 mg/l 

Fosfor total, P 0,72 0,11 mg/l 

Kväve total, N 200 150 mg/l 

Klorid, Cl 580 520 mg/l 

Sulfat, SO4  47 63 mg/l 

BOD7 (ATU) 35 <3 mg/l 

Arsenik, As 97 9,3 μg/l 

Barium, Ba 710 260 μg/l 

Bly, Pb <0,2 <0,2 μg/l 

Kadmium, Cd <0,02 <0,02 μg/l 

Kobolt, Co  11 11 μg/l 

Koppar, Cu  0,78 1,9 μg/l 

Krom, Cr  19 12 μg/l 

Nickel, Ni  16 16 μg/l 

Vanadin, V 18 6 μg/l 

Zink, Zn  6,3 9,1 μg/l 

Järn, Fe  23 1,1 mg/l 

Mangan, Mn 7300 3300 μg/l 

Kvicksilver, Hg  <0,1 <0,1 μg/l 

Magnesium, Mg 70 64 mg/l 

Molybden, Mo 0,92 1,5 μg/l 

Tenn, Sn 1,8 0,81 μg/l 

Natrium, Na 510 450 mg/l 
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Appendix 2, Provtagningsrutiner 

Provtagningsrutinerna för in- och utgående vatten, de veckovisa provtagningarna för 
ammoniumkväve skickas till laboratoriet på Ragn-Sells i Högbytorp övriga skickas till Alcontrol. Nedan 
finns anvisningar för vad provet ska samlas i och hur behållaren ska märkas.  

1 ggr i veckan tas prover för:  

NH4-N i 15 ml plaströr som lämnas till laboratoriet på Ragn-Sells i Högbytorp. Rören märks med In/ut, 
TreeWell och Datum.  

1 ggr i månaden tas prover för: 

DEP001 + BOD7 i en 500 ml plastflaska 

M10+järn, mangan, magnesium, molybden, tenn, natrium i en 150 ml plastflaska 

Kvicksilver i en 60 ml genomskinlig glasflaska  

Prover som tas vid projektets start och slut: 

VOCS i en 100 ml mörk glasflaska helt fylld (AL237) 

SVOCS i en 500 ml grön glasflaska (AL227) 

ALKFEN i en 100 ml mörk glasflaska med H2SO4-tillsats (AL236) 

ORGNV i en 500 ml glasflaska (AL227) + en 100 ml mörk glasflaska (AL237)  

Är det några oklarheter avseende vilken flaska som ska användas till viket prov finns bilder och 
förklaring i Alcontrols analyskatalogen s10. [14] Samt att under respektive analys står det i vad man 
ska ta proverna.  

Proverna till Alcontrol ska märkas med (minst): Provtagningsdatum, TreeWell in/ut, vilka parametrar 
som ska analyseras samt provtagare. 

Följesedel ska fyllas i med: Vilka objekt/provets märkning, en rad för in och en för ut. Beställda 
analyser en rad per sorts analys samt kryssa i för vilka Objekt/prover som analysen ska göras för. 
Skriv under och namnförtydande samt datum.  

Proverna lämnas sedan till något av Alcontrols inlämningsställen se 
http://se.alcontrol.com/sv/inlamningsstallen  
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Appendix 3, Bilder 
Observationer under projektet i bilder, i början av projektet och några veckor in ser växterna pigga ut 

se Figur 7 och Figur 8. Efter ungefär hälften av tiden på projektet börjar växterna vissna se Figur 9, 

detta påverkar inte reningen då bakterierna som sitter på rötterna fortsätter rena vattnet. När 

temperaturen sjunker täcks växterna med frost och snö, det är fortfarande öppet vatten i systemet 

se Figur 10 och Figur 11. När temperaturen ligger runt -10 i flera dagar har ett lock av is börjat växa 

ovanför vattenytan. Men det är fortfarande öppet till stora delar av vattnet se Figur 12.  

 

Figur 7. Planterade växter i systemet. 

 

Figur 8. Några veckor efter plantering. 
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Figur 9. Mitten av projektet. 

 

Figur 10. Slutet av projektet. 



KTH Kemiteknik 180 hp HT-15  Version 4.2 
Examensarbete   2015-06-16 
Sanna Windh 
 

34 
 

 

Figur 11. Öppet vatten i systemet. 

 

Figur 12, Is lägger sig som ett lock på delar av ytan, vid temperaturen ca -10. 


