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Sammanfattning 
Syftet med examensarbetet var att undersöka möjligheten till denitrifikation 
i lakvattendammen på Bredemads avfallsdeponi i Ljungby. Undersökningen 
genomfördes i laboratorieskala i satsvisa och kontinuerliga processer där två 
externa kolkällor användes och jämfördes med varandra. Kolkällorna som 
ingick i undersökningen var Reppos 40T och Brenntaplus VP1. I både de 
satsvisa och kontinuerliga försöken tillsattes fosfor i form av fosforsyra 
(85%) eftersom denitrifikationsbakterierna behövde mer fosfor än vad som 
fanns tillgängligt i lakvattnet. I samtliga försök tillsattes även ymp 
innehållande denitrifierare för att denitrifikationsprocessen snabbare skulle 
komma igång.  

I de satsvisa försöken undersöktes denitrifikationen i temperaturerna 15 °C, 
20 °C och 22,5 °C. Kolkällorna och fosforsyran var inte utspädda i de 
försöken och Reppos 40T var inte löst.  

I de kontinuerliga försöken undersöktes denitrifikationshastigheten hos 
lakvattnet med reningsmetoden ”Moving Bed Biofilm Reactor” (MBBR) 
med bärare K1 (Anox Kaldnes). Bärarna hade en skyddad yta på 500 m2/m3. 
Kolkällorna och fosforsyran tillsattes reaktorerna utspädda och Reppos 40T 
var löst i rumstempererat destillerat vatten. Innehållet i de kontinuerliga 
reaktorerna omblandades med hjälp av magnetomrörare och magnetloppor.  

Undersökningen resulterade i att båda kolkällor verkar fungera som externa 
kolkällor vid denitrifikation. Temperaturskillnaderna i satsreaktorerna gav 
ingen uppmätt hastighetsskillnad. Reppos 40T verkade sänka pH-värdet vid 
en större tillsatt mängd medan Brenntaplus VP1 inte hade samma påverkan 
på pH-värdet. Denitrifikationshastigheten i g/(dygn•m2) med Reppos 40T 
var 0,45 och med Brenntaplus VP1 1,05. I reaktorn med Reppos 40T var 
fyllnadsgraden 48 % och denitrifikationshastigheten 4,5 g/(h•m3). I reaktorn 
med Brenntaplus VP1 var fyllnadsgraden 41 % och 
denitrifikationshastigheten 9,1 g/(h•m3). 
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Summary 
The aim of the thesis was to investigate the possibility of denitrification in 
leachate pond in Bredemads landfill in Ljungby. The survey was conducted 
in laboratory scale in batch and continuous processes where two external 
carbon sources were used and compared with each other. The carbon sources 
that were included in the survey were Reppos 40T and Brenntaplus VP1. In 
the batch and continuous experiments it was added phosphorus in the form 
of phosphoric acid (85%) because denitrifying bacteria needed more 
phosphorus than what was available in the leachate. Inoculum containing 
denitrifiers were also added in all trials for the denitrification process to get 
started faster. 

In the batch experiments examined the denitrification in the temperatures 15 
° C, 20 ° C and 22.5 ° C. The carbon sources and the phosphoric acid was 
not diluted in the trials and Reppos 40T was not solved. 

In the continuous experiments examined the denitrification rate of the 
leachate with the purification method "Moving Bed Biofilm Reactor" 
(MBBR) with carrier K1 (Anox Kaldnes). The carriers had a protected area 
of 500 m2/m3. The carbon sources and phosphoric acid added reactors 
diluted and Reppos 40T was dissolved in room temperatured distilled water. 
The contents of the continuous reactors agitated by using a magnetic stirrer 
and magnetic fleas. 

The investigation resulted in that both carbon sources seems to serve as 
external carbon sources for denitrification. The temperature differences in 
batch reactors gave no measured difference in denitrification rate. Reppos 
40T seemed to lower the pH at a larger amount added while Brenntaplus 
VP1 not had the same effect on the pH. The denitrification rate in g/(day•m2) 
with Reppos 40T was 0.45 and with Brenntaplus VP1 1.05. In the reactor 
with Reppos 40T was the degree of filling 48% and the denitrification rate 
4.5 g/(h•m3). In the reactor with Brenntaplus VP1 was the degree of filling 
41% and the denitrification rate 9.1 g/(h•m3). 
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Abstract 
I examensarbetet har möjlig denitrifikationshastighet för lakvattnet på 
Bredemads avfallsdeponi i Ljungby undersökts. Denitrifikationshastigheten 
har tagits fram i satsvisa och kontinuerliga försök där Reppos 40T och 
Brenntaplus VP1 har jämförts som externa kolkällor. De satsvisa försöken 
har genomförts i temperaturerna 15 °C, 20 °C och 22,5 °C och de 
kontinuerliga försöken har genomförts med reningsmetoden ”Moving Bed 
Biofilm Reactor” (MBBR) med bärare som hade en skyddad yta på 500 
m2/m3.  

Denitrifikationshastigheten i g/(dygn•m2) med Reppos 40T var 0,45 och 
med Brenntaplus VP1 1,05. I reaktorn med Reppos 40T var fyllnadsgraden 
48 % och denitrifikationshastigheten 4,5 g/(h•m3). I reaktorn med 
Brenntaplus VP1 var fyllnadsgraden 41 % och denitrifikationshastigheten 
9,1 g/(h•m3).  

Nyckelord: denitrifikation, denitrifikationshastighet, lakvatten, extern 
kolkälla, Reppos 40T, Brenntaplus VP1, biofilm, MBBR. 
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Förord 
Examensarbetet ”Denitrifikationsmöjligheter hos lakvattnet på Bredemads 
avfallsdeponi i Ljungby” har tagits fram i ett samarbete med VA- och 
renhållningsavdelningen i Ljungby kommun. Jag vill tacka Malin Selander 
som varit min externa handledare i arbetet för all hjälp jag fått från idé till 
genomfört arbete. Du har hela tiden varit positiv och intresserad och varit 
snabb på att svara på frågor som uppkommit under arbetets gång. Jag vill 
även tacka övrig personal som jag varit i kontakt med på Ljungby kommun 
för ert trevliga bemötande och er hjälpsamhet. 

Ett stort tack till min interna handledare Ulrika Welander för att du hjälpt 
mig genom hela processen och visat ett stort engagemang i mitt arbete. Din 
breda och djupa kompetens inom området har varit till stor nytta för mig.  

Jag vill också rikta ett tack till Magnus Christensson på Anox Kaldnes, Inge 
Hultqvist på Reppe Lantmän och Bernard Karlsson på Växjös 
avloppsreningsverk, Sundet för att ni bistått med material till mina försök.  

 

Stina Samuelsson 

8 juni 2014 

Växjö  
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Ordlista 
Aerob Syrerikt. 
 
Ammoniumkväve Kväve bundet som ammonium. 
 
Anaerob   Syrefritt. 
 
Anox   Endast syre i form av nitrat. 
 
BOD Biologisk syreförbrukning och ett mått på 

lättnedbrytbart organiskt material. 
 
BOD5 Ett test som används för att bestämma BOD-innehåll. 

Det vanligaste testet internationellt, där tiden för att 
bestämma BOD-innehållet är fem dygn.  

 
BOD7 Ett test som används för att bestämma BOD-innehåll. 

Det vanligaste testet nationellt, där tiden för att 
bestämma BOD-innehållet är sju dygn. 

 
Bottendöd  Bottnar innehållande svavelväte som leder till att 

växter och djur dör eller flyttar. 
 
COD   Kemisk syreförbrukning och ett mått på både 

lättnedbrytbart och svårnedbrytbart organiskt 
material.  

 
Denitrifikation Andra steget i kvävereduktionen där nitratjoner 

omvandlas till kvävgas stegvis.   
 
Fulvosyror  Organisk substans och en biprodukt av humussyra. 
  
Humus  Organisk substans i bland annat jord och torv. 
 
Kvävereduktion Process där kvävet i form av ammonium övergår till 

kvävgas i de två stegen nitrifikation och 
denitrifikation.  

 
Lakvatten  Vatten som fört med sig föroreningar ur materialet på 

en deponi. 
 
Mikroorganism En organism som inte kan ses med endast ögat. Till 

gruppen räknas bland annat bakterier, alger och jäst- 
och mögelsvampar.  

 
Nitratkväve  Kväve bundet som nitrat.  
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Nitrifikation  Första steget i kvävereduktionen där ammoniumjoner 

oxideras till nitrit och vidare till nitrat med hjälp av 
nitrifierare.  

 
Nitritkväve  Kväve bundet som nitrit.  
 
SS  Suspenderad substans vilket är lösa partiklar i vattnet. 
 
Stallgödsel  Ett samlingsbegrepp för urin, vatten, strömedel och 

spillning.  
 
TOC Totala mängden organiskt kol. 
 
Totalkväve  Det totala kväveinnehållet i lakvattnet. 
 
VSS-halt  Organisk andel av den suspenderade substansen. 
 
Växthusgas Gas som förekommer i atmosfören och bidrar till 

växthuseffekten.  
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1. Introduktion 
Ett av dagens miljöproblem är övergödning av mark och vatten. 
Övergödning leder till att arter som trivs i näringsfattiga miljöer konkurreras 
ut av de som gynnas av en miljö som är mer näringsrik. Detta förändrar 
långsamt landskapet och påverkar den biologiska mångfalden negativt. 
Övergödning uppstår när det råder ett överskott av kväve och fosfor bundna 
i sådana föreningar att växterna kan ta upp näringen från dem. På grund av 
mänskliga aktiviteter som konstgödselanvändning och förbränning av fossila 
bränslen har mängden tillgängligt kväve ökat. (Finlay, J, Small, G, & 
Sterner, R 2013) Kvävet kan via vattendrag ta sig ut till omkringliggande 
natur, sjöar och hav. I hav och sjöar uppstår bland annat algblomning till 
följd av övergödning vilket i värsta fall kan leda till bottendöd. Ett av 
Sveriges 16 miljömål är ”Ingen övergödning” vilket innebär att de gödande 
ämnena inte skall bidra negativt på hälsan, biologisk mångfald eller 
möjligheterna till mångsidig mark- och vattenanvändning. (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2014a)  

1.1 Bakgrund 

Lakvattnet på Bredemads avfallsdeponi i Ljungby innehåller för höga halter 
av totalkväve för att direkt kunna släppas ut i recipienten ån Lagan. Med 
dagens tillstånd från länsstyrelsen får lakvattnet högst innehålla 50 mg/l 
totalkväve för direktavledning till recipienten. Dagens halter ligger på 80-90 
mg/l och lakvattnet skickas därför till Ljungby kommuns 
avloppsreningsverk där den slutliga kvävereduktionen genomförs. Det som 
orsakar kvävereduceringsproblemet på Bredemad är att 
denitrifikationsprocessen inte fungerar tillfredställande. Cirka 100 000 m3 
vatten skall denitrifieras på tre månader (juni, juli, augusti) med en 
vattentemperatur på cirka 20 °C. Ljungby kommun vill nu utreda vilken 
denitrifikationshastighet som är möjlig när de externa kolkällorna Reppos 
40T och Brenntaplus VP1 tillsätts lakvattnet i denitrifikationsprocessen.      

1.2 Syfte   

Syftet med examensarbetet var att bestämma och jämföra 
denitrifikationshastigheten hos Bredemads lakvatten med Brenntaplus VP1 
och Reppos 40T som externa kolkällor. Resultatet sammanställdes i en 
rapport som kan fungera som ett underlag för Ljungby kommun vid en 
eventuell omformning av denitrifikationsdammen och vid val av extern 
kolkälla.  
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1.3 Mål 

Målet med examensarbetet var att utreda denitrifikationsmöjligheter hos 
lakvattnet på Bredemads avfallsdeponi i Ljungby. En fungerande 
denitrifikationsprocess skulle innebära att lakvattnet kan renas lokalt och 
ledas direkt till recipienten Lagan utan att behöva renas på Ljungbys 
kommunala avloppsreningsverk. Detta skulle i sin tur kunna bidra till att fler 
abonnenter kan kopplas till reningsverket eller att längre uppehållstider för 
avloppsvattnet kan uppnås vilket skulle kunna bidra till en bättre rening.   

1.4 Avgränsningar 

I arbetet undersöktes möjlig denitrifikationshastighet i kontinuerliga 
processer med biofilm och suspenderade bärare med reningsmetoden 
MBBR. Kolkällorna Brenntaplus VP1 och Reppos 40 T jämfördes som 
externa kolkällor. Denitrifikationens temperaturpåverkan undersöktes i 
satsvisa processer. Både de kontinuerliga och satsvisa försöken genomfördes 
i laboratorieskala. Examensarbetet innefattade inte studier av 
nitrifikationsprocessen eller utformning av ny damm.  
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2. Kväve 
Grundämnet kväve har den kemiska beteckningen N och är för samtliga 
levande organismer ett av de viktigaste näringsämnena. Kväve är en 
oundviklig byggsten i arvsmassan och i proteiner. Vid önskan om en bättre 
tillväxt i skog och mark gödslas marken med kväve. Kväve orsakar problem 
när det når hav och sjöar eftersom det leder till en ökad tillväxt av alger. Hav 
med ett högt näringsinnehåll kallas eutrofierat, övergött. Problemet med en 
ökad algtillväxt är att när algerna dör och faller till botten bryts de ner av 
mikroorganismer som förbrukar stora mängder syre vilket skapar syrebrist i 
vattnet. Ett eutrofierat vatten genererar en obalans av näringsämnen vilket 
kan främja mindre önskvärda mikroorganismers tillväxt. (Carlsson & Hallin 
2003, ss. 53)  

2.1 Kvävets kretslopp 

Kvävets biologiska kretslopp visas i figur 2.1-1 och kretsloppet beskrivs i 
ord i texten nedanför figuren.  

         
Figur 2.1-1. Kvävets biologiska kretslopp. 

Luften består till 79 % av kvävgas vilket innebär att det finns god tillgång på 
kväve. De allra flesta organismer kan inte använda kvävet när det är bundet 
som kvävgas. Det finns några organismer som kan det och de kallas för 
kvävefixerare. De omvandlar kvävgas till kväve som är biologiskt bundet i 
en process där energiåtgången är hög. För att få mer biologiskt bundet kväve 
fixeras luftkvävet även i industrin. Med hjälp av elektricitet reagerar vätgas 
och kvävgas och bildar ammoniak som är en av komponenterna i 
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konstgödsel. Den industriellt framställda ammoniaken blir sedan en del av 
det biologiska kvävets kretslopp och omsätts av mikroorganismer. (Carlsson 
och Hallin 2010, ss. 54-55) 

 
Nästa steg i kvävets kretslopp kallas för kvävemineralisering eller 
ammonifikation. När organismer dör och cellerna bryts ner omvandlas 
kvävet som ingått i proteinerna till ammonium (NH4

+). När kvävet är bundet 
som ammonium kan växterna och mikroorganismerna tillgodose sig med 
näring från det. Ammonium kan också bindas till organiskt material och 
lera. (Carlsson och Hallin 2010, ss. 54-55)  
 
Processen som följer kvävemineralisering är nitrifikation. Vid nitrifikation 
oxideras ammonium till nitrit (NO2

-) och nitrit till nitrat (NO3
-) av 

ammoniumoxiderande respektive nitritoxiderande mikroorganismer i en 
aerob miljö. Även kväve i nitratform är tillgängligt för mikroorganismer och 
i huvudsak bakterier. Ammonium kan även direkt oxideras till kvävgas men 
då krävs en anaerob miljö och samtida reduktion av nitrit. Processen kallas 
anammox. (Carlsson och Hallin 2010, ss. 54-55) 
 
Sista processen i kvävets kretslopp är denitrifikation. I 
denitrifikationsprocessen omvandlas nitrat till kvävgas av 
denitrifikationsbakterier i en anoxisk miljö. Kvävgasen stiger och blandas 
med luften vilket innebär att kretsloppet gått ett varv. (Carlsson och Hallin 
2010, ss. 54-55)  
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3. Lakvatten 
Lakvatten är vatten som fört med sig föroreningar från en deponi. Det finns 
olika sorters deponier med olika slags avfall. Lakvattnet för med sig 
föroreningarna och måste tas omhand. Antingen kan föroreningar i vattnet 
renas lokalt eller i ett kommunalt reningsverk. (Persson 2005, s.169) 

Hur stor mängd lakvatten som produceras beror på utformning av deponin 
och vatten- och nederbördsmängden i området. Lakvatten bildas då 
nederbörd, ytvatten och grundvatten rinner genom deponin och 
sammansättningen hos lakvattnet beror på vad som deponeras och vilken 
ålder deponin har. (Persson 2005, s.170) Lakvattnet har olika karaktär 
beroende på om det är en gammal eller ung anläggning där bland annat pH-
värde, COD och organiska föreningar varierar med åldern (Renou 2008, 
s.472). Detta kan ses i tabell 3-1.  

Tabell 3-1. Lakvattnets karaktär beroende på ålder där VFA är flyktiga fettsyror och H 
respektive F står för humus respektive fulvosyror (Renou 2008, s.472).  Kvoten BOD5/COD 
anger hur stor del av det organiska innehållet som är lättnedbrytbart. 
  Färsk Halvgammal Gammal 
Ålder (år) < 5  5-10 > 10 
pH 6.5 6.5 - 7.5 > 7.5 
COD (mg/l) > 10000 4000 - 10 000 < 4000 
BOD5/COD > 0,3 0.1 - 0.3 < 0.1 
Organiska föreningar 80 % VFA 5 - 30 % VFA + H & F H & F 
Tungmetaller låg-medium 

 
låg 

Biologisk nedbrytbarhet hög medium låg 

En deponi kan även delas in i olika faser beroende på dess ålder och 
naturvårdsverkets indelning av de fyra faserna presenteras nedan: 

• Aerob fas (dagar- veckor) 
• Sur anaerob fas (veckor-tio år) 
• Metanogen fas (månader- flera hundra år.)  
• Humusbildande fas (mer än hundra år) 

Där den aeroba fasen har en sammansättning motsvarande en färsk deponi.  
Den sura anaeroba fasen har en sammansättning motsvarande en 
halvgammal deponi och den metanogena fasen har en sammansättning 
motsvarande en gammal deponi. Den fjärde fasen, humusbildande fasen är 
enligt naturvårdsverket en osäker uppgift men där skall det enbart finnas 
svårnedbrytbart organiskt material och en risk för att metaller frigörs om 
syre skulle tränga in i deponin. (Naturvårdsverket 2008, s.8)  

I samma takt som det organiska materialet på deponin bryts ner bildas 
deponigas som i huvudsak består av växthusgaserna metan och koldioxid. 
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Metan är en stark växthusgas och kan även skapa explosioner när den 
kommer i kontakt med luft eller syre. (Rihm 2011, s.6) 

Det skiljer sig från anläggning till anläggning vilka halter av olika ämnen 
lakvattnet är tillåtet att innehålla för att få släppas ut till recipienten. Det som 
styr parametrarna och riktvärdena är utspädning och recipientens känslighet. 
Riktvärden för utsläppsvillkor av lakvatten fastställdes av domstol 2007 och 
några av dem (Naturvårdsverket 2008, s.30) visas i tabell 3-2.  

Tabell 3-2. Några av de utsläppsvillkor som gäller för lakvatten som fastställts av domstol 
2007. P-tot är totala mängden fosfor, N-tot totala mängden kväve, NH4-N är 
ammoniumkväve och As, Cd, Cr och Cu är arsenik, kadmium, krom och koppar.  
Parameter Utsläppshalter till sötvattenrecipient 
BOD7 (mg/l) 5 
TOC (mg/l) 30-130 
P-tot (mg/l) 0,05-0,04 
N-tot (mg/l) 10-40 
NH4-N (mg/l) 3-5 
As (µg/l) 10 
Cd (µg/l) 0,2-5,0 
Cr (µg/l) 20-30 
Cu (µg/)l 10-20 

3.1 Reningsmetoder för lakvatten  

Lakvatten kan renas med biologiska, fysikaliska och kemiska metoder. 
Vilken reningsmetod som är mest lämpad för varje enskild anläggning beror 
bland annat på vilken fas den befinner sig i (Persson 2005, s. 171) eftersom 
lakvattnets sammansättning varierar med åldern (Renou 2008, s.472).  

Den vanligaste reningsmetoden för lakvatten är biologisk rening (Persson 
2005, s. 171) och då sker kvävereduktion genom nitrifikations- och 
denitrifikationsprocesser (Persson 2005, ss. 123-127). Det är en lämplig 
reningsmetod eftersom lakvatten har en hög halt av organiskt material 
(Persson 2005, s. 172). Det är dock vanligt att behöva tillsätta en extern 
kolkälla till denitrifikationsprocessen i ett lakvatten där deponin är i den 
metanogena fasen eftersom kolkällan som finns kan vara svårnedbrytbar 
(Cerne m.fl. 2007, s.13). Biologisk rening innebär att näringsämnen och 
organiska ämnen omvandlas och bryts ner av levande organismer och då i 
huvudsak mikroorganismer (Svenskt vatten AB 2007, s. 66).  

Några av de biologiska reningsmetoder som finns är luftad damm, aktivt 
slam, satsvis biologisk rening, olika typer av biofilmsteknik och naturliga 
system. Metoderna kommer att beskrivas i avsnitten 3.1.1 – 3.1.5.  
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3.1.1 Luftad damm 

Metoden luftad damm är den mest använda reningstekniken för lakvatten. 
En luftad damm kräver en stor anläggningsarea (Persson 2005, s. 172) och 
den är ofta indelad i två zooner där den ena zoonen är luftad och den andra 
saknar luftning. Nitrifikationen sker i den luftade zoonen eftersom processen 
kräver en aerob miljö och denitrifikationen i den oluftade zoonen eftersom 
denitrifikationsprocessen kräver en anoxisk miljö. (Naturvårdsverket 2008, 
ss.14-15) Det är i dammen den biologiska reningen äger rum och lakvattnet 
har ofta en uppehållstid på 20 dygn eller mer (Persson 2005, s. 172). Viktiga 
parametrar i en luftad damm är temperatur, aktiv luftning och uppehållstid. 
Slammet som samlas på bottnen behöver omhändertas och behandlas utifrån 
dess innehåll. Problem som kan uppstå är algblomning under 
sommarhalvåret och att luftarna sätts igen. (Naturvårdsverket 2008, ss.14-
15)  

När deponin befinner sig i den aeroba fasen reduceras de organiska ämnena 
utan större problem. Om anläggningen däremot befinner sig i den 
metanogena fasen är reduktionen av de organiska ämnena avsevärt sämre. 
Mangan, fosfor och kolloidala ämnen avskiljs i luftade dammar medan det 
kan krävas någon extra reningsteknik för att reducera kvävet. 
Kvävereduktion sker i princip endast genom slamavskiljning men i en damm 
i metanogena fasen bildas inte någon större mängd slam och det leder till att 
reduktionen blir sämre. (Persson 2005, s. 172) För att uppnå en bättre 
kväverening kan en extern kolkälla behöva tillsättas eftersom 
mikroorganismer som reducerar nitratkvävet i vattnet tillgodoser sig med 
energi från det organiska materialet i kolkällan (Carlsson & Hallin 2003, s. 
56). 

3.1.2 Aktivt slam 

Metoden aktivt slam kallas även aktivslamprocess och är en vanlig 
reningsmetod på avloppsreningsverk. Mikroorganismerna flockar ihop sig 
och bildar aktivt slam och bryter ner det organiska materialet och 
näringsämnena i vattnet.  En del av det organiska materialet i vattnet och 
partiklar fäster sig på mikroorganismerna och kan rensas bort från vattnet 
eftersom de följer med slammet. Mikroorganismerna förökar sig och 
eftersom inte alla mikroorganismer kan stanna kvar i reningsbassängerna 
förs en del av slammet bort från processen som överskottslam medan annat 
recirkuleras och används igen. (Nationalencyklopedin 2014a) I figur 3.1.2-1 
visas en aktivslamprocess där returslammet recirkuleras och 
överskottslammet förs bort från processen. 
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Figur 3.1.2-1. Rening med aktivslamprocess.  

3.1.3 SBR - Satsvis biologisk rening  

En annan biologisk kvävereduktionsprocess är ”sequence batch reactor”. På 
svenska heter det satsvis biologisk rening och förkortas SBR vilket är en 
modifierad aktivslamprocess. I den processen genomgår lakvattnet både 
luftade och oluftade delar. Det är en satsvis aktivslamprocess där samma 
reaktor används för både sedimentation och lakvattenbehandling. Figur 
3.1.3-1 visar ett exempel på en SBR-anläggning där 
denitrifikationsprocessen skall genomföras i den oluftade delen. Det kan 
behöva tillsättas kolkälla externt för denitrifikationsbakterierna och det kan 
även behöva tillsättas någon form av pH-höjande medel. Vid rening med 
SBR-teknik behövs även en utjämningsdamm där vattnet kan förvaras innan 
det renas. Fördelar med rening av lakvatten med SBR-teknik är att 
slamåldern kan styras. Problem som kan uppstå i en SBR-anläggning är att 
bland annat pumpar och luftare sätts igen av smuts och lösa partiklar och 
driftstörning kan uppstå i form av el- och signalfel. (Naturvårdsverket 2008, 
s.15)  
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Figur 3.1.3-1. Modell av SBR-anläggning. 

3.1.4 Biofilm 

Biofilm innebär att mikroorganismer växer på en yta av något slag. 
Biofilmerna kan ha olika tjocklek där vissa endast är encelliga och andra är 
flera millimeter tjocka (Nationalencyklopedin 2014b). Det finns olika typer 
av biofilmstekniker vid vattenrening där mikroorganismerna kan växa på ett 
fast material eller på suspenderade bärare i vattnet.  

En av teknikerna för suspenderade bärare kallas MBBR vilket är en 
förkortning på ”Moving Bed Biofilm Reactor”. Bärarna är vanligtvis 
tillverkade av plast och utformade så att organismerna växer i lager på 
varandra så att de inre organismerna skyddas av de yttre mot bland annat 
toxiska förändringar i vattnet. I en aerob process hålls bärarna suspenderade 
i vattnet med hjälp av att vattnet luftas och i en anaerob process hålls bärarna 
suspenderade med hjälp av att vattnet omblandas. Meningen med MBBR-
tekniken är att bärarna skall fungera som de mikroorganismer som klumpar 
ihop sig i en aktivslamprocess och föroreningar i vattnet bryts ner av 
mikroorganismer som växer på bärarna. En av fördelarna med användandet 
av reningstekniken är att den klarar större belastningar än vad en 
aktivslamprocess gör. (Piculell 2013) Problem som kan uppstå med 
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biofilmstekniken vid vattenrening är att flödeshastigheten kan reduceras i 
rörsystem och därför orsaka korrosion. (Nationalencyklopedin 2014b)  

3.1.5 Naturliga system 

Det finns olika typer av naturliga system för att rena lakvatten och 
anläggning av våtmark eller plantering av energiskog är två av dem. I ett 
naturligt system bryts det organiska materialet ner av mikroorganismer och 
näringsämnena fosfor och kväve blir en del av biomassan eftersom växterna 
behöver dem för näring. I ett naturligt system minskar vattenmängden 
genom avdunstning. Användning av naturliga system i Sverige kan orsaka 
problem då reningen under vintern fungerar dåligt på grund av kylan. Då 
måste det finnas en volym att lagra vattnet i för att sedan rena vattnet i det 
naturliga systemet under sommarhalvåret. Ytterligare en svårighet med 
naturliga system är att uppnå fullständig kontroll över reningen. (Persson 
2005, s. 175) 
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4. Kvävereduktion 
Kvävereduktion sker i de två stegen nitrifikation och denitrifikation och de 
båda processerna beskrivs i avsnitten 4.1 och 4.2. 

 4.1 Nitrifikation  

Nitrifikation är det första steget i kvävereduktionen och det är en aerob 
biologisk process. I nitrifikationsprocessen omvandlas ammonium (NH4

+) 
till nitrat (NO3

-). Nitrifikationsprocessen genomförs i två steg där 
ammonium i första steget oxideras till nitrit (NO2

-) av ammoniumoxiderande 
bakterier. I det andra steget oxideras nitrit till nitrat av nitritoxiderande 
bakterier. Nitrifikationsreaktionerna kan ses i ekvationerna 4.1-1 och 4.1-2. 
Ammoniumoxiderande och nitritoxiderande bakterier kallas för nitrifierare 
och processen heter nitrifikation. (Carlsson & Hallin 2003, s. 56).  
 
Ekvation 4.1-1. Nitrifikationens första steg där ammonium omvandlas till 
nitrit av ammoniumoxiderande bakterier. 
   
𝑁𝐻!! +   1,5  𝑂!   → 𝑁𝑂!! + 𝐻!𝑂 + 2  𝐻! 
 
Ekvation 4.1-2. Nitrifikationens andra steg där nitrit omvandlas till nitrat av 
nitritoxiderande bakterier.  
 
𝑁𝑂!! +   0,5  𝑂!   → 𝑁𝑂!!    

4.2 Denitrifikation 

Denitrifikation är en anoxisk biologisk process och det är det andra steget 
för kvävereduktion (Persson 2005, ss. 123-127). I denitrifikationsprocessen 
omvandlas nitrat till kvävgas i flera delsteg av denitrifierande bakterier 
(Carlsson & Hallin 2003, s. 56). Denitrifikationsreaktionerna beskrivs med 
ekvationerna 4.2-1 och 4.2-2.  
 
Ekvation 4.2-1. Kvävets omvandling i denitrifikationsprocessen.  
 
𝑁𝑂!! → 𝑁𝑂!! → 𝑁𝑂 → 𝑁!𝑂 → 𝑁!  
nitrat→ nitrit → kväveoxid → lustgas → kvävgas  
(Carlsson & Hallin 2003, s. 56) 
 
Ekvation 4.2-2. Denitrifikationsreaktionen. 
 
5  𝐶   +   4  𝑁𝑂!!   +   4  𝐻! → 5  𝐶𝑂! + 2  𝐻!𝑂 +   2  𝑁!  
(svenskt vatten AB 2007, s. 116) 
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Två mellansteg i denitrifikationsprocessen är kväveoxid och lustgas och 
under normala förhållanden omvandlas de till kvävgas och 
denitrifikationsprocessen är fullständig. Om det är störningar i processen 
som närvaro av syre eller en ökning av nitrit kan lustgas bli det sista steget i 
denitrifikationsprocessen. Lustgasen kan lösa sig i vattnet och därför stannar 
en del av lustgasen kvar i det renade vattnet. Resten av lustgasen stiger till 
luftfasen och bidrar till växthuseffekten eftersom lustgas är en växthusgas. 
Om luftning följer denitrifikationsprocessen kan det bidra till att en större 
andel lustgas stiger upp i luftfasen. (Arnell 2013, s.11)  

4.2.1 Denitrifikationsbakterier 

Det finns flera olika arter av denitrifikationsbakterier och förhållandet 
mellan arterna är aldrig konstant. Vilka bakterier vattnet innehåller varierar 
med det inkommande vattnets innehåll av föroreningar, vattnets temperatur 
och driftförhållanden. När vattnets innehåll och förhållanden förändras 
varieras artsammansättningen av bakterier. (svenskt vatten AB 2007, s. 67)  

Denitritrifikationsbakterier är heterotrofa vilket innebär att de konsumerar 
kol från organiska föreningar och de flesta denitrifierare utvinner också 
energin ur organiskt material. Denitrifikationsprocessen underlättas om 
bakterierna får tillgång till en lättillgänglig kolkälla. Bakterierna kan andas 
med nitrat om miljön de befinner sig i är syrefattig. Finns syre tillgängligt 
andas de hellre med det eftersom den utvunna energin blir större vid 
syrerespiration än vid nitratrespiration. Bakterierna finns i nästan alla 
miljöer. I huvudsak hittas de i marken, sjöar, hav, sediment och aktivt slam. 
De finns också i och på människor, djur och växter. (Carlsson & Hallin 
2003, s. 56) 

För att en heterotrof bakteriecell skall ha möjlighet till tillväxt måste den 
som tidigare nämnts ha tillgång till organiskt kol men också alla andra 
ämnen som ingår i cellen. De två ämnen som krävs i störst mängd är 
näringsämnena kväve (N) och fosfor (P). Cellens torrsubstans består till 
cirka 12 % av kväve och cirka 2 % fosfor. För att bakteriecellernas behov av 
fosfor och kväve skall tillgodoses skall förhållandet mellan organiskt 
material, kväve och fosfor för aeroba bakterier som 
denitrifikationsbakterierna är vara 100:5:1.  (Svenskt vatten AB, s.68)  

4.2.2 Denitrifikationshastighet 

Denitrifikationshastigheten är ett mått på hur snabbt bakterierna kan 
respirera och omvandla nitrat till kvävgas. Hastigheten beror på syretillgång, 
nitrattillgång, nitrittillgång, temperatur, kolkälla och pH-värde. Hastigheten 
blir till en viss gräns högre med en hög halt av nitrat och nitrit och en låg 
syretillgång (svenskt vatten AB 2007, s.116) och de optimala förhållandena 
för pH-värde, temperatur och kolkälla visas nedan.  
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o Optimalt pH-värde är 7,5-8 (Pan m.fl. 2012, s.4835). 
o Optimal temperatur är 35 °C (Fajardo m.fl. 2014, s.14).  
o Tillgång av kolkälla där COD/NO3

--kvoten optimalt skall vara 3-5 
(Akizuk m.fl. 2013, s.11).   

Denitrifikationshastigheten kan beräknas på olika sätt och fyra av dem visas 
i rapporten i ekvationerna 4.2.2-1, 4.2.2-2, 4.2.2-3 och 4.2.2-4. Med 
ekvation 4.2.2-1 beräknas denitrifikationshastigheten som hur mycket 
nitritkväve och nitratkväve som reduceras i förhållande till hur mycket SS 
vattnet innehåller. Med ekvation 4.2.2-2 beräknas denitrifikationshastigheten 
som hur mycket nitratkväve och nitritkväve som reduceras i förhållande till 
hur mycket VSS den suspenderade substansen i vattnet innehåller. Med 
ekvation 4.2.2-3 beräknas denitrifikationshastigheten som hur mycket 
nitratkväve och nitritkväve som reduceras i förhållande till ytan som 
denitrifierare kan växa på. Med ekvation 4.2.2-4 beräknas 
denitrifikationshastigheten som hur mycket nitratkväve och nitritkväve som 
reduceras i förhållande till reaktorvolym.  

Standardmetoden för att bestämma VSS är genom att först bestämma SS där 
SS-innehållet hos ett prov bestäms som det som stannar kvar då provet får 
ligga i en värmeugn i 105 °C i cirka ett dygn. VSS-halten är den organiska 
andelen av SS och det som försvinner då provet får ligga i värmeugn i cirka 
ett dygn i 550 °C. (Biogasportalen, u.d)  

Ekvation 4.2.2-1. Denitrifikationshastigheten i förhållande till mängd SS där 
NO3 är nitratkväve, NO2 är nitritkväve och SS är den suspenderade 
substansen i vattnet. Med ekvationen beräknas hur mycket nitritkväve och 
nitratkväve som reduceras per timma och SS-innehåll. 

𝑟!"#(
𝑁!"# 𝑚𝑔
𝑆𝑆 𝑔 ∙ ℎ

) =
([𝑁𝑂! + 𝑁𝑂!]𝑖𝑛 − [𝑁𝑂! + 𝑁𝑂!]𝑢𝑡)(𝑚𝑔/(𝑙 ∙ ℎ)

[𝑆𝑆]  (𝑔/𝑙)
 

Ekvation 4.2.2-2. Denitrifikationshastigheten i förhållande till mängd VSS 
där NO3 är nitratkväve, NO2 är nitritkväve och VSS är den organiska 
andelen av SS. Med ekvationen beräknas hur mycket nitritkväve och 
nitratkväve som reduceras per timma och VSS-innehåll.  

𝑟!"#(
𝑁!"# 𝑚𝑔
𝑉𝑆𝑆 𝑔 ∙ ℎ

) =
([𝑁𝑂! + 𝑁𝑂!]𝑖𝑛 − [𝑁𝑂! + 𝑁𝑂!]𝑢𝑡)(𝑚𝑔/𝑙 ∙ ℎ)

[𝑉𝑆𝑆] 𝑔/𝑙
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Ekvation 4.2.2-3. Denitrifikationshastigheten i förhållande till 
bärarmaterialets skyddade yta där NO3 är nitratkväve, NO2 är nitritkväve 
och arean är biofilmens skyddade yta, det vill säga ytan som denitrifierare 
kan växa på. Med ekvationen beräknas hur mycket nitritkväve och 
nitratkväve som reduceras per dygn och tillgänglig yta.  

𝑟!"#(
𝑁!"# 𝑔
𝑚! ∙ 𝑑𝑦𝑔𝑛

) =
([𝑁𝑂! + 𝑁𝑂!]𝑖𝑛 − [𝑁𝑂! + 𝑁𝑂!]𝑢𝑡)(𝑔/𝑙 ∙ 𝑑𝑦𝑔𝑛)

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑚!/𝑙
 

 
 
Ekvation 4.2.2-4. Denitrifikationshastigheten i förhållande till bioreaktorns 
volym där NO3 är nitratkväve, NO2 är nitritkväve och volymen är reaktorns 
volym. När denitrifikationshastigheten beskrivs på detta sätt skall reaktorns 
fyllnadsgrad och vilken skyddad yta bärarna har redovisas. Med ekvationen 
beräknas hur mycket nitratkväve och nitritkväve som reduceras per timma 
beroende på reaktorns fyllnadsgrad. 
 

𝑟!"#(
𝑁!"# 𝑔
𝑚! ∙ ℎ

) =
((𝑁𝑂! + 𝑁𝑂!)𝑖𝑛 − (𝑁𝑂! + 𝑁𝑂!)𝑢𝑡)(𝑔/ℎ)

𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑚!  

 

4.2.2.1 Tidigare studier 

Denitrifikationshastigheten har tidigare undersökts med olika metoder och 
kolkällor. Troligtvis har flera kommuner undersökt 
denitrifikationshastigheten hos sina avloppsvatten och lakvatten men flera 
av studierna ligger på interna hemsidor. Fyra studier som genomförts 
gällande denitrifikationshastigheten presenteras i detta avsnitt.   

År 1991 genomfördes undersökningar i kontinuerliga processer med biogas 
bestående av 60 % metan och 40 % koldioxid som extern kolkälla med tre 
olika reningstekniker och de var aktivt slam, biobädd och fluidiserad bädd. 
Denitrifikationshastigheterna blev 2,5 g Nred/(m3•h) för aktivt slam, 6,25 g 
Nred/(m3•h) för biobädd och 22,9 g Nred/(m3•h) för fluidiserad bädd. (Werner 
& Kayser 1991) 

År 1996 togs denitrifikationshastigheter med etanol och metanol som 
externa kolkällor fram och det resulterade i denitrifikationshastigheterna 10 
mg Nred/(g SS•h) för etanol och 4,2 mg Nred/(g SS•h) för metanol. (Nyberg 
m.fl. 1996) 

År 2007 undersöktes denitrifikationshastigheten hos lakvatten från 
Spillepeng i laboratorieskala med suspenderade bärare från Anox Kaldnes 
och denitrifikationshastigheten som uppnåddes var 1,3 g N/(m2•dygn) och 
13,5 g N/(m3 reaktor•h) med fyllnadsgraden 35-50%. (Ekenberg 2007, s.17) 
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Tobias Hey (doktorand, Lunds Universitetet) genomförde under 2012 
undersökningar på denitrifikationshastigheten hos vatten från Källby 
avloppsreningsverk där sex stycken kolkällor jämfördes med varandra. De 
kolkällor som undersöktes var avloppsvatten, brenntaplus VP1, etanol, 
hydroliserat slam, metanol och ättiksyra. Resultatet för undersökningen 
visas i tabell 4.2.2.1-1. Som det går att se i tabellen blev 
denitrifikationshastigheten högst med hydroliserat slam och Brenntaplus 
VP1  blev den tredje bästa kolkällan efter hydroliserat slam och ättiksyra. 1 

Tabell 4.2.2.1-1. Denitrifikationshastighet i studier genomförda av Tobias Hey 2012 där 
NO3 är nitratkväve. 

Kolkälla rden (mg NO3/(g SS•h) 

Avloppsvatten 3,05 
Brenntaplus VP1 4,01 
Etanol 2,67 
Hydroliserat slam 5,08 
Metanol 1,50 
Ättiksyra 4,35 

 

 

  

                                                
1 Sven-Erik Adolfsson, Brenntag Nordic AB, powerpointpresentation 
”BrenntaplusVP1 – en ny spännande kolkälla Jämförelser med Etanol, Metanol 
och Ättiksyra” 2014.   
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5. Kolkälla 
Vid vattenrening finns både interna och externa kolkällor och om mängden 
intern kolkälla är hög kan den behöva brytas ner eller omvandlas innan 
vattnet förs till recipient. Kolkällan används och bryts ner av 
denitrifikationsbakterier vid denitrifikationsprocesser men även andra 
reningstekniker används. Om mängden intern kolkälla är låg eller 
svårtillgänglig så kan en extern kolkälla behöva tillsättas eftersom 
denitrifikationsbakterierna är heterotrofa och behöver det organiska kolet för 
att kunna utföra denitrifikationen. Mängden organiskt material i vattnet kan 
mätas som COD (kemisk syreförbrukning) eller BOD (biologisk 
syreförbrukning). I det här arbetet kommer kolkällan att mätas som COD 
och den teoretiska massa COD som krävs för att reducera 1 g nitratkväve är 
2,86 gram. I verkligheten krävs det att COD/N-kvoten är högre eftersom 
COD även används för att bygga upp biomassan och för att oxidera syre som 
kommer in i processen och en lämplig kvot är 3-5 gram COD per gram 
nitratkväve. (Akizuk m.fl. 2013, s.11) 

5.1 Reppos 40T 

Reppos 40T är den externa kolkälla som tidigare testats på Bredemads 
lakvatten för denitrifikation. Produkten tillverkas av Lantmännen Reppe AB 
som finns i orterna Lidköping och Växjö och Reppos 40T tillverkas i Växjö. 
Reppos 40T är en flytande stärkelsesirap med en densitet på 1.4 kg/liter. Den 
dynamiska viskositeten hos sirapen är 20 000 mPa!s vid 20 °C och 3 000 
mPa!s vid 40 °C. Den höga viskositeten kan ge problem vid pumpning och 
bearbetning så därför rekommenderas lagringstemperaturen 40-45°C. 
(Reppe 2012, s.1-2) Malin Selander2 förklarade att fördelen med att använda 
Reppos 40T vid denitrifikation är att kolkällan sägs vara tillgänglig för ett 
brett spektra av denitrifikationsbakterier och att anpassningstiden är kort 
(dagar). Nackdelen är att bakterierna verkar ta längre tid på sig för att 
tillgodose sig denna kolkälla jämfört med till exempel alkohol.  

5.2 Brenntaplus VP1 

Brenntaplus VP1 är den externa kolkälla som finns på Bredemads 
avfallsanläggning idag. Kolkällan tillverkas av Brenntag Nordic AB som har 
sitt huvudkontor i Tyskland där också Brenntaplus VP1 tillverkas. Brenntag 
Nordic AB finns i 60 länder och i Sverige i städerna Borås, Malmö och 
Täby. Brenntaplus VP1 är en kombination av två kolkällor som är framtagen 
för att användas vid kväverening. Företaget håller receptet för Brenntaplus 
VP1 hemligt men de delger att den inte är klassad på något sätt. Den är alltså 

                                                
2 Malin Selander, VA-/ Renhållningsingenjör i Ljungby kommun,  
telefonsamtal 7 maj 2014. 
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inte klassad som farligt gods, giftig, frätande eller brandfarlig. Den har en 
kort anpassningstid (dagar) och COD-innehållet är 1, 0 ∙ 10! mg/l där 
komponenterna är utvalda för att kolet skall vara lättillgängligt för 
denitrifikationsbakterierna. Vid 0 °C är den dynamiska viskositeten 90 
mPa!s och vid 20 °C 25 mPa!s. 3 

 
  

                                                
3 Sven-Erik Adolfsson, Brenntag Nordic AB, powerpointpresentation 
”BrenntaplusVP1 – en ny spännande kolkälla Jämförelser med Etanol, Metanol 
och Ättiksyra” 2014.   
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6. Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är ett begrepp som kom till i Brundtlandrapporten 1987 
och är idag ett väl använt begrepp i hela världen. Hållbar utveckling innebär 
att dagens behov skall kunna tillgodoses samtidigt som kommande 
generationers möjlighet till att tillgodose sina behov kan uppnås. I en hållbar 
utveckling innefattas de sociala, ekonomiska och ekologiska behoven. 
(Elvingson 2014)  

6.1 Ekologisk påverkan 

Sverige har 16 miljömål att uppfylla där ett av dem är ”ingen övergödning” 
(Havs- och vattenmyndigheten, 2014a). Övergödning är ett problem som 
började öka i början på 1900-talet. Orsakerna till övergödning har minskat 
men övergödningseffekterna i naturen kvarstår eftersom det tar längre tid för 
naturen att återhämta sig. Övergödningen orsakar att bland annat vikar växer 
igen och fria vattenytor krymper i snabbare takt än vad de skulle göra i en 
naturlig process. Övergödning orsakas av mänskliga aktiviteter som leder till 
att större mängder lättillgängligt kväve och fosfor kommer ut i naturen och 
tas upp av växterna. Det äventyrar även andra miljömål som ”biologisk 
mångfald” eftersom övergödning leder till att vissa arter gynnas och andra 
trängs undan. (Sorby 2014).  

Nationellt arbetas det för att miljömålet ”ingen övergödning” skall uppnås 
genom att bland annat regler för spridning av stallgödsel och användning av 
katalysatorer i fordon tagits i bruk (Sorby 2014). Utsläppen av kväve och 
fosfor har minskat i Sverige och på vissa platser har även den påverkan som 
övergödning lett till minskat. Fortfarande är det ett stort miljöproblem och 
enligt prognosen kommer inte miljömålet att kunna uppnås till år 2020. 
Störst är miljöproblemet i Östersjön och där krävs det att samtliga länder 
runt Östersjön och sjöfarten gemensamt arbetar för att minska sina utsläpp 
(Havs- och vattenmyndigheten 2014b).  

För Ljungby kommun skulle en lokal rening av lakvattnet på Bredemads 
avfallsanläggning innebära att en ny del av Lagan får ta emot det behandlade 
lakvattnet. Det skulle inte bidra till någon större förändring på vattnet i 
Lagan eftersom det strömmar snabbt och tar med sig kväveföreningarna. Det 
som kan påverka vattenförhållandena är att de godkända kvävehalterna för 
utsläpp av lakvatten är 50 mg/l och för vatten från avloppsreningsverket är 
15 mg/l. Det behöver dock inte betyda att mer kväve kommer att släppas ut 
eftersom 50 mg/l och 15 mg/l är de högst tillåtna värdena och det utsläppta 
vattnet kan ha kvävehalter under vad som är tillåtet. Både 
avloppsreningsverket och Bredemads avfallsanläggning har tillstånd från 
länsstyrelsen och tillsynsmyndighet som reglerar verksamheterna vid 
anläggningarna och båda regleras av miljöbalken. 
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Om vattnet direktleds till Lagan kan fler abonnenter kopplas till 
avloppsreningsverket. Abonnenter som i så fall skulle kopplas på är de som 
ligger nära någon sjö eftersom utsläpp från deras eget avlopp kan bidra till 
övergödning eller de som ligger nära vattentäkt eftersom utsläpp från deras 
avlopp kan vara en smittorisk. Om abonnenter kopplas på skulle nya 
ledningar från bostäderna till avloppsreningsverket behöva byggas, likaså ny 
ledning från lakvattendammen till Lagan. Någon beräkning på vilken effekt 
som behövs för att pumpa vattnet i ledningarna är inte genomförd. 

6.1-1 Kväveföreningar 

Några kväveföreningar som orsakar övergödning är kväveoxider och 
ammoniumjoner. Den största orsaken till att kväveoxider tillförs miljön är 
genom förbränning (Finlay, J, Small, G, & Sterner, R 2013). Ammonium 
tillförs miljön genom att gasen ammoniak löses i vatten och bildar 
ammonium (Elding 2014). En betydande del av ammoniaktillskottet 
kommer från stallgödsel och med användning av konstgödsel ökar 
kvävemängden (Finlay, J, Small, G, & Sterner, R 2013).  

Ammonium och nitrat följer med nederbörden så att hav, sjöar, vattendrag 
och mark påverkas. Idag växer skogen snabbare och vissa växter gynnas 
medan andra konkurreras ut. Efter andra världskriget har användning av 
gödsel i jordbruket ökat och därför är tillskottet av kväve till omgivande 
natur större. Risken för att kväve läcker ut beror på vilken gröda som odlas, 
hur marken runt omkring sköts, vilken jordart den har och nederbördens 
mängd och innehåll (Sorby 2014).  

Övergödning är ett av de största miljöproblemen för haven. Det leder till 
algblomning som i sin tur kan orsaka syrebrist i vattnet och bottendöd. 
Bottendöd innebär att den giftiga gasen svavelväte bildas och sprids på 
bottnen och det leder till att växter och djur dör eller flyttar. (Havs- och 
vattenmyndigheten 2014a).  

Kväve i form av kväveoxider som nitrit och nitrat kan försura miljön och 
orsaka bildning av marknära ozon. Även detta finns med i miljömålen där 
försurning innefattas i miljömålet ”bara naturlig försurning” och marknära 
ozon i miljömålet ”frisk luft” (Naturvårdsverket 2014).  

6.1-2 Fosfor 

Höga halter av fosfor i lakvatten kan också orsaka problem. Fosfor bundet 
som fosfat (PO4

3-) är ett näringsämne som orsakar övergödningsproblem 
(Ruist 2008, s.7). Liksom kvävet finns mer fosfor tillgängligt i naturen och 
den vanligaste orsaken till det är en ökad gödselanvändning. Fosfor 
övergöder i huvudsak sötvatten och kväve övergöder havsvatten. Det beror 
på att fosfor är begränsande för sötvatten och i havsvatten är kväve 



  
 

20 
Stina Samuelsson 

begränsande. De värst övergödningsdrabbade områdena i Sverige är de 
uppodlade markerna i mellersta och södra Sverige (Sorby 2014).  

6.1-3 Organiskt material 

Eftersom det organiska materialet är syreförbrukande kan stora mängder 
utsläppt organiskt material leda till syrebrist. Detta påverkar i sin tur 
ekosystemet och de djur och växter som lever där (Stockholms universitets 
Östersjöcentrum och Umeå marina forskningscentrum 2014). 

6.1-4 Metan 

Metan bildas vid nedbrytning av organiskt material i en anaerob miljö. Det 
är en stark växthusgas och har 21 gånger större påverkan på växthuseffekten 
än vad koldioxid har. På en deponi kan metan bildas och läcka ut och bör 
samlas in för att dels minska påverkan på växthuseffekten och dels användas 
som energikälla eftersom metan innehåller energi. (Naturvårdsverket 2010) 

6.2 Social påverkan 

Ett hälsoproblem som uppkommit på grund av kväveläckage från i huvudsak 
jordbruk är att vatten från privata dricksvattenbrunnar kan innehålla mer 
kväve i form av nitratkväve. Nitrat övergår till nitrit och nitrit är farligt för 
kroppen eftersom det ger ett minskat syreupptag för blodet. Höga halter av 
nitrat i dricksvatten kan också framkalla substanser som kan leda till cancer 
(Sorby 2014).  

För Ljungby kommun innebär en fungerande denitrifikationsprocess att 
lakvattnet kan ledas direkt till recipienten Lagan utan att en extra rening på 
Ljungby avloppsreningsverk krävs. Det skulle innebära att arbetsmiljön på 
både reningsverket och Bredemads avfallsdeponi förändras.  

Med denna förändring skulle arbetsuppgifterna på Bredemad öka. Kolkälla 
och fosforsyra måste spädas och pumpas in till anläggningen och kontroller 
måste genomföras på att denitrifikationen fungerar som den skall. Med mer 
tekniska system som exempelvis pumpar krävs mer arbetskraft för att 
underhålla dem. Det krävs en ombyggnad eller nybyggnad för den nya 
reningsmetoden och även det skulle innebära en påverkan på arbetsmiljön. 

För avloppsreningsverket skulle en lokal rening på Bredemads avfallsdeponi 
innebära att inkommande vatten till reningsverket minskar med ungefär 100 
000 m3/år. Med denna minskning har reningsverket kapacitet att kunna 
koppla på fler abonnenter. Med mer avloppsvatten och mindre lakvatten 
förändras det inkommande vattnets sammansättning. Troligtvis fungerar 
reningsprocessen bättre för att reningsverket är utformat för att ta emot 
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avloppsvatten och förändringen skulle troligtvis inte bidra till någon negativ 
påverkan på arbetsmiljön. 

6.3 Ekonomisk påverkan 

Lokal rening av lakvattnet skulle bidra till en större utgift för Bredemad än 
dagens system. Att lakvattnet inte behöver pumpas till reningsverket innebär 
att arbetsresurser och energibehov omfördelas.  
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7. Bredemads avfallsdeponi  
Bredemads gamla avfallsdeponi började användas år 1975. Anläggningen är 
alltså 39 år i år och klassas därför som en gammal deponi och befinner sig i 
den metanogena fasen. Det är en låg bildning av deponigas på anläggningen 
så ingen gasinsamling sker. På deponin har deponerats hushållsavfall, 
industriavfall, slam, aska, sot och slagg och den nuvarande massan på 
deponin är 500 000 ton avfall. År 2009 anlades på Bredemad en ny EU-
godkänd deponi. I dagsläget deponeras på den nya deponin 3 000 ton per år 
och det är en tiondel av vad som deponerades på den gamla deponin på 80- 
och 90-talet då det deponerades cirka 30 000 ton varje år. Tillståndet att 
deponera organiskt avfall har tagits bort och det som får deponeras i dag är 
asbest, isolering, slagg, glas, gips och porslin.4 I figur 7-1 visas 
lakvattendammen och den gamla deponin i bakgrunden. 

 
Figur 7-1. Bredemads lakvattendamm och gamla deponi. 

Leveranserna till och från anläggningen dokumenteras för fakturering och 
materialet vägs och fotas. Avfallsproducenten skall ha karaktäriserat allt 
invägt avfall som skall deponeras. 4 
 
Bredemads avfallsdeponi är tillståndspliktig med länsstyrelsen som 
tillståndsgivare och miljö- och byggförvaltningen i Ljungby kommun är 
kontrollmyndighet. Lakvattnet genomgår provtagning kontinuerligt och 
varje år lämnas en miljörapport in. Sedan 2011 är anläggningen 
miljöcertifierad enligt ISO 14 001. 4 

                                                
4 Interna dokumentet ”A4 om Bredemads avfallsanläggning” VA/-
Renhållningsavdelningen, Tekniska förvaltningen, Ljungby kommun. 
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7.1 Lakvattenhantering 

Runt Bredemads deponi går ett inre och ett yttre dike. Vattnet som finns i 
det inre diket samlas upp i en mindre damm (figur 7.1-1) för 
flödesutjämning. Lakvattnet pumpas sedan vidare till en större damm (figur 
7.1-2) som är luftad och indelad i två zooner där syftet är att nitrifikationen 
skall ske i zoon 1 och denitrifikationen i zoon 2. Eftersom denitrifikationen 
inte fungerar tillfredställande måste vattnet pumpas till Ljungby 
avloppsreningsverk där den slutliga reningen sker. 5 

Den biologiska behandlingen sker endast under de varmare månaderna och 
under vinterhalvåret lagras vattnet i dammarna. Mängden lakvatten som 
skall renas är 100 000 kubikmeter per år och reningen pågår mellan april och 
oktober och driftsstartsdatum varierar med temperatur och väder. När 
reningen startar luftas dammens båda zooner. Detta för att det skall ske 
nitrifikation och nitrifierare är aeroba mikroorganismer vilket innebär att de 
kräver en syrerik miljö. Kapaciteten på dammen är 40 000 m3 och för att 
breddning skall undvikas regleras nivån i dammen genom avledning till 
avloppsreningsverket.  

 

  
Figur 7.1-1. Den mindre dammen där vattnet utjämnas.  

                                                
5 Interna dokumentet ”Kort beskrivning av lakvattenanläggningen” VA/-
Renhållningsavdelningen, Tekniska förvaltningen, Ljungby kommun. 
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Figur 7.1-2 Den större dammen där luftning och biologisk rening sker.  

Lakvattnet får högst innehålla 50 mg/l totalkväve för att få ledas direkt till 
recipienten ån Lagan. Dagens halter ligger på 80-90 mg/l och därför måste 
den slutliga reningen ske på avloppsreningsverket. Samtliga parametrars 
tillåtna mängder och medelvärdet för 2013 kan ses i tabell 7.1-1 där alla 
parametrar förutom totalkväve och ammoniumkväve ligger under 
begränsningsvärdena. Att ammoniumkvävet ligger över begränsningsvärdet 
beror på att medelvärdet har hämtats från hela årets mätningar. Under 
vintermånaderna när inte nitrifikationen kommit igång är ammoniumkvävet 
högt medan det under sommarmånaderna ligger under begränsningsvärdet.6  

Tabell 7.1-1. Begränsningsvärde för utsläpp av lakvatten till ån Lagan.  
Parameter Begränsningsvärde    Värde 2013 
BOD7 (mg/l)    15,00     	  10,03	  	  	  	  	  

TOC (mg/l)  100,00     	  59,00	  	  	  	  	  

P-tot (mg/l)      0,20     	  0,09	  	  	  	  	  

N-tot (mg/l)    50,00     	  89,00	  	  	  	  	  

NH4-N (mg/l)    15,00     	  23,42	  	  	  	  	  

As (µg/l)      5,00     	  4,28	  	  	  	  	  

Cd (µg/l)      0,30     	  0,07	  	  	  	  	  

Cr (µg/l)    10,00     	  3,80	  	  	  	  	  

Cu (µg/)l    20,00     	  7,35	  	  	  	  	  

Målet är att kunna rena lakvattnet lokalt och det innebär att Bredemads 
avfallsdeponi måste få igång en denitrifikationsprocess med tillräckligt hög 

                                                
6 Interna dokumentet ”Vattenprover 2013” VA/-Renhållningsavdelningen, 
Tekniska förvaltningen, Ljungby kommun. 
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denitrifikationshastighet. Vid en fungerande lokal lakvattenrening skulle 
vattnet inte behöva pumpas till avloppsreningsverket vilket innebär att 
reningsverket kan koppla på fler abonnenter eller att avloppsvattnet får 
längre uppehållstid i reningsverket.   

När halten av ammoniumkväve och nitritkväve understiger 15 mg/l i de båda 
dammarna upphör luftningen och endast omrörning startas. Zoon 1 är där 
vattnet kommer in och zoon 2 där det leds ut. Vid kraftig nederbörd kan 
vattnet i zoon 1 behöva luftas för att nederbörden ger tillfälligt stort flöde av 
lakvatten med förhöjd ammoniumhalt. I zoon 2 skall denitrifikationen ske 
och denitrifierare kräver en syrefattig miljö, lättillgänglig kolkälla och ett 
visst fosforinnehåll i vattnet. Problemet ligger i att dammen är svår att få 
syrefattig.  Syrehalten i ytskiktet är alltid över 4 mg/l och organiskt 
nedbrytbart material och fosfor är i brist. Vid tillsats av kolkälla (organiskt 
nedbrytbart material) och fosfor skulle denitrifikationshastigheten teoretiskt 
kunna öka.  

Under 2013 har satsvisa försök genomförts där kolkälla och fosforsyra 
tillsatts lakvattnet och det visade på att lakvattnets denitrifikationshastighet 
kan öka om fosfor och kolkälla tillsätts dammen. De kolkällor som varit 
aktuella är Reppos 40T och Brenntaplus VP1.  
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8. Metod 
Här beskrivs de metoder som allmänt användes i undersökningen. 
Metoderna för de satsvisa respektive de kontinuerliga processerna beskrivs i 
avsnitten 8.1 och 8.2. 

Undersökningen indelades i satsvisa och kontinuerliga processer. I de 
satsvisa försöken undersöktes denitrifikationen i tre olika temperaturer med 
kolkällorna Brenntaplus VP1 och Reppos 40T. Detta eftersom 
denitrifikationshastigheten bland annat beror på temperatur och typ av 
extern kolkälla. I de kontinuerliga processerna utfördes denitrifikationen 
med MBBR som reningsmetod och denitrifikationshastigheten undersöktes 
när de två kolkällorna tillsattes varsin kontinuerlig reaktor. I både de satsvisa 
och kontinuerliga försöken tillsattes fosforsyra eftersom en låg halt av fosfor 
i lakvattnet kan vara begränsande för processen. Ymp innehållande 
denitrifierare tillsattes i försöken för att denitrifikationsprocessen snabbare 
skulle komma igång. Ympen som användes kom från Växjös 
avloppsreningsverk ”Sundet”.  

Vattnet som undersöktes var nitrifierat på Bredemads avfallsanläggning. 
Examensarbetet utfördes på våren och eftersom reningen inte kommit igång 
på anläggningen utfördes nitrifikationen i plastdunkar och vattnet luftades 
med hjälp av akvariepumpar.   

Lakvattnets fosforinnehåll mättes som totalfosfat eftersom det är i den 
formen fosfor tas upp av denitrifierarna och det är också i den formen fosfor 
får gödande effekter i naturen. 

Vid bestämning av denitrifikationshastigheten antogs fullständig 
denitrifikation. Endast nitritkväve och nitratkväve mättes och kvävet som 
reducerats antogs reducerat till kvävgas. 

Vid bestämning av ammonium-, nitrit-, nitrat-, fosfat- och COD-halt 
användes kyvettester från Hach Lange. Det är en enkel metod för att 
identifiera ett lakvattens innehåll och metoden används även på Bredemads 
avfallsdeponi. Kyvettesterna användes tillsammans med Hach Langes 
spektrofotometer DR 2800 som är en mikroprocesstyrd spektrofotometer 
med referensstråleteknik som mäter inom våglängdsområdet 340-900 nm. 
Kyvettesterna var försedda med en streckkod som berättade för 
spektrofotometern vilket ämne som analyserades och på en skärm visades 
sedan vattenprovets innehåll av det analyserade ämnet. (Hach Lange 2012a) 
Testerna mätte inom ett visst intervall och när vattenprovet innehöll en 
högre mängd än vad testerna var tillverkade för späddes provet med 
destillerat vatten och en ny analys genomfördes. Här nedan beskrivs inom 
vilka intervall varje test mätte och vad de hade för produktnummer. 
o LCK114 COD-kyvettest mätte kemiskt syrebehov inom intervallet 

150-1000 mg/l O2 (Hach Lange 2012b).  
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o LCK305 ammoniumkyvettest mätte ammoniumkväve inom intervallet 
1.0 -12.0 mg/l NH4-N (Hach Lange 2012c).  

o LCK340 nitratkyvettest mätte nitratkväve inom intervallet 5-35 mg/l 
NO3-N (Hach Lange 2012d).  

o LCK342 nitritkyvettest mätte nitritkväve inom intervallet 0,6-6,0 mg/l 
NO2-N (Hach Lange 2012e).  

o LCK349 fosfatkyvettest mätte totalfosfat inom intervallet 0,05-1,5 mg/l 
PO4-P (Hach Lange 2012f).  

Fosfat- och COD-kyvettesterna behövde värmas till 100 °C respektive 
148°C i en timme respektive två timmar. Till det användes en termostat från 
Hach-Lange med namnet LT 200 som innehöll två stycken separata 
värmeblock som kunde användas samtidigt (Hach Lange 2012g).  

Innan vattenproverna analyserades med Hach-Langes kyvettester filtrerades 
det genom Munktell filterpapper nummer 00H. pH-värde och temperatur 
bestämdes med hjälp av Metrohms 744 pH-meter.  

Vid tillsats av Brenntaplus VP1 i de satsvisa reaktorerna och vid spädning 
av Brenntaplus VP1 till de kontinuerliga reaktorerna utgicks det ifrån COD-
innehållet som är 1, 0 ∙ 10! mg/l. Teorin säger att det krävs 2,86 g COD för 
att reducera 1 g nitratkväve, en lämplig COD/N-kvot är 3-5 och kvoten 4,5 
användes. Volymen Brenntaplus som skulle tillsättas beräknades med 
ekvationerna 8-1 och 8-2. Vid tillsats av Brenntaplus VP1 togs ingen hänsyn 
till det organiska materialet som redan fanns i lakvattnet eftersom det antogs 
vara svårtillgängligt för mikroorganismerna.  
 
Ekvation 8-1. Behov av COD utifrån kvävereduktionsbehovet där CODbehov 
är hur mycket COD som behöver tillsättas per liter lakvatten för att 
reduktionsbehovet av nitratkväve och nitritkväve beroende på vald COD/N-
kvot skall uppnås. 
Nred är hur mycket nitratkväve och nitritkväve som behöver reduceras per 
liter lakvatten. 

𝐶𝑂𝐷!"!!"(𝑚𝑔/𝑙) = 𝑁!"#(𝑚𝑔/𝑙) ∙
!"#
!
𝑘𝑣𝑜𝑡  

 
Ekvation 8-2. Behov av kolkälla utifrån dess COD-innehåll där CODinnehåll 
är kolkällans COD-innehåll per ml och kolkällabehov är hur många ml 
kolkälla som behöver tillsättas per liter lakvatten för att CODbehov skall 
uppnås. 

𝐾𝑜𝑙𝑘ä𝑙𝑙𝑎!"!!" 𝑚𝑙/𝑙 = !"#!"!!" !"/!
!"#!""#!å!!

!"
!"

  

Vid tillsats av Reppos 40T i de satsvisa reaktorerna och vid spädning av 
Reppos 40T till de kontinuerliga reaktorerna utgicks det från den mängd 



  
 

28 
Stina Samuelsson 

som tidigare använts vid undersökningar gällande denitrifikationen i satsvisa 
försök med Ljungbys lakvatten. Då tillsattes 1,1 g löst Reppos 40T till 2,4 
liter lakvatten 7 vilket innebar att på en liter lakvatten tillsattes ungefär 0,46 
g Reppos 40T. 

Fosfor tillsattes som fosforsyra (85%) Mängd fosforsyra som tillsattes i de 
satsvisa försöken och som späddes i de kontinuerliga försöken bestämdes 
utifrån teorin som säger att BOD7/P-kvoten skall vara 100 (svenskt vatten 
AB 2007, s.68). År 2013 var årsmedelvärdet av BOD7 för Ljungbys 
lakvatten 10,03 mg/l8 och därför blev behovet av fosfor 0,10 mg/l och 
reaktorerna tillsattes fosfor i överskott för att säkerställa att brist på fosfor 
inte skulle ge en långsammare denitrifikationshastighet. Under försöken 
genomfördes kontrollmätningar på det behandlade vattnet för att konstatera 
att fosforinnehållet var tillräckligt.  

Undersökningen var inte menad till att tillsätta fosforsyra och kolkälla så att 
COD-halt och fosfor-halt skulle ligga under begränsningsvärdet utan de 
tillsattes i överskott för att säkerställa att brist på kolkälla och fosfor inte 
kunde vara hämmande för denitrifikationen. 

Vid bestämning av SS-halt (suspenderad substans) och VSS-halt (Organiskt 
suspenderad substans) hos ympen användes glasfiberfilter från företaget 
”GE Healthcare Life Sciences”, en värmeugn och en våg. SS- och VSS-
halten bestämdes enligt standardmetoden som säger att SS-halten hos ett 
prov bestäms som det som stannar kvar då provet får ligga i en värmeugn i 
105 °C i cirka ett dygn. VSS-halten är den organiska andelen av SS och det 
som försvinner då samma prov får ligga i värmeugn i cirka ett dygn i 550 °C 
(Biogasportalen, u.d). SS- och VSS-halten beräknades med hjälp av 
ekvationerna 8-3 och 8-4 och SS- och VSS-innehållet i mg/ml bestämdes 
med hjälp av ekvationerna 8-5 och 8-6.  

Ekvation 8-3. Beräkning av SS-halt för ympen. 

𝑆𝑆   𝑉𝑖𝑘𝑡% =
𝑉𝑖𝑘𝑡  𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟  𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑖  105  °𝐶  (𝑚𝑔)

𝑉𝑖𝑘𝑡  𝑓ö𝑟𝑒  𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔  (𝑚𝑔)
   ∙ 100 

Ekvation 8-4. Beräkning av VSS-halt för ympen. 

𝑉𝑆𝑆   %  𝑎𝑣  𝑆𝑆 = 100 −
𝑉𝑖𝑘𝑡  𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟  𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑖  550  °𝐶  (𝑚𝑔)
𝑣𝑖𝑘𝑡  𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟  𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑖  105  °𝐶  (𝑚𝑔)

   ∙ 100  

Ekvation 8-5. Beräkning av SS-innehåll där volymen är den volym av ymp 
som filtrerats. 

                                                
7 Interna dokumentet ” Bilaga 12 Lakvattentest vt 2012 labbskala” VA/-
Renhållningsavdelningen, Tekniska förvaltningen, Ljungby kommun. 
8 Interna dokumentet ”Vattenprover 2013” VA/-Renhållningsavdelningen, 
Tekniska förvaltningen, Ljungby kommun. 



  
 

29 
Stina Samuelsson 

𝑆𝑆
𝑚𝑔
𝑚𝑙

=   
𝑉𝑖𝑘𝑡  𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟  𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑖  105  °𝐶  (𝑚𝑔)

𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚  (𝑚𝑙)
 

Ekvation 8-6. Beräkning av VSS-innehåll där volymen är den volym av ymp 
som filtrerats. 

𝑉𝑆𝑆
𝑚𝑔
𝑚𝑙

=
𝑉𝑖𝑘𝑡  𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟  105  ° − 𝑉𝑖𝑘𝑡  𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟  550  °𝐶   𝑚𝑔

𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚   𝑚𝑙
 

8.1 Satsvisa processer 

De satsvisa försöken var menade till att undersöka denitrifikationen i 
förhållande till temperatur och kolkälla. Som satsreaktorer användes 18 
stycken glasflaskor á 500 ml med lockgenomföring för fäste av slangar. I 
figur 8.1-1 kan sex av satsreaktorerna ses.  

 
Figur 8.1-1. Satsreaktorernas utseende. 

Varje reaktor var försluten med en slangklämma för att undvika att syre 
läckte in i processerna. Sex av reaktorerna var placerade i ett vattenbad som 
höll 15 °C och sex av reaktorerna i ett vattenbad som höll 20 °C. De övriga 
sex placerades i rumstemperatur som ungefär höll 22,5 °C. Tre av 
reaktorerna i varje temperatur innehöll Brenntaplus VP1 som kolkälla och de 
andra tre Reppos 40T.  

Denitrifierare andas med syre istället för nitrat om syre finns tillgängligt 
(Carlsson & Hallin 2003, s. 56) och för att undvika en hög syrehalt fylldes 
reaktorerna med kvävgas efter att de fyllts med lakvatten, ymp, kolkälla och 
fosforsyra.  

Satsreaktorerna hade totalvolymen 500 ml och det innebar att det var små 
volymer av lakvatten som kunde tillsättas. Eftersom volymen av lakvatten 
var liten krävdes mycket små volymer av kolkälla och fosfor (µl). Med små 
volymer minskar resultatets trovärdighet och för att få ett mer trovärdigt 
resultat användes tre satsreaktorer med samma kolkälla inom varje 
temperatur.  
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8.2 Kontinuerliga processer  

Till de kontinuerliga försöken användes två stycken suspenderade 
bärarreaktorer á 1000 ml och metoden MBBR. Som biofilm användes bärare 
K1 från Anox Kaldnes. Bärarna hade en skyddad yta på 500 m2/m3 och en 
m3 innehöll 1, 0 ∙ 10! stycken bärare. Reaktorerna hade fyllnadsgraden 40-
50 % vilket innebar att de innehöll cirka 400-500 stycken bärare. Bärarna 
visas i figur 8.2-1 och när bärarna låg i reaktorerna var vätskevolymen 800 
ml.  

  

        
Figur 8.2-1. Bärare K1 från Anox Kaldnes.  

Figur på försöksuppställningarna för de kontinuerliga reaktorerna visas i 
figurerna 8.2-2 och 8.2-3. Lakvattnet pumpades från plastdunkarna till 
inloppet i botten på reaktorerna och kolkällorna och fosforsyran pumpades 
från varsin glasflaska och droppades ner i toppen av reaktorerna.    
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Figur 8.2-2. Försöksuppställning för de kontinuerliga processerna.  

 
Figur 8.2-3. Försöksuppställning för de kontinuerliga processerna.  

Innehållet i de kontinuerliga reaktorerna omblandades med magnetomrörare 
och magnetloppa. För att få en anoxisk miljö var reaktorerna igenstängda 
med varsin gummipropp. Pumparna som användes i de kontinuerliga 
processerna var av typen Watson-Marlow. Kolkällorna och fosforsyran 
pumpades med hjälp av 403U/VM4 som är en pump med fyra kanaler. 
Lakvattnet pumpades med hjälp av C6-MIDI som är en pump med sex 
kanaler.  
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Kolkällorna och fosforsyran som användes i de kontinuerliga reaktorerna var 
spädda. Detta för att det kunde uppstå stopp i systemet om de tillsattes 
outspädda och då i synnerhet med Reppos 40T eftersom den hade en hög 
viskositet. Fosforsyran var frätande och att tillsätta den outspädd hade 
kunnat leda till frätskador vid läckage och att tillsätta fosforsyran outspädd 
till de kontinuerliga reaktorerna hade även kunnat sänka pH-värdet lokalt.  

I de kontinuerliga försöken beräknades denitrifikationshastigheten med 
ekvationerna 8.2-1 och 8.2-2.  
 
Ekvation 8.2-1. Beräkning av denitrifikationshastigheten där 𝑉 är 
lakvattenflödet, N!"# är kvävereduktionen och skyddad yta den yta som 
biofilm kan bildas på. 

𝑟!"#  (
𝑔

𝑑𝑦𝑔𝑛 ∙𝑚!) =
𝑉( 𝑙
𝑑𝑦𝑔𝑛) ∙ 𝑁!"#(

𝑔
𝑙 )

𝑠𝑘𝑦𝑑𝑑𝑎𝑑  𝑦𝑡𝑎  (𝑚!)
 

 
 

Ekvation 8.2-2. Beräkning av denitrifikationshastigheten där 𝑉  är 
lakvattenflödet, Nred är kvävereduktionen och reaktorvolym är de 
kontinuerliga reaktorernas volym. 
 

𝑟!"#(
𝑔

𝑚! ∙ ℎ
) =

𝑉( 𝑙ℎ) ∙ 𝑁!"#(
𝑔
𝑙 )

𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚  (𝑚!)
 

Processerna genomfördes med långsamma lakvattenflöden med 
uppehållstider på ungefär ett dygn i början för att ge mikroorganismerna en 
chans att tillväxa och sedan ökades flödeshastigheterna succesivt tills 
uppehållstider på ungefär 3 timmar uppnåddes. Reppos 40T, Brenntaplus 
VP1 och fosforsyran pumpades med samma hastighet under hela 
undersökningen och mängden kolkälla och fosforsyra som pumpades in 
ändrades med olika spädningar istället för flödeshastigheter.  Uppehållstiden 
för lakvattnet beräknades med ekvation 8.2-3. 

Ekvation 8.2-3. Lakvattnets uppehållstid i de kontinuerliga reaktorerna.  

𝑈𝑝𝑝𝑒ℎå𝑙𝑙𝑠𝑡𝑖𝑑 ℎ =
𝑉ä𝑡𝑠𝑘𝑒𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚  𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟  (𝑚𝑙)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝑓𝑙ö𝑑𝑒  (𝑚𝑙ℎ )
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9. Genomförande 

Genomförande för de satsvisa respektive kontinuerliga processerna 
redovisas i avsnitten 9.1 och 9.2. När undersökningen startade var vattnet 
redan nitrifierat och de startvärden som redogörs i rapporten är de värden 
som uppmätts precis innan denitrifikationen startat. 

9.1 Satsvisa processer 

Lakvattnets förhållanden och innehåll bestämdes innan de satsvisa försöken 
startades och värdena kan ses i tabell 9.1-1. 

Tabell 9.1-1. Lakvattnets startvärden för satsreaktorerna. 

Parameter Dygn 0 

pH 7,70 
temp °C 22,40 
ammonium-kväve (mg/l) < 1,00 
nitritkväve (mg/l) 31,25 
nitratkväve 31,20 
N-tot, beräknat (mg/l) 62,95 
P-tot (mg/l) 0,09 
COD (mg/l) 192,00 
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De satsvisa försöken genomfördes i temperaturerna 15, 20 och 22,5 °C. 
Reaktorernas temperatur och innehåll visas i tabell 9.1-2 där samtliga 
satsreaktorer tillsatts kvävgas. 

Tabell 9.1-2. Innehåll i satsreaktorerna S.1-S.18 där R står för reaktor, V för volym, t för 
temperatur, LV för lakvatten, 40T för Reppos 40T, VP1 för Brenntaplus VP1 och H3PO4 för 
85 % fosforsyra.  
R V(ml) t(°C) LV(ml) ymp(ml) VSS(mg) 40T(µl) VP1(µl) H3PO4(µl) 

S. 1 500 15 450 50 230 - 140 1 

S. 2 500 15 450 50 230 - 140 1 

S. 3 500 15 450 50 230 - 140 1 

S. 4 500 15 450 50 230 147 - 1 

S. 5 500 15 450 50 230 147 - 1 

S. 6 500 15 450 50 230 147 - 1 

S. 7 500 20 450 50 230 - 140 1 

S. 8 500 20 450 50 230 - 140 1 

S. 9 500 20 450 50 230 - 140 1 

S.10 500 20 450 50 230 147 - 1 

S.11 500 20 450 50 230 147 - 1 

S.12 500 20 450 50 230 147 - 1 

S.13 500 22,5 450 50 230 - 140 1 

S.14 500 22,5 450 50 230 - 140 1 

S.15 500 22,5 450 50 230 - 140 1 

S.16 500 22,5 450 50 230 147 - 1 

S.17 500 22,5 450 50 230 147 - 1 

S.18 500 22,5 450 50 230 147 - 1 

Satsreaktorernas innehåll provtogs dygn 2, 3, 4, 5 och 9. Vattnet i 
reaktorerna togs upp med hjälp av en spruta och filtrerades genom filter 
00H. Analyser gällande nitritkväve och nitratkväve och kontroller på att 
satsreaktorerna innehöll tillräckligt med COD och fosfat genomfördes samt 
gjordes några stickprov gällande temperatur och pH. Varje dag skakades 
flaskorna lätt för att innehållet skulle omblandas. 

9.2 Kontinuerliga processer 

De kontinuerliga processerna pågick i tolv dygn i en temperatur med 
medelvärdet 22,9 °C. Vid uppstarten av de kontinuerliga processerna 
tillsattes de suspenderade bärarreaktorerna 300 ml ymp och 500 ml 
lakvatten. De kontinuerliga reaktorerna hade volymen 1000 ml där den ena 
reaktorn hade utspädd Brenntaplus VP1 som extern kolkälla och den andra 
reaktorn utspädd och löst Reppos 40T som extern kolkälla. Båda reaktorerna 
tillsattes utspädd fosforsyra kontinuerligt. I tabell 9.2-1 redovisas lakvattnets 
startvärden. 
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Tabell 9.2-1. Startvärdena för lakvattnet som pumpades in i de kontinuerliga reaktorerna. 

Parameter Dygn 0  Dygn 7 

pH 7,62 7,39 
temp °C 23,50 20,00 
ammonium-kväve (mg/l) 1,18 1,90 
nitritkväve (mg/l) 41,00 < 0,60 
nitratkväve 20,80 54,80 
N-tot, beräknat (mg/l) 62,98 57,00 
P-tot (mg/l) <0,05 0,09 
COD (mg/l) 234,00 230,00 

 

Reaktorn med Reppos 40T hade fyllnadsgraden 48 % och reaktorn med 
Brenntaplus VP1 hade fyllnadsgraden 41 % och bärarna och vattnet 
omrördes med hjälp av magnetomrörare och magnetloppor. Lakvattnets 
flöde i de kontinuerliga processerna visas i diagram 9.2-1. Lakvattenflödet 
ökades när halterna av nitritkväve och nitratkväve låg under mätområde. De 
högsta lakvattenflödena var 5,3 l/dygn i reaktorn med Reppos 40T och 6,2 
l/dygn i reaktorn med Brenntaplus VP1. De mätvärden som togs under de 
högsta flödena ligger till grund för beräkningen av 
denitrifikationshastigheten. I tabell 9.2-2 visas medeluppehållstiderna för 
lakvattnet och med det menas hur längre vattnet i genomsnitt befann sig i de 
kontinuerliga reaktorerna.  

 
Diagram 9.2-1. Flödet av lakvatten in till de kontinuerliga reaktorerna där värdena i den 
vågräta axeln beskriver tidpunkt för undersökningen och värdena i den lodräta axeln 
lakvattenflödet i l/dygn. 
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Tabell  9.2-2.  Lakvattnets medeluppehållstid i reaktorerna.  
Tid (dygn) Uppehållstid 40T (h) Uppehållstid VP1 (h) 
 0-1 17,3 16,2 
 1-3 24,2 23,4 
 3-6 15,0 14,0 
 6-10 7,0 6,2 
10-12 3,5 3,0 

Vid spädning av fosforsyran och Brenntaplus VP1 användes en 
automatpipett för att dra upp en bestämd volym av dem. Eftersom Reppos 
40T hade en hög viskositet och det därför var svårt att veta hur stor volym 
som tillsattes droppades den i en mätkolv som stod placerad på en våg och 
massan på Reppos 40T kunde istället bestämmas. Rumstempererat 
destillerat vatten tillsattes mätkolven och den skakades kraftigt tills Reppos 
40T hade löst sig helt i vattnet.  

Flödena med Reppos 40T, Brenntaplus VP1 och fosforsyran pumpades med 
samma hastighet (86,4 ml/dygn) under hela undersökningen och mängden 
kolkälla och fosforsyra som pumpades in ändrades med hjälp av olika 
spädningar istället för flödeshastighet. Tillsats av kolkällorna och 
fosforsyran redovisas i tabell 9.2-3. 

Tabell 9.2-3. Tillsats av kolkälla och fosforsyra under försöket.    

dygn 
Brenntaplus VP1 

(µl/dygn) 
Reppos 40T 

(µl/dygn) 
Fosforsyra 

(µl/dygn) 
0  600      1 050      9     
1  600      1 050      9     
2  600      1 050      9     
3  600      1 050      9     
4  950      300      9     
5  950      300      9     
6  950      300      9     
7  950      300      9     
8  950      550      9     
9  950      900      9     

10  1 900      1 400      17     
11  1 900      1 400      17     

Varje dag genomfördes provtagning gällande nitritkväve, nitratkväve, pH 
och temperatur. Stickprov genomfördes för att kontrollera att mängden COD 
och fosfat var tillräckliga och några kontroller av ammoniumkväve 
genomfördes. Vid första och sista provtagningen kontrollerades samtliga 
parametrar för att se vad som totalt sett hänt i processen. Vid bestämning av 
näringsämnena och det organiska materialet togs spädningen som orsakades 
av flödena med kolkällorna och fosforsyran hänsyn till och det riktiga värdet 
bestämdes med hjälp av ekvationerna 9.2-1 och 9.2-2.  
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Ekvation 9.2-1. Lakvattenhalt i reaktorerna där lakvattenflödet är lakvattnets 
flödeshastighet och det totala flödet är det sammanlagda flödet för 
lakvattnet, kolkällan och fosforsyran. 

𝐿𝑎𝑘𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛ℎ𝑎𝑙𝑡   =
𝐿𝑎𝑘𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡 ( 𝑚𝑙𝑚𝑖𝑛)   

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎  𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡 ( 𝑚𝑙𝑚𝑖𝑛)   
   

Ekvation 9.2-2. Det ”sanna” värdet för näringsämnena och COD där avläst 
värde är det värde som visades på spektrofotometerns skärm och det riktiga 
värdet lakvattnets innehåll när spädning tagits hänsyn till.   

𝑅𝑖𝑘𝑡𝑖𝑔𝑡  𝑣ä𝑟𝑑𝑒  
𝑚𝑔
𝑙

=   
𝐴𝑣𝑙ä𝑠𝑡  𝑣ä𝑟𝑑𝑒  (𝑚𝑔𝑙 )
𝐿𝑎𝑘𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛ℎ𝑎𝑙𝑡  

 

När de kontinuerliga processerna pågått i två dagar upptäcktes ett stopp i 
flödet med Reppos 40T och vid närmare undersökning hade det gått hål på 
pumpslangen så den byttes och sedan kunde processerna fortsätta. Under de 
fem första dagarna sjönk pH succesivt i reaktorn med Reppos 40T och 
eftersom det var samma mängd fosforsyra som pumpades in i reaktorerna 
och pH-värdet i reaktorn med Brenntaplus VP1 inte sjunkit antogs det att det 
var Reppos 40T som orsakade pH-sänkningen. När pH låg på 5,53 tömdes 
reaktorn och 300 ml ny ymp och 500 ml nytt lakvatten hälldes i reaktorn och 
en ny större spädning av Reppos 40T genomfördes innan processen åter 
sattes igång. På försökets sjunde dag började en obehaglig lukt spridas och 
eftersom det inte kunde konstateras vad det var som orsakade lukten 
flyttades hela försöksuppställningen till ett dragskåp.  
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10. Resultat och analys  
Resultat och analys för de satsvisa respektive kontinuerliga processerna 
redovisas i avsnitten 10.1 och 10.2. 

10.1 Satsvisa processer 

Resultatet för de satsvisa processerna visas i tabellform där det i tabellerna 
10.1-1 och 10.1-2 redovisas mängd nitritkväve och nitratkväve och i tabell 
10.1-3 går det att studera den totala mängden av nitritkväve och nitratkväve. 
I tabellerna 10.1-4 och 10.1-5 redogörs innehållet av COD och totalfosfat.  
Enligt de stickprov som tagits på COD och fosfat råder det ingen brist på 
något av de ämnena vilket innebär att denitrifierarna inte hindrats av att de 
fått för lite näring eller energi. Det går att bestämma utifrån att det fanns mer 
COD kvar än vad som fanns innan uppstart (192 mg/) och att det efter 
behandling fanns gott om totalfosfat kvar i vattnet. Dygn 5 låg 
nitratkvävehalten under mätområde, <5,5 mg/l i alla reaktorer förutom S.12 
som innehöll 6,8 mg/l nitratkväve. I tabellerna går att studera att under det 
femte dygnet var innehållet av nitritkväve mycket högre i reaktorerna S.4, 
S.11 och S.12 än i de övriga där samtliga tre hade Reppos 40T som extern 
kolkälla. De pH-mätningar som genomfördes pekade på ett surare vatten i 
reaktorerna med Reppos 40T än de med Brenntaplus VP1 där medelvärdena 
var 7,1 med Brenntaplus och 4,9 med Reppos. 

Tabell 10.1-1. Resultat vid mätningarna av nitritkväve i satsreaktorerna S.1-S.18 där 
samtliga värden är mätta som mg/l.    
Reaktor Dygn 0 Dygn 2 Dygn 3 Dygn 4 Dygn 5 Dygn 9 
S.1   31,3     

  
 41,2      1,4     

 S.2  31,3     
  

 26,8      3,9     
 S.3  31,3     

  
 28,3       < 0,7   

 S.4  31,3     
  

 22,4      16,9       < 0,7  
S.5  31,3     

  
 24,1       < 0,7   

 S.6  31,3     
  

 24,2       < 0,7   
 S.7  31,3     

 
 26,1     

 
  < 0,7   

 S.8  31,3     
 

 29,6     
 

  < 0,7   
 S.9  31,3     

 
 23,3     

 
  < 0,7   

 S.10  31,3     
 

 23,0     
 

  < 0,7   
 S.11  31,3     

 
 23,4     

 
 24,7      1,5     

S.12  31,3     
 

 23,2     
 

 30,0      > 6,7  
S.13  31,3      29,7      24,1     

 
  < 0,7   

 S.14  31,3     
 

 24,7     
 

  < 0,7   
 S.15  31,3     

 
 25,0     

 
  < 0,7   

 S.16  31,3      29,4      21,9     
 

  < 0,7   
 S.17  31,3     

 
 23,0     

 
  < 0,7   

 S.18  31,3        23,8         < 0,7     
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Tabell 10.1-2. Resultat vid mätningarna av nitratkväve i satsreaktorerna S.1-S.18 där 
samtliga värden är mätta som mg/l. 
Reaktor Dygn 0 Dygn 2 Dygn 3 Dygn 4 Dygn 5 Dygn 9 
S.1  31,2 

  
20,2 < 5,5 

 S.2 31,2 
  

17,7 < 5,5 
 S.3 31,2 

  
16,8 < 5,5 

 S.4 31,2 
  

22,1 < 5,5 < 5,5 
S.5 31,2 

  
22,6 < 5,5 

 S.6 31,2 
  

22,8 < 5,5 
 S.7 31,2 

 
22,9 

 
< 5,5 

 S.8 31,2 
 

18,2 
 

< 5,5 
 S.9 31,2 

 
21,7 

 
< 5,5 

 S.10 31,2 
 

29,7 
 

< 5,5 
 S.11 31,2 

 
27,6 

 
< 5,5 < 5,5 

S.12 31,2 
 

28,8 
 

   6,8 < 5,5 
S.13 31,2 32,7 22,3 

 
< 5,5 

 S.14 31,2 
 

24,2 
 

< 5,5 
 S.15 31,2 

 
21,8 

 
< 5,5 

 S.16 31,2 29,8 27,2 
 

< 5,5 
 S.17 31,2 

 
28,8 

 
< 5,5 

 S.18 31,2 
 

30,3 
 

< 5,5   

Tabell 10.1-3. Beräknat värde för nitritkväve + nitratkväve i satsreaktorerna S.1-S.18 där 
samtliga värden är beräknade som mg/l. 
Reaktor Dygn 0 Dygn 2 Dygn 3 Dygn 4 Dygn 5 Dygn 9 
S.1  62,5 

  
61,4 < 6,9 

 S.2 62,5 
  

44,4 < 9,4 
 S.3 62,5 

  
45,1 < 6,2 

 S.4 62,5 
  

44,6 < 22,4 < 6,2 
S.5 62,5 

  
46,7 < 6,2 

 S.6 62,5 
  

47,0 < 6,2 
 S.7 62,5 

 
49,0 

 
< 6,2 

 S.8 62,5 
 

47,8 
 

< 6,2 
 S.9 62,5 

 
45,0 

 
< 6,2 

 S.10 62,5 
 

52,7 
 

< 6,2 
 S.11 62,5 

 
51,0 

 
  < 30,2 < 7,0 

S.12 62,5 
 

52,0 
 

  36,8 > 6,7 
S.13 62,5 62,4 46,4 

 
< 6,2 

 S.14 62,5 
 

48,9 
 

< 6,2 
 S.15 62,5 

 
46,8 

 
< 6,2 

 S.16 62,5 59,2 49,1 
 

< 6,2 
 S.17 62,5 

 
51,8 

 
< 6,2 

 S.18 62,5 
 

54,1 
 

< 6,2 
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Tabell 10.1-4. Resultat vid mätningarna av COD i satsreaktorerna S.1-S.18 där samtliga 
värden är mätta som mg/l. 
Reaktor Dygn 0 Dygn2 Dygn3 Dygn 4 Dygn 5 Dygn 9 
S.1  192  

   
 320     

 S.2 192  
     S.3 192  
     S.4 192  
    

> 1 111  
S.5 192  

   
  > 1 111  

 S.6 192  
  

> 1 111  
  S.7 192  

   
 336     

 S.8 192  
     S.9 192  
     S.10 192  
     S.11 192  
    

> 1 111  
S.12 192  

   
  > 1 111  > 1 111  

S.13 192  
     S.14 192  
 

459  
   S.15 192  

   
 720     

 S.16 192  
     S.17 192  
   

 576     
 S.18 192            

Tabell 10.1-5. Resultat vid mätningarna av totalfosfat i satsreaktorerna S.1-S.18 där 
samtliga värden är mätta som mg/l. 
Reaktor Dygn 0 Dygn 2 Dygn 3 Dygn 4 Dygn 5 Dygn 9 
S.1  0,09 

   
> 1,67 

 S.2 0,09 
     S.3 0,09 
     S.4 0,09 
    

   1,62 
S.5 0,09 

   
   1,16 

 S.6 0,09 
     S.7 0,09 
   

> 1,67 
 S.8 0,09 

     S.9 0,09 
     S.10 0,09 
     S.11 0,09 
    

> 1,67 
S.12 0,09 

   
> 1,67 > 1,67 

S.13 0,09 
     S.14 0,09 
 

> 1,67 
   S.15 0,09 

   
> 1,67 

 S.16 0,09 
     S.17 0,09 
   

> 1,67 
 S.18 0,09 
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Sammanfattningsvis verkar både Reppos 40T och Brenntaplus VP1 fungera 
som externa kolkällor för denitrifikation men VP1 verkar vara effektivare 
och snabbare och ha fördelen att inte vara lika trögflytande som Reppos 40T 
och därför vara lättare att arbeta med. Nackdelen med Brenntaplus VP1 var 
att den hade en karakteristisk doft vilket inte Reppos 40T hade och att 
tillverkarna av Brenntaplus VP1 inte gått ut med vad den innehåller. Några 
större skillnader på denitrifikationen i de tre olika temperaturerna har inte 
gått att bevisa men vid provtagningen under dygn 5 hade samtliga reaktorer 
som stod i 22,5 °C lägre halter av nitritkväve och nitratkväve än 6,2 mg/l. 

10.2 Kontinuerliga processer 

Resultatet för de kontinuerliga processerna presenteras i tabellform och 
diagramform. I tabell 10.2-1 redovisas lakvattnets pH-värde, temperatur, 
innehåll av ammoniumkväve, nitritkväve, nitratkväve, COD och totalfosfat 
när det är obehandlat respektive behandlat. I tabellen går det att se att 
innehållet av totalkväve blev lägre i lakvattnet som behandlats i reaktorn 
med Brenntaplus VP1 än det som behandlats med Reppos 40T vilket betyder 
att kvävereduktionen varit större vid användandet av VP1 som extern 
kolkälla. Varken COD (organiskt material) eller totalfosfat har varit i brist 
vilket innebär att processerna inte hämmats av det.  

Tabell 10.2-1. Lakvattnets värden där vattnet är obehandlat dygn 0 och 7 och behandlat 
med Reppos 40T respektive Brenntaplus VP1 dygn 11. 

Parameter Dygn 0  Dygn 7 Dygn 11 (40T) Dygn 11 (VP1) 

pH 7,62 7,39 6,78 7,23 

temp (°C) 23,50 20,00 23,70 23,10 

ammoniumkväve (mg/l) 1,18 1,90 1,50 1,50 

nitritkväve (mg/l) 41,00 < 0,60 10,59 < 0,62 

nitratkväve 20,80 54,80 23,27 18,70 

N-tot, beräknat (mg/l) 62,98 57,00 35,36 20,50 

P-tot (mg/l) <0,05 0,09 0,14 0,38 

COD (mg/l) 234,00 230,00 784,00 303,00 

I diagram 10.2-1 och 10.2-2 redovisas lakvattnets innehåll av nitritkväve, 
nitratkväve samt det totala innehållet av dem båda. Att kvävehalterna 
pendlat upp och ner beror på att olika lakvattenflöden körts och i vilken 
hastighet flödena körts redovisas i diagram 10.2-3. Dygn 7 tillsattes vatten 
med nya kvävehalter till reaktorerna och därför blev det högre toppar i de 
båda diagrammen vid det tillfället. 

 

 



  
 

42 
Stina Samuelsson 

 
 
 

 
Diagram 10.2-1. Kväveinnehåll i form av nitritkväve och nitratkväve i den kontinuerliga 
reaktorn med Reppos 40T som extern kolkälla.  

 

 
Diagram 10.2-2. Kväveinnehåll i form av nitritkväve och nitratkväve i den kontinuerliga 
reaktorn med Brenntaplus VP1 som extern kolkälla. 
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Diagram 10.2-3. . Flödet av lakvatten in till de kontinuerliga reaktorerna där värdena i den 
vågräta axeln beskriver tidpunkt för undersökningen och värdena i den lodräta axeln 
lakvattenflödet i l/dygn. 

Denitrifikationshastigheten som g/(dygn•m2) redovisas i diagram 10.2-4. I 
diagrammet går det att se att denitrifikationshastigheten blev högre då 
Brenntaplus VP1 användes som extern kolkälla. Det verkar också som om 
att hastigheten hade kunnat öka ännu mer med Brenntaplus VP1 medan 
hastigheten för Reppos 40T troligtvis uppnått sitt maxvärde. Medelvärdet 
för denitrifikationshastigheten med Reppos 40T var 0,45 g/(dygn•m2) och 
med Brenntaplus VP1 1,05 g/(dygn•m2). Med 48% fyllnadsgrad i reaktorn 
med Reppos 40T var denitrifikationshastigheten 4,5 g/(h•m3) och med 41% 
fyllnadsgrad med Brenntaplus VP1 var denitrifikationshastigheten 9,1 
g/(h•m3). 
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Diagram 10.2-4. Denitrifikationshastigheten beräknad som g/(dygn•m2) med de externa 
kolkällorna Brenntaplus VP1 och Reppos 40T i kontinuerliga biofilmsprocesser.  
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11. Diskussion  
I examensarbetet var målet att ta fram denitrifikationshastigheten för 
lakvattnet i Ljungby och det målet uppnåddes. En risk med den valda 
undersökningen var att hinna få färdigt processerna i tid eftersom arbetet 
skulle vara genomfört på tio veckor. Arbetet innefattade litteraturstudier, 
laborationsförberedelser, laborationer där mikroorganismer spelade en stor 
roll och rapportskrivning. Det lyckades och under arbetsprocessen hittades 
även andra intressanta resultat.  

I laboratoriemiljön kan denitrifikationshastigheten ha blivit högre än vad den 
skulle bli i lakvattendammen på Bredemads avfallsdeponi. I försöket 
undersöktes denitrifikationshastigheten under mer optimala förhållanden än 
vad som troligtvis kan uppnås i en öppen damm. Det kan bli svårare att 
uppnå jämna strömningsförhållanden i hela dammen. Kolkällan och 
fosforsyran kommer förmodligen inte blandas lika väl i dammen och 
syrehalten i vattnet kommer kanske att vara högre och temperaturen 
troligtvis lägre.  

Det fördes en dialog under hela arbetet med externa handledaren Malin 
Selander, VA-/Renhållningsingenjör på Ljungby kommun och interna 
handledaren Ulrika Welander som är professor vid Linnéuniversitetet. 

De stickprov som genomfördes angående pH-värdet i de satsvisa försöken 
pekade på att en stor tillsats av Reppos 40T kunde sänka pH-värdet. När 
sedan de kontinuerliga försöken visade samma resultat med löst Reppos blev 
det mer troligt att en större mängd av Reppos 40T kunde sänka vattnets pH-
värde. I lakvattendammen på Bredemad går det naturligtvis att pH-reglera 
med något pH-höjande medel men det kan innebära extra kostnader och 
miljöpåverkningar. Valet att inte pH-reglera processerna beslutades för att få 
en process så lik lakvattendammen i Ljungby som möjligt. 

Vid användning av Brenntaplus VP1 på Bredemads avfallsdeponi kan ett 
arbetsmiljöproblem uppstå för dem som arbetar på deponin eftersom 
Brenntaplus har en karakteristisk doft. Av samma anledning kan det också 
bli ett socialt problem för boende omkring anläggningen. 

I de satsvisa försöken upptäcktes inte någon större skillnad angående 
denitrifikationen i de tre olika temperaturerna. Eftersom i princip samtliga 
reaktorer hade värden under kyvettesternas mätområde i den sista mätningen 
går värdena inte att jämföra med varandra och några slutsatser dras ifrån det. 
Om den sista mätningen hade genomförts något tidigare hade kanske fler 
vatten haft halter av nitritkväve och nitratkväve som legat över 6,2 mg/l och 
varit jämförbara med varandra.  

I studien som genomfördes hos Spillepengs lakvatten som är mest lik den 
studie som genomförts i examensarbetet uppnåddes 



  
 

46 
Stina Samuelsson 

denitrifikationshastigheten 1,3 g/(dygn•m2) och 13,5 g/(h•m3) när 
fyllnadsgraden var 35-50 % och den skyddade ytan var 500 m2/m3. De 
värdena är jämförbara med de resultat som tagits fram i det här 
examensarbetet och därför verkar det som om resultaten från de 
kontinuerliga biofilmsprocesserna är rimliga.   
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12. Slutsatser 
Slutsatserna i examensarbetet ”Denitrifikationsmöjligheter hos lakvattnet på 
Bredemads avfallsdeponi i Ljungby” beskrivs i detta kapitel.  

Den kolkälla som gav effektivast denitrifikation hos Bredemads lakvatten av 
Reppos 40T och Brenntaplus VP1 var Brenntaplus VP1. I de kontinuerliga 
biofilmsprocesserna blev medelvärdena för denitrifikationshastigheten i 
g/(dygn•m2) med Reppos 40T 0,45 och med Brenntaplus VP1 1,05. I 
reaktorn med Reppos 40T var fyllnadsgraden 48 % och 
denitrifikationshastigheten 4,5 g/(h•m3). I reaktorn med Brenntaplus VP1 
var fyllnadsgraden 41 % och denitrifikationshastigheten 9,1 g/(h•m3). 

Om Reppos 40T skall användas som extern kolkälla är det extra viktigt att 
vara noggrann med mängden som tillsätts eftersom resultatet i detta arbete 
tyder på att en för hög tillsats av Reppos 40T kan sänka vattnets pH-värde. 
Fördelen med Reppos är att tillverkarna berättat vad som finns i den och 
fraktvägen blir kortare eftersom Reppos körs från Växjö och Brenntaplus 
fraktas från Tyskland. 

Om Brenntaplus VP1 skall användas som extern kolkälla kan arbetsmiljön 
vid Bredemads lakvattenanläggning eventuellt påverkas negativt eftersom 
Brenntaplus har en karakteristisk doft. Den kommer troligtvis vara lättare att 
tillsätta dammen eftersom den är mer lättflytande än Reppos 40T och är av 
den anledningen också lättare att lagra.   
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