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Abstract 
Treatment wetlands been showed efficient for reducing pollutant in waste 
water. In Lajeado – RS, Brazil the landfill has poor leachate water treatment. It 
is necessary to supplement the treatment plant because they need to reduce 
BOD, COD and nitrate of the water going to recipient. A subsurface flow 
wetland (SSF) can be a good choice.  In order to be able to design an efficient 
SSF it is important to understand how the grain sizes of a substrate affect the 
reducing of pollutants in waste water. This study focus on two substrate, sand 
with grain size of 0 - 3 mm and gravel with the grain size of 10 - 20 mm. To 
see the grain size reduces BOD, COD and nitrate best, the experiment used 
eight pilot scales SSF for leachate water treatment, four filled with sand and 
four filled with gravel. Two different flows, four with batch and four used 
continuous flow; two of each was planted with Thypa angustifolia L. Samples 
were taken from each wetland every week during a four week period. The 
results showed that the wetlands with the fine- grained substrate; sand gave the 
better reduction of BOD, COD and TKN (total kjeldahl kväve). It also showed 
great reduction in color. Important to notice in this study is the lack of time; 
more samples are required to be able to establish a pattern. 

Keywords: Leachate water, sub surface flow wetlands, substrate grain size, 
reduction, BOD, COD, nitrate. 
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Sammanfattning 
Våtmarker med rotzonsanläggning har visat sig vara ett effektivt och bra sätt för att rena 
lakvatten. Lakvatten bildas i deponier då vatteninnehållande avfall pressas samman, vid 
nederbörd och när grund – eller ytvatten sköljer genom deponerat material. I Lajeado, RS, 
södra Brasilien finns det en deponi med tillhörande lakvattenrening. Reningen har visat sig 
vara bristfällig och behöver kompletteras, intresse finns för att anlägga en våtmark. 
Rapportens syfte är att vara till grund för att designa en våtmark för bästa möjliga rening. 
Fokus ligger på substratet och dess kornstorlek, vilken storlek som ger bäst reducering av 
BOD, COD och TKN (total kjeldahl kväve). 

Projektet har samkörts med två andra projekt, ett som undersöker växternas inverkan på 
reningen samt ett som jämför batch mot kontinuerligt flöde. Undersökningar gjordes genom 
åtta pilotvåtmarker. Åtta plastkar fylldes med 150 liter substrat. Två olika stora substrat 
användes, finkornig sand med storleken 0 – 3 mm samt grus med storleken 10 – 20 mm.  Fyra 
kar fylldes med sand och fyra kar fylldes med grus, varav två av varje planterades med Thypa 
angustifolia L. Det användes två olika flöden, 4 kar med batch flow och 4 kar med 
kontinuerligt flöde. Det gav alla karen olika förutsättningar. Kontinuerliga flödet matades med 
lakvatten från en 200 literstank. Uppehållstiden var 7 dagar, provtagning och påfyllning 
skedde en gång i veckan på varje anläggning under fyra veckor, i april och maj månad. Varje 
provresultat jämfördes med förgående veckas input. Det tas nio prover varje vecka, ett från 
varje anläggning samt en input.  

Resultatet visar att de anläggningar som använt finkornig sand som substrat är de som har haft 
bäst reduktion av BOD, COD och kväve. Samt att färgen på lakvattnet reducerats kraftigt i 
dessa anläggningar. Men viktigt att beakta i denna studie är tidsbristen, för att den ska fungera 
som korrekt underlag krävs det fler provtagningar och analyser. 
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1  Bakgrund 
Lajeado ligger i södra Brasilien på 30 grader sydlig bredd, ca 100 km från atlantkusten.  
Klimatet är subtropiskt, vilket innebär heta somrar och periodvis stora mängder nederbörd. 
Vintern inträffar under den svenska sommaren och temperaturen kan gå ner till minusgrader. 

Utanför Lajeado finns en deponi för fast kommunalt avfall med tillhörande lakvattenrening. 
Det finns lagkrav på hur väl reningen skall fungera, lagen säger att färgen på det renade 
lakvattnet inte får påverka färgen hos recipienten. Men den befintliga reningen har visat sig 
vara otillräcklig då det utgående lakvattnet fortfarande har en mörkbrun färg. Halterna för 
BOD och COD anses vara godkända så länge reningsgraden är 90 %, men måste ändå 
förbättras avsevärt. Detsamma gäller för reningen av kväve. 

Det är önskvärt att förbättra reningen av lakvattnet och intresse finns att använda en våtmark. 
Då detta examensarbete är ett samarbete med Univates, universitetet i Lajeado, så har 
möjligheten getts att göra småskaliga studier om förbättrad rening med hjälp av våtmarker, i 
anslutning till lakvattenreningen. Intresset för att designa en så effektiv våtmark som möjligt i 
avseende på val av substratstorlek ledde till denna rapport. 

2  Syfte/Frågeställning 
Syftet med projektet är att undersöka två substrat, sand 0 – 3 mm, och grus 10 – 20 mm, för 
att få mer kunskap om vilken kornstorlek som ger bästa möjliga rening av BOD, COD och 
kväve i lakvatten. Detta görs i småskaliga våtmarker med rotzonsanläggning. Eftersom det 
redan finns problem med för mycket myggor som förökar sig i öppna stilla vatten anses det 
vara lämpligt. Rapporten ska kunna användas som underlag för en eventuell utbyggnad av en 
våtmark vid deponin i RS – Lajeado. 

Vilket av följande substrat, sand 0-3 mm, och grus 10 – 20 mm ger bästa möjliga reducering 
av BOD, COD och kväve i lakvatten, via en rotzonsvåtmark? 

3  Teoretisk bakgrund 

3.1  Lakvatten från deponier 
Lakvatten bildas när nederbörd, dagvatten, grund- eller ytvatten sköljer genom deponerat 
material samt när vatteninnehållande avfall pressas samman. Lakvattenproduktionen beror 
även av temperatur och nedbrytning. Temperaturen ökar med ökad nedbrytning 
(Naturvårdsverket, 2008), vilket ger ökad evapotranspiration och mängden lakvatten minskar 
(Wiqvist, 2000). Grundvatten kan påverka deponin på olika sätt beroende på om deponin är 
belägen i ett in- eller utströmningsområde. I ett inströmningsområde bildas mindre lakvatten 
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eftersom det kan infiltrera. I ett utströmningsområde kan lakvattenproduktionen öka då 
grundvattnet tränger in i deponin (Wiqvist, 2000). 

3.2  Rening av lakvatten i våtmarker 

3.2.1  Rotzonsanläggningen 

Rotzonsanläggningar anses vara de bästa våtmarkerna för att reducera organiskt material samt 
kväveföreningar (Giraldi et al, 2010). Däremot hävdar Mitchell 1999 att de flesta våtmarker är 
begränsade i reduktionen av kväve (Mitchell et al, 2001). Rotzonsanläggningar har visat vara 
cirka 5 gånger bättre på att reducera BOD5 än vanliga våtmarker (Kadlec and Knight, 1996, 
s.371). Enligt många studier är inte reduktionen av BOD5 i rotzonsanläggningar 
temperaturberoende (Kadlec and Knight, 1996).  

Rotzonsanläggningar med horisontellt flöde har från början alltid designats med ett djup på 
cirka 0,6 meter, vilket man ansett vara det maximala djupet. Men försök har visat att växters 
rotsystem huvudsakligen växer i den översta delen av substratbädden. Är djupet för stort 
föredrar vattnet att flöda längs bottnen. Då får vattnet ingen kontakt med rotsystemen och får 
sämre rening (Kadlec and Wallace, 2008). Bättre rening vid kontakt med rötterna beror på att 
biofilm bildas på växternas rhizomer, rötter och övriga växtdelar (Kadlec and Knight 1996). 
Därför har det visat sig lämpligare att använda en grundare våtmark (Kadlec and Wallace, 
2008).  

Man kan också välja att designa en våtmark med satsvis behandling, det har visat sig kunna 
effektivisera reningen av BOD5 och kväve samtidigt som våtmarkens storlek kan förminskas 
(Mehrdadi et al, 2009). Vid dränering av våtmarken gynnas nitrifikation och oxidering av 
organiskt material genom att syre tillförs substratet (Kogan, 2008).  

3.2.2  Kvävereduktion i våtmarker 

I våtmarker förekommer kväve vanligtvis som ammonium (NH4
+), nitrit (NO2

-), nitrat (NO3
-) 

eller organiskt bundet. Kväve reduceras genom nitrifikation och denitrifikation. Nitrifikation 
är en aerob biologisk process och denitrifikation är en anaerob biologisk process. Många 
faktorer samspelar för att reducera kväve i en våtmark. Dessa är bl.a. inkommande 
koncentrationer, kemiska formen av kväve, temperatur, pH, löst syre och djup. En anlagd 
våtmark kan anpassas för optimal kvävereducering, men exakt hur reaktionshastigheter och 
prestanda hos en våtmark varierar under olika förutsättningar är inte helt känt (Kadlec and 
Knight 1996) Totalt kjeldahl kväve, är ett mått på hur mycket organiskt bundet kväve samt 
ammonium det finns i ett prov (Kadlec and Wallace, 2008).  

http://www.vattenmyndigheterna.se/vattenmyndigheten/Projektwebbar/VISS/ordlista/ordlistat.htm
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Nitrifikation 
Nitrifikation sker i två steg, först bli ammonium till nitrit som vidare, med hjälp av 
Nitrosomonas- och nitrobacter-bakterier, bildar nitrat. 
 

Steg 1:  2 NH4
+ + 3O2 + 4H2O→ 2 NO2

-+ 4H3O+ + 2H2O + energi 

Steg 2:  2NO2
- + O2 → 2NO3

- + energi 
(Wiqvist, 2000) 

Vid nitrifikationen kan det uppstå problem med syrebrist. I lakvatten finns det inte så mycket 
lättnedbrytbara organiska ämnen därför borde nitrifikationen inte störas. Den optimala 
temperaturen för nitrifikation ligger mellan 25-35˚ C och pH bör vara 7-8,6. I vattenlösningar 
är ammoniak i jämvikt med ammoniumjoner och denna jämvikt är pH beroende. Blir pH för 
högt kan det innebära att ammoniakhalten stör nitrifikationsbakterierna (Wiqvist, 2000).  

Denitrifikation 
Denitrifikation kallas den process där nitrat omvandlas till kvävgas. Det är en anoxisk 
biologisk process vilket betyder att processen sker i syrgasfria förhållanden och utnyttjar det 
kemiskt bundna syret i nitrat (Persson 2005). För att uppnå full denitrifikation och låga 
kvävehalter krävs det en extern kolkälla (Cerne et al, 2007). Till exempel kan vegetationen i 
en rotzonsanläggning fungera som kolkälla (Kogan, 2008).  

Denitrifikationen sker enligt: 

NO3
- + 0,833CH3OH → 0,5 N2 + 0,833 CO2 + 1,167 H2O + OH-  

kolkälla: Metanol (Kadlec and Wallace, 2008) 

Teoretiskt sker inte denitrifikation där fritt syre förekommer. Dock har detta observerats i 
många våtmarker och förklaringen är att det uppstår en vertikal gradient där ytvattnet kan 
innehålla fritt syre medan det längre ner råder syrefria förhållanden. Detta tillåter både 
nitrifikation och denitrifikation att ske samtidigt (Kadlec and Knight, 1996). Denitrifikation är 
temperaturberoende och sker bäst i samma temperaturintervall som nitrifikationen, 25-35˚ C. 
Optimalt pH är 6-8 (Wiqvist, 2000). Denitrifikationen kan störas om lakvattnet har hög halt 
av joner då detta kan inaktivera denitrifikationsbakterierna. Men tillförs en kolkälla 
regelbundet har det visat motsatsen, att denitrifikation gynnas (Osaka et al, 2008).  

3.2.3  BOD5/COD 

För att mäta halten organiskt material i vatten används oftast Biological Oxygen Deamand 
(BOD), som är ett mått på hur mycket syre mikroorganismerna konsumerar när de bryter ner 
organiskt material. Testet utförs normalt under fem dagar. BOD5 anges i mg/l (Kadlec and 
Knight, 1996).  

Chemical Oxygen Demand (COD) är ett annat mått för att bestämma syrekonsumtionen vid 
nedbrytning av organiskt material. Här används ett starkare oxidationsmedel, ofta 
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kaliumdikromat, vilket leder till ett högre värde på syrekonsumtion. Testet är inte lika 
tidskrävande som BOD5, utan utförs på några timmar. I ett COD-test oxideras inte 
kväveföreningar (Naturvårdsverket, 2008.) Kvoten BOD5/COD, som är dimensionslös, 
används ofta för att ange hur stor del av det organiska materialet som är lättnedbrytbart 
(Wiqvist, 2000). Då det lättnedbrytbara materialet bryts ner tidigt i en deponi blir 
BOD5/COD-kvoten ofta låg för lakvatten. Kvoten kommer att minska ju äldre deponin blir 
(Naturvårdsverket, 2008).  

Det finns en gräns för hur mycket BOD5 kan reduceras i en våtmark, den koncentrationen kan 
BOD5 aldrig understiga (Mitchell, 2001). Denna koncentration anges som non-zero-
background-BOD. För BOD5 brukar den vara 1-10 mg/l. Koncentrationen beror i huvudsak 
på våtmarkens area, flödet och koncentrationen innan behandling. Dessutom kan flera andra 
faktorer inverka: växlighet, hydrauliska egenskaper i våtmarken, djup och nederbörd (Kadlec 
and Wallace, 2008). Typisk non-zero-background-COD är 10-100 mg/l (Kadlec and Wallace, 
2008).  

Det finns modeller för att beräkna reduceringen av BOD5 i våtmarker. Dessa modeller bygger 
på långsiktiga perspektiv där fluktuationer i våtmarkens egenskaper jämnas ut över tiden. Att 
använda dessa modeller på kortsiktiga försök anses olämpligt. Det är mycket osäkert vilka 
faktorer som samspelar. När lakvatten behandlas kan dessutom stora fluktuationer i ingående 
halter förväntas, vilket också försvårar användningen av långsiktiga modeller. Att statistiskt 
bevisa en reducering av BOD5 i ett kortsiktigt försök är svårt (Kadlec and Knight, 1996).  

3.2.4  pH 

pH är den negativa logaritmen av vätejonkoncentrationen (Bydén et al, 2003) En våtmarks 
egenskaper är starkt beroende av pH. Bakterier arbetar bättre inom vissa specifika pH 
intervall och många förekommer inte alls utanför intervallet 4,0 – 9,5. Vid högt pH omvandlas 
ammonium till ammoniak (Kadlec and Knight, 2008). Därmed påverkar pH ammoniaks 
toxicitet (Wiqvist, 2000). Många våtmarker har visat stark buffertförmåga mot pH 
fluktuationer (Kadlec and Knight, 1996). pH kan dock vara väldigt varierande i en våtmark 
som är dränerad. När vatten tillkommer sänks pH till en början, när nedbrytningen frigör 
koldioxid till vattnet. Över tid neutraliseras i regel pH till ca 6,7 – 7,2 (Kadlec and Knight, 
1996). 

3.2.5  Konduktivitet 

Konduktivitet är ett mått på en vattenlösnings innehåll av lösta joner. Vattnets specifika 
ledningsförmåga. Det är jonerna som leder elektricitet i en vattenlösning, ökad 
jonkoncentration innebär ökad ledningsförmåga. Enheten för konduktivitet är Siemens/meter, 
S/m (Water Treatment Solutions, 2009). 
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3.3  Substratets inverkan 
Substratet har en stor betydelse i våtmarker. Det förenklar tillväxten av biofilm och dess 
mikrobiologiska bakterier (Li et al, 2008). Näringsämnen och vatten är de begränsande 
faktorerna för tillväxt av biofilm (Suliman et al, 2006). I rotzonsanläggningar kan man 
använda en mängd olika typer av substrat. Det kan vara sand, grus, makadam eller fyllkroppar 
i plast. Man bör anpassa substratet så att växterna lättare kan utveckla sina rotsystem (Kadlec 
and Knight, 1996).  

Biofilmens yta i bädden bestäms av substratets kornstorlek. Det rena substratets area är den 
minsta arean biofilmen kan få (Kadlec and Knight, 1996). Biofilmens aktivitet förändras med 
djupet i våtmarken, den mest effektiva befinner sig oftast några centimeter ner i bädden, 
eftersom de flesta partiklarna i lakvattnet sedimenterar där och bidrar till extra näring för 
mikroorganismerna (Ragusa et al, 2004). Men all biofilm är inte aktiv, speciellt inte den ytan 
som finns i bäddens toppskikt, där vatten inte förkommer (Kadlec and Knight, 1996). 
Föroreningar i lakvattnet omvandlas med hjälp av den aktiva biofilmen, men för att detta ska 
kunna ske så måste ämnena först förflytta sig mot det fasta substratet, sedan diffundera genom 
det stillastående vattnet som ligger nära biofilmens yta och sedan tränga igenom biofilmen 
(Kadlec and Knight, 1996). Därför är en tunn biofilm mer effektiv än en tjock, eftersom den 
tunna ger ett mindre motstånd vid diffusion (Kadlec and Knight, 1996).  

I biofilmen finns det aeroba och anaeroba bakterier som är den huvudsakliga anledningen till 
att lättnedbrytbart organiskt material kan brytas ner (Li et al, 2008).  Det bryts ner genom att 
bakterierna använder materialet som kol och energikälla (Lindqvist, 1993). Biofilmen gör 
även att våtmarken får en bra pH buffert mot inkommande basiskt vatten (Kadlec and Knight, 
1996).  

 I rotzonsanläggningar har observationer visat att den hydrauliska ledningsförmågan kan 
minska över tiden på grund av igensättning (Kadlec and Knight, 1996). Det kan resultera i att 
reningsförmågan blir sämre samt att våtmarkens livslängd minskar avsevärt. Igensättningen 
upptäcks genom att det bildas en vattenyta ovanpå våtmarken. Det beror vanligtvis på att ett 
för finkornigt substrat har använts men också på att de fasta ämnena som finns i lakvattnet 
fastnar. Det kan även bero på att det har skett en stor tillväxt av biofilm på substratet, kemiska 
utfällningar i våtmarken samt rester från eventuella växter (Pedescoll et al, 2009). Det är 
viktigt att designa våtmarken med större substrat och med något högre genomströmning av 
lakvattnet än önskvärt (Kadlec and Knight, 1996). 

Kvävereduktionen i våtmarker påverkas också av storleken på substratet. Ett större substrat 
gynnar nitrifikationen då syre lättare transporteras ner mellan de stora kornen. Ett finkornigt 
substrat gynnar denitrifikationen, detta på grund av att biofilmens area blir större. En större 
biofilm ger en ökad mikrobiologisk aktivitet som kräver mer syre. Syret har svårt att 
transporteras djupare ner i våtmarken med ett finkornigt substrat, när syret har förbrukats har 
det bildats anaerobiska förhållanden där denitrifikation kan ske. För att få de bästa möjliga 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.bib.hh.se/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V24-4R05J2T-7&_user=646791&_coverDate=07/31/2008&_alid=1304848641&_rdoc=5&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5692&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=3188&_acct=C000034779&_version=1&_urlVersion=0&_userid=646791&md5=929135cd27dbaa686cee3377b2621b92#hit3
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förutsättningarna för nitrifikation och denitrifikation bör man därför designa en våtmark med 
olika stora substratstorlekar (Farahbakshazad et al, 1995). 

Alla processer som sker i biofilmen av mikrobiologiska bakterier är väldigt komplexa 
ekosystem. Det behövs fortfarande många fler studier för att exakt kunna förklara hur de 
fungerar (Li et al, 2008). 

3.4  En deponis olika faser 
Föroreningsinnehållet i lakvattnet beror på avfallets sammansättning och vilken fas som 
deponin befinner sig i (Wiqvist, 2000). 

Första fasen är en syre- och nitratreducerande aerob fas. Den är kortvarig och sker på bara 
några dagar. Lättnedbrytbart organiskt material oxiderar med kraftig värmeutveckling och 
bildar koldioxid, vatten och kvävgas. När det fria syret tagit slut förbrukar mikroorganismerna 
syret från nitrater; denitrifikation sker. Denna fas ger mycket höga värden av BOD5 och COD 
i lakvattnet (Wiqvist, 2000). 

Andra fasen är den acidogena fasen. Den börjar när syrekällan tagit slut och denitrifikationen 
avstannat. Den kan fortskrida i månader till flera år. Olika organiska syror bildas, bland annat 
ättiksyra. Dessutom så bildas väte och koldioxid. pH sjunker kraftigt till 5-6 och medför att 
koncentrationen av metaller ökar i lakvattnet. Även denna fas präglas av höga BOD5 och 
COD halter. Nedbrytningen av aminosyror bidrar till ökad ammoniumhalt i lakvattnet 
(Wiqvist, 2000).  

Tredje fasen, den metanogena fasen, är anaerob och pågår i flera tiotals år. Ättiksyra, 
koldioxid och väte omvandlas med hjälp av metanogena bakterier till metan. pH stabiliseras 
kring 8 och BOD5 och COD är stabila på en låg nivå (Wiqvist, 2000). 

Sista steget i en deponi är humusbilande fasen. Den har ingen bestämd varaktighet. I denna 
fas finns endast svårnedbrytbara humusliknande organiska föreningar kvar. Förutsättningar 
för metanbildning saknas, metallhalterna i lakvattnet ökar, pH sänks och BOD5 och COD 
halter är mycket låga (Wiqvist, 2008). Alla faser pågår samtidigt i en aktiv deponi i och med 
att nytt material tillkommer (Cerne et al, 2007). 
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4  Den specifika deponins egenskaper 
Deponin i Lajeado – RS är belägen 10 km från Lajeado centrum. Den är ca 15 000 m2 till ytan 
och beräknas vara fylld år 2011. Lakvattenflödet är i genomsnitt 0,5 – 1,0 m3/h (Schneider, 
2010).  

4.1  Materialsammansättning 
Det deponerade materialet består av fast kommunalt avfall. Deponin tar emot 42 ton fast 
kommunalt avfall per dag. Av dessa kan 65 % beskrivas som organiskt avfall medan 
resterande 35 % utgörs av papper, kartong, glas, metall och andra material. Avfallet som 
kommer till deponin sorteras till viss del innan det deponeras. Här avskiljs metaller, PET och 
andra material som har visst ekonomiskt värde (Schneider, 2010).  

4.2  Utformning 
Marken under deponin består till mer än 70 % av rödbrun lera och har låg andel av sand och 
sten. Avfallet deponeras i olika skikt mellan vilka det läggs ett lager jord. Total höjd på 
deponin är 10 m. Under deponin finns ett geomembran för att förhindra förorening av mark 
och grundvatten. Nedanför deponin finns en avslutad deponi med täckskikt på vilken 
lakvattenreningen är byggd (Schneider, 2010).  

4.3  Lakvatten – specifik sammansättning 

De olika faserna i en deponi pågår samtidigt och det gör det svårt att bedöma vilken fas den 
befinner sig i. Teoretiskt sett då den fortfarande används och är relativt ny, befinner den sig i 
den acidogena fasen.  

4.3.1  Befintlig rening 

Den befintliga lakvattenreningen består av ett utjämningsmagasin, en syresättningsbassäng 
samt en sedimentering. Se figur 4.1. 

 

Figur 4.1. Den befintliga reningen, f.v. utjämningsmagasin, syresättningsbassäng och 
sedimentering. 
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Utjämningsmagasinet har en yta på ca 880 m2. Magasinets botten och väggar utgörs av en 
gummiduk. Från utjämningsmagasinet pumpas vatten till syresättningen. 
Syresättningsbassängen är 31 m i diameter och har två ytluftare.  Se i figur 4.2 i bilaga 1. 
Efter syresättningen finns en mindre eftersedimentering. Den är 2,5 m i diameter. Efter 
behandling rinner vattnet ut till recipient, se figur 4.3 i bilaga 1. Tabell 4.1 visar hur effektiv 
den befintliga reningen är. 
 
 
Tabell 4.1. Visar lakvattnets 
sammansättning innan och efter befintlig 
rening. 

 
4.3.2  Lagkrav i Rio Grande do Sul 

Lagkraven i Rio Grande do Sul, lagnummer 128/2006, anges i tabell 2.2. pH får inte vara 
utanför intervallet 6-9. Lagen anger dessutom att färgen på lakvattnet inte får påverka 
recipienten (Conselho Estudal do Meio Ambiente, 2006). 

Tabell 4.2. Anger lagkraven för utsläpp av BOD5 och COD i lakvatten, i Rio Grande do Sul 
(Conselho Estudal do Meio Ambiente, 2006).  

Parameter Innan rening Efter rening 
pH (vid 25◦C) 8,1 7,0 
Konduktivitet 12,0 mS/m 7,0 S/m 
BOD5 562 mg/l 97 mg/l 
COD 2383 mg/l 494 mg/l 
TKN 962,1 mg/l 12,3 mg/l 

Flöde BOD5 COD 
0 - 20 m3/d 180 mg/l 400 mg/l 
20 - 100 m3/d 150 mg/l 360 mg/l 



Emy Ekholm 
881028-2429 

Högskolan i Halmstad 

9 

 

5  Metod 

5.1  Lokalisering 
Arbetet utfördes på plats i Lajeado, Brasilien, i anslutning till den aktuella deponins 
lakvattenrening. Lakvattnet som tillfördes våtmarkerna togs efter sedimenteringen. 

5.2  Konstruktion 
Åtta våtmarker, med olika förutsättningar, byggdes upp i tunnor, enligt tabell 5.1. Tunnorna 
kapades strax över mitten, enligt figur 5.1. I bilaga 2 visar tabell 5.1, figur 5.4 och figur 5.5 
hela anläggningens konstruktion. 

 
Tabell 5.1. Visar 
förutsättningarna för de 
åtta karen.  

 

 

 

Figur 5.1. Visar karens konstruktion. Tunnan har längden 950 
mm, diametern 600 mm och höjden 400 mm. Volymen är cirka 150 
liter. 

Uppehållstiden bestämdes till 7 
dagar. Anledningen till detta var 
dels möjligheterna att ta sig ut till 
våtmarkerna med bil, samt att 
analyser av BOD5, COD och TKN 
endast sker en gång i veckan på 
Unianálises. Proverna kan inte 
sparas utan måste vara färska vid 
analys. 

Kar nr Substrat Växt Flöde 
1 Grus Typha Sp. Batch 
2 Grus - Batch 
3 Sand - Batch 
4 Sand Typha Sp. Batch 
5 Sand Typha Sp. Kontinuerligt 
6 Sand - Kontinuerligt 
7 Grus - Kontinuerligt 
8 Grus Typha Sp. Kontinuerligt 
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5.2.1  Substrat och växter 

Det användes två olika substrat, en sand med storleken 0 – 3 mm och grus med storleken 10 – 
20 mm. Se figur 5.6 och 5.7 i bilaga 3. Varje kar innehöll cirka 150 liter substrat med djupet 
350 - 400 mm. 

Växten som användes var Typha angustifolia L. Anledningen till att just denna art av Typha 
valdes var att den fanns lättillgänglig i ett närliggande bestånd. För att täcka våtmarkens yta 
åtgick 12 plantor med välutvecklade rotsystem. 

5.2.2  Kontinuerligt flöde 

Fyra våtmarker matades med lakvatten från en 200 literstank. Under tanken satt ett utlopp 
som reglerades med en kran. Efter kranen satt en gummipropp med fyra mindre utlopp. Från 
varje utlopp gick det ut en droppslang, med droppregulator, som reglerade flödet till var och 
en av de fyra kontinuerliga våtmarkerna. Slangarna aluminiumkläddes för att förhindra 
algtillväxt. 

200 literstanken höjdes upp på en träkonstruktion med höjden 1100 mm. Tanken hade upptill 
ett löstagbart lock som underlättade manuell påfyllning av lakvatten samtidigt som det 
förhindrade avdunstning. För att förhindra undertryck i tanken lämnades en liten springa 
öppen. Påfyllning skedde med pump. 

Droppslangarna ledde ner lakvattnet i karens 
ena ände till ett vertikalt perforerat rör. Tanken 
bakom röret var att lakvattnet skulle fördelas 
jämnare i höjdled, samtidigt som det underlättar 
kontroll av lakvattennivån i våtmarken. Rörets 
diameter var 40 mm. Utflödet byggde på samma 
princip med ett perforerat rör. Det perforerade 
röret vid utloppet ledde ut vattnet genom ett 
mindre horisontellt rör, se figur 5.2. Det lilla 
röret var placerat i jämnhöjd med den tänkta 
vattennivån i våtmarken. Röret ledde ut vattnet 
till uppsamlingstank med volymen 50 liter.  

 Figur 5.2. Visar det perforerade röret 
samt utflödet för systemen med 
kontinuerligt flöde. 
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5.2.3  Batch flow    

Batch-systemens utlopp var placerat undertill (enligt 
figur 5.3), vid karets lägsta punkt för att möjlig göra 
tömning. Karen placerades på en träkonstruktion med 
höjden 400 mm, för att underlätta åtkomst av 
utloppen. Karen med stort substrat fylldes med 50 liter 
lakvatten. P.g.a. att karen med sand var svåra att 
tömma helt, blev karen med finkornigt substrat 
mättade efter endast 25 liter. För att undvika 
översvämning vid nederbörd fanns ett bräddutlopp, 
som ledde vattnet till en uppsamlingstank. Vid 
utloppet fanns perforerade rör som förhindrade att 
sanden spolades med ut vid tömning. Rören omgavs 
av grövre substrat även i de karen med sand. Även här 
underlättar rören kontroll av lakvattennivån.    

Figur 5.3. Batch flow-system med 
utlopp undertill och bräddutlopp upptill 

5.3  Provtagning 
Provtagning skedde en gång i veckan under fyra veckor, vecka 15-18. Prover togs vid både in- 
och utflöde. Proverna vid inflödet jämfördes med kommande veckas prov vid utflödet. För att 
utföra samtliga analyser krävdes cirka 2,5 liter prov 

5.4  Analysmetoder 
Mätning av pH och konduktivitet skedde i ett laboratorium på Univates med pH-meter och 
konduktivitetsmätare. Dessa analyser utfördes på egen hand och med assistans. Övriga 
analyser skedde på Unianálises, ett privat laboratorium beläget på Univates. Dessa analyser 
utfördes av utbildade kemister. 

5.4.1  BOD5 

BOD5 mättes genom 5210 B. 5-Days BOD Test. 

Ett prov inkuberas under fem dagar i en lufttät flaska med specifik volym. Temperaturen på 
luftkuvösen eller vattenbadet ska vara 20 ±1˚C. Löst syre i provet mäts innan och efter 
inkuberingen. Från detta räknas BOD5 ut. Inget ljus får störa analysen då det kan driva 
fotosyntesen att producera syre (Clesceri et al, 1998). 

Analysen kräver färska prover för att ge tillförlitliga resultat, annars fortsätter nedbrytning och 
löst syre förbrukas. Prover kan dock kylas ner, till under fyra grader, för att avstanna 
nedbrytning. Lägsta detektionsnivå är 2,0 mg/L (Clesceri et al, 1998). 
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5.4.2  COD 

COD mättes genom 5220 B. Open Reflux Method. 

Metoden använder kaliumdikromat (K2Cr2O7) som oxidationsmedel. Ämnet oxiderar de flesta 
organiska material. För att bestämma hur mycket kaliumdikromat som förbrukats titreras 
provet med ammoniumjärnsulfat, ((NH4)2Fe(SO4)2). Som slutpunkt för titrering anges den 
punkt då färgen ändras från blågrön till rödbrun som varar i minst en minut. Resultatet räknas 
sedan om till syreekvivalenter. Normalt används 50 ml prov och tiden för oxidationen ska 
vara två timmar. Lägsta detektionsnivå är 5,0 mg/L (Clesceri et al, 1998). 

5.4.3  TKN 

Total Kjeldahl kväve mättes genom 4500-Norg C. Semi-Micro-Kjeldahl Method. Metoden 
mäter halten ammoniak och organiskt bundet kväve. Det organiska materialet bryts ner genom 
tillsatts av reaktant i prov och upphettning under flera steg. 

1. Först kokas lösningen försiktigt på mellanvärme och svavelångorna ventileras ut. 

2. Kokas kraftigt på mellanvärme tills den blir transparent och ljusgrön.  

3. Kokas kraftigt på maxvärme under 30 minuter. 

Efteråt kyls provet ner varpå det destilleras med tillsats av svavelhydroxid thiosulfat, S2O3
2-. 

Borsyra används för att absorbera ammoniaken och provet titreras för att bestämma totala 
halten Kjeldahl kväve i provet (Clesceri et al, 1998). 
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6  Resultat 
Resultaten redovisas här i tabellform. Alla analysresultat finns i bilaga 4. Bilaga 2 visar 
förutsättningarna för de åtta karen med avseende på substrat, växter och flöde. Sammanlagt 
ska nio prover redovisas per vecka, åtta utgående prover och en input. Input är alltid från 
föregående vecka. Varje kar gavs kapacitet att ta 50 liter lakvatten, men karen med sand var 
svåra att tömma helt därför blev bädden mättad efter 25 liter. Alltså gick det i 50 liter i karen 
med stort substrat och 25 liter i karen med finkornigt substrat. Bilaga 5 visar fullständiga 
värden för temperatur och nederbörd. 

6.1  Första provtillfället – Vecka 15 
Den 14 april kunde tre utgående prover tas till analys samt en input. Det regnade i genomsnitt 
0,2 mm/dag Medeltemperatur under veckan: 19,5◦C. 

Tabellen 6.1 visar analysresultaten från kar 1-3 från vecka 15 den 14 april, samt input som är 
från förgående vecka den 7 april. Inga analyser gjordes på kar 4-8. På grund av hög 
evapotranspiration så kunde inte kar 4 tömmas på tillräckligt med vätska för analys. Kar 5-8, 
hade problem med att ställa in flödet i droppslangarna och därför hade inget lakvatten gått in i 
anläggningarna.  

Resultatet visar att det är kar 3, med det finkorniga substratet sand som gett den bästa 
reduktionen av BOD5, COD och TKN. 

Tabell 6.1. Resultaten från första provtillfället, 14 april. Input är från 7 april.  

Analysresultat 14/4 

  Input (7/4) Kar 1 Kar 2 Kar 3 

BOD5 mg/l 97 171 214 84 

COD mg/l 494 456 469 168 

TKN mg/l 12,3 5,6 ND* ND* 

pH 7 7,5 7,9 6,9 

Konduktivitet S/m 4,5 4,7 4,6 3,7 

BOD/COD kvot 0,2 0,37 0,46 0,5 
*ND = Non Detected. Lägsta detektionsgräns för TKN = 5,0 mg/L 

Färgen på lakvattnet förändrades synbart i alla anläggningarna. Figur 6.1 visar att det är kar nr 
3 med finkorniga substratet sand som gett den bästa färgreduktionen. 

Figur 6.1. Visar tydlig färgskillnad efter 
behandling. Från vänster: kar 1, kar 2, kar 3, 
input från 14/4. 1 2 3 Input 
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6.2  Andra provtillfället – Vecka 16 
Den 22 april kunde fyra utgående prover samt en input tas till analys. Det regnade i 
genomsnitt 5,2 mm/dag. Medeltemperaturen under veckan var 21,7◦C . 

Tabell 6.2 visar analysresultaten från kar 1-4, batch flow. Detta var andra provtillfället vecka 
16 den 22 april. Input är ifrån förgående vecka 14 april. Kontinuerliga flödet, kar 5-8, hade 
fortfarande problem med flödet och inget vatten gick in i dem därför kunde inga analyser 
göras.  

Resultatet visar att det är kar 3 med det finkorniga substratet sand som gett bäst reduktion av 
BOD5, COD och TKN. 

Tabell 6.2. Resultaten från andra provtillfället, 22 april. Input är från 14 april.  

Analysresultat 22/4 

  Input (14/4) Kar 1 Kar 2 Kar 3 Kar 4 

BOD5 mg/l 203 231 153 38 43 

COD mg/l 474 426 354 82 116 

TKN mg/l 6,7 5,6 5 ND ND 

pH 7,7 7,8 8,2 7,3 7,1 

Konduktivitet S/m 5 4,5 3,6 2,4 2,9 

BOD/COD kvot 0,43 0,54 0,43 0,46 0,38 
* ND = Non Detected. Lägsta detektionsgräns för TKN = 5,0 mg/L 
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6.3  Tredje provtillfället – Vecka 17 

 Den 28 april kunde sju utgående prover samt en input tas till analys. Denna vecka regnade 
det i genomsnitt 14,2 mm/dag. Medeltemperatur under veckan var 18,0◦C. 

Tabell 6.3 visar analysresultaten från kar 1-4, batch flow och 6-7 kontinuerligt flöde. Detta 
var tredje provtillfället vecka 17 den 28 april. Input är från förgående vecka den 22 april. Kar 
5 har markerats med NS, den hade fortfarande problem med flödet och inga prover kunde tas.  

Resultaten visar att det är kar nr 3 med finkorniga substratet sand som gett den bästa 
reduktionen av BOD5, COD och TKN. 

Tabell 6.3 Resultaten från tredje provtillfället, 28 april. Input är från 22 april.  

Analysresultat 28/4 

  Input (22/4) Kar 1 Kar 2 Kar 3 Kar 4 Kar 5 Kar 6 Kar 7 Kar 8 

BOD5 mg/l 200 92 88 37 83 NS** 133 68 165 

COD mg/l 521 290 298 124 172 NS** 390 130 366 

TKN mg/l 10,4 5,7 ND* ND* ND* NS** ND* ND* ND* 

pH 7,9 7,7 8,4 7,3 7,1 NS** 7,2 7,8 7,7 

Konduktivitet S/m 4,5 2,8 2,6 1,9 2,3 NS** 3,9 1,2 3,8 
BOD/COD kvot 0,38 0,32 0,3 0,3 0,48  - 0,34 0,52 0,45 
* ND = Non Detected. Lägsta detektionsgräns för TKN = 5,0 mg/L 
** NS= Non Sample 

Färgen på lakvattnet förändrades synbart. Figur 6.2 visar att det åter igen är kar nr 3 med 
finkorniga substratet sand som gett bästa reduktionen av färg. Observera att kar nr 5 inte är 
med på bilden då inga prover kunde tas. 

 

Figur 6.2. Visar 
tydlig färgskillnad 
efter behandling. 
Från vänster: input 
28/4, kar 1, kar 2, 
kar 3, kar 4, kar 6, 
kar 7, kar 8.  

Input 1      2       3        4       6     7        8 
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6.4  Fjärde provtillfället – Vecka 18 
Den 5 maj kunde sju utgående prover tas till analys. Ingen input togs då detta var sista 
provveckan. Denna vecka regnade det i genomsnitt 0,9 mm/dag. Medeltemperatur under 
veckan var 16,9◦C. 

Tabell 6.4 visar analysresultaten från kar 1-4 batch flow och kar 6-8 kontinuerligt flöde. Detta 
är fjärde provtillfället vecka 18 den 5 maj, input är från förgående vecka den 28 april. 
Återigen är kar nr 5 markerat med NS då flödet inte fungerade och inga prover kunde tas. 

Resultaten visar att det är kar nr 4, batch flow, finkornigt substrat sand med Thypa 
angustifolia L. som gett bästa reduktionen av BOD5, COD och TKN. 

Tabell 6.4. Resultaten från fjärde provtillfället, 5 maj. Input är från 28 april. 

      Analysresultat 5/5 2010         

  Input (28/4) Kar 1 Kar 2 Kar 3 Kar 4 Kar 5 Kar 6 Kar 7 Kar 8 

BOD5 mg/l 251 186 180 87 62 NS** 116 170 132 

COD mg/l 659 565 549 227 186 NS** 364 488 406 

TKN mg/l 24,5 13,2 12,3 ND* ND* NS** 5,9 7,8 7,8 

pH 7,7 7,3 7,8 6,9 7,5 NS** 7,4 8,1 7,9 

Konduktivitet S/m 4,9 5,3 5,1 4,1 3,6 NS** 4,3 4,8 4,9 
BOD/COD kvot 0,38 0,33 0,33 0,38 0,33 - 0,32 0,35 0,33 
* ND = Non Detected. Lägsta detektionsgräns för TKN = 5,0 mg/L 
** NS= Non Sample 

Färgen på lakvattnet förändrades synbart. Figur 6.3 visar att det är kar nr 4, batch flow, 
finkornigt substrat sand med Thypa angustifolia L. som gett bästa reduktionen av färg. 
Observera att kar nr 5 inte är med  på bilden då inga prover kunde tas. 

 

Figur 6.3. Visar tydlig färgskillnad 
efter behandling. Från vänster: kar 1, 
kar2, kar 3, kar 4, kar 6, kar 7, kar 8. 

1        2       3       4      6        7          8 
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7  Diskussion 
7.1  Generell diskussion 

Temperatur och nederbörd påverkar resultaten. Högre avdunstning ger högre koncentration av 
föroreningar i lakvattnet (Bengtsson, 2007). Det betyder då också att hög nederbörd späder ut 
proverna och ge lägre koncentrationer vid analys. 

Varje vecka har präglats av olika väderförhållanden. Vecka ett var det låg nederbörd, i 
genomsnitt 0,2 mm/dag samt en medeltemperatur på 19.5◦C, vilket har gett ökad avdunstning 
i anläggningarna. Det påverkar våra provresultat genom att det visar högre halt av BOD, COD 
och TKN.  

Vecka två präglades av genomsnittlig nederbörd på 5,2 mm/dag samt en medeltemperatur på 
21,7 ◦C. Denna vecka var på åtta dagar, en dag längre än bestämd metod. Analysresultaten 
borde visat en hög reduktion av BOD, COD och TKN. Men istället har halterna reducerats 
lägre än förväntat, i kar 1 har BOD till och med ökat. Nederbörden antas inte ha påverkat 
proverna genom utspädning, eftersom det var hög temperatur under hela veckan så kan 
avdunstning vara det som påverkat provresultaten och gett högre koncentrationer vid analys. 

Vecka tre präglades av en mycket hög genomsnittlig nederbörd på 14,2mm/dag samt en 
medeltemperatur på 18,0 ◦C. Vecka tre var på endast sex dagar, en dag kortare än bestämd 
metod. Detta borde påverkat analysresultaten så att de skulle visat lägre reduktion av BOD, 
COD och TKN. Men det visade den bästa reduktionen av alla veckor, det kan bero på att 
koncentrationen av föroreningar i lakvattnet minskade när de späddes ut av nederbörden. 

Vecka fyra präglades av genomsnittlig nederbörd på 0,9 mm/dag samt en medeltemperatur på 
16,9 ◦C. Antas inte varit någon högre avdunstning eller utspädning av prover. Input den 28 
april hade väldigt höga värden av TKN, vilket gör att värdena efter reningen även visar sig 
vara högre än normalt. 

Alla anläggningar har visat reduktion av TKN.  Total kjeldahl kväve mäter halten ammonium 
och organiskt bundet kväve (Kadlec and Wallace, 2008). Alltså är total kjeldahl kväve ett 
mått på hur väl nitrifikationen fungerar. Högt pH kan störa nitrifikationen då det blir för höga 
halter av ammoniak. Ammoniaken verkar toxiskt och inaktiverar nitrifikationsbakterier 
(Wiqvist, 2000). Men detta antas inte ha skett, pH i anläggningarna har legat mellan 7 och 8.  

Det är oklart hur bra denitrifikationen har fungerat när den mäts i halten nitrat som inte ingår i 
totalt kjeldahls kväve. Osaka et al 2008 menar att för hög jonhalt kan störa denitrifikationen, 
de höga halterna av salter kan inaktivera denitrifikationsbakterierna. Men tillförs en kolkälla 
regelbundet har studier visat motsatsen. Proverna har visat att BOD/COD kvoten varit låg, 
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alltså finns det mindre lättnedbrytbart organiskt material. Ingen kolkälla har tillförts 
anläggningarna, och denitrifikationen antas då ha försvårats. 

Varje prov som haft reducerad mängd av BOD och COD har också fått reducerad färg, det 
kan tyda på att den mörkbruna färgen i lakvattnet beror på mängden organiskt material. 
Wiqvist, 2000 menar att mycket kolloidala partiklar kan färga lakvattnet brunt. Avlägsnas 
dessa partiklar reduceras färgen. Då detta inte är något som analyserats i denna studie kan 
inga slutsatser dras.  

Det är osäkert hur mycket lakvatten det gått in i varje anläggning i det kontinuerliga flödet då 
det var svårt att ställa in exakt flöde i droppslangarna. Teoretiskt sett då 200 literstanken tömts 
i tre kar, istället för fyra, så borde varje anläggning fått 67 liter lakvatten istället för 50 liter 
som metoden angett. Ökat flöde kan ha gett sämre reduktion. 
 

7.2  Våtmarker med finkornigt substrat 
 
Genomgående trenden visar att det är kar 3, batch flow som endast innehåller finkornigt 
substrat, sand, tillsammans med kar 4, batch flow sand och växter. Som är de anläggningar 
som gett den bästa reduceringen av BOD, COD och TKN. Dessutom är det även här som den 
bästa färgreduceringen har skett. Kar 3 visade en bra reducering första veckan. Det gjorde inte 
kar 1 och 2 som båda hade stort substrat. Detta kan ha ett samband med att en biofilm lättare 
byggs upp på ett finkornigt substrat 

Ett finkornigt substrat t.ex. sanden med en substratstorlek mellan 0 - 3 mm kan bilda en stor 
yta av biofilm (Kadlec and Knigt, 1996). Större area biofilm innehåller mer mikrobiologiska 
bakterier som använder organiskt material till föda (Lindqvist, 1993). Alltså kommer en större 
biofilm öka reduceringen av BOD och COD. Men detta kräver en tillgång till syre. 
Farahbakshazad et al, 1995 säger att ett finkornigt substrat kan innebära problem då det har 
svårt för att transportera syre ner i bädden. Men genom att använda batch flow och dränera 
anläggningen, tillförs det syre till substratet så reduceringen av BOD och COD ökar (Kogan, 
2008). Skillnader i BOD och COD för kar 3 och 4 kan förklaras genom att växter tillför mer 
biomassa i bädden vilket ökar halten av organiskt material i kar 4.  

Kogan, 2008, teori om att batch flow tillför syre till substratet kan även förklara reduceringen 
av kväve, den kan ha förbättrats vid användning av batch flow för det finkorniga substratet. 
Då bädden syresattes kunde nitrifikationsbakterier arbeta och sänka halten av TKN. Växterna 
transporterar syre till rotsystemen genom sina respirationskanaler, och gynnar nitrifikationen i 
övre delen av bädden (Kadlec and Knight, 1996). Men eftersom ett finkornigt substrat gör att 
syresättningen längre ner i bottnen försvåras, bildas det anaeroba zoner som gynnar 
denitrifikationen och sänker halten av nitrat i lakvattnet (Farahbakshazad et al, 1995). 
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Den förbättrade reningsgraden i sand kan förklaras genom att den blöta sanden blir snabbare 
mättad vid påfyllning. I batch systemen var anläggningarna fulla efter cirka 25 liter. Gentemot 
karen med grus, där de var fulla efter cirka 50 liter. Detta påverkar givetvis reningen, den blir 
bättre då en större biofilm kan arbeta med mindre mängd lakvatten.  

7.3  Våtmarker med stort substrat 

Alla våtmarker med det stora substratet, grus, på 10 – 20 mm har visat lägst reduktion av 
BOD, COD och TKN. Speciellt vid första provtillfället. Det kan visa att ett stort substrat har 
svårare att bygga upp en biofilm och gjort att det tar längre tid för bakterierna att stabilisera 
sig för att påbörja nedbrytning.  

Ett större substrat ger en mindre yta av biofilm (Kadlec and Knight 1996), detta gör att det 
inte reduceras lika mycket BOD och COD. Farahbakshazad et al, 1995 säger att ett större 
substrat har lättare för att transportera ner syre i bädden. Vilket borde gynna nedbrytning av 
organiskt material samt nitrifikation, och därför borde karen med grus visa bättre värden på 
BOD, COD och TKN. Men att de inte reducerats lika effektivt som i karen med finkorniga 
substratet sand, kan förklaras genom att karen med grus har fyllts med 50 liter lakvatten, alltså 
dubbelt så mycket. Mindre biofilm och mer lakvatten gör det svårare för reducering av TKN. 
Detta förklarar också den höga BOD och COD halten. 

Kar nr 7 visade den tredje veckan en lika hög reducering av BOD, COD och TKN som för det 
finkorniga substratet. Det är ett väldigt avvikande resultat och tros ha varit en tillfällighet och 
inte någon regelbunden trend.  

8  Slutsats 
I avseende på substratstorlek så har denna studie visat att det finkorniga substratet, sand med 
storleken 0 – 3 mm, reducerat BOD, COD och TKN (total kjeldahl kväve) effektivare i en 
rotzonsvåtmark.  

Men resultaten har varit väldigt spridda och det har varit svårt att hitta riktiga mönster. Viktigt 
att beakta är att denna studie gjordes på alldeles för kort tid. I och med att halva studien 
innebar att designa och bygga upp våtmarkerna så fanns det inte tid till att ta tillräckligt 
mycket prover. För att kunna se ett säkert mönster i hur reningen påverkas av substratets 
storlek skulle det vara intressant att använda substrat med större storleksskillnad samt anlägga 
fler våtmarker. Dessutom har det varit problem med det kontinuerliga flödet, det måste 
förbättras avsevärt för att exakt kunna bestämma flödet in och ut i våtmarkerna, för en mer 
vetenskaplig undersökning. 
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Bilaga 1 – Befintlig rening 

Figur 4.2 visar utjämningsmagasin samt syresättningsbassäng med två ytluftare.  

 

Figur 4.3 visar eftersedimenteringen samt utlopp till recipient  
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Bilaga 2 - Konstruktion 
 
 

Tabell 5.1 Visar de åtta 
karens förutsättningar. 

 

 

 

 

 

Figur 5.4 Visar 
anläggningarna för 
batch flow  

 

 

 

 

 

 

Figur 5.5 Visar 
anläggningarna för 
kontinuerligt flöde 

 

 

Kar nr Substrat Växt Flöde 
1 Grus Typha Sp. Batch 
2 Grus - Batch 
3 Sand - Batch 
4 Sand Typha Sp. Batch 
5 Sand Typha Sp. Kontinuerligt 
6 Sand - Kontinuerligt 
7 Grus - Kontinuerligt 
8 Grus Typha Sp. Kontinuerligt 
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Bilaga 3 – Substratstorlek 
Figur5.6 visar substratet sand med storleken 0 – 3 mm. 

 

 

Figur 5.7 visar substratet grus med storleken 10 – 20 mm. 
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Bilaga 4 – Analysresultat 
NS = Non Sample, ND = Non Detected, lägsta detektionsgräns för TKN = 5,0 mg/L 

      Analysresultat 14/4 2010         

  Input (7/4) Kar 1 Kar 2 Kar 3 Kar 4 Kar 5 Kar 6 Kar 7 Kar 8 

BOD5 mg/L 97 171 214 84 NS NS NS NS NS 

COD mg/L 494 456 469 168 NS NS NS NS NS 

TKN mg/L 12,3 5,6 ND ND NS NS NS NS NS 

pH 7 7,5 7,9 6,9 NS NS NS NS NS 

Konduktivitet mS/m 4,5 4,7 4,6 3,7 NS NS NS NS NS 
BOD/COD kvot 0,2 0,37 0,46 0,5 - - - - - 

 

      Analysresultat 28/4 2010         

  Input (22/4) Kar 1 Kar 2 Kar 3 Kar 4 Kar 5 Kar 6 Kar 7 Kar 8 

BOD5 mg/L 200 92 88 37 83 NS 133 68 165 

COD mg/L 521 290 298 124 172 NS 390 130 366 

TKN mg/L 10,4 5,7 ND ND ND NS ND ND ND 

pH 7,9 7,7 8,4 7,3 7,1 NS 7,2 7,8 7,7 

Konduktivitet mS/m 4,5 2,8 2,6 1,9 2,3 NS 3,9 1,2 3,8 
BOD/COD kvot 0,38 0,32 0,3 0,3 0,48  - 0,34 0,52 0,45 

      Analysresultat 22/4 2010         

  Input (14/4) Kar 1 Kar 2 Kar 3 Kar 4 Kar 5 Kar 6 Kar 7 Kar 8 

BOD5 mg/L 203 231 153 38 43 NS NS NS NS 

COD mg/L 474 426 354 82 116 NS NS NS NS 

TKN mg/L 6,7 5,6 5 ND ND NS NS NS NS 

pH 7,7 7,8 8,2 7,3 7,1 NS NS NS NS 

Konduktivitet mS/m 5 4,5 3,6 2,4 2,9 NS NS NS NS 
BOD/COD kvot 0,43 0,54 0,43 0,46 0,38  -  - -  -  

      Analysresultat 5/5 2010         

  Input (28/4) Kar 1 Kar 2 Kar 3 Kar 4 Kar 5 Kar 6 Kar 7 Kar 8 

BOD5 mg/L 251 186 180 87 62 NS 116 170 132 

COD mg/L 659 565 549 227 186 NS 364 488 406 

TKN mg/L 24,5 13,2 12,3 ND ND NS 5,9 7,8 7,8 

pH 7,7 7,3 7,8 6,9 7,5 NS 7,4 8,1 7,9 

Konduktivitet mS/m 4,9 5,3 5,1 4,1 3,6 NS 4,3 4,8 4,9 
BOD/COD kvot 0,38 0,33 0,33 0,38 0,33 - 0,32 0,35 0,33 
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Bilaga 5 – Temperatur och nederbörd 
Tabell 6.6 visar temperaturen och 
nederbörden för varje dag samt 
medelvärdet vecka 1: 7 – 13 april 

 

 

 
 

Tabell 6.7 visar temperaturen och 
nederbörden för varje dag samt 
medelvärdet vecka 2: 14 – 21 april 

 

 

 

 

Tabell 6.8 visar temperaturen och 
nederbörden för varje dag samt 
medelvärdet vecka 3: 22 - 27 april 

 

 

 

Tabell 6.9 visar temperaturen och 
nederbörden för varje dag samt 
medelvärdet vecka 4: 28 april – 
4maj  

 

 

 

7 – 13 april 
Datum Medeltemperatur (°C) Nederbörd (mm) 

7 17,2 0,5 
8 17,6 0,3 
9 17,9 0,3 
10 18,9 0,3 
11 20,4 0,0 
12 21,5 0,0 
13 22,9 0,0 

Medelvärde 19,5 0,2 

14 – 21 april 
Datum Medeltemperatur (°C) Nederbörd (mm) 
14 24,1 0 
15 20,7 0 
16 18,3 0 
17 20,3 0 
18 24,5 0 
19 25,8 0 
20 20,4 21,6 
21 19,8 19,6 

Medelvärde 21,7 5,2 

22 – 27 april 
Datum Medeltemperatur (°C) Nederbörd (mm) 
22 19,5 29,5 
23 15,9 11,2 
24 17,2 0 
25 18,8 31,5 
26 19,2 13,2 
27 17,2 0 

Medelvärde 18,0 14,2 

28 april - 4 maj 
Datum Medeltemperatur (°C) Nederbörd (mm) 
28 15,1 0,3 
29 14,4 0,3 
30 16,0 0,3 
1 17,0 0,3 

2 16,9 0 

3 19,1 0 

4 19,5 5,3 
Medelvärde 16,9 0,9 


