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Abstract: 

The ability for a subsurface flow constructed wetland system to treat landfill 

leachate was evaluated in Lajeado, Rio Grande do Sul, Brazil. Eight 0.95 m 

x 0.6 m experimental (SSF) units with a depth 0.4 m were used. Each 

wetland had unique conditions. Four units were planted with Typha 

angustifolia L. and four units were unplanted. Two different substrate 

dimension were used, four units with sand and four with gravel. Four 

wetlands operated in batch mode and four units with continuous flow. Batch 

flow systems were drained and filled up each week. To review vegetations 

impact on BOD5, COD and nitrogen compounds reduced in a wetland. This 

project lasted between January until May 2010 and samples were analyzed 

in April to May in four weeks. 

The result from this project show higher evapotranspiration water loss in 

units with planted vegetation and higher effluents concentration of BOD5, 

COD and nitrogen compounds, than in unplanted units. 

Keywords: constructed wetland, SSF, vegetation impact, Typha angustifolia L. nitrogen 

remove, BOD, COD, landfill leachate, Kjeldahls nitrogen. 
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Sammanfattning: 

Detta examensarbete är utfört på plats i Lajaedo, Brasilien och i anslutning till Sanitário de 

Lajeado – RS, Brasilien, mellan januari till maj 2010. I samband med denna rapport utfördes 

två andra examensarbeten inom samma områden. Det är menat att denna rapport skall ligga 

till grund för framtida projekt och beslut om utökad lakvattenrening.  

Lajeado ligger i södra Brasilien ca 100 km från atlantkusten. 10 km utanför Lajeado ligger en 

ung avfallsdeponi på ca 15 000 m
2
 till ytan med tillhörande lakvattenrening med ett 

utjämningsmagasin, en syrsättningsbassäng samt sedimentering. Deponin tar emot 42 ton fast 

kommunalt avfall per dag och har ett lakvattenflöde på genomsnitt 0,5 – 1,0 m
3
/h. 

Syftet med denna rapport är att undersöka vilken inverkan vegetation har på reningen av 

lakvatten inom parametrarna TKN, BOD5 och COD, i småskaliga våtmarker av typen 

rotzonsanläggning. Då den befintliga reningen på plats har svårt att uppfylla vissa uppsatta 

lagkrav.  

Sammansättningen på och mängden av lakvatten beror främst på faktorerna, nederbörd, 

Temperatur och nedbrytningen i deponin.  

Vegetationens har många olika betydelser i en rotzonsanläggning. Plantan transporter ner syre 

till dess rotsystem där syremolekyler diffunderar ut. Vegetation fungerar även som en extern 

kolkälla vid denitrifikationsteget. Det är viktigt att vegetationen trivs och rotsystemet är 

välutvecklat, för att få en maximal reduktion av föroreningar i våtmarken. 

Åtta småskaliga våtmarker byggdes upp i anslutning till lakvattenreningen, i avkapade 

plasttunnor. Alla våtmarker byggdes upp med unika förutsättningar för att kunna jämföra 

resultatet. Två olika substrat användes och jämfördes, i fyra kar planterades vegetation och 

fyra utan, fyra hade kontinuerligt flöde som jämfördes med fyra kar med batch flow. 

Resultaten visar att växterna inte har någon större inverkan på reningsgraden av BOD5, COD 

och TKN. Men såg tydliga tecken på högre vattenavdunstning i våtmarkerna med biomassa 

och generellt högre halter av BOD5, COD och TKN i jämförelse med våtmarkerna utan 

biomassa. Vegetationen hann inte acklimatisera sig till miljön i våtmarkerna, men det var på 

god väg. För att få ett bättre resultat och en mer signifikant skillnad mellan våtmarkerna 

skulle försöken ha pågått under en längre tid. Det behövs mer forskning och projekt under en 

längre period. 

 

Nyckelord: Typha angustifolia L, SSF, BOD, COD, Totalt Kjeldahl kväve, Lakvattenrening, 

Rotzonsanläggning Konstruerade våtmarker. 
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Förord  

Detta examensarbete utfördes i Lajeado, Rio Grande Do Sul Brasilien. I ett samarbete mellan 

Centro Universitaire UNIVATES och Högskolan i Halmstad genom Linnaeus-Palme 

stipendium. Detta har gjort det möjligt att utföra detta projekt och skriva denna rapport på 

plats i Lajeado. Rapporten motsvarar 15 högskolepoäng inriktning Miljövetenskap (MV) och 

utfördes mellan januari och maj 2010. Denna rapport är utförd i samband med andra projekt 

och därav är vissa delar skrivna tillsammans med Emy Ekholm och Dan Nilsson. Eftersom vi 

har utfört allt praktisktarbete tillsammans och vi har samkört provundersökningarna från 

anläggningarna, så är det oundvikligt att inte gå in på varandras områden. Därför kan även 

resultaten diskuteras utifrån deras frågeställningar, jag hänvisar till deras rapporter. 

Jag vill särskilt tacka mina samarbetspartners Dan Nilsson och Emy Ekholm. 

Nilsson, D, G, H. (2010) Batch flow behandling och kontinuerligt flöde av lakvatten i en 

rotzonsanläggning - En jämförande studie i pilotskala., Högskolan i Halmstad. 

 

Ekholm, E, K. (2010) Bottensubstrat och dess inverkan på reducering av BOD5, COD och 

TKN i lakvatten genom konstruerade rotzonsanläggningar., Högskolan i Halmstad. 

Ett stort tack, till mina handledare: 

Stefan Weisner, Professor i Biologi inriktning miljövetenskap, Högskolan i Halmstad. För 

din teoretiska vägledning och för dina kloka ord. Utan din hjälp och dina råd så skulle detta 

aldrig gå vägen.  

Odorico Kondrad, professor i miljövetenskap, Univates. För att du tog upp detta problem 

och förslag till examensarbete. Utan ditt engagemang och din hjälp här i Brasilien så skulle de 

vara svårt att fullfölja detta projekt och denna rapport.  

Per Magnus Ehde, forskningsingenjör i kemi, Högskolan i Halmstad. För dina råd och för att 

du ställde upp under arbetsgång. 

Jag vill även tacka Alan Heberle och Michele Schmitz som assisterade oss med det praktiska 

arbetet. Som alltid ställde upp med sin tid och sitt engagemang. Utan er hjälp så skulle vi inte 

kunna utföra detta examensarbete.  

Tack till er som har hjälpt och stöttat oss under arbetets gång. 

Med vänlig hälsning Linus Lindh, 2010.   
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1  Bakgrund 

Lajeado ligger i södra Brasilien på 30 grader sydlig bredd, ca 100 km från atlantkusten. 

Klimatet är subtropiskt och 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 avfallsdeponi med tillhörande lakvattenrening. Den nuvarande 

reningen fungerar inte tillfredställande med avseende på att reducera färgen på vattnet. Den 

uppfyller inte de lagstadgade kraven som säger att färgen på det renade vattnet inte får 

påverka färgen hos recipient. Det är önskvärt att förbättra reningen av lakvattnet innan det når 

recipient. Intresse finns för att utöka reningen med en våtmark. Möjligheten fanns för att göra 

småskaliga studier om våtmarker i anslutning till lakvattenreningen och detta ledde till denna 

rapport. 

2  Syfte/Frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad Typha angustifolia L. har för inverkan på 

reningsgraden i en våtmark, av typen rotzonsanläggning. Jag vill ta reda på om det är möjligt 

att öka reningsgraden på det redan förbehandlade lakvattnet innan detta når recipient, inom 

parametrarna BOD5, COD och Total Kjeldahl kväve. Vattenkvalitén kommer att bedömas 

genom PH, konduktivitet och synbara förändringar. Det är menat att rapporten ska kunna 

ligga till grund för framtida projekt och beslut om att utöka reningen av lakvatten från 

avfallsdeponin i Lajeado, Brasilien.  

Finns det något samband mellan biomassa i en våtmark av typen rotzonsanläggning med 

horisontellt flöde och reningsgraden av BOD5, COD och TKN? 

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) och då ökar evapotranspiration och mängden lakvatten minskar 

(Wiqvist, W. 2000). Grundvatten kan påverka deponin på olika sätt beroende på om deponin 

är belägen i ett in- eller utströmningsområde. I ett inströmningsområde bildas mindre 
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lakvatten eftersom det kan infiltrera. I ett utströmningsområde kan lakvattenproduktionen öka 

då grundvattnet tränger in i deponin (Naturvårdsverket, 2008). 

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, D m.fl., 2010). Däremot hävdar Mitchell, 2001 att våtmarker är 

begränsade vad det gäller kvävereduktion (Mitchell, C., m.fl. 2001). Rotzonsanläggningar har 

visat cirka 5 gånger bättre reduktion av BOD5 än vanliga våtmarker. I rotzonsanläggningar är 

reduktionen av BOD5, enligt många studier, inte temperaturberoende (Kadlec & Knights, 

1996.). 

Rotzonsanläggningar med horisontellt flöde har från början designats med ett djup på cirka 

0,6 meter, vilket man ansett vara det maximala djupet. Men försök har visat att rotsystemen 

växer huvudsakligen i den översta delen av substratbädden. Är djupet för stort föredrar vattnet 

att flöda längs bottnen. Då får vattnet ingen kontakt med växternas rotsystem och renas sämre. 

Därför har det visat sig lämpligare att använda en grundare våtmark. För att minska risken för 

igensättning och samtidigt ha en stor yta för biofilm kan man kombinera grovt substrat med 

fint substrat, där det grova substratet används vid inflödet (Kadlec & Wallace, 2008.). 

Den hydrauliska ledningsförmågan kan minska över tiden på grund av igensättning (Kadlec & 

Knights, 1996.). Det kan resultera i att reningsförmågan blir sämre samt att våtmarkens 

livslängd minskar avsevärt (Pedescoll, A., m.fl. 2009). 

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 medan denitrifikation är anaerob. Många faktorer samspelar för 

att reducera kväve i en våtmark, Bl.a. faktorer som inkommande koncentrationer, kemiska 

formen av kväve, temperatur, pH, löst syre och djup. En anlagd våtmark kan anpassas för 

optimal kvävereducering. Men det är svårt att veta och inte helt vetenskapligt bevisat hur 

exakt reaktionshastigheterna och prestanda hos en våtmark varierar under olika 

förutsättningar (Kadlec & Knights, 1996.). Total Kjeldahl kväve, är ett mått på hur mycket 

organiskt bundet kväve, ammonium det finns i ett prov (Kadlec & Wallace, 2008.). 

Nitrifikation 

Nitrifikation sker i två steg, först bli ammonium till nitrit som vidare, med hjälp av 

Nitrosomonas- och nitrobacter-bakterier, bildar nitrat. 
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Steg 1:  2 NH4
+
 + 3O2 + 4H2O→ 2 NO2

-
+ 4H3O

+
 + 2H2O + Energi 

Steg 2:  2NO2
-
 + O2 → 2NO3

-
 + Energi 

(Wiqvist, W. 2000) 

Vid nitrifikationen kan det uppstå problem med syrebrist. Detta är vanligt om det inte finns 

mycket lättoxiderat organisktmaterial som konkurerar om syret. Men lakvattnet brukar 

innehålla låga halter av lättnedbrytbart organiskt material, så nitrifikationen borde inte störas 

av syrebrist. Den optimala temperaturen för nitrifikation ligger mellan 25-35˚
 
C och pH bör 

vara 7-8,6. Lakvattnet innehåller höga halter av ammoniumjoner som dessutom har en toxisk 

inverkan på mikroorganismer. Toxiciteten är beroende av ammoniak som är vattenlösligt vid 

jämvikt mellan ammonium och ammoniak och jämvikten är pH-beroende.(Wiqvist, W. 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, P. O. 2005.). För att uppnå full denitrifikation och låga 

kvävehalter krävs det en extern kolkälla (IVL Svenska Miljöinstitutet AB. 2007). 

Denitrifikationen sker enligt: 

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

-
  

kolkälla: Metanol (Kadlec & Wallace, 2008.) 

Teoretiskt sker inte denitrifikation i våtmarker 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 & Knights, 1996.). 

Denitrifikation är temperaturberoende och sker bäst i samma temperaturintervall som 

nitrifikationen, 25-35˚ C. Optimalt pH är 6-8 (Wiqvist, W. 2000). 

Satsvis behandling av vattnet har visat sig kunna effektivisera reningen av kväve (Mehrdadi, 

m.fl., 2009). Genom att biofilmen utsätts för syre vid dränering startar nitrifikation av 

ammonium. Nitratjonerna som bildas denitrifieras i omgivande vatten under nästa 

påfyllningsfas (fourth generation wetland). 

3.2.3  BOD5/COD 

För att mäta halten organiskt material i vatten används oftast Biological Oxygen Demand 

(BOD), som är ett mått på hur mycket syre mikroorganismerna konsumerar när de bryter ner 

det organiska materialet. Testet utförs normalt under fem dagar. BOD5 anges i mg/l (Kadlec 

& Knights, 1996.). 
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Chemical Oxygen Demand (COD) är ett annat mått för att bestämma syrekonsumtionen vid 

nedbrytning av organiskt material. Här används ett starkare oxidationsmedel, ofta 

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, W. 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, C., m.fl. 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 

& Wallace, 2008.). Studier har visat att satsvis behandling av lakvattnet effektivisera 

reduktionen av BOD5 i en våtmark (Mehrdadi, m.fl., 2009). Typisk non-zero-background-

COD är 10-100 mg/l (Kadlec & 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 är i ett kortsiktigt försök svårt (Kadlec & Knights, 1996.). 

3.2.4  pH 

PH är den negativa logaritmen av vätejonkoncentrationen (Bydén, m.fl., 2003). En våtmarks 

kemiska egenskaper är starkt beroende av pH. Bakterier arbetare bättre inom vissa specifika 

pH intervall och många förekommer inte alls utanför intervallet 4,0 – 9,5. Vid neutralt eller 

högre pH omvandlas ammonium till ammoniak (Kadlec & Knights, 1996.). Därmed påverkar 

pH ammoniaks toxicitet (Wiqvist, W. 2000). Många våtmarker har visat stark buffertförmåga 

mot pH fluktuationer (Kadlec & Knights, 1996, s. 313). PH kan vara väldigt varierande i en 

våtmark med satsvis behandling. När vatten tillkommer sänks pH till en början, genom 

organismernas nedbrytning av organiska ämnen frigör koldioxid till vattnet. Efter en tid 

neutraliseras i regel pH till ca 6,7 – 7,2 (Kadlec & Knights, 1996.). 
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3.2.5  Konduktivitet 

Konduktivitet är ett mått på vattnets elektriska ledningsförmåga. SI enheten för konduktivitet 

Siemens/meter och anges [S/m]. Måttet på konduktivitet är starkt beroende på lösta jonhalter i 

vattnet, då dessa har bra ledningsförmåga. Konduktiviteten ökar med en ökad 

jonkoncentration. Typiska konduktivitetsvärden för vatten är följande: Dricksvatten 0,005- 

0,05 S/m och saltvatten 5 S/m (Lenntech Water treatment & purification Holding B.V, 2009). 

3.3  Vegetationens betydelse  

Vegetationen betydelse i en rotzonsanläggning är särskilt viktigt för kemisk omvandling av 

föroreningar (Kadlec & Knights, 1996.). Växterna påverkar framförallt den övre 

substratbädden, då rotsystemet bara når ner till ett djup på ca 30 cm (Kadlec & Wallace, 

2008). Biofilm bildas på växternas rhizomer, rötter och övriga växtdelar. Biofilmen ger 

våtmarken en bra pH buffert mot inkommande basiskt vatten (Kadlec & Knights, 1996)  

Genom växternas respirationskanaler transporteras syre ner till rotsystemen (Kadlec & 

Wallace, 2008). Detta drivs genom diffusion och med högt eller lågt tryck, beroende på 

växtart (Stottmeister, U. m.fl., 2003). Längs rötterna diffunderar syremolekyler ut. Studier har 

visat att 0,02 g O2/m
2
/d syre frigörs till rotsystemen, syremängden som transporteras genom 

plantan är nästan lika stor som växtens respiration. 

Detta ökar marginellt syrehalten i vattnet (Kadlec & 

Knights, 1996.). Zonen närmast rötterna blir en 

aerob zon, där nitrifikationen kan ske. Den kvävgas, 

koldioxid och metangas som bildas i den anaeroba 

zonen leds upp via växternas rötter, Figur 3.1. visar 

detta (Kadlec & Wallace, 2008). Lättnedbrytbart 

organisktmaterial tillförs till våtmarken genom döda 

växtdelar, produkter som växten utsöndrar, 

organiskt material från epifyter som lever på 

biomassan. Detta bidrar till en extern kolkälla vid 

denitrifikationsteget (Weisner, S., m.fl. 1994). Detta 

generar till en högre mängd mikroorganismer vid 

rotsystemen än vid övriga delar av våtmarken (Kadlec 

& Knights, 1996.). Denitrifikationen sker i högre 

omfattning under natten, växternas fotosyntes 

avstannar. Syrebrist uppstår i våtmarken genom att 

växterna förbrukar syret i sin närmiljö när mörkerreaktionen sker (Harrström, J., 2005). 

Figur 3.1 visar vegetationens 

gastranspiration med den 

aeroba miljön utanför 

rotsystemet 
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Typha plantan kräver hög vattentillgång, då växten har en begränsad möjlighet att kunna 

stänga klyvöppningarna, i och med det ökar vattenavdunstning (Kantawanichkul, S. m.fl. 

2008). Detta ökar den totala evapotranspirationen i en våtmark (Kadlec & Knights, 1996.). 

Förekomsten och tillväxten av rötter kan både öka och sänka hydrauliska konduktiviteter i 

substratet, beroende på substrat storleken. Större effekter under en längre tid 

(Kantawanichkul, S. m.fl. 2008). 

Vid växtens uppbyggnad av biomassa används kväveföreningar (Kogan, M. 2008). Detta sker 

under vegetationens växtperioder som går i bestämda intervall (Kadlec & Wallace, 2008). När 

dessa intervallen inträffar är beroende av klimatet och det genetiska arvet i plantan. Under ett 

år i varmare klimat kan det uppstå 3,5–10 växtintervaller (Kadlec & Knights, 1996.). 

Vegetationen betydelse är därför säsongsbetonad (Kadlec & Wallace, 2008). Under en kortare 

tidsperiod kan detta ha hög betydelse vid kvävereduktionen (Kadlec, R. H., 1989. s. 38). Men 

under en längre tid är betydelsen av detta mindre då växten tillför kväveföreningar genom 

sönderfall av växten, döda växtdelar och slaggprodukter från växtcellerna (Kadlec & Knights, 

1996). För att öka kvävereduktionen kan vegetationen skördas när kväveinnehållet i 

biomassan är maximalt (Kogan, M. 2008).  

I en rotzonsanläggning kan många olika typer av substrat och storlekar användas. Men man 

bör anpassa substratet till växterna, så de lättare kan utveckla sina rotsystem. För stor 

substratstorlek kan leda till växtdöd, genom näringsbrist (Kadlec & Knights, 1996). Om ett 

för fint substrat väljs i en rotzonsanläggning finns det en överhängande risk för igensättning, 

då fasta partiklar i lakvattnet fastnar. Igensättning bero på för stor tillväxt av biofilm på 

substratet och vegetationen, kemiska utfällningar i våtmarken samt rester från eventuella 

växter (Pedescoll, A., m.fl., 2009).  

Typha har en förmåga att överleva höga metall- och saltkoncentrationer (Stottmeister, U. 

m.fl., 2003). Det är viktigt att växten inte är stressad av sin miljö. Detta påverkar reducerandet 

av föroreningar. Eftersträvsamt är en planta med god tillväxt och nya skott (Kantawanichkul, 

S. m.fl. 2008). 

3.4  En deponis olika faser 

Föroreningsinnehållet i lakvattnet beror på avfallets sammansättning och vilken fas som 

deponin befinner sig i (Wiqvist, W. 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, W. 2000). 
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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, W. 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, W. 2000). 

Sista steget i en deponi är humusbildande fasen. Den har ingen tidsbestämd 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, W. 2000). Alla faser pågår samtidigt i en 

aktiv deponi i och med att nytt material tillkommer (IVL Svenska Miljöinstitutet AB. 2007). 

3.5  Den specifika deponins egenskaper 

Deponin i Lajeado – RS är belägen 10 km från Lajeado centrum. Den är ca 15 000 m
2
 till ytan 

och beräknas vara fylld år 2011. Lakvattenflödet är i genomsnitt 0,5 – 1,0 m
3
/h som ger 12 - 

24 m
3
/d (Schneider, S. B. 2010). 

3.5.1  Materialsammansättning 

Det deponerade materialet består av fast kommunalt avfall. Deponin tar emot 42 ton 

hushållsavfall 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, S. B. 2010). 

3.5.2  Utformning 

Marken under deponin består till mer än 70 % av rödbrun lera och har låg andel av sand och 

grus. 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 avlutad deponi med täckskikt på vilken 

lakvattenreningen är byggd (Schneider, S. B. 2010). 
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Figur 3.1. Visar utloppet till recipient 

efter den befintliga lakvattenreningen. 

3.5.3  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.  

Figur 3.1. Den befintliga reningen med, från ovan, Från vänster bild 1: utjämningsmagasin, 

Bild 2: syresättningsbassäng och Bild 3 sedimentering  

Befintlig rening 

Den befintliga lakvattenreningen består av ett utjämningsmagasin, en syresättningsbassäng 

samt en sedimentering, dessa finns i figur 3.1. Utjämningsmagasinet har en uppmätt yta på ca 

880 m
2
. Magasinets botten och väggar utgörs av en 

gummiduk. Från utjämningsmagasinet pumpas 

vattnet till syresättningen. Syresättningsbassängen 

är uppmätt till 31 m i diameter och har två ytluftare. 

Dessa visas i bilaga 1 figur 3. Efter syresättningen 

finns en mindre sedimentering. Den är uppmätt till 

2,5 m i diameter. Efter behandling rinner vattnet ut 

i recipienten, detta visas i Figur 3.1., Tabell 3.1 

anger hur väl den befintliga reningen fungerar. 
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Tabell 3.1. Visar 

lakvattnets 

sammansättning innan 

och efter befintlig 

rening. 

 

 

 

 

Lagkrav i Rio Grande Do Sul 

Lagkraven i Rio Grande Do Sul, lagnummer 128/2006, anges i tabell 3.2. 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 3.2. Anger lagkraven för 

utsläpp av BOD5 och COD i lakvatten, 

i Rio Grande Do Sul. Lagkraven är 

beroende av flödet. (lagnummer 

128/2006) 

Anmärkning: lakvattensflöde från sanitario de Lajeado – RS. Ligger på 12- 24 m
3
/d. * 

lagkravet anger att TKN inte får överstiga 20 mg/l vid ett flöde på 0-100 m
3
/d.   

4  Metod 

4.1  Lokalisering 

Arbetet utfördes på plats i Lajeado, Brasilien, i anslutning till den aktuella deponins 

lakvattenrening. Lakvattnet som tillfördes våtmarkerna togs efter sedimenteringen. 

  

Parameter Innan rening Efter rening 

pH (vid 25˚C) 8,1 7,0 

Konduktivitet 12,0 S/m 4,5 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 

BOD/COD Kvot 0,24 0,19 

Flöde BOD5 mg/l COD mg/l TKN mg/l 

0-20 m
3
/d 180 400  

20-100 m
3
/d 150 360 20* 
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Tabell 4.1. Visar förutsättningar för de åtta karen. 

Upplägget är en tredimensionell matris där varje kars 

förutsättningar blir unika 

4.2  Konstruktion 

Åtta våtmarker, med olika förutsättningar, byggdes upp i plasttunnor, enligt tabell 4.1. 

Tunnorna kapades strax över mitten, enligt figur 4.1. Hela anläggningen visas i figur 1, 2och 3 

i bilaga 2. 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. 

 

4.2.1  Substrat och växter 

Det användes två olika substrat, en 

sand med storleken 0 – 3 mm och Grus 

med storleken 10 – 20 mm, figur 1 och 

2 i Bilaga 1 visar en bild på de två 

olika substraten. Varje kar innehöll 

cirka 150 liter substrat med djupet 350-

400 mm. Sandsubstratet kunde inte 

fyllas upp med 50 liter, då dessa bara 

rymmer ca 30 l och kunde inte dräneras 

helt under den tiden vi befann oss på 

plats. Därför kunde bara runt 25 liter 

lakvatten tillföras i våtmarken. 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. 

 

Kar Nr Substrat Vegetation 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 

Figur 4.1. Visar våtmarkernas 

konstruktion. Tunnan har längden 

950 mm, diametern 600 mm och 

höjden 400 mm. Volymen är cirka 

150 liter 
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4.2.2  Kontinuerligt flöde 

Fyra våtmarker matades med lakvatten från en 200 liters tunna. Under tunnan 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 i lakvattnet. 

200 liters tunnan upphöjdes på en träkonstruktion med höjden 1100 mm. Tunnan hade upptill 

ett löstagbart lock som möjliggjorde en manuell påfyllning av lakvatten samtidigt som det 

förhindrade en eventuell avdunstning och nederbörd. För att förhindra undertryck i tunnan 

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 4.2. Det lilla röret var 

placerat i jämnhöjd med den tänkta vattennivån i 

våtmarken. Röret ledde ut vattnet till 

uppsamlingstank med volymen 50 liter.  

4.2.3  Batch flow 

Batch-systemens utlopp var placerat undertill enligt figur 4.3, vid karets lägsta punkt, för att 

möjliggöra tömning. Karen placerades på en träkonstruktion med höjden 400 mm, för att 

underlätta åtkomst av utloppen. Våtmarkerna fylldes manuellt med 50 liter lakvatten. 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 4.2 visar det perforerade röret 

med utloppet i våtmarkerna. 
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Figur 4.3. Batch flow-systemen 

med utlopp undertill och 

bräddutlopp upptill. 

 

4.3  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 krävs cirka 2,5 liter prov.  

4.4  Analysmetoder 

Mätning av pH och konduktivitet skedde i ett 

laboratorium på Univates med pH-meter och 

konduktivitetsmätare. Dessa analyser utfördes på 

egenhand och med assistans. Övriga analyser skedde 

på Unianálises, ett privat laboratorium beläget på 

Univates. Dessa analyser utfördes av utbildade 

kemister. 

4.4.1  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, L, S., m.fl. 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, L, S., m.fl. 1998) 

4.4.2  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, L, S., m.fl. 1998) 
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4.4.3  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, L, S., m.fl. 1998) 

5  Resultat 

Resultaten redovisas här i tabellform. Alla resultat finns också i Bilaga 3. Tabell 1 i Bilaga 4 

visar förutsättningarna för de åtta våtmarkerna med avseende på substrat, växter och flöde. 

Sammanlagt ska nio prover redovisas per vecka, åtta utgående prover och ett ingående. Det 

ingående provet är alltid från föregående vecka. Fullständiga värden för medeltemperatur och 

medelnederbörd finns i Bilaga 5. Provtagnings tillfällen skedde varje vecka på onsdagen och 

uppehållstiden i våtmarken var sju dagar. Förutom vecka 16 tömdes våtmarkerna på torsdagen 

och uppehållstiden blev åtta dagar. Vecka 17 tömdes våtmarkerna på onsdagen och 

uppehållstiden blev sex dagar. Batch systemen tömdes på så mycket vätska som var möjligt 

under den tiden vi befann oss på plats och fylldes därefter upp igen. Procent talet talar om hur 

stor den procentuella förändringen är. 

5.1  Första provtillfället – Vecka 15 

Den 14 april kunde tre utgående prover tas till analys. Nederbörden låg på 0,2 mm/dag denna 

vecka och genomsnittliga dygnsmedel temperaturen under veckan låg på 19,5
o C. Resultaten 

från vecka 15 redovisas i tabell 5.1. Färgen på lakvattnet förändrades synbart, se figur 5.1. 
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Tabell 5.1. Resultaten från första provtillfället, 14 april. Proverna för input är från 7 april då 

våtmarkerna fylldes upp. ND innebär non-detekted. 

14 april BOD5 mg/l COD mg/l TKN mg/l pH Konduktivitet S/m BOD/COD 

Input (7/4) 97 494 12,3 7 4,5 0,2 

Våtmark 1 171 (+76 %) 456 (-8 %) 5,6 (-54,5 %) 7,5 4,7 0,38 

Våtmark 2 241(+148 %) 469 (-5 %) ND 7,9 4,6 0,51 

Våtmark 3 84 (-13,5 %) 168 (-66 %) ND 6,9 3,7 0,5 

Resultatet från första provtillfället, visar att våtmark 2 har de högsta halterna av BOD5, COD 

och TKN. Både Våtmark 1 och 2 visar förhöjda värden av BOD5, men COD halten minskas 

något. I våtmark 3 visar resultatet att BOD5, COD och TKN halterna reduceras. PH ligger på 

en stabil nivå i samtliga våtmarkerna. TKN halterna reduceras i samtliga våtmarker, allra bäst 

i våtmark 3 där inget TKN kunde detekteras. Konduktiviteten ligger på ungefär samma nivå 

för input som output vattnet i våtmark 1 och 2. Våtmark 3 har konduktiviteten sjunkit något. 

Våtmark 4 kunde bara tappas på ett par deciliter och ingen provtagning kunde ske. 

 

Figur 5.1. Visar tydlig färgskillnad efter behandling. Från höger: våtmark 1, våtmark 2, 

våtmark 3, input från 14/4. 
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5.2  Andra provtillfället – Vecka 16 

Den 22 april kunde fyra utgående prover tas till analys. Resultaten från vecka 16 redovisas i 

tabell 5.2. Denna vecka låg nederbörden på 5,2 mm/dag och genomsnittliga dygnsmedel 

temperaturen låg på 21,7
o
 C.  

Tabell 5.2. Resultaten från andra provtillfället, 22 april. Proverna för input är från 14 april 

då våtmarkerna fylldes upp på nytt. ND innebär non-detekted  

22 april BOD5 mg/l COD mg/l TKN mg/l PH Konduktivitet 

S/m 

BOD/COD 

kvot 

Input (22/4) 203 474 6,7 7,7 5 0,43 

Våtmark 1 231 (+14 %) 426 (-10 %) 5,6 (-16,5 %) 7,8 4,5 0,54 

Våtmark 2 153 (-24,5 %) 354 (-25,5 %) 5 (-25,5 %) 8,2 3,6 0,43 

Våtmark 3 38 (-81 %) 82 (-83 %) ND 7,3 2,4 0,46 

Våtmark 4 43 (-79 %) 116 (-75,5 %) ND 7,1 2,9 0,37 

Resultatet från andra provtillfället visar, Våtmark 3 har lägsta halterna av BOD5, COD och 

TKN. Våtmark 1 har förhöjda BOD5 halter, något reducerande på COD och TKN halterna. 

Våtmark 2 och 4 har reducerat halterna av BOD5, COD och TKN. PH ligger på en stabil nivå 

i samtliga våtmarker. Konduktivitet har sjunkit i samtliga våtmarkerna, något högre 

konduktivitet i våtmarkerna med växter än utan.  

5.3  Tredje provtillfället – Vecka 17 

Den 28 april kunde sju utgående prover tas till analys resultaten för vecka 17 redovisas i tabell 

5.3. Denna vecka låg nederbörden på 14,2 mm/dag och genomsnittliga dygnsmedel 

temperaturen under veckan låg på 18,0
o
 C. Färgen på lakvattnet förändrades synbart, se figur 

5.2. 

  



Linus Lindh 871031-7473 

Sektionen för ekonomi och teknik.   

Högskolan i Halmstad 

16 

 

Tabell 5.3. Resultaten från tredje provtillfället, 28 april. Proverna för input är från 22 april 

då våtmarkerna fylldes upp på nytt. ND innebär non-detekted och NS innebär non-sample. 

 

 

 

28 april BOD5 mg/l COD mg/l TKN mg/l PH Konduktivitet 

S/m 

BOD/COD 

kvot 

Input (22/4) 200 521 10,4 7,9 4,5 0,38 

Våtmark 1 92 (-54 %) 290 (-44 %) 5,7 (-45 %) 7,7 2,8 0,31 

Våtmark 2 88 (-56 %) 294 (-43,5 %) ND 8,4 2,6 0,30 

Våtmark 3 37 (-81,5 %) 124 (-76 %) ND 7,3 1,9 0,30 

Våtmark 4 83 (-58,5 %) 172 (-67 %) ND 7,1 2,3 0,48 

Våtmark 5 NS NS NS NS NS NS 

Våtmark 6 133 (-33,5 %) 390 (-25 %) ND 7,2 3,9 0,34 

Våtmark 7 68 (-66 %) 130 (-75 %) ND 7,8 1,2 0,52 

Våtmark 8 165 (-17,5 %) 366(-30 %) ND 7,7 3,8 0,45 

Resultatet från tredje provtillfället visar: 

Samtliga våtmarker visar att halterna av BOD5, COD och TKN har minskat. Våtmark 3 och 7 

visar bra värden på BOD5 och COD. Enbart våtmark 1 som visar högre halt än 5 mg/l av 

TKN. Både Våtmark 3 och 4 fanns inget TKN att detektera. PH ligger på en stabilnivå i 

samtliga våtmarkerna. Konduktivitet minskar i samtliga systemen, särskilt i våtmark 7.  

 

Figur 5.2. Visar tydlig färgskillnad efter behandling. Från vänster: input 28/4, våtmark 1, 

våtmark 2, våtmark 3, våtmark 4, våtmark 6, våtmark 7, våtmark 8. 
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Tabell 5.4. Resultaten från fjärde provtillfället, 5 maj. Proverna för input är från 28 april då 

våtmarkerna fylldes upp på nytt. ND innebär non-detekted och NS innebär non-sample.  

 

5.4  Fjärde provtillfället – Vecka 18 

Den 5 maj kunde sju utgående prover tas till analys, resultaten för vecka 18 redovisas i tabell 

5.4. Denna vecka låg nederbörden på i genomsnitt 0,9 mm/dag och genomsnittliga 

dygnsmedel temperaturen låg på 16,9
o
 C. Färgen på lakvattnet förändrades synbart, se figur 

5.3. 

 

Resultatet från fjärde provtillfället visar: 

I samtliga våtmarker minskas halterna av BOD5, COD och TKN, pH ligger på en stabilnivå. 

Våtmark 4 har lägst halter av BOD5 och COD. Både våtmark 3 och 4 kunde inte något TKN 

detekteras. Högst värden hade våtmark 1. 

5 maj  BOD5 mg/l COD mg/l TKN mg/l PH Konduktivitet 

S/m 

BOD/COD 

Kvot 

Input (28/4) 251 659 24,5 7,7 4,9 0,38 

Våtmark 1 186(-26 %)  565(-14,5 %) 13,2(-46 %)  7,3  5,3  0,33 

Våtmark 2 180(-28,5 %)  549(-17 %) 12,3(-50 %)  7,8  5,1 0,33 

Våtmark 3 87(-65,5 %)  227(-65,5 %) ND  6,9  4,1  0,38 

Våtmark 4 62(-75,5 %)  186(-72 %) ND  7,5  3,6  0,33 

Våtmark 5 NS NS NS NS NS - 

Våtmark 6 116(-54 %)  364(-45 %) 5,9(-76 %)  7,4  4,2  0,32 

Våtmark 7 170(-32,5 %)  488(-26 %) 7,8(-68 %)  8,1  4,8  0,35 

Våtmark 8 132(-47,5 %)  406(-38,5 %) 7,8(-68 %)  7,9  4,9  0,33 
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Figur 5.3. Visar tydlig färgskillnad efter behandling. Från vänster:, våtmark 1, våtmark 2, 

våtmark 3, våtmark 4, våtmark 6, våtmark 7, våtmark 8. 

6  Diskussion 

Man måste belysa att temperaturmätningen sker i skugga och våtmarkerna står ute på fält utan 

något skydd. Till viss del skuggas våtmarkerna med kontinuerliga flödet av 200L 

lakvattentanken. Detta gör det svårt att exakt veta hur hög temperaturen var i våtmarken och 

bedöma om temperaturen är idealiskt för nitrifikationen och denitrifikationen. Enligt Wiqvist, 

W. 2000 skall den idealiska temperaturen för nitrifikationen och denitrifikationen ligga runt 

25-35 grader. För att få en uppskattning på hur mycket vatten som avdunstar genom 

evapotranspiration är soltimmarna en viktig parameter, detta är inget vi har någon data på. 

Något som påverkar är att våtmarkerna 3, 4, 5 och 6 med sandsubstrat inte kunde fyllas med 

50L utan bara 25 L lakvatten. Vattenhållande volymen i våtmarkerna blev mindre för att 

utrymmet mellan sanden är mindre, samt att sanden i våtmark 3 och 4 aldrig dränerades ut 

ordentligt på grund av tidspress. Substratarean per liter vatten är mycket högre i våtmarkerna 

med sandsubstratet än vid våtmarkerna med grus. 

Det kontinuerliga flödet har flera felkällor bl.a. svårigheten att reglera flödet till 10 ml per 

minut. Våtmark 5 med sand substrat och Typha med kontinuerligt flöde uteblev i denna 

rapport, p.g.a. inget lakvatten gick in i våtmarken. Detta ledde till att 200 L lakvatten 

fördelades på 3 våtmarker istället för 4. Flödet blev ca 65 L per vecka istället för det 

beräknade 50 L. Detta är konstaterat genom att 200 L lakvatten tanken var tom vid 

provtillfället. Det var även svårt att ställa in flödet så att det droppade lika mkt per minut ut i 

alla våtmarkerna. Detta ledde till olika uppehållstid och volym. Därav svårt att verkligen 

säkerställa betydelsen av vegetationen och reduktionen av halterna av BOD5 och COD och 
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TKN i våtmark 8. Vecka 15 och 16 uteblev resultat från det kontinuerliga flödet eftersom det 

inte gick in något lakvatten i våtmarkerna. 

Vecka 15: lite nederbörd och genomsnittliga dygnsmedel temperatur låg runt 20 grader. Detta 

resulterade i hög evapotranspiration och en bra temperatur för nitrifikationen. Därav kunde 

våtmark 4 bara tömmas på ca 20 ml vätska och ingen analys utfördes. 

En orsak till högre halter av BOD5 på lakvattnet ut i Våtmark 1 och 2 kan samspela med en 

hög evapotranspiration, koncentrationen av BOD5 blir högre. Transpirationen hos växterna 

kan ha påverkat den högre uppmätta konduktivitet i våtmark 1 i jämförelse med våtmark 2. 

Resultatet visar att värdena av BOD5, COD och även BOD/COD kvoten är lägre i våtmark 1 

än i jämförelse med Våtmark 2. Detta kan bevisa att vegetationen påverkar reduceringen av 

BOD5 och COD genom som Kadlec & Knight, 1996 skriver att växtens respiration syresätter 

av rotsystemet. En lägre BOD/COD kvot kan tyda på att vegetationen gynnar denitrifikation 

genom vegetationens mörkerreaktion (Harrström, J., 2005). En högre halt av TKN i våtmark 1 

än i våtmark 2 kan både bero på transpiration och nedbrytning av döda växtdelar som frigör 

kväveföreningar. Men om detta skulle vara fallet så skulle högre halter av lättnedbrytbara 

organiskt material i lakvattnet, som nu inte är fallet. Men detta kan också vara ett tecken på att 

denitrifikationsteget fungerar väldigt bra. Men en viktig faktor är att biofilmen inte hade 

hunnit stabilisera sig ordentligt i våtmarkerna. 

Vecka 16 började veckan med lite nederbörd i början av veckan, men kraftig nederbörd sista 

dagarna. Temperaturen växlade i veckan men generellt högre genomsnitts dygnsmedel 

temperatur än veckan innan. Vecka 16 var uppehållstiden på lakvattnet i våtmarkerna en dag 

längre än beräknad, p.g.a. problem med transport till våtmarkerna. Detta bidrog till ytterligare 

tid för mikroorganismerna att arbeta, vilken betydelse detta har är osäkert. Resultatet visar 

dåliga värden och även i jämförelse med andra veckor. Våtmark 1 hade högre halter av BOD5 

ut än in, även BOD/COD kvoten var också högre ut än in. COD och TKN hade minskat något 

in jämförelse med input, Men högre halter än jämförelse våtmark 2. Det var stor skillnad 

mellan våtmark 1 och 2, och det var hög nederbörd i slutet av veckan. Detta kan tyda på att 

det var högre mängd död biomassa i våtmark 1, särskilt tyder BOD/COD kvoten på detta. Mer 

biologiskt material som bryts ner av syreförbrukande organismer, detta förklarar högre BOD 

och TKN halter. Våtmark 4 hade högre halter av BOD5 och COD än i våtmark 3, men ganska 

liten procentuell skillnad. Detta kan bero på växtens transpiration och detta kan också förklara 

högre konduktivitet. Våtmark 4 hade lägre BOD/COD kvot än våtmark 3, kan tyda på att 

denitrifikationen sker bättre än i våtmark 3 genom som Harrström, J., 2005 skriver i sin 

rapport att denitrifikationen gynnas av vegetationens mörkerreaktion. 

Vecka 17 var det hög nederbörd under hela veckan och genomsnitts dygnsmedel temperaturen 

var 18 grader något lägre än de tidigare veckorna. Vecka 17 blev uppehållstiden för lakvattnet 

i våtmarkerna bara 6 dagar, detta gav mindre tid för bakterierna att arbeta. Våtmark 8 visar 
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Figur 6.1 visar våtmark 

4, sand och typha. Med 

nya Typha skott. 

dålig reducering av samtliga parametrarna, men det var svårt att styra flödet och volymen in i 

våtmark 8 kan vara högre än i våtmark 7 och därav den stora skillnaden. BOD5, COD och 

TKN halterna var låga i samtliga våtmarkerna med batch flöde kan bevisas genom den höga 

nederbörden och att en stabil biofilm har kunnat etableras bättre. Ingen större skillnad syns 

mellan våtmark 1 och 2 i BOD5 och COD halterna. Men kvoten är något högre i våtmark 1 än 

våtmark 2 detta tyder på högre extern kollkälla, också en förklaring till högre TKN halter. 

Den största skillnaden kan vi se mellan våtmark 3 och 4. Våtmark 4 har högre halter av BOD5, 

COD och även kvoten är större, svårt att säga om detta är en ren tillfällighet att skillnaden är 

så stor. 

Vecka 18 var det hög nederbörd början av uppehållstiden och låg resten av tiden. Genomsnitts 

dygnsmedel temperaturen låg på 17 grader och är lägre än de andra veckorna. Temperaturen 

har inte påverkat TKN reduktionen i våtmark 1 då procent mässigt så ligger det på samma 

nivå. De högre värdena i våtmark 1 med vegetation, grus substrat jämförelse med våtmark 2 

utan vegetation kan förklaras på samma sätt som övriga veckorna. Men att våtmark 4 hade 

lägre värden än våtmark 3 är väldigt intressant. Jag såg en tydlig skillnad på volymen vätska 

som kunde dräneras ut mellan våtmark 3 och 4. Våtmark 4 kunde bara tömmas på lite över 2 

L. Ett tydligt tecken på att det är högre evapotranspiration i våtmarken 4 med vegetation. De 

låga halterna av BOD5 och COD i våtmark 4 kan bero på att vegetationen har börjat 

acklimatisera sig och detta ger bra effekt på våtmarken. Även 

våtmark 8 visar lägre halter av BOD5, COD och TKN än 

våtmark 7, detta kan vara en ren tillfällighet. Det skulle vara 

intressant och se om det i fortsättningen är lägre halter av 

BOD5, COD och TKN i våtmark 4 och 8 än våtmark 3 och 7. 

Färgen är ett betydande problem vid den befintliga reningen, då 

detta inte uppfyller de uppsatta lagkraven i Rio Grande Do Sul 

som ni såg i tabell 3.2. enligt (Conselho Estudal do Meio 

Ambiente, 2006) . Som ni ser i resultatet i Figur 6.1, 6.2 och 

6.3. Så visar detta att färgen reduceras väldigt bra i jämförelse 

med input vattnet. Detta kan bero på det organiska materialet i 

lakvattnet då de finns ett samband mellan BOD5 och COD 

reduktionen och färgen på output vattnet. 

Det kan finnas ett samband mellan kvävereduktionen och antal 

Typha plantor. Vi planterade 12 fullvuxna plantor i fyra av 

våtmarkerna. Våtmark 5 kan vi stryka för jag har inte fått något 

resultat i den våtmarken. I våtmark 1 med grus substrat, Typha och batch flow, dog 6 plantor 

men 5 nya skott sammanlagt 11 plantor i våtmarken. I våtmark 4 med sand substrat, Typha 

och batch flow, dog 1 planta och 9 nya skott kom upp sammanlagt 20 Typha plantor i 
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våtmarken. våtmark 8 med grus substrat, Typha och kontinuerligt flöde, dog 1 planta och 8 

nya skott kom upp sammanlagt 19 Typha plantor i våtmarken. Hur de nya skotten kommer 

fram syns i figur 6.1.  

I och med att de var så många plantor som dog i Våtmark 1 så tillfördes mer enligt Kadlec & 

Knights, 1996 lättnedbrytbart ämne och kväveföreningar. Detta ledde till att sammanlagt 

behövdes mer syre vid nedbrytningen. Samtidigt som färre växtplantor kunde utsöndra syre 

via rotsystemen genom växternas respiration (Kadlec & Knights, 1996). Därför fick jag högre 

halter av BOD5 och TKN i jämförelse med Våtmark 2. Detta bevisar även Kantawanichkul, S. 

m.fl. 2008 i sin rapport där de skriver att vegetationen ökar evapotranspirationen och ökar 

koncentrationer av COD. De skriver även att syremängden är högre i våtmarker med 

vegetation än utan. Variationen i antal växtplantor mellan veckorna, då vegetationen inte 

hunnit stabilisera sig i våtmark 1. Kan bevisa de lägre halterna av BOD5 i våtmark 1 vissa 

veckor i jämförelse med våtmark 2.  

Reducering av TKN var svårt att jämföra mellan våtmarker 3 och 4 då den lägsta detektions 

nivå låg på 5,0 mg/l. Då de uppmätta halterna i våtmarkerna 3 och 4 låg under denna gräns. 

Det skulle därför vara nödvändigt att ha en lägre detektionsgräns för att se skillnaden mellan 

vårmarkerna. 

TKN är bara ett mått på hur bra första steget nitrifikationen har skett. Detta ger mig svårt att 

bevisa hur bra denitrifikationsteget har skett (Kadlec & Knights, 1996). Men Kantawanichkul, 

S. m.fl. 2008 skriver att det är högre kvävereduktion i våtmarker med vegetation. Jag kan inte 

dra den parallellen i denna rapport. Det skulle därför varit intressant att analysera med 

metoden total-kväve för att få värden på hur mycket kväve som har reduceras (Kadlec & 

Knights, 1996). Input vattnet hade en låg BOD5/COD kvot så betyder detta att lakvattnet har 

en liten mängd av lättnedbrytbart organiskt material. Då vegetationen bidrar till lättnedbrytbar 

organiskt material, så rent teoretiskt så skulle mer kväveföreningar brytas ner i en våtmark 

med vegetation än en våtmark med vegetation. 

PH mätningen har visat sig vara lägre med växter än utan, detta kan bero på att högre aktivitet 

hos mikroorganismer i våtmarker med vegetation. Detta bevisar Kantawanichkul, S. m.fl. 

2008 i sin rapport där de har uppmätt fler mikroorganismer i våtmarker med vegetation i 

jämförelse med våtmarker utan. Då mikroorganismerna producera CO2 genom i nedbrytning 

av organiskt material och kväveföreningar. CO2 löser ut sig i vattnet och sänker pH (Kadlec & 

Knights, 1996.). I och med att växterna tar upp CO2 genom dess gastransport (Kadlec & 

Knights, 1996.), så skulle detta motverkar lägre pH. Rent teoretiskt så borde högre halter av 

kväveföreningar och BOD5 reduceras. 
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PH har visat sig vara ungefär mellan 7-8,6 i samtliga våtmarker som bevisar att pH 

förhållandet i våtmarkerna var bra för nitrifikationen och denitrifikationen(Kadlec & Knights, 

1996.). 

Konduktiviteten visar sig generellt vara högre i våtmarker med vegetation förutom vecka 18 

för våtmark 4, detta kan förklaras med vegetationens transpiration. Då jonkoncentrationen blir 

högre i våtmarker med vegetation. 

Vissa värden överstiger myndigheternas uppsatta lagkrav, men då myndigheterna blundar för 

något höga värden av BOD5 och COD om reningen ändå är 90 % effektiv. 

I resultaten ser vi tydligt att våtmarkerna med sand hade högre procentuell förändring mellan 

input och output vattnet och detta kan bero på att större area för biofilmen per liter lakvatten 

därav de bra provresultaten. Skillnaden kan också bero på en stabilare biofilm. Inga av våra 

värden är i närheten av non-zero-background både för BOD och COD. 

Men det är svårt att vetenskapligt bevisa vegetationens betydelse, det skulle vara intressant 

och se om det är bara en tillfällighet med högre halter i våtmarker med vegetation än i 

våtmarker utan vegetation. Det behövs därför en längre tidsperiod för att kunna säkerställa 

detta.  

7  Slutsats 

Resultaten har visat att växterna inte har någon större inverkan på reningsgraden av BOD5, 

COD och TKN. PH ligger lägre i våtmarker med vegetation än utan växter. Vi har sett tydliga 

synbara tecken på en ökad evapotranspiration i våtmarker med vegetation, särskilt i våtmark 

4. Detta har resulterat i att högre koncentrationer av BOD5, COD och TKN i våtmarker med 

vegetation i jämförelse med våtmarker utan vegetation. Resultatet kan bero på att 

vegetationen inte riktigt hann växa till sig och utveckla ett stort rotsystem. Vegetationen hann 

helt enkelt inte acklimatisera sig till miljön i våtmarkerna, men det var på god väg. För att få 

ett bättre resultat och en mer signifikant skillnad mellan våtmarker med vegetation och utan 

vegetation skulle försöken ha pågått under en längre tid. Detta begränsades genom att mycket 

tid gick åt till uppbyggnad av våtmarkerna, sammanlagt 4 veckor. Problem med 

kommunikationen och flödet som inte fungerade som det skulle. Det behövs mer forskning 

och projekt under en längre period. 
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Bilaga  1 

 

 

 

 

Figur 2 visar storleken på grussubstratet, som användes 

i våtmark 1,2,7 och 8. 

Figur 1 Visar storleken på sandsubstratet, som användes 

i Våtmark 3,4,5 och 6  

Figur 3 visar ytluftare som syresätter 

lakvattnet. 
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Figur 1 visar 

alla 8 

våtmarkerna och 

hela 

anläggningen. 

Till vänster om 

bilden syns 

batchsystemen 

och till höger 

syns 

kontinuerliga 

flödet. 

Bilaga  2 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 visar 4 våtmarker med 

batchsystemen. Från vänster våtmark 

1 med grus och typha, våtmark 2 med 

grus, våtmark 3 sand och våtmark 4 

med sand och typha. 

Figur 3 visar 4 våtmarker med 

kontinuerligt flöde med 200L 

lakvattentanken. Till vänster syns 

våtmark 5 med sand och typha, 

bakom lakvattentanken syns 

våtmark 6 med sand, till höger 

syns våtmark 7 med grus, 

närmast i figuren syns våtmark 8 

med grus och typha  



Linus Lindh 871031-7473 

Sektionen för ekonomi och teknik.   

Högskolan i Halmstad 

27 

 

Bilaga  3 
ND = Non-Detected  

NS = No Sample  

 
Analysresultat 14/4 2010   

  

 

 BOD5 mg/l COD mg/l TKN mg/l PH Konduktivitet 

S/m 

BOD/COD 

Kvot 

Input (22/4) 97 494 12,3 7 4,5 0,2 

Våtmark 1 171 456 5,6 7,5 4,7 0,38 

Våtmark 2 214 469 ND 7,9 4,6 0,46 

Våtmark 3 84 168 ND 6,9 3,7 0,5 

Våtmark 4 NS NS NS NS NS - 

Våtmark 5 NS NS NS NS NS - 

Våtmark 6 NS NS NS NS NS - 

Våtmark 7 NS NS NS NS NS - 

Våtmark 8 NS NS NS NS NS - 

 

 
Vegetation 

 

utan vegetation 

 

 

Flöde/substrat grus Sand sand Grus 

 

Batch Kar 1 Kar 4 Kar 2 Kar 3 

 

kontinuerligt Kar 8 Kar 5 Kar 6 Kar 7 

 
Analysresultat 22/4 2010     

 

 

 BOD5 mg/l COD mg/l TKN mg/l PH Konduktivitet 

S/m 

BOD/COD 

Kvot 

Input (22/4) 203 474 6,7 7,7 5 0,43 

Våtmark 1 231 426 5,6 7,8 4,5 0,54 

Våtmark 2 153 354 5 8,2 3,6 0,43 

Våtmark 3 38 82 ND 7,3 2,4 0,46 

Våtmark 4 43 116 ND 7,1 2,9 0,37 

Våtmark 5 NS NS NS NS NS - 

Våtmark 6 NS NS NS NS NS - 

Våtmark 7 NS NS NS NS NS - 

Våtmark 8 NS NS NS NS NS - 
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Analysresultat 28/4 2010   

  

 

 BOD5 mg/l COD mg/l TKN mg/l PH Konduktivitet 

S/m 

BOD/COD 

Kvot 

Input (22/4) 200 521 10,4 7,9 4,5 0,38 

Våtmark 1 92 290 5,7 7,7 2,8 0,32 

Våtmark 2 88 294 <5,0 8,4 2,6 0,3 

Våtmark 3 37 124 ND 7,3 1,9 0,3 

Våtmark 4 83 172 ND 7,1 2,3 0,48 

Våtmark 5 NS NS NS NS NS - 

Våtmark 6 133 390 <5 7,2 3,9 0,34 

Våtmark 7 68 130 <5 7,8 1,2 0,52 

Våtmark 8 165 366 <5 7,7 3,8 0,45 

 

 

 
Vegetation 

 

utan vegetation 

 

 

Flöde/substrat grus Sand sand Grus 

 

Batch Kar 1 Kar 4 Kar 2 Kar 3 

 

kontinuerligt Kar 8 Kar 5 Kar 6 Kar 7 

 
Analysresultat 5/5 2010     

 

 

 BOD5 mg/l COD mg/l TKN mg/l PH Konduktivitet 

S/m 

BOD/COD 

Kvot 

Input (28/4) 251 659 24,5 7,7 4,9 0,38 

Våtmark 1 186 565 13,2 7,3 5,3 0,33 

Våtmark 2 180 549 12,3 7,8 5,1 0,33 

Våtmark 3 87 227 ND 6,9 4,1 0,38 

Våtmark 4 62 186 ND 7,5 3,6 0,33 

Våtmark 5 NS NS NS NS NS - 

Våtmark 6 116 364 5,9 7,4 4,2 0,32 

Våtmark 7 170 488 7,8 8,1 4,8 0,35 

Våtmark 8 132 406 7,8 7,9 4,9 0,33 
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Bilaga  4 

Tabell 1: Visar de olika förutsättningarna för de åtta karen avseende på substrat, biomassa 

och 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  5 
Tabellen visar genomsnitts temperatur och nederbörden för varje dag i april och majmånad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Centro de Informações 

Hidrometeorológicas – CIH – 

UNIVATES 

 

April 

Date Mean Temperature (°C) Rain (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 

14 24,1 0,0 

15 20,7 0,0 

16 18,3 0,0 

17 20,3 0,0 

18 24,5 0,0 

19 25,8 0,0 

20 20,4 21,6 

21 19,8 19,6 

22 19,5 29,5 

23 15,9 11,2 

24 17,2 0,0 

25 18,8 31,5 

26 19,2 13,2 

27 17,2 0,0 

28 15,1 0,3 

29 14,4 0,3 

30 16,0 0,3 

Maj 

Date Mean Temperature (°C) Rain (mm) 

1 0,3 17 

2 0 16,9 

3 0 19,1 

4 5,3 17,9 

5 0 18,8 


