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Sammanfattning	  	  
Detta examensarbete utförs på uppdrag av Kvibille mejeri som bedriver sin verksamhet i 

Halmstad kommun. Det kommunala minireningsverket i Kvibille, som hitintills har 

förbehandlat mejeriets processavloppsvatten, planeras att läggas ner i december år 2015. Av 

denna anledning ansågs det nödvändigt att utreda en för företaget ny reningsteknik. Efter en 

granskning av vetenskapliga artiklar om vilka reningsmetoder som i de flesta fall används 

inom mejeribranschen, visade det sig att en så kallad sequencing batch reactor (SBR) skulle 

vara den bästa lösningen för mejeriet. SBR är en satsvis reaktor som fungerar på en fyllnings- 

och tömningsbasis, där flera reningssteg äger rum i en och samma tank. Det råder både aeroba 

och anaeroba förhållanden i reaktorn. Även sedimenteringen sker inne i reaktorn, där sedan 

slammet blir kvar till nästa påfyllning med orenat avloppsvatten. Reningstekniken kräver en 

mindre yta än många andra lösningar, genererar mindre slam än till exempel en 

aktivslamreaktor, är kostnadseffektiv och ger goda reduktioner med avseende på biokemisk 

syreförbrukning (BOD) (89-98 %), suspenderande material (SS) (85-97 %), kväve (>75 %) 

och fosfor (57-69 %) (Mahvi, 2008). Som ett steg mot hållbar utveckling och ett 

kretsloppstänk kan en våtmark med goda resultat fungera som ett slutpoleringssteg av det 

förbehandlade avloppsvattnet. Intresset för användning av anlagda våtmarker inom 

livsmedelsindustrin växer, då strävan efter naturliga reningsåtgärder ligger i tiden. Våtmarker 

kan ses som biologiska filter och är bra på att reducera kväve (93,7 %), fosfor (83 %), BOD 

(99 %) och SS (98,7 %) (Dunne et al. 2005). 
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Abstract	  
This examination paper was produced as an assignment by Kvibille Mejeri, which produce 

cheeses and have their production outside of Halmstad, Sweden. At a discussion forum with 

the Laholmsbuktens water treatment plant, it was regarded necessary for the company to try 

and find a new alternative process to handle the effluent water before releasing it out into the 

main sewage water. After researching the processes used by dairy factories, a Sequencing 

Batch Reactor (SBR) would be the best solution for this company. It´s a batch reactor that 

works on a fill- and draw basis, where there are multiple cleaning stages inside the same tank, 

including the settling. The cleaning technique is cost-effective and gives satisfactory 

reduction concerning BOD (93.5 %), suspended material (77.2 %), nitrogen (69 %) and 

phosphor (80%). As a step towards sustainable development and life-cycle thinks, 

implementation of a constructed wetland should give good results for wastewater cleaning. 

That reduce nitrogen (93.7 %), phosphorus (83 %), BOD (99 %) and suspended material (98.7 

%). The interest of using a constructed wetland in the food industry is continuing to grow. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Keyword	  
Wastewater, cheese dairy, sequencing batch reactor (SBR), artifical wetland, organic loads 



ii	  
	  

Förord	  
Detta examensarbete är en utvärdering av reningstekniska lösningar för processavloppsvattnet 

vid Kvibille mejeri. I artikelsökningar visade det sig tidigt att sequenching batch reactor 

(SBR) är en väl beprövad lösning för rening av avloppsvatten från mejerier, med goda 

reningsresultat. Att välja våtmarker som ett slutpoleringssteg gör att mejeriet bidrar till ett 

kretsloppstänk, att mejeriet blir oberoende av andra samt möjligheten att få låga 

avloppskostnader eller inga alls. Våtmarker ses dessutom som en naturlig reningsteknik som 

även bidrar till hållbar utveckling, samt att Sveriges miljömål myllrande våtmarker 

eftersträvas.  
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1.	  Inledning	  
I många länder anses mejerier vara den verksamhet som genererar mest avloppsvatten inom 

livsmedelsindustrin. Även om mejeriindustrin generellt inte associeras med allvarliga miljö-

problem, så måste ändå miljöpåverkan som finns där ständigt beaktas (Britz et al. 2009). 

Dessutom har verksamhetsutövaren enligt miljöbalkens hänsynsregler (2 kap) ett ansvar att 

skydda människor och miljö från skada eller olägenheter, samt skyldighet att skaffa sig den 

kunskap som behövs för att motverka skada eller olägenheter (Notisum, 2014b). 
 

Avloppsvatten från mejerier består till största delen av rengöringsmedel, mjölk, biprodukter 

och andra tillsatser. Det uppskattas att cirka 2 % av den bearbetade mjölken hamnar i 

avloppen (Shete & Shinkar, 2013). Mjölk har en BOD-halt som är 250 gånger högre än 

vanligt avloppsvatten från hushåll (Britz et al. 2009). Detta gör att avloppsvatten från mejerier 

består av en hög organisk belastning, vilket visar sig genom höga värden av BOD (biokemisk 

syreförbrukning), COD (kemisk syreförbrukning) och SS (suspenderande material). BOD 

(liksom COD) är främst ett mått på hur en recipient skulle påverkas av ett utsläpp. Högt BOD-

värde tyder på lättnedbrytbara material i utflödet. Vilket resulterar i att bakterier i en recipient 

direkt kommer att förbruka löst syre som finns i vattnet under konsumtion av det organiska 

materialet, om utsläpp skulle ske utan rening (Bylund, 1995; Klein & Gibbs, 1997). Vidare 

leder det till syrebrist i vattnet som påverkar den akvatiska miljön negativt (Cunningham & 

Cunningham, 2010). Suspenderade material kan påverka vattenmiljöer genom ökad turbiditet 

(grumlighet) (Miljöförvaltningen, 2013). Grumligt vatten gör att mindre ljus når ner till botten 

och därmed reduceras fotosyntesprocessen och nytillförsel av syre från växter till vattnet 

(Hemond & Benoit, 1988). 
 

Avloppsvattnet från mejerier innehåller även kväve och fosfor. Dessa näringsämnen är starkt 

förknippade med miljöproblemet eutrofiering1 i sjöar, hav och vattendrag. Vid en över-

belastning av dessa näringsämnen kan den biologiska produktionen öka så pass att en vatten-

yta helt växer igen av växtplankton (Naturvårdsverket, 2008). När plankton och annat dött 

organiskt material faller ner till havsbottnen, bryts det ner i en process av bakterier där syre 

förbrukas. Syrebrist i vattenmiljön kan indirekt leda till att vattenlevande växter och djur helt 

slås ut (Naturvårdsverket, 2009). Det är därför av stor vikt att dessa näringsämnen renas från 

avloppsvatten innan det släpps ut till recipient. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Eutrofiering - Även kallat övergödning och uppstår då utsläpp av för mycket gödande växtnärings-
ämnen når vattenmiljöer.  
2 Heterotrofa bakterier - En organism som till skillnad från en autotrof behöver konsumera organiskt 
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Sveriges miljömål Ingen övergödning lägger stor vikt i att utsläpp av kväve och fosfor måste 

minska. Ett annat miljömål, Myllrande våtmarker kan bidra till att dessa näringsämnen 

reduceras, genom att anlägga fler våtmarker i landet (Miljömål, 2012). Miljöbalken efter-

strävar även att alla råvaror borde ingå i ett kretslopp. Ett mejeri kan låta avloppsvattnet ingå i 

ett kretsloppstänk, genom att först rena avloppsvattnet med en biologisk reningsmetod för att 

reducera BOD, COD och SS, för att sedan låta en våtmark slutpolera avloppsvattnet.  

1.1.	  Bakgrund	  
Laholmsbuktens VA har utfärdat ett förslag om nytt avtal, gällande att Kvibille mejeri från 

och med januari år 2015 önskas förbehandla processavloppsvattnet internt. Det tidigare 

avtalet har varit att ett minireningsverk i Kvibille har förbehandlat mejeriets avloppsvatten, 

innan det har letts vidare till det kommunala reningsverket. Då reningsverket inte längre 

kommer att vara i drift från och med december år 2015, förväntas Kvibille mejeri själva 

förbehandla avloppsvattnet. Framförallt med avseende på reduktion av fetter och suspenderat 

material, dessutom kommer de att behöva pH-justera. Därmed ansågs ett utredningsbehov av 

en nyinstallerad processteknik föreligga. Bakgrunden till examensarbetet var det nya avtalet 

och målet med arbetet var att utvärdera anpassade processtekniska lösningar för mejeriet.  

1.2.	  Syfte	  och	  mål	  	  
Syftet med detta examensarbete var att utvärdera reningstekniska lösningar anpassade för 

mejeriets behov med avseende på reduktion av BOD, suspenderande material, kväve och 

fosfor. Samt att kartlägga hur sammansättningen av mejeriets processavloppsvatten ser ut. 

Med erhållna resultat som grund ska olika biologiska reningsmetoder undersökas. Målet är att 

hitta den bäst lämpade reningstekniken för Kvibille mejeri. 

De frågeställningar som arbetet avser att besvara är:  

• Hur ser sammansättningen av föroreningar ut i mejeriets processavloppsvatten? 

• Vilken reningsprocess lämpar sig bäst för avloppsvatten från en liten osttillverkning som 

Kvibille mejeri?  

• Vilken reduktionsgrad krävs av förbehandlingsprocessen innan vattnet kan släppas vidare 

till en våtmark?  

	  1.3.	  Omfattning	  och	  begränsning	  	  
Arbetet visar endast på djupare fakta angående SBR och våtmarker, alltså presenteras inte 

funktioner hos andra biologiska lösningar. Dessutom tas bara den traditionella SBR:n i 
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beaktande och därmed inte andra varianter av SBR. Trots att mejeriet även borde installera en 

ny fettavskiljare, så kommer inte arbetet att behandla den frågan.  

1.4	  Verksamhetsbeskrivning	  
Kvibille mejeri startades upp år 1916 och ingår i koncernen Arla. Kvibille är idag ett av de 

äldsta mejerierna i Sverige som fortfarande är i drift och är den enda svenska tillverkaren av 

cheddar och ädelost. Mejeriet har idag 71 medarbetare, är i drift 365 dagar om året och tar 

årligen emot 36 000 ton mjölk från halländska gårdar inom en radie av 5 mil från mejeriet. 90 

% av mjölken som kommer in och behandlas, avskiljs som vassle. Vassle uppstår vid 

tillverkning av ost, då man med hjälp av löpeenzym får kaseinet i mjölken att koagulera. Av 

kaseinet och fettet bildas en fast ostmassa och vassle i form av vätska frigörs.  Av tio liter 

mjölk blir det ett kilo ost och nio liter vassle. Vasslen förvaras i cisterner som dagligen töms 

av en lastbil som kör ut den till grisbönderna i området, där vasslen används till utfordring. 

Vid produktionen uppstår processavloppsvatten främst vid diskning, rengöring, golvtvätt och 

från osttvätt. Tillverkningsprocesserna kan variera från dag till dag, liksom hur mycket 

processvatten som uppstår, detta medför till att processavloppsvattnets sammansättning 

ständigt varierar. Det processavloppsvatten som uppstår i mejeriet leds genom en fett-

avskiljare, som i dagsläget inte fungerar optimalt, och/eller är feldimensionerad. Fett-

avskiljaren är redan under utredning inom företaget. Vattnet leds därifrån vidare till en 

pumpstation, som även fungerar som en mätstation för flöde, pH, konduktivitet och 

temperatur. Vattnet pumpas därifrån vidare till ett litet reningsverk, som tillhör 

Laholmsbuktens VA. Reningsverket består av en luftad damm och fungerar även som 

utjämning av flöde, samt pH-justering med lut vid behov. Därefter leds vattnet vidare ut via 

det kommunala nätet till Västra strandens avloppsreningsverk (Laholmsbuktens VA) för 

vidare behandling. Recipient efter avloppsreningsverket är Laholmsbukten (Västerhavet). 

Inom företaget förekommer olika kemikalier för diskning, rengöring och desinfektion, som 

fosforsyra (H3PO4), natriumhydroxid (NaOH) och natriumhypoklorit (NaClO). 

Verksamheten är en tillståndspliktig B-verksamhet och omfattas av följande kod enligt bilaga 

till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 15:170 Anläggning 

för framställning av mjölkprodukter baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn som 

kalenderårsmedelvärde (Notisum, 2014a). 

Mejeriet har endast en invägning på ca 99 ton mjölk per dygn, de ligger därför för tillfället i 

en ny tillståndsansökan av miljötillståndet. Ansökan handlar om att verksamheten borde 
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klassas som en C-verksamhet som i stället omfattas av följande kod enligt bilaga till 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 15:180 Anläggning för 

framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) för en produktion baserad på en 

invägning av mer än 500 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 

15:170 (Notisum, 2014a). 

1.5.	  Utsläppsvillkor	  för	  Kvibille	  mejeri	  
I miljötillståndet för verksamheten som är utfärdat år 1984 finns villkor vad gäller flöde, 

BOD7, fosfor och pH. pH ska enligt villkoret ligga mellan 6,5 och 10 då avloppsvattnet släpps 

ut till det kommunala nätet. Mejeriet har stora variationer i pH, dock jämnar detta ut sig självt 

och villkoret efterlevs. Utsläppsvillkoren för flöde, BOD och fosfor presenteras i tabell 1.  

Tabell 1. Kvibille mejeris nuvarande villkor vad gäller utsläpp av flöde, BOD7 (biokemisk 
syreförbrukning) och fosfor per dygn. 

Parameter Årsmedelvärde Enskilt dygn 
Flöde 400 m3 600 m3 
BOD7 850 kg 1200 kg 
Fosfor 15 kg 21 kg 
 

Eftersom mejeriet uppfyller villkoret på flöde med god marginal, så uppfylls därmed även de 

övriga parametrarna. I Tabell 2 redovisas mätvärden av mejeriets avloppsvatten som 

årsmedelvärde och som maximalt utsläpp för enskilt dygn, från år 2012. 

Tabell 2. Årsmedelvärden och maximala utsläpp per enskilt dygn för Kvibille mejeri från år 2012, vad 
gäller flöde, SS (suspenderade material), BOD7 (biokemisk syreförbrukning), CODcr (kemisk 
syreförbrukning, krom), fosfor och kväve. 

Parameter Årsmedelvärde Enskilt dygn 
Flöde 140 m3 204 m3 
SS 134 kg 260 kg 
BOD7 452 kg 880 kg 
CODcr 716 kg 975 kg 
Fosfor 9,5 kg  15 kg 
Kväve 13 kg 22 kg 
 

Hur kraven kommer att se ut i det nya miljötillståndet, är ännu inte fastställt. Dock antas det 

inte tillkomma ytterligare parametrar eller någon förändring av gällande utsläppsvillkor. 

1.6	  Riktlinjer	  för	  utsläpp	  av	  förorenat	  vatten	  till	  recipient	  
Det finns inte några nationella riktlinjer för utsläpp av förorenat vatten till recipient. Vid 

kontakt med både kommun, länsstyrelse och flera inblandade framkom det att Halmstad 
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kommun inte har några generella gränsvärden eller riktlinjer vad gäller utsläpp av förorenat 

vatten till recipient. Eftersom arbetet inkluderar en våtmark som ska slutpolera förbehandlat 

avloppsvatten, behövs riktvärden för det utflöde som kommer att mynna ut i recipient Suseån. 

Dels behövs riktvärden för den beräkning av våtmarkens storlek som innefattas av arbetet, 

samt så underlättar riktvärdena framtida mätningar av reningsgraden hos våtmarken. En 

sammanställning från olika källor har lett fram till ett antagande av riktvärden som skulle 

kunna gälla för recipient Suseån (tabell 3). Vid arbetet med att ta fram dessa riktvärden, samt 

att göra en sammanställning, har följande lagstiftning, föreskrifter och vägledning haft 

betydelse:  

• Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (Notisum, 2011). 

• Vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (Naturvårdsverket, 2014a). 

• Naturvårdsverkets rapport 8306 - Lakvatten från deponier (Naturvårdsverket, 2008). 

Tabell 3. Antagna riktvärden som skulle kunna tillämpas för utsläpp av förorenat vatten till recipient 
Suseån, framtagna från olika källor. 

Parameter Värde Källa 

pH 6-9 Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och 
musselvatten 

BOD7 15 mg/l Vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter om 
miljörapport 

CODcr 70 mg/l Vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter om 
miljörapport 

Kväve 10 mg/l Vägledning om naturvårdsverkets föreskrifter om 
miljörapport 

Fosfor 0,5 mg/l Naturvårdsverkets rapport 8306 - Lakvatten från deponier 

SS 25 mg/l Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och 
musselvatten 

 

1.7	  Recipient	  Suseån	  
Lämpligast vore att göra en platsspecifik bedömning av den tilltänkta recipienten, som 

kommer att ta emot vatten från en våtmark i anslutning till Kvibille mejeri. Förväntade 

föroreningar och mängder av dessa, samt recipientens känslighet borde tas i beaktande. 

Miljöförvaltningen (Göteborg) anser att alla måste medverka till att förhindra utsläpp av 

skadliga ämnen och att medverka till god vattenstatus i recipienterna så långt som det är 

tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat (Miljöförvaltningen, 2013). 

Stöd för detta finns i miljöbalkens allmänna hänsynsregler i 2 kap miljöbalken, samt i EU:s 

ramdirektiv för vatten (EG-direktiv 2000/60/EG).	  Utsläpp till mycket känsliga recipienter 

under till exempel lekperiod för fisk ska särskilt beaktas. I sådana fall kan högre krav än 
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riktvärdena behöva ställas för att skydda recipienten. Detsamma gäller utsläpp till 

vattenförekomster med lågt flöde eller liten vattenomsättning (Miljöförvaltningen, 2013). 

VISS (Vatteninformationssystem Sverige) är en databas som har utvecklats av vatten-

myndigheterna, länsstyrelserna, samt Havs- och vattenmyndigheten. Här finns relevant och 

uppdaterad information att tillgå angående Suseån. Generellt kan sägas att ån är naturlig och 

lider inte av försurning eller övergödning i dagsläget. Näringsämnen, med hänsyn till fosfor, 

bedöms idag vara måttlig i ån, då medelvärdet ligger på 36,8 µg/l, men skulle medelvärdet 

sjunka till 32 µg/l så uppnår ån god status. Kemisk status är den bedömningen som ej uppnår 

god status, på grund av kvicksilvervärden från mätningar i sjöar i länet som överskrider 

miljökvalitetsnormen. I tabell 4 sammanfattas de bedömningar som har blivit utförda i ån 

under månaderna oktober och november år 2013 (Viss, 2014). 

 Tabell 4. Bedömning av statusen hos recipient Suseån (Viss, 2014).	  
Bedömning Klassat som Definition på klassning 

Ekologisk status Måttlig 

Vattenförekomstens ekologiska status bedöms till måttlig, 
baserat på status för allmänna fysikalisk-kemiska förhållanden. 
(Bedömningen grundas på näringsämnen som har klassats till 
måttlig status). 

Kemisk status Uppnår ej 
god 

Halten av Kvicksilver (Hg) i biota som omfattas av att den 
kemiska statusen har extrapolerat från mätningar i sjöar i länet, 
som bedömts överskrida sin miljökvalitetsnorm i 
vattenförekomsten och därmed blir statusen ej god. 

Näringsämnen Måttlig 

Status för näringsämnen bedöms vara måttlig. Medelvärde för 
totalfosfor under denna period är 36,8±12,5 µg P/l. 
Konfidensintervallet (95 %) överlappar klassgränsen mot god 
status. För att uppnå god status behöver halten av totalfosfor 
minska till 32 µg P/l. 

Försurning God Status för försurning bedöms vara god. pH 6,7 
Särskilda 
förorenande ämnen God Inga särskilt förorenande ämnen har detekterats över EU:s 

gränsvärden i vattenförekomsten. 

Tillkomst/Härkomst Naturlig Vattnet klassas som naturligt då det idag inte bedöms vara 
kraftigt modifierat eller konstgjort. 

Påväxt kiselalger God 

Vattenförekomsten har provtagits 2 gånger (2008) och 
uppvisade då ett IPS index på i medeltal 17,2 vilket enligt 
bedömningsgrunderna för påväxt - kiselalger, ger en god 
status. Vattenförekomsten har provtagits 2 gånger (2008) och 
uppvisade då ett surhetsindex (ACID) på i medeltal 7,3 för 
påväxt - kiselalger vilket enligt bedömningsgrunderna 
motsvarar en god status för parametern. 

 

1.8	  Sveriges	  miljömål	  
Riksdagen har inrättat 16 miljömål som ska fungera som riktmärken för Sveriges miljöarbete. 

Målen riktas mot en långsiktig hållbarhet  för natur, biologisk mångfald och människors hälsa. 

Miljömålen är satta för att nås till år 2020. I dag, år 2014, ser det mycket mörkt ut för att med 
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dagens beslut och planerade styrmedel nå flera av dessa miljömål. Det går inte att se en tydlig 

positiv tendens för utvecklingen i miljön. En bevarandestatus för olika våtmarkstyper och 

arter bedöms som en del av rapporteringen till EU:s Art- och habitatdirektiv. Idag har få 

förändringar har skett sedan den senaste bedömningen år 2007 (Miljömål, 2014). 

För Hallands del är det fem miljömål som bedöms ha en negativ utveckling, ett av dessa mål 

är Myllrande våtmarker. Miljömålet Myllrande våtmarker definieras som ’våtmarkernas 

ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla 

våtmarker bevaras’ (Miljömål, 2013). Hallands delmål om att anlägga 700 hektar våtmark i 

odlingslandskapet uppnåddes inte till år 2010. Mellan år 2000 och fram till år 2011 har 

cirka 453 hektar våtmarker anlagts eller restaurerats i odlingslandskapet och då med medel ur 

landsbygdsprogrammet eller ur LIP (Lokalt InvesteringsProgram). Utdikning och annan 

mänsklig påverkan har lett till att våtmarker har försvunnit eller skadats. Få våtmarker inom 

länet anses vara skyddade. Arbetet med att återskapa och restaurera har ökat, men bedöms 

fortfarande som otillräckligt (Miljömål, 2012). 

Att eftersträva delmålet våtmarker i odlingslandskapet inom miljökvalitetsmålet Myllrande 

våtmarker bidrar också till att uppnå flera andra nationella miljökvalitetsmål: 

• Ingen övergödning – som innebär att utsläppen av fosfor och kväve till sjöar, vattendrag och 

hav ska minska. Att öka våtmarksarealen i odlingslandskapet bidrar till ökad rening, med 

minskad vidaretransport av fosfor och kväve som följd. 

• Ett rikt växt- och djurliv – Förlusten av biologisk mångfald ska hejdas samt att antalet 

hotade arter ska minskas och att den biologiska mångfalden ska upprätthålls på landskapsnivå. 

Genom restaurering och anläggning av olika våta miljöer förväntas våtmarkshabitat och 

våtmarksarter få en positiv utveckling.  

• Levande sjöar och vattendrag – som innebär att vattendrag som utsatts för olika ingrepp ska 

restaureras och återges större naturlighet. Restaurering av hydrologi och hävd utmed 

vattendrag och sjöar sammanfaller med målsättningarna inom Myllrande våtmarker. 

• Ett rikt odlingslandskap – vilket innebär att antalet småbiotoper ska öka i odlingslandskapet, 

genom att bland annat anlägga våtmarker i odlingslandskapet.  
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1.9	  Stöd	  att	  söka	  vid	  våtmarksanläggning	  
En intresseanmälan kan skickas till länsstyrelsen i Halland för att få en bedömning av om 

projektet kan få stöd från landsbygdsprogrammet. Anmälan sker genom ’Anmälan om 

vattenverksamhet enligt 11 kap. 9a § miljöbalken. För vissa större våtmarker räcker det inte 

med en anmälan, utan då krävs en tillståndsansökan till miljödomstolen.  

Ansökan om anläggningsstöd i Hallands län menar att:  

Våtmarker för kväverening eller biologisk mångfald kan i normalfallet ersättas med 90 % i 

stöd upp till takbelopp på 200 000 kr/ha våtmarksyta. Projekt som bedöms ge särskild stor 

miljönytta kan ersättas med 100 % i stöd upp till ett takbelopp på 400 000 kr/ha våtmarksyta 

(Länsstyrelsen, 2012). 

Ansökan om skötselstöd i Hallands län: 

Kan sökas av alla som anlägger en våtmark i anslutning till ett odlingslandskap. 

Skötselersättningen är på 4 000 kr/ha/år om våtmarken är anlagd på åkermark, 5 000 

kr/ha/år om den är anlagd på särskilt värdefull åkermark och 1 500 kr/ha/år om den är 

anlagd på annan mark (Länsstyrelsen, 2012). 

Dessutom finns ytterligare två bidrag som ökar möjligheten att anlägga våtmarker; LONA-

bidrag (Lokala Naturvårdsprojekt) och LOVA (Lokala Vattenvårdsprojekt), vilket ger 

förutsättningar för att nå miljömålet myllrande våtmarker på längre sikt. Större resurser för 

uppsökande verksamhet innebär att anläggningstakten förväntas öka i Halland 

(Naturvårdverket, 2011; Naturvårdverket 2014b). 

2.	  Material	  och	  metod	  
Detta arbete är en litteraturstudie gällande avloppsvattenrening för Kvibille mejeri. 

Föroreningsproblematik, reningsprocesser, berörd lagstiftning och miljömål är de områden 

som främst studerats och sammanställts genom en konsultation av böcker, rapporter och 

artiklar som skrivits inom området.  

I resultatet sammanfattas insamlad data för några olika biologiska reningsmetoder för 

mejeriavloppsvatten. En djupare sammanfattning av hur en sequencing batch reactor (SBR) 

fungerar presenteras, då denna metod anses vara den bästa lösningen för ett litet mejeri som 

Kvibille. Resultatet inkluderar även en sammanfattning av hur våtmarker fungerar och hur de 

på ett effektivt sätt kan konstrueras för att fungera som ett slutpoleringssteg av förbehandlat 

avloppsvatten. Informationen är främst hämtad från olika vetenskapliga artiklar, där resultaten 
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har framtagits med hjälp av tidigare vetenskapliga undersökningar. För informationssök har 

främst databaserna ISI Web of Science, ScienceDirect, Google Scholar använts och även 

artikelsökning via Högskolan i Halmstads skolbiblioteks databas. Nyckelord som har används 

vid litteratursök är (dairy+weastewater+ treatment), (removal+of+suspended+solids), 

(removal+of+BOD), (sequencing+batch+reactor+dairy), (SBR+functions), (wetland+dairy), 

(hybrid+constructed+weatland). 

Förslag till riktvärden för utsläpp av förorenat vatten presenteras för recipient Suseån, med 

hänsyn till olika föreskrifter, samt vägledningar från naturvårdsverket. Lämpliga 

reningsmetoder har valts med hänsyn till mejeriets förutsättningar och förorenings-

problematik, metoder som ansetts opassande för ändamålet har valts bort. SBR och våtmark 

som föreslås i resultatet har dimensionerats och beräknats utifrån vetenskapligt vedertagna 

beräkningsmodeller. Beräkningsmodellen för en storleksanpassad våtmark är framtagen av 

NAWTSD (North American wetlands treatment system databas) och presenteras i en 

vetenskaplig artikel skriven av Debusk & Debusk (2001). 

Nyckelreferenser: 
Britz, T. J., Van Schalkwyk, C., & Hung, Y-T. (2009). Treatment of Dairy Processing 
Wastewater. Published by: AG-Metal /Tretman Otpadnih Voda/Wastewater 
Treatment on Nov 15, 2009. s. 1-28. 

Kadlec, R., & Knight, R. (1996). Treatment wetlands. The university of Michigan, Ann Arbor 
and Wetland Managment Services Chelsea, Michigan. Gainesville, Florida. Lewis Publishers, 
New York. 

Persson, J. (1998). Utformning av dammar: En litteraturstudie med kommentarer om 
dagvatten- polerings- och miljödammar. Andra upplagan. Rapport B:64. Institutionen för 
vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola, Göteborg. 

Singh, M., & Srivastava, R. K. (2010). Sequencing batch reactor technology for biological 
wastewater treatment: a review. Asia-‐Pacific Journal of Chemical Engineering, ISSN 1932 
2135, 01/2011, Volym 6, Nummer 1, s. 3 – 13 

Shete, B. S. & Shinkar, N. P. (2013). Comparative Study of Various Treatments For Dairy 
Industry Wastewater. IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN), ISSN: 2250-3021, Vol. 3, 
Issue 8 (August), s. 42-47. 

Vigneswaran, S., Sundaravadivel, M. & Chaudhary, D. S. (2009). SBR, principles, 
designoperation and case studies. Water and wastewater treatment technologies, Vol. 2, 
ELOSS e-Book Library, s. 24-43 
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3.	  Resultat	  
Mejeriindustrin är en av de mest förorenande industrierna, inte bara i termer av den mängd 

avloppsvatten som genereras, utan även i frågan om dess egenskaper. Fabrikerna genererar 

cirka 0,2-10 liter avloppsvatten per liter bearbetad mjölk med en genomsnittlig produktion på 

cirka 2,5 liter avloppsvatten. Då ska det tas i beaktande att till ett kilo ost går det åt 10 kilo 

mjölk. Mjölk består av en stor del vatten som utgör 87,5 % av vikten, dessutom består mjölk 

av 13 % fasta ämnen, 3,9 % fett, 3,4 % protein, 4,8 % laktos och 0,8 % mineraler (salter) 

(Doble & Kumar, 2005). Avloppsvattnet genereras främst från rengöring och tvättning av 

cisterner, tillverkningsmaskiner och golv. Det uppskattas även att cirka 2 % av den totala 

mjölken som bearbetats går till spillo och hamnar i avloppen (Shete & Shinkar, 2013). Mjölk 

har en BOD-halt (biokemisk syreförbrukning) som är 250 gånger större än den för avlopps-

vatten, vilket medför att avloppsvattnen från mejerier kommer att ha en relativt hög organisk 

belastning i form av proteiner, kolhydrater (laktos) och fettsyror. Höga kväve- och fosfor-

halter är inte heller ovanligt inom branschen, liksom stora variationer i flöde och pH 

(Arvanitoyannis & Giakoundis, 2006; Britz, Van Schalkwyk & Hung, 2009). 

Sirianuntapiboona, Jeeyachokb och Larplaia (2005) har i sin rapport sammanställt de 

variationer som förekommer hos avloppsvatten från mejerier (tabell 5). 

Tabell 5. Spridningen av olika parametrar i avloppsvatten från mejerier, gällande COD (kemisk 
syreförbrukning), BOD5 (biokemisk syreförbrukning), TS (totalt suspenderande material), 
olja/fett, TKN (Total Kjeldahl kväve), TP (totalfosfor) och pH (Sirianuntapiboona et al., 
2005). 

Parameter Skala Medel ± SD 
COD (mg/l) 5 000 – 10 000 7 500 ± 324 
BOD5 (mg/l) 3 000 – 5 000 4 000 ± 59 
TSS (mg/l) 3 000 – 7 000 5 000 ± 46 
Olja och fett (mg/l) 70 – 500 200 ± 7,3 
TKN (mg/l) 50 – 150 120 ± 2,8 
TP (mg/l) 50 – 70 60 ± 0,41 
pH  4,0 – 7,0 6,0 ± 0,62 
Temperatur (oC) 34 – 35 34,5 ± 0,47 
 

De flesta föroreningarna är biologiskt nedbrytbara. Vissa av dem, som laktos är lätt 

nedbrytbart i en biologisk behandling, medan protein och speciellt fetter har svårare för att 

brytas ner. Att inte behandla avloppsvattnet på rätt sätt resulterar vanligtvis i: a) höga 

behandlingsavgifter som tas ut av lokala myndigheter och b) miljöförorening när obehandlat 

avloppsvatten antingen släpps ut i miljön eller användas direkt till bevattning, eller om 

avloppsvattnet tas om hand av c) mejerianläggningar som redan har installerat ett biologiskt 

system konfronteras de med problem som bortskaffandet av slam (Britz et al., 2009). 
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Vanliga gemensamma metoder för behandling av mejeriindustrins avloppsvatten inkluderar 

fettavskiljare, utjämning av flöde, borttagning av suspenderat material samt pH-justering. 

Biologisk behandling är att rekommendera för dessa typer av avloppsvatten och kan bestå av 

antingen aeroba (med tillgång till syre) eller anaeroba (utan tillgång till syre) lösningar. Att 

inleda med en anaerob behandling efterföljt av aerob behandling leder till effektiv reduktion 

av löst organiskt material (BOD) och reduktion av näringsämnena kväve och fosfor (Shete & 

Shinkar, 2013). 

3.1	  Föroreningsparametrar	  

Vattenföroreningar är orenheter och ämnen som inte naturligt hör hemma i vatten utan 

kommit dit på grund av mänsklig aktivitet. Utsläpp av förorenande ämnen påverkar allt ifrån 

människor till djur och hela ekosystem. Nedan följer en beskrivning av de förorenings-

parametrar som behandlas i detta arbete. 

3.1.1	  Biokemisk	  syreförbrukning	  

Biological oxygen demand (BOD) är ett mått på halten av biologiskt nedbrytbara ämnen i 

avloppsvattnet. Mätning av BOD har länge varit grundläggande för bedömningen av graden 

av vattenföroreningar och kan därmed även användas som ett mått på reningsmetodens 

effektivitet (Hach, Klein & Gibbs, 1997). Organiskt material bryts ned av mikroorganismer i 

närvaro av syre som konsumeras av organismerna under processen. Den biologiska ned-

brytningen av föroreningar i avloppsvatten omfattar dels organiskt material till koldioxid och 

vatten (kolsteget) där större delen blir till celler och sedimenterar och dels ammonium till 

nitrat (kvävesteget) (Kadlec & Wallace, 2008). 

Kolsteg: Heterotrofa bakterier2 oxiderar organiskt material till koldioxid och vatten. 

Organiskt material + O2 à CO2 + H2O 

Kvävesteg: Kväveoxiderande bakterier oxiderar ammonium till nitrat.  

NH4+ + 2 O2 à NO3- + 2 H+ + H2O 

Syreförbrukningen mäts i den mängd syre som förbrukas av mikroorganismerna under en 

period av fem dagar (BOD5) eller sju dagar (BOD7), under sönderdelning av de organiska 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Heterotrofa bakterier - En organism som till skillnad från en autotrof behöver konsumera organiskt 
material för att få energi. 
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föroreningarna i avloppsvatten vid en temperatur av 20 °C. BOD mäts i mg syre/l eller gram 

oxygen/m3 (Bylund, 1995).  

3.1.2	  Kemisk	  syreförbrukning	  
Chemical oxygen demand (COD) anger mängden av de föroreningar i avloppsvatten som kan 

oxideras med en känd mängd av ett starkt kemiskt oxidationsmedel under drastiska 

betingelser, som hög temperatur och starkt sur lösning. Vanlig reagens som används för detta 

ändamål (för att säkerställa fullständig oxidation) är kaliumdikromat (K2Cr2O7) eller kalium-

permanganat (KMnO4). Efter oxidationen bestäms hur mycket av oxidationsmedlet som 

återstår. Förbrukningen av oxidationsmedel är ett mått på halten av organisk substans och 

omvandlas till en motsvarande mängd syre, som uttrycker resultatet som mg syre/l eller gram 

syre/m3 (Bylund, 1995). 

COD är alltid större än BOD, där COD/BOD-förhållandet indikerar hur biologiskt nedbrytbart 

utflödet är. Låga värden, dvs. < 2, indikerar på relativt lätt nedbrytbara ämnen, medan höga 

värden tyder på motsatsen. Ett typiskt värde på COD/BOD för kommunalt avloppsvatten är 

ofta < 2. COD/BOD kvoten för spillvatten som genereras i olika grupper av mejerier som 

producerar flytande mjölk, smör eller ost varierar från 1,16 till 1,57 och genomsnittlig 1,45. I 

andra grupper av mejerier som producerar mjölkpulver, vasslepulver, laktos och kasein kan 

kvoten varierade från 1,67 till 2,34, med genomsnitt på 2,14 (Bylund, 1995). Slutsatsen av 

detta är att de flesta av föroreningarna i avloppsvatten från mejerier är lätt nedbrytbara. 

3.1.3	  Suspenderat	  material	  

Suspended solids (SS) är en benämning på de olösta och uppslammade partiklar som 

förekommer i vatten och kan vara av varierande karaktär. Vid filtrering av avloppsvatten 

fastnar dessa partiklar i ett glasfiberfilter. Andra beteckningar är suspenderat material och 

partikulärt material (Bylund, 1995). Höga halter av SS kan bidra till ökad turbiditet 

(grumlighet) i våtmarker.  

3.1.4	  Näringsämnen	  

Kväve och fosfor är livsnödvändiga näringsämnen som växter och organismer behöver för att 

kunna leva och växa. Dock vid överbelastning av näringsämnen kan den biologiska 

produktionen öka till den grad att vattenförekomsten riskerar att helt växa igen (Cunningham 

& Cunningham, 2010; Naturvårdsverket, 2009). 
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3.2	  Andra	  parametrar	  

3.2.1	  pH	  
pH i avloppsvatten från mejerier kan variera mellan 2 och 12 som ett resultat av användningen 

av sura och alkaliska rengöringsmedel vid tvätt och rengöring (Bylund, 1995). pH är ett mått 

på hur surt eller baskiskt avloppsvattnet är och har även betydelse för bland annat lösligheten 

hos olika ämnen (Naturvårdsverket, 2008). Både för låga och för höga pH-värden stör 

aktiviteten hos de mikroorganismer som bryter ner organiska föroreningar i den biologiska 

reningsprocessen. Som regel får inte heller avloppsvatten med ett pH-värde på över 10 eller 

under 6,5 släppas ut i det kommunala nätet, eftersom det riskerar att korrodera rören. Därför 

bör för lågt pH behandlas med till exempel lut (NaOH) och för högt pH med salpetersyra 

(HNO3), så att vattnet hamnar nära pH 7,0 innan det släpps ut till det kommunala nätet 

(Bylund, 1995).  

3.3	  Påverkan	  på	  recipient	  
Kväve och fosfor är näringsämnen som starkast är förknippade med miljöproblemet 

eutrofiering i sjöar, hav och vattendrag. Vid en överbelastning av dessa näringsämnen kan den 

biologiska produktionen öka så pass att en vattenyta växer igen av framför allt växtplankton 

(Naturvårdsverket, 2009). Det är i huvudsak ammoniak som har toxiska effekter på akvatiskt 

liv, vid högre pH ökar andelen ammoniak (Naturvårdsverket, 2008). När plankton och annat 

dött organiskt material faller ner till havsbottnen, bryts det ner i en process av bakterier där 

syre förbrukas och fosfor frigörs. Syrebrist i recipienten kan indirekt leda till att vattenlevande 

växter och djur helt slås ut (Naturvårdsverket, 2009). Om fosfor från bottnarna når upp till de 

övre, ljusa vattenlager kan fotosyntes ske och fosforn utnyttjas som växtnäringsämne av 

växtplankton. Särskilt gynnas cyanobakterier (blågröna alger) vid dessa förhållanden. 

Blomningarna av cyanobakterier i Egentliga Östersjön beräknas sedan 1900-talets början ha 

ökat nästan nio gånger. Det i sin tur innebär att förbrukningen av syre ökar i bottenvattnet, 

varvid syrebristen förvärras och läckaget av fosfor från bottnarna fortsätter (Cunningham & 

Cunningham, 2010; Naturvårdsverket, 2009; Naturvårdverket, 2012).  

BOD (liksom COD) är främst ett mått på hur recipienten skulle påverkas av ett utsläpp. Mer 

svårnedbrytbara ämnen sprids över ett större område och påverkar därmed inte närområdet i 

lika stor utsträckning. Däremot utsläpp med ett högt BOD-värde, alltså lätt nedbrytbart 

material, resulterar i att bakterier i älven direkt kommer att oxidera det organiska materialet. 

Vilket leder till syrebrist som påverkar den akvatiska miljön negativt (Cunningham & 

Cunningham, 2010; Hach et al., 1997; Klein & Gibbs, 1997). 
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Suspenderade material kan påverka recipienten genom ökad tubiditet (grumlighet) och även 

riskera att sedimentera över exempelvis lekbottnar eller bottenfauna (Miljöförvaltningen, 

2013). Grumligt vatten gör att mindre ljus når ner till botten av bassängen och därmed 

reduceras fotosyntesprocessen och tillförsel av syre från växter (Hemond & Benoit, 1988). 

3.4	  Val	  av	  reningsmetod	  
Innan val av behandlingsmetod görs, bör en komplett processutvärdering genomföras 

tillsammans med de ekonomiska aspekter som finns inom företaget. Detta bör omfatta 

avloppsvattnets sammansättning, koncentrationer, volymer som genereras och behandlings-

känslighet, liksom miljöpåverkan av den processlösning som ska användas. Alla alternativ är 

dyra, men en ekonomisk analys kan indikera på att en lösning med högre investerings-

kostnader lönar sig framför en annan lösning med ökande underhållskostnader. En lösning 

som är lämplig för en specifik fabrik, kan vara direkt olämpliga för en annan (Britz et al., 

2009). Flöden och egenskaper hos ett avloppsvatten varierar från en fabrik till en annan, 

eftersom en stor mängd varierande produkter av olika volymer produceras (Arvanitoyannis & 

Giakoundis, 2006). I dag finns möjligheten att välja bland ett stort antal olika tekniker för att 

behandla avloppsvatten. Skärpt miljölagstiftning samt ökande kostnader för inköp av färskt 

vatten och avloppsbehandling har ökat drivkraften för att förbättra utflödeskontrollen (Britz et 

al. 2009). 

Den mest optimala processlösningen är den som kan drivas med minimalt underhåll, är billiga 

att installera och samtidigt verkar med en hög reningsgrad. Flera olika studier (Britz et al. 

2009; Doble & Kumar, 2005; Mohseni-Bandpi & Bazari, 2004; Shete & Shinkar, 2013; Singh 

&	  Srivastava, 2010; Persson et al. 2005) visar på att biologiska reningsmetoder är de mest 

kostnadseffektiva för att avlägsna organiska ämnen ur avloppsvatten. Med antingen aeroba 

metoder som är lättare att kontrollera eller med anaeroba metoder som har lägre energibehov 

och lägre slamproduktionstakt (Britz et al. 2009). Kushwaha et al. (2011) sammanfattar i sin 

rapport en mängd olika biologiska behandlingsmetoder för avloppsvatten från mejerier av 

olika ursprung, se tabell 6. 
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Tabell 6. Reningsgraden hos olika reningstekniker med avseende på BOD (biokemisk syre-
förbrukning) och COD (kemisk syreförbrukning) för avloppsvatten från olika typer 
mejerifabriker (Kushwaha et al., 2011). 

 
Avloppsvatten 

 
Reningsteknik 

% BOD 
reduktion 

% COD 
reduktion 

Ostfabrik MSBR (Membran sequencing batch reactor) - > 80 
Ostfabrik SBR (Sequencing batch reactor) - 99,5 
Mejeri Aktiv slamreaktor 99 - 
Mejeri Bioreaktor - 78 - 81 
Mejeri Aerobt granulärt slam - 90 
Ostfabrik UASB (Upflow anaerobic sludge batchreactor) - 90 
Glassfabrik Anaerobiskt filter bioreaktor - 75 
Mjölk och smör UFAF (Upflow anaerobic filter) - 90 
Mejeri Anaerobisk tank 99,6 > 75 
Råmjölk Anaerobisk rötningstank - 90,4 
 

En förutsättning för att den efterföljande biologiska processen ska fungera effektivt, är att pH-

justera och flödesutjämna i en utjämningstank i minst 6-12 timmar. Under denna tid, kan 

rester av oxidationsmedel fullständigt reagera med de fasta partiklar som finns i vattnet. 

Utjämningstanken bör inneha en mekanisk propeller, för att förhindra att fasta partiklar faller 

till bottnen och sedimenterar. En annan kritisk faktor är storleken på utjämningstanken, den 

bör bestämmas med avseende på fabrikens dagliga flödesmönster. Det rekommenderas också 

att utjämningstanken bör vara tillräckligt stor för att tillåta några timmars extra kapacitet till 

att hantera oförutsedda belastningstoppar (Britz et al., 2009). 

Den traditionella aktivslamreaktorn har en mycket god reduktionsförmåga. Tekniken består av 

en luftad (aerob) bassäng med en bestämd mängd bioslam för ökad nitrifikation. I anslutning 

till bassängen finns en sedimenteringsbassäng, där en del av slammet går i retur till den 

aeroba bassängen, resterande slam bortforslas. Detta är en ytkrävande process, som dessutom 

kräver kontinuerlig luftning. Liksom aktivslamprocessen kräver även en luftad damm en 

kontinuerlig luftning, vilket leder till höga elkostnader. Även denna teknik är ytkrävande 

eftersom uppehållstiden av det förorenade vattnet ligger på 5-7 dygn (Persson et al., 2005). 

Dock begränsas slamproduktionen då den större delen av slammet bryts ner i processen. En 

bioreaktor fungerar i princip på samma sätt som en luftad damm. Skillnaden är att denna 

reaktor är fylld med tusentals så kallade bärarmaterial. Bärarmaterialet kan se ut som små 

fälgar med flertalet räfflor i sig för ökad tillväxtyta för bakterier att växa på. Bioreaktorn är 

effektivare än den luftade dammen, men kräver därmed ännu mer luftning och blir därför 

kostsam (Persson et al., 2005; Sabliy, 2009). 
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Anaeroba lösningar som Upflow anaerobic sludge batchreactor (UASB) renar inte bara 

förorenat vatten, utan kan även producera biogas (metangas och koldioxid) som kan användas 

för till exempel uppvärmning av byggnader. Avloppsvattnet som ska behandlas strömmar 

uppåt i reaktorn genom en bädd av slamgranuler (små plastkroppar), utan luftning och 

processen är därför inte så energikrävande. Rötningstank är en annan anaerob lösning som 

även den producerar biogas. Dock är dessa tankar mycket mer ytkrävande, då uppehållstiden 

är beroende av de metanbildande bakteriernas tillväxt som ligger på 20-30 dygn. Dessutom 

krävs en del uppvärmning, då de olika bakterierna är som produktivast i temperaturer från 32o 

C till 55o C. (Frigon et al., 2009; Persson et al., 2005). Dessutom krävs ytterligare 

konstruktioner för omhändertagandet av den metangas som bildas (Kushwaha et al., 2011). En 

sequencing batch reactor (SBR) är en reningsmetod som kombinerar aeroba förhållanden och 

anaeroba förhållanden, för en så effektiv rening som möjligt. Reningstekniken sparar in på 

elkostnader, markyta och kan få en hög slamålder3 (Singh & Srivastava, 2010).   

3.5	  Sekventiell	  satsvis	  reaktor	  (SBR)	  
Under de senaste hundra åren har de konventionella aktivslamprocesserna använts i stor 

utsträckning för rening av avloppsvatten. En typisk aktivslamprocess kännetecknas av relativt 

hög energiförbrukning och biomassaproduktion, vilket leder till höga driftskostnader och 

problem med avsättningen av stora mängder slam. SBR är en variant av den traditionella 

aktivslamprocessen som fungerar på en fyllnad- och tömningsbasis. Den kombinerar både 

aeroba, anaeroba och anoxa4 faser i en och samma enhet. Detta gör att upp till 25 % av 

luftningskostnaderna besparas och ger samtidigt en lägre slam-produktion än den 

konventionella aktivslamprocessen (Singh & Srivastava, 2010).  Flera studier menar att SBR 

är en pålitlig, kostnadseffektiv och högeffektiv sekvenssatsreaktor (Frigon et al., 2009; Li et 

al. 2008; Mahvi, 2008; Li & Zhang, 2002; Loperena et al., 2007; Mohseni-Bandpi & Bazari, 

2004; Sirianuntapiboona et al., 2005; Zinatizadeh et al. 2011). Reduktionsförmågan i en SBR 

redovisas i tabell 7, från olika undersökningar. 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Slamålder - Anger förhållandet mellan biomassa och slamproduktion. Vid en hög slamålder kan 
bioslammet kvarhållas i reningstanken i många dagar upp mot en månad, innan en viss del av slammet 
bör avskiljas och bortforslas. 
4 Anox – Frånvaro av molekylärt syre. 
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Tabell 7. Reduktionsförmågan hos en SBR med avseende på avloppsvatten från mejerier, med 
parametrarna COD (kemisk syreförbrukning), BOD5 (biokemisk syreförbrukning, fem dygn), SS 
(suspenderande material), N (kväve) och P (fosfor). 
COD	  (%)	   BOD5	  (%)	   SS	  (%)	   N	  (%)	   P	  (%)	   Referens	  
80,2	   -‐	   63,4	   38,3	   -‐	   Li	  &	  Zhang,	  2002	  

90	  -‐	  92	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Mohseni-‐Bandpi	  &	  Bazari,	  2004	  
96,5	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Zinatizadeh	  et	  al.	  2011	  
81	  ±	  4	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Loperena	  et	  al.	  2007	  

87,0	  ±	  0,2	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Sirianuntapiboona	  et	  al.	  2005	  
88	  –	  94	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Frigon	  et	  al.	  2009	  
97	   -‐	   -‐	   95	   97	   Li	  et	  al.	  2008	  
-‐	   89-‐98	   85-‐97	   >75	   57-‐69	   Mahvi,	  2008	  

  

Zinatizadeh et al. (2011) studerade SBR genom att behandla simulerad mejeriavloppsvatten, 

och rapporterade 96,5 % reduktion av COD, med en luftningstid på 18 timmar av en 24 

timmarscykel. Li & Zhang (2002) visade på en reduktion av 80,2 % COD då avloppsvattnet 

innehöll 10 000 mg/l COD, 63,4 % reduktion av fasta ämnen och en reduktion på 38,3 % av 

kväve. Dessa resultat uppnåddes med en reaktionscykel på 12 timmar, varav 11 timmar bestod 

av luftning och omrörning. Mohseni-Bandpi & Bazari (2004) gjorde försök med avlopps-

vatten innehållande 445 mg/l COD och uppnådde en reduktion på 91 % med en cykel på 8 

timmar och en luftningsperiod på 6 timmar. Dessutom visade sig slammet kunna uppnå en så 

hög slamålder som 20 dagar. I och med att man har kvar slammet i anläggningen, kan den 

biologiska reningen ske med en hög slamhalt och slammet kan få en hög slamålder vilket 

även är viktigt för reningsfunktionen (Persson et al. 2005). Genom att justera förhållandet på 

de aeroba/anoxa processtiderna, har en hög reningsgrad av totalkväve uppnåtts till 95,5 % och 

en effektivitet så hög som 90 % reduktion av fosfor har rapporterats i SBR (Singh & 

Srivastava, 2010). En sammanställning från 19 olika reaktorer visar på en reduktion av COD 

på 89-98 %, suspenderande material 85-97 %, kväve >75 % och fosfor på 57-69 % (Mahvi, 

2008). 

Resultaten från sammanställningen i tabell 7 användes för att beräkna antagna medelvärden 

av reningsgraden hos en SBR, gällande respektive parameter. I tabell 8 redovisas vilka 

föroreningskoncentrationer som förväntas efter ett reningssteg med en SBR, med hänsyn till 

Kvibille mejeris avloppsvatten. 
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Tabell 8. Antagen reduktion av föroreningar från Kvibille mejeris avloppsvatten efter en SBR. 
 
Parameter 

Förorening innan SBR 
(mg/l) 

 
Reduktion* (%) 

Antagen konc. efter SBR 
(mg/l) 

BOD5 3228,6 93,5 209,9 
COD 5114,3 89,1 557,5 
SS 957 77,2 218,2 
Kväve 92,9 69 28,8 
Fosfor 67,9 80 13,5 
*Reduktionen är uträknad genom medelvärde från tabell 7. 

3.5.1	  De	  olika	  faserna	  i	  SBR	  
SBR är ett kompakt och tidsorienterat system där alla processer sker systematiskt i en och 

samma tank. Den är även flexibel, då totaltiden bestäms av storleken på systemet, som kan 

relateras till den totala volymen. Därmed kan också tidsintervallerna för de olika sekvenserna 

justeras beroende på behovet. Det finns beräkningsmodeller för att ta fram volym och tider för 

en SBR-cykel, beroende på avloppsvattnets karaktär (bilaga 1). Systemet kontrolleras av nivå-

sensorer och en tidsregulator. I figur 1 visas de fem olika faserna som äger rum i en SBR och 

de brukar benämnas som fyllning, reaktion, sedimentering, tömning och inaktiv (Vigneswaran 

et al., 2009). 

 
Figur 1. De fem faserna i en SBR-cykel. 

Processen omfattar följande fem faser: 

§ Orenat	  blandat	  vatten,	  
senare	  slam	  

§ Renat	  vatten	  
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Fas 1. Fyllning – det förorenade avloppsvattnet tillförs reaktorn, som redan innehåller 

biomassa från föregående cykel. Beroende på den specifika behandlingsplanen, kan tillförsel 

av avloppsvatten ske statiskt, under omrörning eller med lufttillförsel. 

• Statisk tillförsel (utan omrörning och luftning) av avloppsvatten är att föredra om 

avseendet är att spara in på energi, eller om en hög slamkoncentration önskas i slutet 

av cykeln. 

• Tillförsel under omrörning (utan luft) resulterar i denitrifikation, om nitrat är 

närvarande, med efterföljande reduktion av kväve. 

• Tillförsel med luftning (och omrörning) resulterar i aerobiska reaktioner som leder till 

en reduktion av tiden för cykeln och håller substraten till en lägre koncentration. 

Vilket kan vara viktigt om de biologiskt nedbrytbara komponenterna som finns 

närvarande i avloppsvattnet är toxiska i höga koncentrationer. 

Studier rekommenderar statisk tillförsel av avloppsvatten, utan luftning och omrörning, 

eftersom detta främjar hög jäsning vilket tillåter flockningsbakterier5 till att konkurrera ut 

trådformiga bakterier och därmed förhindra slamsvällning. Svällslam har dåliga 

sedimenteringsegenskaper och förhåller sig fritt i vattnet, vilket gör att det senare blir svårt att 

avskilja från det renade vattnet (Vigneswaran et al., 2009; Poltak, 2005). Hur lång tid 

fyllningsfasen tar beror på volymen hos SBR-tanken och flödes-hastigheten. Vanligtvis varar 

perioden cirka 25 % av hela cykeln (Singh & Srivastava, 2010; Poltak, 2005). 

2. Reaktion – När reaktorn är fylld med avloppsvatten, påbörjas reaktioner för minskning av 

substrat. Oftast påbörjas en kraftig luftning i denna fas. Men precis som i fas 1, kan denna fas 

antigen bidra till höga upplösta syrehalter (luftad) eller till låga upplösta syrehalter 

(omrörning). Tiden som tilldelas denna fas bör vara tillräcklig för att uppnå önskad nivå av 

föroreningar på utflödet. Tiden kan variera från nästintill ingen tid alls, till mer än 50 % av 

den totala cykeln. Om det bara är organisk reduktion som efterfrågas, så kan den luftade 

perioden vara så kort som 15 minuter. Vanligtvis bör luftningsperioden vara i 4 timmar, eller 

mer för en normal långsiktig stabilitet av processen och nitrifikationen. Om denitrifikation 

önskas efter nitrifikationen, avbryts luftningen och anoxiska förhållanden tar över för en 

period, efterföljt av en kort period av luftning (Singh & Srivastava, 2010; Vigneswaran et al., 

2009; Poltak, 2005) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Flockningsbakterier – Bakterier som får små partiklar (som knappast sedimenterar av sig själv), till 
större sammanhängande flockar som gör att de kan sjunka till botten. 
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3. Sedimentering – Tillåter separation av biologiska fasta ämnen från det behandlade vattnet. 

Den stora fördelen med SBR är hur bra den fungerar som separator, då det råder en total 

stillhet under sedimenteringen. I konventionella aktivslamprocesser måste blandade vätskor 

konstant avskiljas och tillföras sedimenteringsbassängen för sedimentering, för att därefter 

återföra en liten del av det sedimenterade slammet åter till den luftade tanken (Vigneswaran et 

al., 2009; Poltak, 2005).  Perioden varierar mellan 0,5 och 1,5 timmar och förhindrar det fasta 

materialet från att flyta på grund av en gasuppbyggd (Singh & Srivastava, 2010; Poltak, 

2005). 

4. Tömning – Detta är fasen då det behandlade vattnet töms från reaktorn. Det finns flera 

olika typer av mekanismer för denna fas. Enklast är att fixera ett rör vid ett förbestämt djup, 

där flödet regleras av en automatisk ventil eller pump. Alternativt, kan en justerbar eller rörlig 

fördämning på eller precis under ytan användas. Ett krav på alla alternativ borde vara att 

mekanismens design och drivrutin utformas på ett sätt som förhindrar att eventuellt flytande 

material följer med det renade vattnet ut. 

Tiden för denna fas kan pågå från 5 % till mer än 30 % av den totala cykel tiden. En timme är 

att föredra och borde inte förlängas, då risken finns att bottenslammet stiger till ytan. 

(Vigneswaran et al., 2009; Poltak, 2005) 

5. Inaktiv – Perioden efter att reaktorn har tömts på det behandlade vattnet och tiden till att 

reaktorn fylls på med nytt förorenat avloppsvatten, brukar kallas för inaktiv fas. I allmänhet 

används denna fas då flera SBR är i drift i et så kallat multitanksystem, där flera SBR-tankar 

är sammankopplade. Fasen kan annars med fördel användas till att ta bort eventuellt 

överskottslam. Frekvensen av överskottsslam bestäms av hur mycket slam som tillkommer 

under varje cykel, vilket beror på hur förorenat avloppsvattnet som tillförs reaktorn är och hur 

effektiv omrörningen samt luftningen är. Alternativt kan denna fas helt uteslutas och alltså 

fylls reaktorn med obehandlat vatten direkt efter att det renade vattnet har tömts ut (Poltak, 

2005; Singh & Srivastava, 2010; Vigneswaran et al., 2009). 

Systemets prestanda påverkas även av antalet sekvenser under själva reaktionsfasen och den 

totala cykeltiden. I en studie av Singh & Srivastava (2010) utövades försök med varierande 

reaktionstider med olika rådande förhållanden. Desto fler steg som inkluderades i reaktions-

fasen, desto högre reningsgrad uppnåddes. Författarna föreslår att reaktionsfasen inleds med 

tre timmars luftning (aeroba förhållanden), efterföljt av en timmes omrörning (anoxa 

förhållanden) och så tre timmar med luftning igen och så fortlöper reaktionsfasen. För 
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Kvibille mejeris del skulle en cykel på 24 timmar kunna se ut som i figur 2 nedan. De har en 

produktionsdag på 9 timmar, då avloppsvatten genereras och tillförs reaktorn. När fabriken 

stänger ner för dagen och då inget mer avloppsvatten genereras, påbörjar reaktionsfasen på 12 

timmar. Figur 3 visar på ett förslag på hur fördelning av Kvibilles 12 timmars reaktionsfas 

skulle kunna se ut, innan sedimentationsfasen påbörjas. 

 
Figur 2. En 24-timmars SBR-cykel med avseende på Kvibille mejeris vattenrening.  

 

Figur 3. Förslag på fördelning av hur Kvibilles 12 timmars reaktionsfas skulle kunna se ut. 

3.5.2	  Reduktionsprocesser	  i	  SBR	  
Nitrifikation och denitrifikation är de effektivaste biologiska kvävereningsprocesserna som 

äger rum. De är nära sammankopplade och sker ofta strax efter varandra. Den aeroba 

processen utnyttjar nitrifikationsbakterierna nitrosomonas för att oxidera ammoniak (NH4
+) 

till nitrit (NO2), som sedan oxideras vidare av bakterien nitrobacter från nitrit (NO2) till nitrat 

(NO3). Senare i den anaeroba/anoxa processen tar denitrifikationsbakterierna över och 

omvandlar nitrat till kvävgas (N2) och koldioxid (CO2) (Persson et al., 2005; Vymazal, 2007). 

Nitrifikation:  

NH4+ + 2O2 –Nitrifikationsbakterie rà NO3- + 2H+ + H2O	  

Denitrifikation: 

9	  h	  

12	  h	  

1,5	  h	  

1,h	  
0,5	  h	  

1.	  Fyllning	  

2.	  ReakOon	  

3.	  Sedimentering	  

4.	  Tömning	  

5.	  InakOv	  



	  

22	  
	  

Organiskt material + 2NO3- + H2O –Denitrifikationsbakterierà 

2,5CO2 + 2OH- + N2	  

Den optimala temperaturen för nitrifikation ligger mellan 25 – 35 oC och optimal pH ligger 

mellan 7,0 – 9,2 (Kadlec & Wallace, 2008).	  Optimal temperatur för denitrifikation ligger 

mellan 20 – 40 oC och optimal pH ligger mellan 6,0 – 8,5 (Reddy & Patrick, 1984). 

Den anaeroba processen då denitrifikationsbakterierna omvandlar nitrat till kvävgas och 

koldioxid, kräver en tillgång på nedbrytbar organiskt material, en så kallad kolkälla (Persson 

et al., 2005). Organiskt material finns både mätt i BOD och i suspenderat material, därmed 

reduceras dessa parametrar samtidigt i processen hos denitrifikationsbakterierna. Organiskt 

material bryts även ned av mikroorganismer i närvaro av syre som konsumeras av 

organismerna under processen. Denna biologiska nedbrytningsprocess omfattas av att 

organiskt material byts ner och omvandlas till koldioxid och vatten (kolsteget nedan) (Kadlec 

& Wallace, 2008). 

Kolsteg: 

Organiskt material + O2 à CO2 + H2O 

3.6	  Våtmarker	  
Våtmarker är en lovande teknik som kan tillämpas för att avlägsna en större del av närings-

ämnen och mineraler som finns i till exempel mjölkbaserade produkter. Intresset för att 

använda anlagda våtmarker för behandling av livsmedelsavloppsvatten, som mejeriavlopps-

vatten, växer. Anledningen är avsikten att skapa renare teknik som kan ersätta de maskinellt 

konventionella anläggningarna samt att säkerställa en hållbar miljö och utveckling. Våtmarker 

har visat sig vara effektiva på att minska halter av kväve, fosfor, suspenderade ämnen och 

BOD i avloppsvatten från mejerier (Arvanitoyannis & Giakoundis, 2006). 

I en artikel från Irland visar en FWS (free water surface) anlagd våtmark på goda renings-

resultat, landet har liknande klimat som södra Sverige. Dunne et al. (2005), presenterar i sin 

artikel en FWS våtmark med en total area på 4800 m2 fördelat på 4 dammar, beläget i 

sydöstra Irland. Avloppsvattnet kommer från en kofarm och besitter en hög organisk 

belastning. Reningsgraden hos våtmarken vad gäller BOD5, suspenderande ämnen, 

ammonium och fosfor är så hög som 99 %, 98,7 %, 93,7 % och 83 % respektive (tabell 9). 
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Tabell 9. Reningsförmågan hos en FWS våtmark på 4 800 m2 på Irland (Dunne et al., 2005). 
Parameter Inlopp (mg/l) Utlopp (mg/l) Reduktion % 
BOD5 2000 - 2350 20 ± 3 99 ± 0,15 
TSS 850 - 1250 11 ± 1 98,7 ± 0,12 
NH4 30 - 70 1,9 ± 0,4 93,7 ± 1,3 
P 10 - 20 1,7 ± 0,14 83 ± 1,4 
 

Våtmarker erbjuder en rad fysiska, kemiska och biologiska processmekanismer. De 

omvandlar, bryter ned och lagrar nästan alla inkommande vattenburna föroreningar. Renings-

tekniken anses vara billig i jämförelse med andra reningsprocesser, samtidigt	  med relativt låga 

krav på tekniskt kunnande. Det som kan bli dyrt i vissa sammanhang är arrendeavtal av mark 

(Dunne et al., 2005). 

Våtmarker kan ses som biologiska filter som ger skydd åt vattenresurser såsom vattendrag, 

sjöar, grundvatten och grunda kustområden. Våtmarker har egenskaper som gör dem unika 

bland andra ekosystem (Kadlec & Wallce, 2008). Det konventionella jordbruket har inneburit 

en omvandling av våtmarker till odlingsmark. Vilket har lett till att livsmiljöer försvunnit för 

insekter, amfibier och fåglar. En våtmarksanläggning kan därmed bidra positivt till att 

försvunna arter kan återkomma till området (Miljömål, 2014). 

3.6.1	  Typer	  av	  våtmarker	  
Grovt sett kan konstruerade våtmarker delas in i under två olika kategorier; Free Water 

Surface (FWS) där vattenytan är öppen och SubSurface Flow (SSF) med en täckt och 

planterad yta där avloppsvattnet rinner under markytan. 

FWS:  

Dessa våtmarker har öppna vattenområden och ser därmed ut att vara naturligt skapade. 

Våtmarken delas med fördel in i flera bassänger, för att höja reningsgraden ytterligare. FWS 

är grunda (20-40 cm), öppna och är fyllda eller delvis fyllda med makrofyter6 som är 

delaktiga i de reducerande processerna som sker i våtmarker. Stora och tunga partiklar sjunker 

till botten i början av våtmarken och de mindre, lättare partiklarna sedimenterar senare när de 

kommer i kontakt med makrofyterna. En fördel med FWS våtmarker är att de är bra på att 

hantera variationer i flöde och omväxlande vatten-nivåer. Biologisk mångfald och 

rekreationsvärden är ytterligare fördelar som uppnås genom denna behandlingsteknik (Kadlec 

& Wallace, 2008; Vymazal & Kröpfelova, 2009). En faktor som påverkar funktionen är 

temperaturen, under kalla förhållanden minskar reningsförmågan. Om isbildning uppstår 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Makrofyter – Är storvuxna växter som växer i vattenvegetation. 
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reduceras tillgången på syre, vilket gör att det finns mindre syre för nitrifikationsbakterierna 

att utnyttja under nitrifikationsprocessen (Kadlec & Wallace, 2008). En annan faktor som 

påverkar reningsförmågan är om kanalbildning skulle uppstå mellan vegetationen. 

Kanalbildningen hindrar vattnet att renas bland makrofyter (Persson et al., 2005). 

SSF: 

Dessa våtmarker har en sand-eller grusbädd med planterad framväxande vegetation. 

Avloppsvattnet filtreras långsamt under markytan och genom det porösa materialet som 

innehar aeroba, anaeroba och anoxiska fickor. Avloppsvattnet rinner antingen horisontellt 

eller vertikalt genom markbädden och fungerar som substrat för mikrober som lever i rot-

zonen. Botten på våtmarken är täkt med ett ogenomträngligt skikt för att förhindra läckage av 

reningsvatten. Denna typ av våtmark drabbas inte av isbildning på samma sätt som FWS och 

förhindrar även att omgivningen exponeras av det förorenade vattnet. Dock är nitrifikationen 

något sämre i en SSF våtmark, vilket beror på de låga syrehalterna som råder. För en optimal 

rening är det viktigt att inte allt för många stora partiklar förs in i systemet, då igensättning 

minskar reningsförmågan i våtmarken. (Kadlec, 20012; Kadlec & Wallace, 2008; Vymazal & 

Kröpfelova, 2009). 

Hybrida våtmarker: 

Olika typer av konstgjorda våtmarker kan med fördel kombineras för att tillgodose specifika 

behov av reducering av föroreningar. Hybrida våtmarker som de kallas, är då en eller flera 

olika typer av våtmarker sammankopplas för att uppnå bättre behandlingsresultat av förorenat 

vatten (Vymazal, 2013). Genom att först låta det förorenade vattnet sedimentera större 

partiklar i en sänka vid inloppet i en FWS och de mindre partiklarna senare i växtzonen. Här 

gynnas även nitrifikationsprocesser då oxidation av ammonium till nitrat sker (Persson, 1998). 

Vidare kan vattnet filtreras genom en SSF våtmark som gynnas av denitrifikationsprocesser 

som reducerar nitrat till lustgas och kvävgas (figur 4). Den optimala kombinationen av olika 

typer av konstgjorda våtmarker beror alltid på vad för föroreningar som ska behandlas och 

graden av reducering som eftersträvas.	  En studie utförd i Taiwan använde en serie av FWS 

och SSF för att ta emot förbehandlat avloppsvatten. I detta hybridsystem var den 

genomsnittliga reningsgraden för BOD5 86,5 %, COD 57,8 % och TSS visade en reduktion på 

86,7% (Vymazal, 2013). 
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Figur 4. En hybrid anlagd våtmark med fyra bassänger, FWS-SSF-FWS-FWS. 

 

3.6.2	  Våtmarksdesign	  
I planeringen av en våtmarksdesign är det viktigt att anpassa våtmarken efter vad för typ av 

föroreningar som ska behandlas (presenteras under avsnitt 3.6.3). Dessutom måste våtmarken 

vara så pass stor att den ytmässigt klarar av att rena de föroreningar som den är avsedd för. 

NAWTSD (North American wetlands treatment system databas) står för en väletablerad 

beräkningsmodell (tabell 10) som är baserad på föroreningsreduktion. Beroende på vad 

avloppsvattnet bär med sig för föroreningar in till våtmarken och vilka riktlinjer som är satta 

för utloppet, kan den area beräknas som behövs för att rena vattnet så att utsläppskraven för 

recipient efterlevs (DeBusk & DeBusk, 2001). 

Tabell 10. NAWTSD (North American wetlands treatment system databas) beräkningsmodell för att 
få fram en våtmarksarea beroende av föroreningskoncentrationer (DeBusk & DeBusk, 
2001). 

 k20* (m/yr) C* (mg/l) 
Parameter FWS SSF FWS SSF 
BOD 34 180 3,5+0,053 Ci 3,5+0,053Ci 
TSS 1000 1000 5,1+0,16 Ci 7,8+0,063Ci 
Organic N 17 35 1,5 1,5 
NH4-N 18 34 0 0 
NOX-N 35 50 0 0 
TN 22 27 1,5 1,5 
TP 12 12 0,02 0,02 
*k20 står för den areella reaktionshastigheten vid 20o C. Som är en konstant beroende på om det är en 
FWS eller en SSF våtmark, vilket visar på hur lång uppehållstid föroreningen kräver för att uppnå 
önskad reningsgrad. C* står för den bakgrundskoncentration (av föroreningen) som förekommer 
naturligt i vattenmiljöer. 

ln ((Ce – C*) / (Ci – C*)) = - (k/q)                                                                                           (1)  



	  

26	  
	  

Där: 
Ce = Målet av halten (gränsvärde) på utflödet (mg/l) 
Ci = Koncentration på inflödet (mg/l)  
C* = Bakgrundskoncentration (mg/l)  
k = Areella reaktionshastighetskonstanten (m/yr) 
q = Flöde (m/yr)  

Men eftersom q = Q/A                                                                                                              (2)  

Där:  
Q = Flöde  
A= Area 

Så kan första ekvationen skrivas på följande vis:  

A = (0.0365 Q / k) ln((Ci – C*) / (Ce – C*))                                                                           (3)  

Där:  
A= Våtmarksarean (ha)  
Q= Flöde (m3/dygn)  

De antagna koncentrationerna av Kvibilles avloppsvatten efter behandling i en SBR (tabell 8) 

är de koncentrationer som kommer att tillföras våtmarken med inloppet. Med de antagna rikt-

linjerna (tabell 3) för vad utloppet bör inneha av föroreningskoncentrationer, kan NAWTSD’s 

beräkningsmodell tillämpas för att få fram en rimlig våtmarksarea (tabell 11) för Kvibille 

mejeri. Fullständiga beräkningar av framtagen area finns att tillgå i bilaga 2. 

Tabell 11. Föroreningskoncentrationer i inlopp efter en förbehandling av avloppsvattnet i en SBR, 
med satta krav på utlopp i våtmarken, ger förslag på våtmarksarea. 

Parameter Inlopp (mg/l) Krav utlopp* (mg/l) Area (ha) 
BOD 209,9 15 0,59 
COD 557,5 70 - 
SS 218,2 25 - 
Kväve 28,8 12,5 0,21 
Fosfor 13,5 0,5 1,42 
*Föreslaget krav på utlopp från tabell 3. 

Eftersom fosforreduktionen kräver en våtmark på 1,42 hektar, så är det den minsta area som 

borde anläggas. Fast att reduktion av BOD och kväve kräver en mindre area, så måste även 

fosfor hinna reduceras anpassade till utsläppskraven.  

3.6.3	  En	  effektiv	  FWS	  våtmark	  
Våtmarkens funktion beror på två olika faktorer som påverkar reningspotentialen, så kallade 

primära och sekundära. De primära faktorerna är inkommande flödeshastighet, uppehållstid, 

vattentemperatur och koncentration av näringsämnen. De sekundära faktorerna är våtmarkens 
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vegetationstyp, hur stor del av våtmarken som vegetationen upptar, våtmarkens utformning 

samt tillgång på kol och syre (Braskerud, 2002a och 2002b; Kadlec, 2012). 

Primära faktorer 

Våtmarkens utformning (dess storlek, djup, avstånd mellan in- och utflöden) avgör hur lång 

uppehållstid vattnet har (Braskerud, 2002a och 2002b; Naturvårdsverket, 2009; Kadlec, 

2012). Uppehållstiden är avgörande för att näringsämnen ska hinna sedimenteras och om-

vandlas av vattenlevande mikroorganismer eller genom näringsupptag av växter (Braskerud, 

2002a; Kadlec, 2012). I en våtmark där vattnet stannar kvar länge anses ha bättre rening då 

viktiga biologiska och kemiska processer hinner ske. Den teoretiska tid det tar för vattnet att 

passera genom våtmarken, kallas nominell uppehållstid, τn. Genom att dividera våtmarkens 

totala volym, V, (m3) med inflödet, Qin, (m3/dygn), kan den nominella uppehållstiden 

beräknas (Eq. 4). Det förutsätter att vattnet rör sig i en jämn front genom våtmarken, i ett så 

kallat pluggflöde (Braskerud, 2002b). 

τn = !
!!"

                                                                                                                               (4) 

Då volymen ofta är ett uppskattat värde anses detta osäkert (Kadlec & Knight, 1996), speciellt 

eftersom flödet kan variera mycket och därmed påverka den nominella uppehållstiden. 

Även hydrauliken är av central betydelse för vattnets uppehållstid och våtmarkens renings-

effektivitet. Vanligen behövs en beskrivning av hydrauliken i våtmarken, det vill säga hur stor 

omblandningen av vattnet är. Den hydrologiska effektiviteten påverkas utav våtmarkens 

volym i förhållande till avrinningen och utformningen av utloppet (Persson, 1998). 

Hydraulisk effektivitet, λ är ett mått på förmågan att sprida flödet jämt över hela våtmarks-

volymen, följaktligen hur stor del av våtmarken som utnyttjas för rening. Den hydrauliska 

effektiviteten påverkas utav våtmarkens form, en smal avlång damm har bättre hydraulisk 

effektivitet än en rund. Detta beror på bättre utnyttjande av vattenvolymen och mindre 

spridning av vattnets uppehållstid (Wörman & Kronnäs, 2005). Bottentopografin, öar, uddar 

och andra strukturer påverkar även de våtmarkens hydrauliska effektivitet som beräknades 

enligt ekvation 5 (Persson, 1998).   

λ = 𝑇!"#$/𝑇!"#$!%&&                                                                                                             (5) 

Där Tpeak är tiden från det att ett testämne tillsätts inloppet tills det att den högsta 

koncentrationen detekteras i utloppet. Tnominell är den teoretiska uppehållstiden. Ju närmare 1 λ 
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är, desto bättre hydraulisk effektivitet har våtmarken. Detta på grund av färre ineffektiva 

zoner med stillastående vatten. Lägre λ betyder snabbare huvudflöde och större ineffektiva 

zoner (Persson, 1998). 

Sekundära faktorer 

Att minska vattnets flödeshastighet uppnås genom att variera våtmarkens design. Att skapa 

grundare och djupare partier, som även fungerar som fosforfällor, bidrar till detta. En 

strategisk placering av sådana partier brukar vara vid våtmarkens inlopp. Uppehållstiden 

påverkas av vald vegetation, våtmarkens form och bottenstruktur. Bottentopografin, öar, 

uddar och andra strukturer påverkar även de våtmarkens hydrauliska effektivitet som 

beräknades enligt ekvation 5 (Persson, 1998). Det lönar sig att i våtmarken planera en eller 

flera grundare vegetationszoner som bromsar vattnet så att suspenderade partiklar och 

material hinner sedimenteras (Braskerud, 2002b). 

3.6.4	  Reningsprocesserna	  i	  en	  våtmark	  

Flera reduktionsprocesser kan förekomma i ett konventionellt våtmarkssystem. Förångning, 

fotokemisk oxidation, sedimentering, adsorption, biologisk nedbrytning, växtupptag och 

föroreningsackumulation är de stora processer som påverkas av föroreningsbelastningen i en 

våtmark. Den relativa betydelsen av en viss process kan variera avsevärt beroende på vilket 

främmande ämne som behandlas. Reningen beror även på typen av våtmark, miljö-

förhållanden, vilken typ av vegetation som används i systemet liksom jordmatris (Imfeld et 

al., 2009). 

Fosfor renas genom tre mekanismer: i) genom att adsorbera till organiskt substrat, ii) lagras i 

biomassan för den växande vegetationen, och iii) lagras och bidrar till ökning av sediment och 

jord (Kadlec, 2005b). Främst sker fosforreningen genom sedimentation av partikulärt fosfor 

(Braskerud, 2002b). Kväve kan sedimenteras om det är bundet i organiskt material, som 

genom nitrifikation mineraliseras och omvandlas till nitrat. Eller omvandlas till luftburet 

kväve genom denitrifikationsprocessen. Bakterierna bildar mikrofilmer på vegetationens 

stjälkar och blad (Braskerud, 2002a; Kadlec, 2005a, 2012), men även på sediment och avsatt 

organiskt material (Kadlec, 2005a, 2012). Samtidigt fungerar vegetationen som en födokälla 

för bakterierna då dess avfall av organiskt material bistår med kol. 

De viktigaste reningsprocesserna som bidrar till att rena kväve från vatten i våtmarker är: 

sedimentation, växtupptag och denitrifikation. Genom sedimentation sjunker suspenderat 

material till bottnen och eftersom BOD, kväve och fosfor delvis är bundet till partiklar, så 
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sedimenteras även de med det inkommande vattnet. Sedimentation uppstår genom att vattnets 

hastighet minskas och beror till stor del på sambandet mellan partikelstorlek och vattnets 

hastighet. En stor del av det sedimenterade materialet bryts efter hand ned, varvid kväve och 

fosfor kan frigörs. Fosforn omlagras i regel till mineralkomplex, men kan under ogynnsamma 

omständigheter läcka ut från våtmarken. Hur ofta det är lämpligt att rensa våtmarken på 

sediment, beror på vilka mängder som har sedimenterat. Enligt Persson (1998) kan riktvärden 

användas på 15 mm/år i de centrala delarna av våtmarken och 25 mm/år vid inloppet. Om 

sediment ska tas bort, bör detta göras då vattenståndet är lågt, eftersom annars kan sediment 

resuspendera under processen. Under vegetationssäsongen tar växterna upp kväve- och fosfor-

föreningar och bygger in dem i sin biomassa. När sedan dessa växter bryts ned, så återgår 

ämnena till vattnet, vilket betyder att nettoavskiljningen kan försummas, såvida det inte sker 

en regelbunden skörd (Persson, 1998). 

4.	  Diskussion	  
Miljöbalkens hänsynsregler (2 kap) omfattas bland annat av att verksamheter har ett ansvar att 

skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljö mot skada eller 

olägenhet. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. 

Kvibille mejeri har visat ett stort intresse i att få ta del av den bästa reningstekniken som finns 

att tillgå i dagsläget, som samtidigt lämpar sig väl för rening av deras specifika avloppsvatten. 

Det visade sig tidigt under arbetets gång att SBR är en väl beprövad reningsteknik för 

avloppsvatten från olika mejerier världen över, samtidigt med en hög reningsgrad. Till sin 

fördel upptar en SBR en mindre yta än i jämförelse med många andra biologiska renings-

processer, som till exempel biologiska dammar och aktivslamprocesser (Persson et al. 2005; 

Frigon et al. 2009). Nackdelen med dessa aeroba lösningar är höga elkostnader som krävs för 

ständig luftning genom hela reningsprocessen. Höga halter av organiskt material leder även 

till höga halter slam, som kontinuerligt måste tas om hand, vilket även det bidrar till höga 

kostnader (Persson et al. 2005; Sabliy et al., 2009). Biologiska dammar har i och för sig en 

begränsad slamproduktion, då den större mängden slam bryts ned i reningsprocessen. Dock 

krävs en uppehållstid på flera dagar (5-7 dygn) och det är detta som gör processen så yt-

krävande (Persson et al. 2005). 

Biobäddar och biotorn är beroende av att ett tillräckligt flöde kontinuerligt passerar bakterie-

filmen som byggs upp i reaktorn. Är flödet för litet finns risken för igensättningar, då inte det 

påväxta slammet spolas bort. Är flödet för högt finns risken att bädden blir allt för tung och 
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trycks ihop (Persson et al. 2005). En SBR fungerar oberoende av flödet (Singh & Srivastava, 

2010), vilket skulle passa Kvibille mejeri som endast producerar avloppsvatten ca 9 timmar 

om dagen och där flödet kan variera kraftigt från dag till dag. Dessutom är reningstekniken 

billigare i drift än den traditionella aktivslamprocessen, biobäddar och biotorn. För det första 

på grund av att reningsmetoden inte behöver en konstant luftning, utan endast cirka 40 % av 

en 24-timmars cykel. För det andra genereras inte lika stora mängder slam, då slammet blir 

kvar i reaktorn och kan uppnå en hög slamålder. Enligt Persson (2005) är även en hög slam-

ålder att rekommendera för att reningseffektiviteten ska vara så effektiv som möjligt.  

Alltför låga eller alltför höga slambelastningar bör ändå undvikas i en SBR. För höga slam-

belastningar tenderar att ge ett bulkigt slam och för låg slambelastning kan ge en liten och 

svårsedimenterad flock. Andra störningar som skulle kunna inträffa är slamsvällning, som är 

den mest besvärande. Störningsorsaker kan till exempel vara överbelastning av organiskt 

material eller mycket kolhydrater i vattnet. Det bildas då en trådbakterie, vilket leder till 

slamsvällning. Svällslammet har dåliga sedimenteringsegenskaper och en svällslambildning 

kan helt äventyra processens stabilitet. I första hand bör man undanröja störningsorsaken eller 

i andra hand kan trådbakterierna bekämpas med klorering (Persson et al. 2005). Studier 

rekommenderar statisk tillförsel av avloppsvatten, utan luftning och omrörning, eftersom detta 

främjar hög jäsning vilket tillåter flockningsbakterier till att konkurrera ut de trådformiga 

bakterierna och därmed förhindra slamsvällning (Vigneswaran et al., 2009; Poltak, 2005). Ett 

alternativ till att undanröja störningsorsaken till slamsvällning, kan vara att installera en 

turbiditetsmätare. Turbiditetsmätaren larmar då avloppsvattenet avviker från det normala, som 

vid en olycka då större mängder mjölk går till spillo. Mjölk har en BOD-halt som är 250 

gånger större än den för avloppsvatten, vilket betyder att en olycka med större mängder 

mjölkspill kommer att tillföra SBR en mycket hög organisk belastning (Britz et al. 2009). Då 

turbiditetsmätaren larmar, borde istället avloppsvattnet ledas om till en katastroftank, som 

sedan tas om hand på riktigt sätt, genom till exempel transport till kommunens rötkammare. 

Höga fetthalter är en annan parameter att ha i beaktande. För höga fetthalter i avloppsvattnet 

ger upphov till flytslam som försämrar avvattningsegenskaperna hos slammet och kan leda till 

att dålig lukt snabbare uppträder i slammet. Det är rekommenderat att låta avloppsvattnet 

passera genom en fettavskiljare, innan det tillsätts en SBR. Kushwaha et al. (2011) menar 

även att närvaron av fetter leder till en hämmande verkan vid den anaeroba fasen i reaktorn. 

Denna inhibering beror på närvaron av långkedjiga fettsyror som bildas under hydrolysis av 

lipider (fetter).  
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Anaeroba lösningar som UASB (upflow anaerobic sludge reactor), anaerobiska filter och 

rötningstankar har fått en relativt begränsad användning, då processerna ofta är känsliga för 

driftstörningar (Frigon et al., 2009; Persson et al. 2005). Den anaeroba processen består av ett 

flertal delsteg som ombesörjs av olika typer av mikroorganismer som tillväxer långsamt (20-

30 dygn) och är mycket känsliga. Uppehållstiden i en rötningsreaktor bestäms således av de 

metanbildande bakteriernas tillväxttakt, vilket betyder att reaktorn måste göras mycket stor, 

alternativt upprätta fler reaktorer, men kapitalkrävande blir det oavsett (Persson et al., 2005). 

Många av dessa reningsmetoder är metanbildanade och kräver ytterligare konstruktioner för 

omhändertagandet av den metangas som bildas (Kushwaha et al., 2011). 

Dock borde alla reningsteknikers reduktionsförmågor tolkas med lite eftertänksamhet. Då 

koncentrationerna av de olika föroreningar som går in processerna spelar en viss roll. Även 

utformningen och volymen spelar in i vilken reduktionsförmåga reningstekniken kommer att 

visa på. 

Miljöbalken och de allmänna råden pekar tydligt på att vi måste sträva mot att låta en så stor 

andel som möjligt av avloppsvattnet ingå i ett kretslopp. Därav uppmärksammades förslaget 

om en våtmark som ett slutpoleringssteg efter en SBR. Vilket leder till att mejeriet tillåts ta 

ansvar för sitt avloppsvatten hela vägen. Den tilltänkta våtmarken borde vara av en area på 1,5 

hektar, för att uppnå fullständig rening vad gäller framför allt fosfor. Som framgick av tabell 

11 krävdes endast en våtmark på 0,6 hektar för att rena avloppsvattenet från BOD och en yta 

av 0,2 hektar för att rena kväve. Beräkningen av våtmarksytan går ut på att ta fram en 

våtmarksarea som klarar av att rena vattnet från inflödet, så att utflödets krav till recipient 

hålls. Det ska även tas i beaktande att den använda beräkningsmodellen i resultatet är 

framtagen av NAWTSD som är beläget i Nordamerika. En faktor är att klimatet är något 

annorlunda gentemot här i södra Sverige, en annan faktor är att bakgrundskoncentrationerna 

kan se helt olika ut i så vitt skilda länder. Sedan beror det säkerligen på i vilket typ av 

landskap man anlägger våtmarken, om det är i ett odlingslandskap eller i ett industriområde. 

Det var överraskande att det inte finns några generella nationella krav på utsläpp av förorenat 

vatten till recipient. Visst att olika förhållanden av vattenkvalité råder inom olika kommuner i 

landet, men det kan tyckas att det ändå borde finnas satta kommunala riktvärden och gränser. 

Mina förslag på riktvärden för recipient Suseån är inte helt orimliga, då de är identiska med de 

riktvärden som Miljöförvaltningen i Göteborgs stad har satt som kommunala riktvärden, med 

undantag av BOD och COD. Att våtmarksarean inte gick att räkna ut med avseende på rening 
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av suspenderande material, beror på att bakgrundskoncentrationerna som normalt uppstår i en 

naturlig våtmark, ihop med inflödet blir så pass högt att det inte går att nå det föreslagna 

utsläppskravet till recipient genom ekvationen. Det ska tas i beaktande att mejeriet idag inte 

har en fullt ut fungerande fettavskiljare, vilket kan vara en bidragande faktor till de höga 

värdena av BOD (3228,6 mg/l) och SS (957 mg/l). Fett som är ett organiskt material som 

gärna förekommer som partiklar i vatten bidrar till att värdena för BOD och suspenderande 

material ökar. Med en fungerande fettavskiljare kommer halten av suspenderande ämnen och 

BOD-halten att sjunka. 

För Kvibilles del är en FWS anlagd våtmark att föredra. FWS våtmark är billigare att anlägga 

än en SSF våtmark och kräver mindre underhåll, dock kan driftkostnaderna vara högre i en 

FWS. En fördel med FWS våtmarker är att de är bra på att hantera variationer i flöde och 

omväxlande vattennivåer. De är också att föredra för att minska halterna av suspenderat 

material och lättnedbrytbart organiskt material, men de kan även användas som en kvävefälla. 

(Vymazal, 2007). Till skillnad från FWS som är bra på nitrifikation (aeroba förhållanden), så 

är SSF bra på denitrifikation (anaeroba förhållanden), dock kan denitrifikation även ske i en 

FWS så den kan vara bra på både och. 

Att skapa en så kallad hybrid våtmark gör att reningen effektiviseras då flera olika 

förhållanden uppträder. I en SSF våtmark bryts organiskt material och nitrat ner av 

anaerobiska bakterier som finns i växternas rötter och rhizomer. Eftersom dessa våtmarker 

kan vara känsliga för igensättningar, är det att föredra en FWS våtmark som en första bassäng 

som kan låta stora och tyngre partiklar sjunka ner till botten i början av våtmarken. De 

mindre, lättare partiklarna sedimenterar senare när de kommer i kontakt med de planterade 

makrofyterna i bassängen. Här gynnas även nitrifikationsprocesser då oxidation av 

ammonium till nitrat sker. Eftersom det förbehandlade avloppsvattnet innehar temperaturer 

kring 45o C, så kommer inte den första bassängen antagligen inte att drabbas av frysning 

vintertid. Som bassäng nummer två kan det passa med en SSF våtmark som gynnas av 

denitrifikationsprocesser som reducerar nitrat till lustgas och kvävgas. Att anlägga en SSF 

damm i våtmarken bidrar även till en något effektivare rening om vintern, då denna inte fryser 

till. Och därefter två bassänger till med FWS våtmarker (se figur 4 för förslag). För att dessa 

efterföljande två FWS dammar inte ska frysa till om vintern, borde ett par värmeslingor 

installeras. Den hydrauliska effektiviteten påverkas utav våtmarkens form, att föredra är en 

smal avlång damm som har bättre hydraulisk effektivitet än en rund. Det optimala hade varit 



	  

33	  
	  

att låta bassängerna ha självfall7, eftersom då tillförs nytt syre till vattnet vilket gynnar 

fortsatta processer.  

En annan stor fördel med att anlägga våtmarker i Halmstad och Halland, är att länet och 

kommunen tillåts sträva efter de uppsatta miljömål som finns. Hallands delmål om att anlägga 

700 hektar våtmark i odlingslandskapet uppnåddes inte till år 2010. Mellan år 2000 och fram 

till år 2011 har endast cirka 453 hektar våtmarker anlagts. Även att låta verksamheten ta 

ansvar för sitt avloppsvatten och skapa ett så kallat kretsloppstänk, är en annan positiv fördel 

med våtmarker. 

5.	  Etiska	  aspekter	  
I detta examensarbete har främst vetenskapliga artiklar använts som underlag, för att ge ett 

pålitligt resultat. Att rena vatten från föroreningar är till allas fördel, både för människor, djur, 

växter och miljö. Människor och djur kan bli sjuka av förorenat vatten. Växter och miljöer 

kan helt slås ut om föroreningarna skulle komma ut i naturen orenat. Det ligger även i 

verksamhetsutövarens intresse att använda sig av den bästa tekniska lösning som finns att 

tillgå, för att uppnå en så hög rening av avloppsvatten som möjligt. Kretsloppsanpassning 

leder till en förbättrad vattenmiljö, samt att verksamheten får ta ansvar fullt ut för sitt 

förorenade vatten. Våtmarker är dessutom en naturlig reningsteknik som bidrar till hållbar 

utveckling. Att uppföra ett kretslopp för rening av avloppsvatten nära verksamheten, bidrar 

till att vattnet inte behöver transporteras i flera kilometerlånga avloppsrör till reningsverk.  

6.	  Slutsatser	  
• Ett enkelt tilltag för att minska föroreningar i avloppsvattnet redan i första ledet, ett så 

kallat uppströmsarbete, är att täcka brunnarna i fabriken med uppsamlingsdukar. 

Dessa samlar då upp restprodukter från osttillverkningen så att det inte hamnar i 

avloppet. Även fett samlas tills viss del upp i dessa dukar, som sedan läggs ihop med 

övrigt avfall. Detta kommer att leda till lägre BOD-, SS- och fettvärden i 

avloppsvattnet. 

• Den bästa reningsprocessen för Kvibille mejeri är en sequencing batch reactor (SBR). 

Med tanke på att den inte är ytkrävande, är kostnadseffektiv vad gäller besparingar i 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Självfall – Då vattnet rinner över från en damm till en annan på ett naturligt sätt. Vilket gör att en 
viss höjdskillnad borde finnas. Istället för att låta vattnet överföras via nergrävda rör. 
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ström och slamavskaffning och renar dessutom avloppsvatten från mejerier med 

mycket goda resultat. 

• För att göra mejeriet oberoende av andra och låta deras avloppsvatten ingå i ett 

kretsloppstänk, passar sig en anlagd våtmark mycket väl in som ett slutpoleringssteg 

efter en SBR. 

• FWS anlagda våtmarker är att föredra då de ger en högre reningsgrad av förorenat 

vatten. Att dela upp de föreslagna 1,5 hektar i fyra bassänger gör att reningsgraden blir 

ännu effektivare. Då med förslagsvis en SSF som bassäng nummer två, för att 

effektivare rena vattnet från suspenderat material. Går det att konstruera självfall 

mellan bassängerna är det bra, så det naturligt tillförs syre till vattnet. 

• Våtmarken kan betala av sig själv, om bidrag blir godkänt för anläggning av våtmark i 

anslutning till Kvibille mejeri. Kvibille mejeri betalar i dagsläget 1,5 miljoner 

kronor/år (till det kommunalägda Laholmsbuktens VA) för omhändertagandet av deras 

avloppsvatten. Med en våtmarksanläggning skulle dessa pengar sparas in och 

verksamheten kan placera pengarna till ytterligare miljöanpassade åtgärder. 

• En turbiditetsmätare kan med fördel installeras på företaget. Denne larmar då 

turbiditeten i avloppsvattnet avviker från det normala, som till exempel vid 

olyckshändelser då större mängder mjölk går förlorade och hamnar i avloppsvattnet. 

Vid larm ska avloppsvattnet samlas upp i en katastroftank, för att sedan omhändertas 

på lämpligt sätt. 

7.	  Felkällor	  
Mätvärdena på Kvibille mejeris processavloppsvatten innehåller antagligen stora mängder 

fett, då fettavskiljaren i dagsläget inte är fungerande. Detta leder till att värdena av BOD och 

SS blir högre än vad de skulle varit med en fettavskiljning. Anledningen till att 

våtmarksberäkningen inte gick att genomföra gällande SS, var just för att den ingående 

koncentrationen var högre än bakgrundskoncentrationerna. Vad gäller 

bakgrundkoncentrationerna så borde även de ses på med en viss osäkerhet, då modellen är 

framtagen av NAWTSD (North American wetlands treatment system databas) i Nordamerika 

och kanske inte fungerar så väl på våra klimat i Sverige. Dessutom sjunker reningsgraden i en 

FWS om vintern, vilket inte tas med i beräkningen av våtmarken. Med det i åtanke kanske en 

ännu större våtmark krävs, eller att den på något sätt värms upp för att undvika isbildning 

vintertid.  
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8.	  Förslag	  till	  fortsatt	  arbete/forskning	  	  
Beräkningsmodellen för våtmarksarean borde utvecklas. Parametern COD är en vanligt 

använd mätmetod, minst lika vanlig som BOD och borde finnas med i beräkningsmodellen, 

för att kunna få fram hur stor våtmark som krävs för fullständig rening av COD. Dessutom 

borde beräkningsmodellen ta hänsyn till olika rådande klimatförhållanden. Det skulle vara av 

intresse att se studier på vilka lösningar som finns att tillgå för de som vill anlägga våtmark i 

kallare områden. 

Det borde vara av nationellt intresse och definitivt för vattenskyddet, att se över generella 

riktlinjer och krav på utsläpp av förorenat vatten till recipient. Förslagsvis att det sätt ett 

grundläggande krav för utsläpp till alla vatten i landet och att det sedan specificeras särskilda 

krav på utsläpp till  mycket känsliga vatten eller vatten som bedöms inneha dålig status.  
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Bilaga	  1.	  
Beräkningsmodell	  för	  storleksanpassad	  SBR	  

	  
Den totala reaktorvolymen omfattas av en stationär volym, V0 som håller den fasta biomassan 

och en fyllnadsvolym, VF som är det avloppsvatten som tillsätts i varje ny cykel. SBR-cykeln 

karaktäriseras av fem processfaser. Under påfyllningsfasen, TF, tillförs avloppsvatten till 

reaktorn där den sedimenterade biomassan finns kvar från den föregående cykeln. Efter 

påfyllningen, ges tid för biologiska reaktioner i reaktionsfasen, TR. Efterföljande fas tillåter 

sedimentering, TS, i sedimenteringsfasen. Det renade avloppsvattnet tappas ut i 

tömningsfasen, TD och reaktorn kan vara inaktiv i TI. Den totala cykeln, TC, är summan av 

alla dessa fem faser. Biologiska processer antas endast äga rum under processfasen; TP, som 

motsvarar summan av fyllningsfasen (TF) och reaktionsfasen (TR). Processfasen innehåller en 

omrörande fas, TM för denitrifikation och en luftad fas, TA för nitrifikation. 

En nominell hydraulisk retentionstid (V/Q) kan definieras för att jämföra SBR system med 

varandra och med aktivslamprocesser. Om SBR-system med endast en reaktor utför m cykler 

per dag, kommer den dagliga flödeshastigheten, Q, vara: Q = mVF.  

Den totala volymen av reaktorerna är VT och substituera TC = 1/m. Den hydrauliska 

retentionstiden (θh) kan uttryckas som:  

𝜃! = 𝑇!
!!
!!
=      1   !!

!!
  𝑇!                                                                                             (1) 

Eftersom biologisk omvandling endast sker under processfasen TP, så är inte heller biomassan 

aktiv genom hela cykeln. I detta sammanhang bör en effektiv slamålder, θXE införas för att ta 

hänsyn till de effektiva perioder, TE, som är summan av aeroba och anoxa perioder. 

𝜃!"𝐸 = 𝜃!
!!
!!
=   𝜃!

!!!!!!!!!
!!

                                                                             (2) 

I en singeltank kan slamåtervinning ökas utan ökad kostnad, då återvinningsgraden jämförs 

med V0/VF, sedimenteringstiden kan ökas med en ökande återvinningsgrad. Det här bör 

räknas in vid ett val av sedimenteringsfas. Förutsatt att en passande slamkoncentration V0, 

XTSS,0 är vald för att tillåta tillräckligt med klart vatten över slamzonen baserad på, V0/VF 

behöver tillfredsställa Eq. (3): 

!!
!!
≥ 𝑚𝑌!"#𝐶!!  

!!
!!"",!

                                                                                           (3) 
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Ynet = Netto slamgrad, gTSS/gCOD; CT1 = Inflöde COD koncentration, gCOD/m3. Att infoga 

Eq. (2) är ett substitut för TC = 24/m i Eq. (3) vilket ger: 

!!
!!
=    !!!"!!".!"

!!"",!(!!!  !!!!!!)
  𝐶!!                                                                                                (4) 

I ekvationen ovan, så är V0/VF en funktion av cykeltiden, likaväl som avloppsvattnets styrka 

och önskad effekt. Ett exempel visas i figur 1a som visar variationen av återvinningsgraden 

med utvald cykeltid för tre olika föroreningsvatten. I det här exemplet är valda värden, θXE = 

20 dagar, TS+D+I = 2h, Ynet = 0,25g TSS/g COD och XTSS,0 = 10 000g TSS/m3. Relationen 

mellan θh, avloppsvattnets styrka och återvinningsgraden är illustrerad i figur 1b. 

 
Figur 1a. Variationen av återvinningsgraden med utvald cykeltid för tre olika styrkor på det 

förorenade vattnet. Figur 1b. Relationen mellan den hydrauliska retentionstiden, avloppsvattnets 

styrka och återvinningsgrad. 

Figur 1a visar att vid val av högre TC resulterar i lägre grad V0/VF vid en speciell nivå 

korresponderar slam återvinningsgraden med mindre än 1. Å andra sidan 1b är uppenbarligen 

bevisat att återvinningsgraden är av högre än 1 utbyte med minimum θh värde beroende på 

avloppsvattenstyrkan. Som man kan se i figur 1b. utvald cykeltid och motsvarande 

återvinningsgrad är befogat därför att θh minskas till ett minimum vid denna punkt. Till 

exempel, låg TC som vill tillföra högre återvinningsgrad, kan bli utvalda om det finns behov 

att tillföra nitrat då θh är konstant för högre återvinningsgrad. För svaga avloppsvatten med för 

hög återvinningsgrad kan leda till ökad θh. 

Kvävereduktion i SBR som i alla biologiska system bygger på en delikat balans mellan 

kvävenitrifikationkapaciteten, NOX, denitrifikationspotencialen, NDP, och tillgängliga nitrater, 
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NA, motsvarande till den nitrata koncentrationen introducerad till den omrörande perioden. 

Under antaganden att komplett nitrifikation är uppnådd. Är NOX beräknad från massbalansen 

för TKN:  

𝑁!" =   𝐶!"#! −   𝑆!"# −   𝑁!                                                                                            (5) 

Där STKN är utflödet (lösligt inert organiskt kväve) och NX kan beräknas från följande 

ekvation genom att använda kväveinnehållande slam, iNTSS;  

𝑁! =    𝑖!"##𝑌!𝐶!!                                                                                                                (6) 

Den totala denitrifikationskapaciteten av systemet är nitratakväveekvivalenten av elektron-

acceptor, vilket kräver samband med tillväxt och endogen respiration som utövas i den 

omrörande (oluftade) perioden, som även beror på fyllnadsmönstret. Om fyllnadsfasen endast 

berörs av omförandefasen (predenitrifikation) kan antas att färdigt biodegraderande substrat 

från inflödet vill konsumeras under omrörningsfasen och då endast en fraktion av långsamt 

biodegraderande substrat, XS, från inflödet, är hydrolyserat och en del av endogen respiration 

utövas i omrörandefasen. Denitrifikationpotential tack vare endogen respiration beror linjärt 

på den omrörande fraktion, TM/TP, då den endogena andningshastigheten är konstant.  

Men, koncentrationen av tillgängligt substart från hydrolys av XS minskas under processtiden 

och XS gradienten bör tas i beaktande med en faktor, ƒpre. 

𝑁!" =

1 −   𝑌! ƒ!!
!!!
!,!"

+    ƒ!"#
!!
!!
𝜂 1 −   𝑌! ƒ!"

!!!
!,!"

  +

  !!
!!
𝜂 1 −    ƒ!" 𝑏!𝜃!"

!!
!!  !!!!"

ƒ!"
!!!
!,!"

                                                                            (7) 

Denitrifikation, E, kommer att bli bestämt av NDP förutsatt att tillräckligt nitrat finns 

tillgängligt under omrörandefasen.  

𝐸 = !!"
!!"

      𝑖𝑓      𝑁! ≥ 𝑁!"                                                                                                     (8) 

Om man överväger ekvation 5, 7 och 8, så är E en funktion av TM/TP -graden och beror starkt 

på COD/TKN -graden av inflödet. För ett givet avloppsvatten så är TM/TP -graden justerad 

beroende på den krävande denitrifikationseffektiviteten. Om NDP inte är begränsad så kommer 
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denitrifikationseffektiviteten bli bestämd av den tillgängliga nitraten, NA. Det är inte möjligt 

att separera nitratåtervinningen från slamåtervinningen som i en aktivslamprocess. 

Referens	  
Artan, N., Yagci, N. O., Artan, S. R., & Orhon, D. (2007). Design of Sequencing Batch 
Reactors for Biological Nitrogen Removal from High Strength Wastewaters. Journal of 
Environmental Science and Health, 38:10, DOI: 10.1081/ESE-120023340. s. 2125-2134. 
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Nedan presenteras uträkningarna av våtmarksarean som visas i tabell 11 i arbetet. 
 
Tabell 10. NAWTSD (North American wetlands treatment system databas) beräkningsmodell för att 

få fram våtmarksarea (DeBusk & DeBusk, 2001). 
 k20 (m/yr) C* (mg/l) 
Parameter FWS SSF FWS SSF 
BOD 34 180 3,5+0,053 Ci 3,5+0,053Ci 
TSS 1000 1000 5,1+0,16 Ci 7,8+0,063Ci 
Organic N 17 35 1,5 1,5 
NH4-N 18 34 0 0 
NOX-N 35 50 0 0 
TN 22 27 1,5 1,5 
TP 12 12 0,02 0,02 
*k20 står för den areella reaktionshastigheten vid 20o C. Som är en konstant beroende på om det är en 
FWS eller en SSF våtmark, vilket visar på hur lång uppehållstid föroreningen kräver för att uppnå 
önskad reningsgrad. C* står för den bakgrundskoncentration (av föroreningen) som förekommer 
naturligt i vattenmiljöer. 

ln ((Ce – C*) / (Ci – C*)) = - (k/q)                                                                                           (1)  

Där: 
Ce = Målet av halten (gränsvärde) på utflödet (mg/l) 
Ci = Koncentration på inflödet (mg/l)  
C* = Bakgrundskoncentration (mg/l)  
k = Aeriella reaktionshastighetskonstanten (m/yr) 
q = Flöde (m/yr)  

Men eftersom q = Q/A                                                                                                              (2)  

Där:  
Q = Flöde  
A= Area 

Så kan första ekvationen skrivas på följande vis:  

A = (0.0365 Q / k) ln((Ci – C*) / (Ce – C*))                                                                           (3)  

Där:  
A= Våtmarksarean (ha)  
Q= Flöde (m3/day)  

Parameter Inlopp (mg/l) Krav utlopp* (mg/l) 
BOD 209,9 15 
COD 557,5 70 
SS 218,2 25 
Kväve 28,8 12,5 
Fosfor 13,5 0,5 
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Uträkning av våtmarksarea beroende av BOD: 

 

0,0365  𝑥  
140
34 𝑙𝑛

(209,9− 11,1247)
15− 11,1247) = 0,59  ℎ𝑎 

 

 

Uträkning av våtmarksarea beroende av kväve: 

0,0365  𝑥  
140
22   𝑙𝑛

(28,8− 1,5)
(12,5− 1,5) = 0,21  ℎ𝑎 

 

 

Uträkning av våtmarksarea beroende av fosfor: 

0,0365  𝑥  
140
12   𝑙𝑛

(13,5− 0,02)
(0,5− 0,02) = 1,42  ℎ𝑎 
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