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Abstract  

Purification techniques for leachate from composting activity - analysis in terms of ammonia 
nitrogen, total phosphorus and BOD  

Sofia Lundkvist  

Leachate from compost facilities has a large impact on the environment if is not properly 
cleaned. Water samples taken at Ragn-Sells compost facility at Dåva in Umeå have had 
problems with high amounts of BOD (biochemical oxygen demand), ammonia nitrogen and 
total phosphorus in their leachate and need to lower these. The aim of this work was to 
investigate the methods available for treatment of these substances, see if there is a variation 
depending on spring and autumn in the presence of substances in the leachate from Dåva, 
and to investigate whether there are methods that can complement Ragn-Sells existing 
facility for the purification of leachate. Water samples were used to test season-differences of 
BOD, ammonia nitrogen and total phosphorus. Furthermore, I did interviews with persons 
from other compost facilities around Sweden to identify alternative methods to reduce the 
amount of those three substances in leachate from Dåva. There were no clear pattern 
between measurements in spring and autumn, but the analysis from Dåva shows that there is 
a statistically significant negative correlation between ammonia nitrogen with average 
temperature. When the temperature drops the concentration of ammonia nitrogen increases. 
Further analysis shows that Dåvas existing system likely can be supplemented with 
additional steps to improve purification of BOD, ammonia nitrogen and total phosphorus, 
but the data I received was not enough to declare witch method works best for Ragn-Sells as 
the majority of the persons I came in contact with could not account for the measured values 
of the three substances.  
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Ordlista/förklaringar  
 
BOD (biochemical oxygen demand): biologisk syreförbrukning som visar hur lättnedbrytbart 
organiskt material är (Naturvårdsverket 2008).  
 
Kväve: Finns i olika former såsom ammonium, ammoniumkväve, organisk bunden kväve, 
nitrit och nitrat. Fosfor och vissa metaller kan frigöras från sediment genom syrebrist vilket 
kväve kan orsaka. Om det är ett lågt pH domineras ammoniumformen av kväve och vid högt 
pH är ammoniak dominant (Naturvårdsverket 2008).  
 
Totalfosfor: Är ett mått på det totala innehållet av olika former av fosfor, som visar den 
belastning fosfor utgör (Havs och vattenmyndigheten 2013).  
 
Bioslam: Ett slam som bildas vid rening av avloppsvatten, vilket mestadels består av både 
levande och döda bakterier (Nationalencyklopedin 2014 a).  
 
Rötslam: Ett slam som bildas i ett reningsverk vid rötning (Nationalencyklopedin 2014 c). 
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1. Inledning 
 
Avfallshanteringen på vår jord är inget nytt påfund. Redan år 3000 f Kr skall det i Indusdalen 
funnits tegelledningar vilka förde bort avloppsvatten och 1900 f kr på Kreta i staden Knossos 
förde de bort avfallet genom att fylla stora hål i marken med avfall och därefter övertäcka 
groparna med jord (Andréasson 1998).  
 
Om vi ser till Sveriges avfallshantering växte den till under slutet av 1800-talet genom den 
industrialisering och urbanisering som skedde i vårt land. Detta gjorde att varor 
koncentrerades till städerna och gav upphov till stora mängder avfall. Mängden avfall ledde 
till en problematik som tekniska lösningar försökte åtgärda. Under denna period skapades 
platser där avfall som ej kunde återanvändas kunde lämnas. Företeelser såsom att dumpa sitt 
avfall i vattnet var vanligt samt eldning för att eliminera avfallet (Lagerkvist 2003).  
Under 1900-talet började entreprenörer samt kommunala organisationer ta hand om 
avfallshanteringen i Sverige. Problematiken runt människans konsumtion och avfall blev 
märkbart i samhället vilket gav upphov till att hanteringen av avfall anpassades mer och mer. 
Genom industrialiseringen i samhället skapades goda framgångar inom teknikområdet. Ett 
exempel på detta är att nyttjande av spillvärme från förbränningsanläggningar blev en 
verklighet (Lagerkvist 2003).  
 
Fler deponier bildades och storleken på deponierna ökade och likaså oron kring utsläppen 
från deponierna. Vid mitten på 40-talet startades täckning av deponierna med jord för att 
minska förekomsten av skadedjur och lukt och det var också då som problematiken med 
lakvatten hittades. Utsläppen från deponierna kopplades till själva deponins 
nedbrytningsprocesser där utvecklingen efter andra världskriget är att deponierna har blivit 
mer anaeroba, innehållet i själva avfallet är mer organiskt och mängden avfall har ökat 
(Lagerkvist 2003). 
  
Under 50-talet fick miljöproblemen mer uppmärksamhet och nya insikter kring lakvattnets 
skada på dricksvatten bildade villkor för utsläpp. Lakvatten ses som det betydande problemet 
med deponier eftersom farliga ämnen sprids med det till naturen och omgivningen 
(Lagerkvist 2003). Idag vet vi att innehållet i lakvatten är viktigt eftersom det kan ge upphov 
till förödande konsekvenser för människor och vår miljö om det innehåller skadliga 
föroreningar. Det kan förgifta vatten såsom sjöar, vattendrag och vidare till vårt dricksvatten 
eller ut i havet samt att vattendragen också kan få syrebrist (Naturvårdsverket 2008). 
Syrebrist kan ett vattendrag få genom höga halter av BOD (Laxåvatten 2014) genom att BOD 
är ett syrekrävande organiskt material (Persson 2005). Föroreningarna i lakvattnet kan vara 
stabila (persistenta), bioackumulerande ämnen, skadliga för reproduktionen, 
hormonstörande samt ämnen som ökar risken för cancer och mutationer. Tungmetaller och 
salter, liksom biocider som silver och triclosan kan förekomma i lakvatten (Naturvårdsverket 
2013). Övergödningsproblem i vattendrag kan spåras till deponier som har lakvatten där 
kväve och fosfor ingår (Naturvårdsverket 2013) och utsläpp av vätejoner från processer i 
deponin kan ge försurande effekter på vattendrag (SGI 2011). 

1.1 Lakvatten: definition och innehåll 
Urlakning definieras enligt Nationalencyklopedin (2014 d) som en process i marken där 
ämnen i form av organiska ämnen eller andra typer av ämnen såsom metalljoner avskiljs från 
jorden och följer med rinnande vattnen. Urlakning sker med hjälp av olika innehåll från ett 
fast material med hjälp av kemiska reaktioner (Nationalencyklopedin 2014 b). 
Naturvårdsverket (2008) definierar vatten i vår miljö som påverkats av ämnen från 
deponering som lakvatten.  
 
I dagens Sverige finns det ungefär 4000 avstängda deponier. I drift finns det färre än 100 
deponier för kommunalt avfall. Det är hårdare lagstiftning som lett till att antalet deponier 
minskat kraftigt (Persson 2011). Exempelvis infördes 2001 förordning om deponering av 
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avfall (SFS 2001:512) med ursprung från EU:s deponidirektiv (1999/31EG) med syftet att 
minska samt förebygga deponiers bidragande verkan på människans hälsa och till miljön 
(Naturvårdsverket 2010) och 2005 infördes förbud med att lägga organiskt avfall på deponi 
(SFS 2001:512).  
 
För ett antal år sedan var det mer än det dubbla antalet deponier i Sverige men trots att 
antalet deponier har sjunkit kraftigt de senaste åren, kvarstår problemen med deponierna 
(Persson 2011). Från deponierna kan lakvatten under lång tid sprida ut farliga ämnen till vår 
miljö (Bernes 2009) och deponiernas lakvatten är ett betydande problem i dagens samhälle 
(Persson 2011). Från deponierna är lakvattnet det som ger upphov till den mest negativa 
effekten på miljön under lång tid (Van Praagh och Persson 2007). Innehållet i en deponi kan 
bestå av oorganiskt avfall såsom aska, slagg, metallhydroxidslam och gruvavfall. Sedan år 
2005 är det förbjudet att deponera organiskt avfall enligt förordningen om deponering (SFS 
2001:512) men i deponier som var i drift tidigare än 2005 var deponering av organiskt avfall 
tillåtet (SFS 2001:512). Det organiska avfallet innehöll hushållsavfall, olika typer av slam 
såsom fiberslam och avloppsslam från reningsverk samt bark (Persson 2005).  I vissa 
deponier kan det finnas miljögifter såsom dioxin från flygaska vilket är lagrat från förr 
(Naturvårdsverket 2008). Deponier kan klassas in i 3 delar beroende på innehåll: 
Klass 1 deponi för farligt avfall 
Klass 2 deponi för icke farligt avfall  
Klass 3 deponi för inert avfall 
Olika krav gäller för respektive klass (Persson 2005). 
 
Många avfallsverksamheter i Sverige renar sitt lakvatten från deponierna genom en 
förbehandling eller direkt utan förbehandling till det kommunala avloppsreningsverket. Det 
sker emellertid en ökning av att deponierna själva tar hand om lakvattnet och använder sig av 
egna reningsverk på grund av svårigheter med slamhantering mm (Persson 2011).  

1.2 Lakvatten: bildning och innehållets nedbrytning 
Bildning av lakvatten sker genom att nederbörd passerar genom deponin men lakvatten kan 
också bildas genom att grund- eller ytvatten kommer i kontakt med deponin. Hur mycket 
lakvatten som bildas i en deponi beror på tre faktorer: temperatur, nederbörd samt 
nedbrytning (Naturvårdsverket 2008). Det klimat som råder där deponin är placerad 
påverkar temperaturen, men även kemiska- och biologiska processer har en inverkan. De 
ämnen som finns i deponin påverkar temperaturen och själva ämnet i sig dess 
reaktionshastigheter samt löslighet av föreningar påverkas av värmetillståndet i deponin. 
Normalt ökar lösligheten av föreningar med temperaturen men undantag finns såsom 
kalciumhydroxid (Lagerkvist 2003). Var deponin är belägen är en viktig faktor för hur 
mycket lakvatten som bildas och smältande snö är ett exempel på en faktor som ökar 
lakvattenmängden, vilket berör de norra delarna Sverige (Persson 2011). Andra faktorer som 
påverkar lakvattenbildningen är mängden vatten i själva avfallet som tillförs i deponin, hur 
mycket vätskan avdunstar, hydrologiska mönster, ytavrinning, urlakning samt 
magasinförändringar (Naturvårdsverket 2008). Klimatet påverkar också mängden lakvatten 
genom att det styr nederbörd och avdunstning (Renou et al. 2008). 
Innehållet i ett lakvatten är olika beroende på vad avfallet är och dess lakbarhet, 
nedbrytningsprocesser i deponin som sker av avfallet, vilken typ av deponi som nyttjas, 
vatteninnehåll samt vad som har deponerats historiskt och idag (Naturvårdsverket 2008). 
Nedbrytningen i en deponi utförs av mikroorganismer och nedbrytningstiden varierar 
(Naturvårdsverket 2008). Nedbrytningen kan delas in i olika stadier, exempelvis: 
1. Syre- och nitratreducerande fas, aerob fas vilket pågår under några dagar till några veckor  
2. Sur anaerob fas som pågår från efter några veckor upp till 10 år  
3. Metanogenfas från efter några månader upp till flera hundra år  
4. Humusbildande fasen vilken är den avslutande fasen som kan variera men sker ungefär 
100 år efter deponin bildades (Naturvårdsverket 2008).  
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1.3 Problemämnen i deponier 
Det lakvatten som kommer från en deponi speglar vad själva deponin innehåller (Persson 
2005). Lakvatten innehåller främst kväve och BOD men även metaller (Naturvårdsverket 
2008). Dessa ämnen påverkar miljön negativt, kväve genom att orsaka syrebrist, eutrofiering 
samt försurning och vissa former av kväve kan ha förgiftade verkan på liv i akvatiska miljöer 
(Naturvårdsverket 2008). Metaller som grupp kan ge skador på miljön när de är fria 
metalljoner, de kan vara bioackumulerande och vissa metaller är också akuttoxiska 
(Naturvårdsverket 2008). Fosfor är ett ämne som inte förekommer i lakvattnet i stora 
mängder (Persson 2005) men fosfor kan frigöras vid höga kvävehalter i ett lakvatten 
(Naturvårdsverket 2008) och bidrar till övergödning i vattendrag (Havet 2014). Lakvatten 
från deponier är viktigt att rena, annars är risken stor att grundvattnet förorenas och 
föroreningarna kan även spridas vidare i vår miljö (SGU 2007).  

1.4 Lagstiftning kring deponier och lakvatten  
Kontrollen av lakvatten har stor betydelse genom att den visar att vattnet ej skadar vår miljö 
samt människans hälsa vilket kan vara en risk med vatten från deponier (Naturvårdsverket 
2008). Ökad kunskap kring lakvattnets negativa effekter på miljön har givit hårdare krav 
samt ökade kontroller av verksamheternas utsläpp (Renou et al. 2008). Under 2000-talet har 
nya regler styrt mot en ökad återvinning av avfall samt förbränning där energin nyttjas 
(Naturvårdsverket 2013). Lakvatten som kommer ifrån deponier räknas som avfall 
(Avfallsförordning (2011:927)), som liksom deponin omfattas av EU:s regelverk. 
Avfallsdirektivet (2008/98/EG) är den primära lagstiftningen för avfall (Naturvårdsverket 
2012) och därefter skall avfallshanteringen följa Miljöbalkens (1998:808) bestämmelser, 
förordningar och föreskrifter (Naturvårdsverket 2008). De kapitel som i huvudsak är 
kopplade till lakvatten är andra kapitlets allmänna hänsynsregler där kunskapskrav, 
försiktighetsprinciper, energi- och råvaruhushållning m.m. belyses för verksamhetsutövaren. 
Även 6-, 7-, 9-, 15-, 22-, 26 kapitlen i miljöbalken är centrala för lakvatten/deponier 
(Miljöbalken (1998:808)).  
 
I Avfallsförordningen (SFS 2011:927) hittas regler kring avfall och dess hantering, där 
deponier framgår som en plats för bortskaffandeav avfall. Hänvisningar i denna bestämmelse 
finns till Förordning (SFS 2001:512) om deponering av avfall där centrala regler finns 
gällande deponier och lakvatten. I förordningen om deponering finns också bestämmelser 
kring vilka typer av avfall som ej får deponeras. Verksamhetsutövarens ansvar i och med 
deponering, bland annat kunskap kring lakbarhet samt hur en deponi skall vara utformad 
och lokaliserad finns definierat i förordningen om deponering av avfall. Bland 
bestämmelserna kan nämnas att en geologisk barriär skall finnas för lakvatten så att inte 
mark eller vatten förorenas. Det framställs även krav på att provtagning av lakvatten ska 
utföras.   
 
Lakvatten bildas vid deponier från avfall och själva avfallshanteringen går under vissa 
miljökvalitetsmål vi har i Sverige. Dessa mål är god bebyggd miljö, giftfri miljö, begränsad 
klimatpåverkan, rikt odlingslandskap, frisk luft, bara naturlig försurning, ingen övergödning, 
skyddande av ozonskikt samt generationsmålet (Miljömål 2009).  
 
Miljöbalken samt de förordningar och föreskrifter det finns på området har alla en skyldighet 
att följa (Naturvårdsverket 2008). Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd innehåller information kring anmälnings- och tillståndsplikt. Denna förordning 
bemyndigar Naturvårdsverket och kommuner att ge ut föreskrifter. Förordning om 
deponering av avfall (SFS 2001:512) berör utformning, drift, avslutning och efterbehandling 
av deponier. Denna förordning visar också vad som får läggas på deponi. Naturvårdsverket 
har utfört föreskrifter bland annat om deponering, kriterier och förfarande för mottagning av 
avfall vid anläggningar för deponering av avfall (NFS 2004). I föreskriften finns regler för 
provtagning och mätning av bland annat lakvatten. I Naturvårdsverkets föreskrift om 
miljörapport (NFS 2006:9) framgår tröskelvärden för utsläpp, bland annat gällande hur 
mycket totalfosfor en verksamhet får släppa ut. Denna föreskrift innehåller regler om den 
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miljörapport som tillsynsmyndigheten skall få in varje år av verksamhetsutövaren (NFS 
2006:9). I miljöbalkens 26 kapitel framgår regler kring verksamhetsutövarens egenkontroll. 
Verksamhetsutövarens ansvar är att denne skall ha kontroll över verksamheten med både 
dess risker samt dess påverkan på miljön.   

1.5 Reningstekniker för lakvatten 
Tekniken inom vatten- samt avloppsrening har drivits fram genom ökade levnadsstandarder 
i samhället och ekonomisk tillväxt (Renou et al. 2008). När rening skall ske av lakvatten väljs 
reningsmetod beroende på lakvattnets innehåll och vilka utsläppskrav verksamhetsutövaren 
har på själva anläggningen. Teknik samt finansiella möjligheter för att åtgärda lakvattnets 
skadlighet är också styrande. Platsens förhållanden där själva anläggningen befinner sig är 
också viktigt vid val av behandlingsmetod (Avfall Sverige 2011).  
 
Det finns flera olika tekniker för att rena lakvatten. De tre vanligaste metoderna som används 
i Sverige är luftad damm, bevattningssystem av mark/vegetation (våtmark) och infiltration. 
Utöver dessa tre finns: Sequenced Batch Reactor, satsvis biologisk rening (SBR)-anläggning, 
mekanisk fällning, kemisk fällning, flödessystem för landbehandling, sandbäddar, 
återbevattning av lakvatten till deponin (Persson 2011). Verksamhetsutövaren använder 
normalt flera olika av dessa reningsmetoder kombinerade med varandra (Persson 2011).  
Biologisk behandling av lakvatten är en typ av rening som nyttjas för att rena lakvatten med 
mycket BOD-innehåll samt kväve (Naturvårdsverket 2008, Renou et al. 2008). Det går att 
dela in reningsteknikerna i två olika grupper: biologisk behandling samt separationsteknik. 
De tekniker som ingår i den biologiska behandlingen är luftad damm, SBR, 
bevattningssystem av mark/vegetation (våtmark), konstruerad våtmark, översilning, 
mark/växtsystem, markbädd, samt rening i avloppsreningsverk. I separationstekniken ingår 
metoderna kemisk fällning, adsorption, indunstning, membranfiltrering samt 
ozonbehandling (Naturvårdsverket 2008).  

1.5.1 De tre vanligaste reningsteknikerna i Sverige 
Luftad damm: Luftad damm är en relativt enkel reningsmetod för organiskt material som 
består av en stor damm. Eftersom dammen kräver mycket yta behöver verksamhetsutövaren 
mycket plats för anläggningen. I den luftade dammen pågår biologiska processer och den är 
då väldigt utsatt om farliga substanser kommer i kontakt med vattnet. Dammen är normalt 
tillverkad för en uppehållstid på 20 dagar för vattnet.  Denna metod fungerar bäst under 
deponins andra fas, den sura anaerobfasen. Under deponins metanfas är minskningen i 
dammen långsammare. Tvåvärt järn övergår till trevärt järn vilket leder till att fosfor bland 
annat avskiljs från vattnet om det finns (Persson 2011). 
 
I lakvattnet oxideras även ammoniumkväve till nitrat men förlusten av kväve i ett lakvatten 
är väldigt låg. För att kvävet skall kunna avlägsnas från lakvattnet måste det tas upp av själva 
slammet i dammen. Ett annat sätt att minska kvävet i lakvattnet är att pH höjs vilket gör att 
kvävet omvandlas till ammoniak och ämnet dunstar då vid luftning av dammen. Är 
lakvattenproblematiken kopplat till kväve kan det vara en bättre lösning att använda en 
annan typ av reningsteknik eller komplettera dammen med något annat (Persson 2011), 
exempelvis en våtmark där kvävehalten i lakvattnet kan sjunka på grund av längre 
uppehållstid, växters upptag som omvandlar kvävet, denitrifikation eller att kvävet fäster sig i 
jorden (IVL 2007).  
 
Bevattningssystem av mark/vegetation: Denna typ av rening nyttjar naturen såsom 
planterade energiskogar, torvmarker eller vass vid behandling av lakvatten. Detta sker genom 
att dessa naturtyper bevattnas med själva lakvattnet. En del av vattnet kan avdunstas direkt 
vid bevattningen. Vissa delar av det organiska materialet och kvävet i lakvattnet bryts ned 
respektive omvandlas genom mikroorganismer. Fosfor och kväve i lakvattnet fungerar som 
gödning till de olika växterna. I lakvattnet kan det finnas föroreningar som kan lagra sig i 
jorden (Persson 2011).  
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Infiltration: Infiltration fungerar genom att lakvattnet filtreras och då fastnar partiklar från 
lakvattnet i markbäddens övre del. Organiskt material i lakvattnet bryts ner genom biologisk 
aktivitet. När kväve kommer i kontakt med jord kan det reduceras eftersom jorden kan vara 
aerob eller anaerob (Persson 2011).  

1.5.2 Dåva-anläggningen  
Ragn-Sells anläggning på Dåva tar emot verksamhetsavfall, farligt avfall och utför biologisk 
behandling av slammer. Anläggningen är uppdelad i tre delar och varje del har sin egen 
damm för lak- och dagvatten. Den biologiska behandlingen består av en kompost med 
innehåll av bioslam, hästgödsel, rötslam, städbark samt klippta däck som strukturmaterial. 
Komposten är placerad på en asfaltsyta som lutar mot ett tätt uppsamlingsdike, det finns 
även ett ytterdike runt själva anläggningen som ej är tätt. Lakvattnet som bildas rinner ner 
till det inre täta diket, pumpas därifrån till en luftad damm och periodvis har vattnet 
pumpats vidare till en annan damm. Innehållet i komposten ändras med tiden och materialet 
blandas ihop i öppna så kallade limpor. När det har brutits ned används det för 
växtetablering och säljs som jordförbättring. Den luftade dammen fungerar inte som ett 
fullständigt reningssteg för lakvattnet. 
 

Ragn-Sells har fått ett förslag från en konsult på att rena lakvattnet som innebär i stort att 
anläggningen ska delas in i tre delar som består av följande: en damm för magasinering och 
utjämning av lakvattnet, en luftningsdamm samt en sedimenteringsdamm. I detta förslag 
lagras vattnet i magasinerings/utjämningsdammen under de delar av året när temperaturen 
är under 10 grader eftersom nitrifikationen är temperaturkänslig. Det innebär att rening 
endast kan ske under de varma delarna av året då temperaturen överstiger 10 grader, cirka 
fem månader om året. Ett annat förslag från en annan konsultfirma är att lakvattnet 
eventuellt skall renas tillsammans med lakvatten från de andra dammarna i en fristående 
anläggning med aktiva filter. Eftersom halterna av totalfosfor, ammoniumkväve och BOD 7 
är för höga från komposten vill Ragn-Sells hitta ett sätt att sänka dessa halter från den 
luftade dammen, innan det beblandas med vatten från de andra delarna KLA 
(kretsloppsanläggning) och MAFA (mottagning farligt avfall).  I dagsläget har Ragn-Sells ej 
tagit något beslut på själva reningen men byggstart är tänkt att ske under 2014.  (Genom att 
de har problem med att rena lakvattnet uppnås inte de satta riktvärdena och därför har de 
just nu dispens på utsläpp av lakvatten från den aktuella dammen.) Ragn-Sells driver nu sin 
verksamhet i ett prövotillstånd i väntan på att fasta riktvärden ska sättas på utgående 
lakvatten. Ragn-Sells har tre år på sig att hitta en reningsteknik, driftsätta den samt verifiera 
att den fungerar innan de slutliga riktvärdena sätts. 

1.6 Syfte  
Syftet med examensarbetet är att få en ökad kunskap om lakvatten och se vilka lösningar som 
kan rena det. Dessutom undersöks tekniker som kan minska lakvattnets skadlighet på miljön. 
Förhoppningen är att verksamheter skall kunna uppnå dagens samt framtidens villkor kring 
lakvatten med hjälp av denna studie/analys.  
 
Jag ska analysera lakvatten som kommer från en kretsloppsanläggning som behandlar olika 
typer av avfall såsom verksamhetsavfall, farligt avfall och biologisk behandling mm. 
Lakvattnet måste behandlas eftersom utsläppen är för stora och företag har kommit med 
förslag på att behandla deras lakvatten. Intervjuer med ansvariga vid andra anläggningar 
skall visa vilka metoder det finns för rening av lakvatten idag och hur väl dessa fungerar.  
Mina frågeställningar är: 
 
 Påverkas ammoniumkväve, BOD och totalfosfor i lakvattnet av årtidsvariationer? 
 Med vilka reningstekniker kan man minska utsläpp av ammoniumkväve, BOD och 

totalfosfor i lakvatten?   
 Går det att komplettera befintliga reningstekniker för att minska utsläppen av dessa 

föroreningar i Dåvas nuvarande anläggning?   
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1.7 Avgränsningar 
Jag har avgränsat mitt arbete och skall endast undersöka den biologiska behandlingen på 
Ragn-Sells anläggning på Dåva, Umeå. Lakvatten innehåller flera olika ämnen men i denna 
studie begränsades antalet ämnen till BOD, ammoniumkväve och totalfosfor då det är dessa 
ämnen Ragn-Sells har problem med att rena. Det finns oändligt många tekniker för rening av 
vatten. Jag ska begränsa mitt arbete genom att undersöka alternativ reningsteknik för 
svenska förhållanden. Frågeställningen om årtidsvariation är i studien begränsad till att 
endast fokusera på vår till höst.   
 
 

2. Material och metod  
Examensarbetet är en analysering av data på parametrarna BOD, ammoniumkväve samt 
totalfosfor från lakvatten på Dåva-anläggningen, samt information från telefonintervjuer 
med personer från olika verksamheter inom deponeringsområdet. Inledningsvis gjordes en 
litteraturgenomgång av avfallets historia, deponier, lakvatten, lagstiftning inom området 
samt reningstekniker med hjälp av litteratur på området från bland annat Naturvårdsverket, 
KTH och LTU. Sökmotorer som Web of science, Pubmed samt Google nyttjades också för att 
hitta litteraturinformation till arbetet, med sökord som: ”leachate”, ”landfill content”, 
”leachate treatment”,” landfill technology”,”reningstekniker för lakvatten”.  
Telefonintervjuernas (Bilaga 1) syfte var att kartlägga vilka reningstekniker det finns för 
kompostering, om det skiljer sig med årsvariationer samt att få utökad information på 
området. För att utföra dessa intervjuer nyttjades Avfall Sveriges hemsida med 
kontaktuppgifter till olika verksamheter med kompost. Jag försökte först avgränsa mitt 
arbete till norra Sverige för att kunna jämföra resultatet lättare med Dåva-anläggningen, 
dock fick jag ej kontakt med så många verksamheter som renar sitt vatten själva samt att 
många lagt ner sin kompostverksamhet. Detta ledde till att jag utökade undersökningen till 
verksamheter i hela Sverige. Tider bokades och påminnelse om intervju gjordes dagen innan. 
Intervjuerna spelades in med samtycke från personerna som intervjuades. Återkoppling med 
förtydligande och ytterligare information inhämtades, dock ej inspelat.   

2.1 Analyser av ammoniumkväve, BOD och totalfosfor 
Provtagningarna utfördes av ALcontrol i Umeå på uppdrag av Ragn-Sells och har tagits i 
pumphusets brunn vilket ansluter kompostvattnet till den luftade dammen. Provtagning 
utfördes 2010 till 2014 med uppehåll med provtagning i damm p3 år 2011. Proverna togs 
med hjälp av en spindelhämtare som sänktes ner i brunnen på pumphuset och lakvattnet 
överfördes till olika provtagningsflaskor. Metoderna för de olika parametrarna är för 
ammoniumkväve SS-EN ISO 11732:2005 
Totalfosfor: SS-EN ISO 15681–2:2005  
BOD: SS-EN 1899-1 utg.1, SS-EN ISO 5814:2012.    
Därefter analyseras dessa på laboratoriet i Umeå på ALcontrol och ALcontrol AB är 
ackrediterat av SWEDAC enligt SS-ENISO/IEC 17025.    

2.2 Statistik 
Data från SMHI (Mätstationerna Röbäcksdalen och Umeå flygplats) nyttjades för att se 
nederbördsmängder samt tempertur. För att undersöka eventuella samband mellan 
nederbörd/temperatur och de olika parametrarna ammoniumkväve, BOD och totalfosfor 
användes analys med hjälp av Persons korrelationstest i Excel. r-värdet skall vara så nära 1 
och -1 för att en korrelation skall ses. För nederbörd nyttjades både medelnederbörd/månad 
samt totalnederbörd/månad. För temperatur användes medeltemperatur/månad. P <0,05 
användes som gräns för signifikant samband.  
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3. Resultat  

3.1 Analys av årstidsvariation av ammoniumkväve, BOD och totalfosfor 
på Dåva-anläggningen 
Det går ej att se en tydlig årstidsvariation i ammoniumkvävehalterna i lakvatten från Dåva-
anläggningen, mer än att de högsta uppmätta värdena är tagna tidigt på våren och sent på 
hösten (Figur 1). 2012 års värden är generellt högre än andra år med topp på 920 mg/l 
ammoniumkväve i mars. 2012 är värdena i juli och september lägre än i augusti, medan det 
2013 är högre värden i juli och september i jämförelse med augusti. Om vi ser till månaden 
april är det högsta värdet år 2012 på 750 mg/l för att året därpå sjunka ner till mer än hälften 
320 mg/l och i år 2014 ligger värdet på 590 mg/l.  
 

 
Figur 1: Ammoniumkväve i Dåva-anläggningens lakvatten. Provtagningar åren 2010, 2012, 2013 och 2014 mellan 
månaderna mars-november.  
 

Figur 2: Ammoniumkväve i Dåva-anläggningens lakvatten och Medeltemperatur i °C 2012-2014 vid Umeå 
Flygplats. Data från SMHI’s databas. 
 

Det finns ett starkt negativt samband mellan medeltemperatur och ammoniumkväve (Figur 
2). För ammoniumkväve ligger r-värdet medeltemperatur/ammoniumkväve på -0,70 och p-
värde på 0,01 där ett samband kan ses, vilket innebär att minskar temperaturen så ökar 
ammoniumkvävet och vice versa.  
Det fanns inget signifikant samband mellan totalnederbörd/ammoniumkväve och 
medelnederbörd/ammoniumkväve (inga figurer visas). R-värdet på 
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totalnederbörd/ammoniumkväve låg på -0,19, p-värdet var 0,53 och r-värdet på 
medelnederbörd/ammoniumkväve var 0,02 och p-värdet 0,95. 
 

 
Figur 3: BOD i Dåva-anläggningens lakvatten. Provtagningar åren 2010, 2012, 2013 och 2014 mellan månaderna 
mars – november.   
 

Figur 3 visar att BOD-halterna i lakvattnet generellt är som högst på våren, sjunker under 
sommaren och höjs igen på senhösten, förutom 2012 där juni månads värde är ett toppvärde 
på 8550 mg/l. 2012 är det högre halter av BOD i lakvattnet fram till oktober i jämförelse med 
2013. Det finns inget statistiskt signifikant samband mellan BOD/medeltemperatur eftersom 
r-värde ligger på -0,37 och p-värde på 0,17 därför har jag valt att inte ta med denna figur. 
Det finns heller inget statistiskt signifikant samband mellan nederbörd och BOD eftersom r-
värdet på totalnederbörd/BOD ligger på -0,37 och medelnederbörd/BOD är -0,29. p-värdet 
för totalnederbörd/BOD ligger på 0,17 och medelnederbörd/BOD ligger på 0,30. Därför har 
jag valt att inte ta med denna figur.  
 

 
Figur 4: Totalfosfor i Dåva-anläggningens lakvatten. Provtagningar åren 2010, 2012, 2013 och 2014 mellan 
månaderna mars-november.  

 
Figur 4 visar att totalfosfor inte följer några tydliga säsongsmönster mer än att med åren har 
toppnoteringarna av totalfosfor ökat i vattnet.  
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För totalfosfor/medeltemperatur ligger r-värdet på -0,12 och p-värdet på 0,69. Eftersom 
dessa värden inte har något statistiskt signifikant samband har jag valt att inte ta med dessa 
figurer. Det finns inte heller något signifikant samband mellan totalnederbörd/totalfosfor (r-
värden på 0.08, p-värde på 0,80) eller medelnederbörd/totalfosfor (r-värde 0,20, p-värde 
0,52).  

3.2 Reningstekniker hos liknande anläggningar 
De olika anläggningarna som jag har intervjuat (Intervjufrågor Bilaga 1) skiljer sig från 
varandra både i storlek, lokalisering och innehåll. I tabell 1 framgår vad de olika 
anläggningarna har för innehåll i respektive kompost. Det som är gemensamt för alla 
anläggningar är att de innehåller någon form av grönkompost (Tabell 1). Alla anläggningarna 
inklusive Dåva nyttjar en luftad damm för rening av lakvatten (Tabell 2), där olika tekniker 
framställs för respektive anläggning. Det som är särskilt för Dåva är att de endast nyttjar en 
luftad damm i dagsläget och den uppnår inte kravet som enda reningsteknik för lakvatten.  
Borlänge energi har två komposter: en grönkompost som bara behandlar trädgårdsavfall och 
en matkompost som beblandas med bark och trädgårdsavfall, där den jord som bildas 
används till jordförbättring (Tabell 1). Själva komposteringen av matavfallet sker inomhus i 
boxkomposter med rullande golv. Materialet efterkomposteras därefter utomhus i eggbags på 
en asfalterad yta. Dessa eggbags är täta så att inget regnvatten tar sig in men luft förs in 
genom slangar som är kopplade till komposten och efter en tid sker en öppen kompostering 
 
Tabell 1: Innehållen i företagens komposter 

Företag  Innehåll 
Borlängeenergi Matavfall, bark och grönkompost (Trädgårdsavfall) 
Hemab Härnösand Matavfall, rötslam samt bark för täckning  
Ragn-Sells Vännersborg Verksamhetsavfall, stenull, hästgödsel, mesakalk, flisblandad jord & 

grönkompost (trädgårdsavfall) 
Ragn-Sells Rydsgård Avloppsslam, hästgödsel och grönkompost (Trädgårdsavfall) 
Tunahästberg Rötslam och bark 
Uppsala Vatten Grönkompost (trädgårdsavfall), verksamhetsavfall, siktrens & matavfall 
Dåva-anläggningen Ragn-Sells 
Umeå 

Bioslam, Rötslam, Städbark, Hästgödsel & Bildäck  

 
under ett halvår varefter komposteringen är klar. Lakvattnet som bildas från kompostens alla 
steg beblandas med lakvatten som kommer från en deponi till en luftad damm med 40 luftare 
(Tabell 2) och därefter skickas vattnet till det kommunala reningsverket där lakvattnet renas 
ytterligare. Vid höga flöden kan de även nyttja en magasinsdamm. Borlänge energi har 
endast problem med zink men detta kommer inte från komposten utan ifrån deponin. De har 
i dagsläget höga halter på BOD men de har inga krav på utsläpp på BOD, kväve och fosfor. De 
kan inte se någon årstidsvariation på lakvattnet från komposteringen. I framtiden kommer 
matavfallskomposteringen läggas ner och ersättas med en biogasanläggning eftersom 
komposten inte uppfyller miljömålet med energi.   
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Tabell 2: Reningstekniker för lakvatten som kompostanläggningarna använder sig av för att rena vattnet samt om 
företagen i dagsläget har något problem med reningen eller inte.  Markerat med X beroende på vilken teknik 
företaget nyttjar samt om de har problem. (*Erv = ”eget reningsverk”), (*Krv= kommunala reningsverket), (*SBR 
= En typ av reningsanläggning [Sequenced Batch Reactor, satsvis biologisk rening ] ,(x*= innebär endast vid 
behov och är inget verksamheten nyttjar dagligen) 

Företag Luftad 
damm 

SBR*  Återcirkulering Bevattning K-
fällning 

KRV* ERV* Problem? 

Borlängeenergi X     X  Zink 
Hemab 
Härnösand 

X  x*  X    

Ragn-Sells 
Vänersborg 

X X       

Ragn-Sells 
Rydsgård 

X   X     

Tunahästberg X  X      
Uppsala vatten X   X X    
Dåvaanläggningen 
Ragn-Sells Umeå 

X       BOD, 
NH4N, 
Tot-P 

 
Hemab Härnösand har en kompost med rötslam och matavfall (Tabell 1). Materialet 
finfördelas, beblandas och packas i långa limpor där luft tillsätts. Komposteringen varierar 
mellan sex till åtta veckor innan den är klar. Lakvatten från komposten beblandas med 
lakvatten från deponin och går till ett lakvattenhus med lameller (Tabell 2), till en omrörare 
där flockningskemikalier tillsätts som binder ihop det smutsiga vattnet varpå vattnet åker 
igenom lameller igen. Det slam som bildas pumpas upp till en frystorksbädd som är en typ av 
sandfilter där slammet läggs och avdunstar samt lakar ut vatten. Lakvattnet renas vidare i 
luftad damm och är därefter tillräckligt rent för att släppas ut till recipient. Hemab har inga 
problem med de ämnen de har i lakvattnet. De har möjlighet att bromsa reningen samt 
återbevattna vid höga flöden. De märker av en årstidsvariation genom att flödet är högre på 
våren men de kan ej se några variationer i vattnets innehåll med olika årstider. I framtiden 
kommer komposteringen av matavfall att försvinna.  
 
Tunahästberg har en kompost med rötat slam och bark (Tabell 1) som beblandas och läggs i 
strängar. Det är en öppen kompostering som behandlas under 3 år innan den är klar. Vattnet 
i komposten orsakas av nederbörd och snösmältning och under vintern tas snön bort mellan 
strängarna för att minska vattenmängderna. Tidigare tog de ej bort snön mellan strängarna 
och då var halterna av ammoniumkväve i lakvattnet högre. Komposteringsytan är inte på 
asfalt så det sker hela tiden en infiltration ner i marken av lakvatten, ytan är lutad ner mot en 
luftad damm dit lakvattnet rinner (Tabell 2). Vattnet återcirkuleras hela tiden från den 
luftade dammen till kompoststrängarna. De kan se en årstidsvariation av lakvattnet genom 
att halterna i vattnet är högre på hösten såsom kväve. Tidigare skottade de inte kompostytan 
under vinterhalvåret och då hade de även höga halter på våren, men genom snöskottningen 
har halterna minskat på våren. 
 
Ragn-Sells Rydsgård behandlar avloppsslam, hästgödsel och grönkompost (Tabell 1). 
Materialet beblandas i limpor på en asfalterad yta. Lakvattnet som bildas rinner ner till en 
luftad damm (Tabell 2) och därefter använder de vattnet vid bevattning av åkermark. De kan 
se en årstidsvariation av lakvattnet med högre kvävehalter på våren och det beror troligtvis 
på att det har mycket material i komposten då. De har inga problem med några ämnen i 
lakvattnet. 
 

Ragn-Sells Vänersborg behandlar hästgödsel, trädgårdsavfall, verksamhetsavfall, stenull, 
jordblandad flis, mesakalk och oljeslam (Tabell 1). Hela komposten styrs främst av den olja 
verksamheten får in. De beblandar först allt material till ett ”fågelbo” dit oljan tillsätts i 
mitten och sedan läggs materialet i kompostlimpor. Längs hela limpan finns dräneringsrör 
där luft fläktas in underifrån och sugs ut uppifrån för att få syresättning till 
komposteringsprocessen. Komposten ligger på en asfalterad yta och i slutet på varje limpa 
finns det brunnar med oljeavskiljare. Lakvattnet som bildas beblandas med vatten från 
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deponin till två luftade dammar där en kvävereduktion också sker med hjälp av 
”plastmakaroner” som är tillsatta i vattnet (Tabell 2). Kvävereduktionen fungerar dock endast 
när temperaturen är över 14 grader och därefter går lakvattnet genom en SBR-anläggning. På 
vinterhalvåret är lakvattnet mer utspätt eftersom nederbörden är högre och på så vis sänks 
generellt halterna av olika ämnen i lakvattnet men på sommarhalvåret har lakvattnet högre 
halt av olika ämnen. De har inga problem med totalfosfor, BOD eller ammoniumkväve i 
lakvattnet. Exempelvis så har ammoniumkvävet gränsvärden på 25 mg/l och efter reningen 
ligger halterna på 8-10 mg/l.   

Uppsala vatten och avfall AB har en kompost och en lagringsdel för slam. Det avfall som 
komposteras är trädgårdsavfall, verksamhetsavfall samt matavfall från hushåll (Tabell 1). 
Komposten på Hovgårdens avfallsanläggning fungerar som backup på att ta emot matavfall 
vid driftstörningar eller underhållsarbeten på biogasanläggningen. Det organiska avfallet 
blandas (grönflis, trädgårdsavfall och matavfall) och läggs i limpor och täcks av ensilageplast. 
Strängen ligger på en asfalterad yta och på toppen av strängen, under plasten läggs ett 
perforerat rör som kopplas till fläktar. Luftning av komposten sker genom att luften med 
fläktarnas hjälp sugs in underifrån och från sidorna genom kompoststrängen och ut genom 
rören. Strängen är täckt en tid och därefter sker en eftermognadsfas där luftning av 
strängarna sker. Hela komposteringsprocessen tar sex till åtta månader. Lakvattnet från 
komposten behandlas inte separerat utan samlas upp och behandlas tillsammans med 
lakvatten från deponin och ytavrinnande vatten från andra delar av anläggningen. Vattnet 
behandlas i ett eget reningsverk (Tabell 2). Reningsverket består av ett mekaniskt-kemiskt 
reningssteg, ett biosteg (MBBR) och ett poleringssteg. I det mekaniskt-kemiska reningssteget 
fälls järn och mangan och det sker även en viss oxidation av svårnedbrytbara organiska 
ämnen. Efter kemsteget leds vattnet till biosteget (MBBR= moving bed biofilm reactor). 
Biosteget består av två parallella linjer. Vardera linjen består av två luftade bassänger 
innehållande bärarmaterial (ser ut som plastmakaroner) som mikroorganismer tillväxer på. I 
biosteget sker en minskning av organiskt innehåll samt en oxidation av ammoniumkväve till 
nitratkväve. Efter biosteget leds lakvattnet via en sedimenteringsdamm och två stora 
parallella poleringsdammar samt slutligen genom en luftad damm till recipient. Det 
biologiska steget (MBBR) sänkte ammoniumkvävet från 10 mg/l till ca 2 mg/l mot innan. 
Vissa säsongsvariationer kan ses vilket främst beror på kyla och nederbörd, vilket försämrar 
ex nitrifikationen. I MBBR-reaktorn fryser aldrig vattnet pga kort uppehållstid och ständig 
luftning av vattnet. Under 2014 har fler bärare tillsatts i det biologiska steget, vilket 
förhoppningsvis leder till ännu lägre halter av ammoniumkväve. De har relativt låga halter av 
fosfor och BOD. Under framförallt våren är halterna ammoniumkväve högre. I övrigt kan de 
ej se några höga halter av något specifikt ämne.  

 

4. Diskussion 
 
4.1 Årstidsvariationer 
Resultatets årtidsvariationer av lakvattens innehåll påvisar ej någon tydlig årstidsvariation på 
Dåva-anläggningen mer än att på våren har de högsta värdena av BOD uppmätts, av 
ammoniumkväve är de högsta värdena uppmätta både på våren och på hösten där halterna 
varierar från år till år. Detta kan bero på hur mycket data som finns tillgängligt. Om det 
funnits mera mätvärden hade kanske en tydligare årstidsvariation påvisats. Det kan vara 
intressant för framtiden att fortsätta med samma provtagningsfrekvens som idag minst fyra 
gånger per år och göra en ny analys för att se ifall tydligare årstidsvariationer går att påvisa. 
Den negativa korrelationen mellan ammoniumkväve och medeltemperatur var det enda 
resultatet som visar ett samband mellan väderförhållanden och lakvattnets innehåll. Detta 
visar att när temperaturen minskar så ökar ammoniumkvävet vilket styrker påståendet att de 
olika verksamheterna har högre halter av ammoniumkväve på våren genom att under hela 
vintern har ammoniumkvävehalten ökat när temperaturen varit lägre. Genom detta kan 
verksamhetsutövaren styra reningen genom att höja temperaturen så att ammoniumkvävet 
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minskar. Kunskapen om detta ger en förklaring om det vid vissa tillfällen kan vara höga 
halter av ammoniumkväve, att det eventuellt beror på temperaturen och inte andra faktorer 
såsom nederbördsmängd. Det fanns inget statistiskt signifikant samband mellan nederbörd 
och mätvariabler, vilket kanske beror på för lite data att jämföra korrelation med, eller att det 
verkligen inte finns något samband. 
 
Årstidsvariationerna på de olika parametrarna är kopplade till SMHI:s nederbördsdata och 
temperaturdata. Datat från SMHI är tagna från mätstationer i Umeå men inte direkt vid 
Dåva-anläggningen utan vid Röbäcksdalen samt vid flygplatsen. Genom avståndet till 
mätstationerna kan en viss förändring av temperatur samt nederbörd förekomma vilket bör 
beaktas i resultatet. 
 
I dagsläget utför Ragn-Sells fyra provtagningar per år och för att se en tydligare 
årstidsvariation kan det vara intressant att från år till år ta samma datum/månad så att data 
går att jämföra på ett noggrannare sätt. För framtida behov är det intressant och viktigt att 
samla data för att följa utvecklingen och anpassa anläggningen efter nya framtida krav.  
I Uppsala har de en märkbar skillnad av högre halter av ammoniumkväve på våren, vilket 
även Ragn-Sells i Rydsgård har, medan Tunahästberg har högre halter av kväve på hösten. 
Borlänge Energi har höga halter av BOD men inget utsläppskrav på det, de kan ej se någon 
årstidsvariation. Ragn-Sells Vänersborg och Hemab märker bara av en flödesskillnad. 
Årstidsvariationer på de olika anläggningarnas BOD- och totalfosforhalter finns inte tydligt 
noterat på anläggningarna vilket kan bero på att vissa ej har några utsläppskrav på dessa 
ämnen eller att dessa ämnen inte studeras helt enkelt. Uppsala vatten kontrollerar fosfor men 
har låga halter. På årsberäkningen på deras utsläppskrav finns dock fosfor med och det har 
hittills bara hänt en gång att de tillåtna halterna överstigits. Det var 2012 och det berodde på 
att det året var särskilt nederbördsrikt. I framtiden kanske BOD och totalfosfor blir mer 
intressanta att analysera om hårdare krav ställs och med tanke på ett förändrat klimat, med 
ökad nederbörd (IPCC 2013). Många komposter blandar sitt lakvatten med andra delar från 
anläggningarna, bland annat deponier och då är det svårt att spåra vart dessa ämnen har sitt 
ursprung, speciellt om de inte vet vad deponin innehåller.  
 
Resultatet från Indiska deponier visade att föroreningarna i lakvattnet hade en högre 
koncentration på sommaren då det inte var monsunperiod, men under själva monsunen 
späddes halterna ut och efter monsunen i december ökade halterna succesivt igen (Esakku et 
al 2007). Detta är jämförbart med de olika företagen i Sverige som efter nederbördsrika 
vintrar ger en högre halt på våren. Tunahästberg märker kanske inte av det lika tydligt på 
våren eftersom de tar bort snön från kompostytorna och återcirkulerar vattnet samt att det 
också infiltreras ner i marken. De andra anläggningarna får in allt sitt vatten i reningen 
eftersom det mesta av vattnet som bildas samlas upp i de asfalterade ytor som deras 
verksamheter bedrivs på. Detta visar att det kan finnas årstidsvariationer på lakvatten.  

4.2 Reningstekniker med avseende på ammoniumkväve, BOD samt 
totalfosfor 
Luftad damm är en biologisk rening som lämpar sig bra för rening av organiskt material och 
är som bäst lämpad för BOD samt kväverening (Naturvårdsverket 2008). Denna metod 
nyttjar Dåva samt anläggningarna från mina intervjuer för rening av lakvatten. SBR-
anläggning ingår också i gruppen biologisk rening och lämpar sig bra för rening av 
ammoniumkväve, fosfor och BOD (IVL 2007), vilket är alla de tre ämnena Dåva-
anläggningen vill minska halterna av. Denna metod nyttjar Ragn-Sells i Vänersborg med gott 
resultat av rening. Enligt utvärdering av behandlingsmetoder för lakvatten från deponier 
(IVL 2007) framgår det att luftade dammar eller SBR-anläggningar minskar halterna av 
organiskt material i lakvattnet förutsatt att de är tillräckligt luftade. När kväve ska minskas i 
ett lakvatten är det viktigt att det är luftade perioder/delar samt icke luftade perioder/delar 
för att nitrifikation samt denitrifikation skall ske (IVL 2007).  
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Översilningsyta är en reningsmetod som innebär att lakvattnet passerar en yta som är svagt 
lutande med växtetablering på. Denna metod syresätter lakvattnet (IVL 2007) vilket gör att 
nitrifikation av ammonium kan ske (Naturvårdsverket 2008). Översilningsmetoden kan även 
kombineras med reningsmetoden våtmarker (Naturvårdsveker 2008). Våtmark renar 
lakvattnet genom att kväve hålls kvar och tas upp av växter eller sedimenterar. Det sker även 
en nedbrytning av organiskt material (IVL 2007). Denna rening utförs med hjälp av att 
mikroorganismer omvandlar kvävet i lakvattnet och det organiska materialet nedbryts. Kväve 
och fosfor i lakvattnet kan även nyttjas av växterna (Persson 2005). Andra mark/växtsystem  
är till exempel bevattning (Naturvårdsverket 2008) som Ragn-Sells Rydsgård nyttjar genom 
att bevattna åkermark med lakvatten från komposten som då reducerar kvävet, BOD och 
andra ämnen (Naturvårdsverket 2008). 
 
Borlänge energi har en luftad damm med 40 luftare som lakvattnet passerar innan det renas 
vidare i det kommunala reningsverket. Det är fler luftare än vad som i dagsläget finns på 
Dåva-anläggningen där det endast finns en och detta leder troligen till en bättre syresättning 
av dammen, vilket bör leda till att halterna av organiskt material minskar i lakvattnet. Trots 
detta har Borlänge energi höga halter med BOD så denna metod verkar inte påverka att BOD-
halterna blir lägre. För Borlänge energi är höga BOD halter inget problem eftersom de ej har 
utsläppskrav på BOD likaså med totalfosfor och ammoniumkväve eftersom lakvattnet från 
den luftade dammen skickas till det kommunala reningsverket. Att efter den luftade dammen 
skicka lakvattnet till kommunalt reningsverk är alltså en möjlig lösning för att minska 
utsläppen av BOD, totalfosfor och ammoniumkväve. Detta skulle kunna vara aktuellt för 
Dåva-anläggningen om UMEVA, som driver de kommunala avloppsanläggningarna i Umeå 
tog ett beslut på att samla in hela Dåva-områdets vatten till reningsverket, men i dagsläget är 
det endast ett företag på området som har denna möjlighet: Dåva DAC (deponi och 
avfallscenter).  
 
Hemab-anläggningen använder sig av kemisk fällning av lakvattnet vilket innebär att de 
partiklar som finns i lakvattnet såsom COD, metaller, kväve och organiska miljöstörande 
ämnen kan fällas ut (Naturvårdsverket 2008) och bildar ett slam som separeras från 
lakvattnet. Halterna av de olika ämnena i lakvattnet har på detta sätt minskats och det har 
skett en sedimentation av partiklarna. För att fällningen skall ske optimalt måste pH i 
lakvattnet ses över regelbundet. Lakvattnet går därefter vidare till en luftad damm. Fördelen 
men denna typ av rening är att den inte är temperaturberoende vilket betyder att det 
fungerar året om samt att energiförbrukningen är låg (Naturvårdsverket 2008). Enligt IVL-
utvärderingen (2007) lämpar sig dock inte kemisk fällning så bra mot lättnedbrutna 
organiska ämnen samt kväveföreningar genom att dessa inte påverkas. På Hemab-
anläggningen blandas lakvattnet från komposten med lakvatten från deponin, vilket 
sannolikt betyder att de har ett annorlunda reningsbehov än Dåva-anläggningen och att det 
är därför som de använder kemisk fällning. Detta kan vara aktuellt för Dåva-anläggningen 
om de beslutar att beblanda lakvatten från andra delar av anläggningen till ett vatten och en 
gemensam rening.  
 
Rydsgård-anläggningen är den anläggning som är minst aktuell för Dåva-anläggningen då de 
ej i dagsläget har något avtal att sprida ut lakvattnet på åkermark, men om denna möjlighet 
skulle finnas skulle detta nog vara det billigaste alternativet samt att det sker i ett med 
naturen. Tunahästberg-anläggningen är svår att jämföra med genom att de har en ständig 
infiltration till marken. Det Dåva kan ta till sig är att mer noggrant föra bort de snömassor 
som blir på ytan genom att det påverkar lakvattenmängden. 
 
Vänersborgs-anläggningen är den som skiljer sig mest från Dåva genom att komposteringen 
styrs utifrån hur mycket olja de får in. Kvävereduktionen med ”plastmakaroner” är dock 
något Dåva kan nyttja då de har problem med höga halter av ammoniumkväve samt att en 
SBR-anläggning är bra för att minska mängden organiskt material. Det som kan vara en 
nackdel för Dåva är att lokaliseringen i norra delen av landet sannolikt försvårar reningen då 
denna metod endast fungerar vid temperaturer över 14 grader (Lippens muntl.). Denna 
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metod kan dock nyttjas tillsammans med förslaget Dåva fått om en magasindamm där 
vattnet lagras under de kalla delarna av året för att sedan starta reningen igen när 
temperaturen är tillräckligt hög. Nackdelen blir att det krävs stora ytor för att lagra så mycket 
vatten.    
 
Uppsala-anläggningen är den anläggning med flest steg och som liknar ett kommunalt 
reningsverk. Uppsala beblandar sitt lakvatten från komposten med lakvatten från många 
andra delar av anläggningen. På Uppsala-anläggningen har de också nyttjat ett 
kvävereducerande steg med ”plastmakaroner” och efter att de anlade detta steg har de tillsatt 
fler bärare i vattnet för att reningen skall fungera optimalt. Om denna metod är intressant för 
Dåva är det grundläggande att vattnet skall vara i ständig rörelse så att det ej fryser. Viktigt 
för Dåva-anläggningen är att denna reningsteknik ger låga halter av BOD och totalfosfor. 
Det går att dra slutsatsen att samtliga reningstekniker vid de anläggningar jag kontaktat är 
intressanta för Dåva på olika sätt genom att deras anläggningar uppnår kravet för rening av 
lakvatten, i de fall krav finns. Nackdelen med vissa av dessa anläggningar är att de idag inte 
har några utsläppskrav på de ämnen Dåva-anläggningen vill sänka och därför görs inte 
regelbundna kontroller av dessa ämnen på anläggningarna. Intressant hade varit om jag haft 
tillgång till mätvärden från de olika anläggningarna och jämfört informationen med 
varandra.  
 
Den föreslagna metodens nackdelar är att själva reningsanläggningen kräver stor yta samt att 
den ej renar under vinterhalvåret (därav magasineringsdammen). Det framgår inte hur 
många luftare det är i den luftade delen mer än att det skall vara ”rätt dimensionerad 
luftning” vilket kan ta en tid att uppnå, för vad är rätt luftning? Förslaget innebär att 
reningsanläggningen måste byggas till med ett utjämningsdike. Det kanske är bättre att se till 
lösningar som inte kräver så stora ombyggnationer genom att endast försöka nyttja den 
luftade damm som finns. I dagsläget finns endast en luftare i dammen, om fler luftare tillsätts 
såsom Borlänge energi som har 40 luftare kanske det kan öka reningen vilket inte kräver 
några ombyggnationer. Men samtidigt kanske det krävs ombyggnation för att reningen skall 
bli så optimal som möjligt. 
 
Att bygga ett reningsverk eller SBR-anläggning kräver mycket ombyggnation och kan bli en 
högre kostnad. Det andra förslaget på att rena hela verksamhetens lakvatten tillsammans kan 
vara bra med att få en utspädning av vattnet och det kanske blir en billigare lösning att ta ett 
dyrare alternativ som SBR/reningsverk om det bara är en rening på allt vatten, istället för att 
ha flera anläggningar till olika vatten.  
 
Alla anläggningar som jag har med i min studie har också olika innehåll i sina komposter, 
vilket gör att det kanske inte är samma metod som är bäst vid alla anläggningar. Det gör det 
svårt att säga ifall förslaget de fått är bra för just Dåva-anläggningen. Alla anläggningar har 
dock det gemensamt att lakvattnet först passerar en luftad damm.  
 
4.3 Komplettering av Ragn-Sells reningsteknik 
Den föreslagna reningsmetoden för Dåva med de 3 delarna magasinering, luftad damm och 
sedimentering har inte nyttjats vid någon av de andra anläggningar jag intervjuat. Utifrån 
dessa intervjuer och de resultat jag funnit tycker jag att det också finns andra rimliga 
alternativ, genom att de andra verksamheterna uppnår sina krav exempelvis ökad luftning, 
kvävereducerande steg eller SBR. 
 
Det finns goda förutsättningar att komplettera den luftade dammen som rening med 
ytterligare något moment och på så sätt uppnå bra resultat. Enligt Naturvårdsverkets studie 
på rening av lakvatten på deponier visar resultatet att ju mer avancerad reningsteknik man 
nyttjar desto fler ämnen går att rena (Naturvårdsverket 2013). Genom att Dåvas rening i 
dagsläget inte fungerar är det nödvändigt att lägga till fler reningssteg, men genom att de 
endast har problem med tre stycken ämnen tycker jag inte att det krävs en avancerad metod 
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som är till för att ta bort ämnen som inte finns i deras lakvatten i dagsläget. Denna studie är 
gjord på lakvatten från deponier som har annat innehåll i lakvattnet, men de kan ha detta i 
åtanke. 
 
Utifrån intervjuerna jag genomfört har samtliga anläggningar en luftad damm kombinerat 
med något fler moment. Dåva-anläggningen kan komplettera sin rening med någon av de 
metoder de andra anläggningarna nyttjar. Exempelvis är en SBR-anläggning (IVL 2007) eller 
kvävereduktion bra metoder för att få lägre halter av ammoniumkväve, BOD och totalfosfor 
(Eriksson muntl.) men eftersom jag inte har tillgång till mätvärden från alla olika 
anläggningar är det svårt att med säkerhet säga om detta skulle vara det bästa komplementet 
för Dåva. Det finns dock goda indikationer för att någon av dessa metoder skulle passa Dåva-
anläggningen. 
 
Ett annat tänkbart alternativ är att komplettera den luftade dammen med fler luftare för 
ökad syresättning av vattnet. Detta kan kompletteras med bio bags som bildar ytor i vattnet 
som en biofilm kan bildas på samt styrskärmar. Denna metod har nyttjats av andra 
anläggningar till exempel Ragn-Sells i Vänersborg och gett goda resultat på rening av 
ammoniumkväve. Enligt Eriksson (muntl.), som är tillverkare av denna utrustning, menar 
han att denna metod lämpar sig bra för rening av, ammoniumkväve, BOD och totalfosfor 
Ett tredje alternativ till rening av lakvatten är algrening med rökgaser från ett fjärrvärmeverk 
vilket Umeå Energi och SLU samarbetat i ett projekt på en annan del av Dåva-området. 
Kväve- och fosforhalterna i lakvattnet har genom denna metod minskat drastiskt (Nihlén 
2012). Denna teknik är inte en beprövad metod men i framtiden kanske den finns tillgänglig 
på marknaden. 
 

 
5. Slutsatser 

 

 
 Det går ej att se någon tydlig skillnad mellan ammoniumkväve, BOD och totalfosfor på 

våren och hösten. Snarare uppmättes de högsta halterna av ammoniumkväve och BOD 
på våren och hösten. Totalfosformängden har ökat från år till år i Dåvas anläggning.  

 
 I korrelation med medelnederbörd, totalnederbörd och medeltemperatur kan det endast 

ses ett statistiskt signifikant negativt samband mellan ammoniumkväve och 
medeltemperatur. D.v.s. om temperaturen sjunker ökar ammoniumkvävehalten. 
 

 I teorin kan Reningsverk, SBR-anläggning, Kvävereducering med luftad damm samt 
växtsystem såsom våtmark, översilning samt bevattning av till exempel åkermark minska 
utsläppen av ammoniumkväve, BOD och totalfosfor.  
 

 Vid val an reningsteknik finns många alternativ för rening av ammoniumkväve, BOD och 
totalfosfor och kompletteringsmöjligheter av den luftade dammen på Dåva finns. Tyvärr 
går det inte att peka ut en reningsteknik framför någon annan eftersom både 
komposterna och metoderna skiljer sig åt men bra kandidater för rening kan vara SBR 
och kvävereducering med ökad luftning.    
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
1. Har ni en biologisk behandling i form av en kompost? 
2. Vad har ni för innehåll i komposten? Tar ni in både från privatpersoner och företag? 
3. Kan ni beskriva kompostens utförande. Hur ser den ut? Storleksmässigt?  Hur lång tid tar 
det innan komposteringen är klar? Är komposten öppen eller sluten?  
4. Har ni några utsläpp av lakvatten från komposten? 
5. Har ni någon rening av lakvattnet från komposten? 
6. Har ni problem med några specifika ämnen i lakvattnet? 
7. Har ni några utsläppskrav på vattnet? Uppnår ni dem?  
8. Har ni en asfalterad yta där komposten behandlas? Om det kommer ut lakvatten hur 
sprids vattnet vidare? Finns det skyddsbarriärer?   
9. Har ni provtagning på lakvattnet? Hur ofta? 
10. Kan ni se en årstidsvariation på lakvattnet? 
11. Hur ser framtiden på er kompost ut? Kommer ni ändra den osv? 
 
Till de som skickar vattnet vidare kontrollerar ni vattnet ni skickar iväg? Måste det vattnet 
uppfylla några krav? 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) 

901 87 Umeå, Sweden 

Telefon 090-786 50 00 

Texttelefon 090-786 59 00 

www.umu.se 


