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Abstract 

In the next few years the pollutants loading at the Slottshagen wastewater treatment plant in Norrköping is going to 
increase due to the reason that one of the waste water treatment plant in the district will be shut down. A survey of 
how these different pollutants are divided in the treatment process is therefore necessary for mapping out both the 
loading and treatment efficiency. This can be achieved by studying mass balances. 
Mass balances were carried out for the water treatment process for the mechanical/chemical, biological and the 
chemical stage. The mass balance studies show that the treatment efficiency was very good. However in order for the 
mass balances to be quite consistent     and to ensure complete coverage of results and conclusions i.e. more reliable 
results, sludge  samples should be collected and taken at different times per day and  the influent rate should be 
investigated. 
In this work mass balance has been set up in order to illustrate and identify the factors that should be considered and 
taken care of for further estimation using mass balances in the future. Furthermore this survey results in a calculating 
model for the mass balances at this plant.  
This calculating model is used as a tool to facilitate future calculations for mass balances for the water treatment 
process at Slottshagens wastewater treatment plant. Moreover it provides a basis for carrying out further estimation of 
the treatment process in the near future.         
In this project the importance of some operating parameters was also taken in consideration. This calculating model 
can be modified so that calculations of such operating parameters i.e. sludge loading and sludge age can be easily 
performed. Such information can be used further to evaluate different operation alternative in order to ensure an 
optimal use of the treatment process with in the plant 
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Abstract 
In the next few years the pollutants loading at the Slottshagen wastewater treatment plant in 
Norrköping is going to increase due to the reason that one of the waste water treatment plant 
in the district will be shut down. A survey of how these different pollutants are divided in the 
treatment process is therefore necessary for mapping out both the loading and treatment 
efficiency. This can be achieved by studying mass balances. 
  
Mass balances were carried out for the water treatment process for the mechanical/chemical, 
biological and the chemical stage. The mass balance studies show that the treatment 
efficiency was very good. However in order for the mass balances to be quite consistent     
and to ensure complete coverage of results and conclusions i.e. more reliable results, sludge  
samples should be collected and taken at different times per day and  the influent rate should 
be investigated. 
 
In this work mass balance has been set up in order to illustrate and identify the factors that 
should be considered and taken care of for further estimation using mass balances in the 
future. Furthermore this survey results in a calculating model for the mass balances at this 
plant.  
 
This calculating model is used as a tool to facilitate future calculations for mass balances for 
the water treatment process at Slottshagens wastewater treatment plant. Moreover it provides 
a basis for carrying out further estimation of the treatment process in the near future.         
 
In this project the importance of some operating parameters was also taken in consideration. 
This calculating model can be modified so that calculations of such operating parameters i.e. 
sludge loading and sludge age can be easily performed. Such information can be used further 
to evaluate different operation alternative in order to ensure an optimal use of the treatment 
process with in the plant. 



  

Sammanfattning 
Inom några år kommer belastning på Slottshagens reningsverk i Norrköping att öka i och med 
att ett av de mindre reningsverken i kommunen skall läggas ned. Att ta reda på hur de olika 
föroreningarna fördelas i reningsprocessen är därför nödvändigt för att både belastningen och 
reningseffektivitet skulle kunna kartläggas. Detta kan åstadkommas med hjälp av 
massbalanser. 
 
Massbalanser utfördes för reningsprocessen över det mekaniska/kemiska, biologiska samt 
kemiska blocket. Massbalansstudierna visar att reningseffektivitet var väldigt bra. Men 
däremot bör fler stick provstagningar på slammet göras vid ett antal tillfälle bör dygn och 
mätning på inkommande utredas för att massbalanserna skall stämma och osäkerheten i 
resultaten skall bli mindre . 
 
I detta arbete illustreras med hjälp av denna undersökning de faktorer som behövs åtgärdas 
vid sammanställning av massbalanser över Slottshagens reningsprocess i framtiden. Dessutom 
resulterade massbalansundersökningen i en beräkningsmodell.  
 
Beräkningsmodellen gjordes i Microsoft Excel och används som ett beräkningsverktyg för att 
underlätta framtida beräkningar av massbalanser över Slottshagens reningsprocess. Dessutom 
ger den ett gott underlag för att kunna göra bättre bedömningar i framtiden. Modellen grundar 
sig på den genomförda massbalansundersökningen och baseras på ett processchema över de 
flöden som förekommer i reningsverket.  
 
I projektet tas även driftparametrar betydelse för reningsprocessen upp. Beräkningsmodellen 
kan modifieras så att beräkningar av dess driftparametrar dvs. slambelastning och slamålder 
kan enkelt genomföras. Denna information kan användas sedan för att utvärdera de olika 
driftalternativen så att reningsprocessen ska kunna utnyttjas optimalt.
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1. Inledning  
 
1.1 Bakgrund 
 
Slottshagen är det största av Norrköpings tio reningsverk med drygt 140 000 anslutna 
personekvivalenter (p e), ett p e motsvarar 70g BOD/person och dygn. Reningsverket har 
dimensionerats för en belastning av 200 000 p e. Det inkommande avloppsvattnet renas 
genom mekanisk, kemisk och biologisk rening i en aktivslamprocess. På anläggningen sker 
också slam behandling samt produktion av biogas. Modifieringar av reningsverket har under 
senare år lett till att de nya reningskraven som gäller för kustnära avloppsreningsverk större 
än 100 000 p e uppfylls.  Inom några år kommer belastningen på Slottshagen att öka i och 
med att ett av de mindre reningsverken i kommunen skall läggas ned. Att kunna utreda vilka 
effekter kan tänkas få på reningsprocessen är därför absolut nödvändigt. 
 
Massbalanser ger bättre information om externa respektive interna flödens påverkan i en 
reningsprocess. I en massbalans kvantifieras de massflöden som sker i ett reningsverk. Att 
sammanställa en översikt över ingående och utgående masströmmar med hjälp av en 
massbalans är också nödvändigt för att enkelt kunna följa hur föroreningsreduktion i verket 
fungerar. Genom att studera hur de undersökta ämnena fördelas i de olika reningsstegen, kan 
både belastning och reningseffektivitet kartläggas. Detta kan sedan ligga till underlag för att 
utvärdera olika drift alternativ för att kunna förbättra verkets reningsprocess och utnyttja 
reningsprocessens dimensionerande kapacitet optimalt.  
 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete var att ta fram en modell i Excel för beräkning av 
massbalanser för de olika parametrar som finns i vattenreningsprocessen. Modellen ska kunna 
hantera beräkningar för flöden av framförallt kväve, fosfor och suspenderat material för 
reningsprocessen som helhet samt för de olika reningsstegen. Modellen skall användas som 
ett beräkningsverktyg för att underlätta framtida beräkningar av massbalanser.  Detta arbete 
ingår som en del i ett större projekt där den ökade belastningens påverkan på 
reningsprocessen utreds.  
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2. Teori  
 
2.1 Vattenrening i Sverige 
 
Dagens vattenreningsprocess är resultatet av en historisk utveckling styrts av kraven på 
miljöskydd av vattendrag, sjöar och havsområden i vår närmiljö. På 1930-talet hade 
avloppsreningsverken bara mekanisk rening. På 50-talet tillkom biologisk rening, 20 år senare 
även kemisk rening och på 90-talet biologisk kvävereduktion. Varje år behandlas cirka 2 
miljarder kubik meter avloppsvatten i 2080 kommunala avloppsreningsverk i Sverige 
(Johansson, 1997). Den första anläggningen för biologisk rening av kommunalt avloppsvatten 
byggdes i Skara 1911. År 1965 hade en tredjedel av landets tätortsbefolkning biologisk 
rening. I dag är hela Sveriges tätortsbefolkning ansluten till reningsverk. I de flesta 
reningsverk används en kombination av mekanisk, kemisk och biologisk rening med 
aktivslamprocess. Ett flertal varianter av en aktiv slamprocess har utvecklats för att förbättra 
den biologiska reningen. (Svenska kommunförbundet, 1996). 
 
Obehandlat eller inte tillräckligt behandlat kommunalt avloppsvatten bidrar till ökad 
syreförbrukning och övergödning i våra sjöar och vattendrag på grund av högt innehåll av 
organiskt material respektive kväve och fosfor. Övergödning ger upphov till en ökad alg- och 
växtproduktion. Vid nedbrytning av den alg-massan förbrukas en stor mängd syre, s.k. 
sekundär syreförbrukning som är fem gånger större än den som orsakas av mängd organisk 
substans vilket leder till att syrebrist uppstår. Något som har förödande konsekvenser på 
vattendjur (Svenska kommunförbundet, 1996). 
 
De negativa effekterna avloppsvattnet hade på recipienten ledde till höjda krav på 
reningsverk. Kraven måste anpassas efter recipienten. Man bör väga behoven av kväve- samt 
fosforreduktion mot varandra så att det råder en balans mellan kväve och fosfor i det berörda 
utsläppsområdet. Reningsåtgärden måste planeras såväl lokalt som regionalt. En 
reningsåtgärd som ger goda lokala effekter, kan faktiskt medföra att det regionala 
havsområdet drabbas hårdare och vice versa (Brandt, 2000). 
 
 
2.2 Vattenreningsprocess 
Beroende på recipientens känslighet och avloppsvattnets sammansättning kan utformningen 
av reningsverken vara något olika. Generellt omfattar ett reningsverk anläggningar för 
mekanisk, kemisk och biologisk rening. Idag är aktivslamprocessen en av de vanligaste 
processerna för biologisk rening. Nedan följer beskrivning av de olika reningssteg.   
 
2.2.1 Mekanisk rening 
Vid mekanisk rening avskiljs först trasor och större föremål i ett rensgaller. 
Avskiljningsgraden över gallren varierar med bland annat spaltvidd (avståndet mellan två 
gallerstavar) och flöde. Renset avvattnas och går antigen till förbränning eller deponeras 
normalt på avfalls- deponier. 
 
Efter rensgallret finns ofta ett sandfång i vilket sand och gruspartiklar tas bort. En av de 
vanligaste utformningarna av sandfång är luftade sandfång. I sandfånget blåses luft in så att 
vattnet cirkulerar med en viss rörelsehastighet. Vid denna hastighet sjunker sand och grus 
snabbt till botten medan det lättare slammet håller sig svävande i vattnet. De sedimenterade 
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sand- och gruspartiklarna pumpas sedan med hjälp av pumpar s.k. mammutpumpar till 
sandtvätt. Därifrån transporteras de tvättade partiklarna till avfalls-deponier. 
 
Från sandfånget går vattnet vidare till försedimenteringsbassängerna där de suspenderade 
ämnena avlägsnas genom gravitation. I försedimenteringen reduceras även en del fosfor 
kväve och organiskt material eftersom de suspenderade ämnena som avskiljs med slammet 
innehåller en del av dessa föroreningar. Slammet, s.k. primärslam, samlas upp och förs vidare 
till slambehandlingen. Här kan även flytande ämnen som olja och fetter tas bort som s.k. 
flytslam ( Svenska kommunförbundet, 1996).  
 
2.2.2 Kemisk rening  
Vid kemisk rening tillsätts fällningskemikalier till avloppsvattnet så att främst 
fosforföroreningar i form av ortofosfat (löst fosfor) ska fällas ut. Den utfällda fosforn avskiljs 
sedan i sedimenteringsbassänger. Som fällningsmedel används framförallt metalljoner som 
aluminium- och trevärt järnjoner. Dessa metalljoner har förmåga att bilda svårlösliga 
fosfatfällningar men även flockbildande hydroxidfällningar( Svenska kommunförbundet, 
1996). Enligt Kemira,(1990) bildas Fe3+ fällningar vid de kemiska reaktionerna nedan: 
 
3Fe3+  +  2PO4

3-   +   3H2O →  (FeOH)3(PO4)2  +  3H+ 
 
Fe3+  +   3H2O   → Fe(OH)3   +   3H+  
 
Den bildade aluminium- eller järnhydroxiden är ett väldigt effektivt flockningsmedel som 
binder till sig både suspenderade material och lösta ämnen genom absorption respektive 
adsorption. Dessa bidrar till en hög reduktion av både organiskt material och fosfor. Vid 
kemisk fällning uppgår fosforreduktion till 80 % - 90% beroende på vilket fällningsförfarande 
och vilka fällningskemikalier som används. Utfällning och flockbildning är också pH-
beroende ( Svenska kommunförbundet, 1996). Fällningseffektiviteten för trevärda järnsalter 
är hög vid pH-intervall av 4-8 (Kemira, 1990). Avskiljning av organiskt material kan även 
höjas genom dosering av polymer, ett flockningshjälpmedel, tillsammans med 
fällningskemikalien. Detta medför bättre flockbildning och därmed högre avskiljningsgrad 
(Svenska kommunförbundet, 1996).                   
 
Beroende på var i reningsverket fällningskemikalien tillsätts skiljer man på fyra olika 
fällningsförfaranden nämligen direkt-, för-, simultan- och efterfällning. Vid direkt- och 
förfällning eller efterfällning genomförs den kemiska fällningen före respektive efter det 
biologiska steget. Vid simultanfällning sker den kemiska och biologiska behandlingen i 
samma steg. Det finns även olika modifikationer där en kombination av de olika 
fällningsförfarandena används (Svenska kommunförbundet, 1996).  
 
 
2.2.3 Biologisk rening med aktivslam process 
Vid biologisk rening i en aktivslamanläggning utnyttjas den naturliga reningsprocessen. Med 
hjälp av mikroorganismer främst bakterier avlägsnas organiskt material, kväve och fosfor. I 
denna reningsprocess ska mängden syre och mikroorganismer vara tillräckliga för att uppnå 
hög nedbrytningshastighet. I figur 2.2.3 nedan visas en konventionell aktivslamanläggning. 
Vid modifiering av den biologiska processen kan även en effektive biologisk kväve- och 
fosfor reduktion uppnås. En förutsättning för en effektiv biologisk kväve- och fosfor 
reduktion är tillgång av lättnedbrytbart organiskt material( Svenska kommunförbundet, 1996).  
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Figur 2.2.3 Principskiss av en aktivslamprocess 
 
I. Reduktion av organiskt material 
Organiskt material oxideras till koldioxid, vatten, fosfat- och ammoniumjon i en aktivslam 
anläggning med hjälp av mikroorganismer. Samtidigt omvandlas en hel del organiskt material 
till biologiska flockar för att sedan kunna avskiljas i sedimenteringsbassängerna som 
överskottslam(Svenska kommunförbundet, 1992). Principen för omvandling av organiskt 
material i aktivslamprocessen beskrivs schematiskt i figur 2.2.4. 
 
 

  
Figur2.2.4 Reduktion av organiska material i aktivslamprocess 
 
 
II. Biologisk Kvävereduktion 
Vid biologisk behandling av avloppsvatten tas en del kväve upp i det aktiva slammet s.k. 
kväveassimilation och avskiljs sedan i form av ett överskottslam (bioslam). Framför allt 
reduceras kväve genom nitrifikation och denitrifikation. I dessa två delprocesser utnyttjas 
bakterier för att överföra kvävet till gasfas, kvävgas (N2), som avgår till atmosfären.  
 
Avloppsvatten innehåller främst kväve i ammoniumform. Nitrifikation uppstår då det 
ammoniumrika vattnet syresätts. Nitrifikation är en aerob process i två steg. Först oxideras 
ammoniumjoner (NH4+ ) till nitritjoner (NO2

-) med hjälp av Nitrosomonas varefter oxideras 
nitritjoner till nitratjoner (NO3-) med hjälp av Nitrobakter( Svenska kommunförbundet, 
1996). 
Reaktionerna beskrivs nedan med följande formler: 
 
NH4

+     +    1.5O2    → NO2
-   +   H2O    +   2H+   

celler 

substrat O2 

celler 

substrat CO2  
H2O 
PO4

3- 
NH4

- 

Slam 
Slam 

Org.material 

Oförbrukad 
Org.material 

 
 

Luftningsbassäng Sedimenteringsbassäng 

överskottslam
Returslam 
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NO2

-    +      0.5O2    → NO3
-   

 
NH4

+     +    2O2    → NO3
-   +   H2O    +   2H+       (Totalreaktion) 

 
I denna reaktion frigörs vätejoner och enligt Le Chateliers princip gynnas den 
nitrifikationsprocessen vid låg H+ koncentration dvs.  vid höga pH-värde, optimalt 8-8.5. 
Nitrifikationshastigheten är väldigt temperaturberoende och minskar med sjunkande 
temperatur så därför krävs en hög slamålder dvs. längre slam uppehållstid i de aeroba 
zonerna. I allmänhet anser man att vid 15 oC kan slamålder uppgå till ca 5-7 dygn ( Svenska 
kommunförbundet, 1992).   
 
Vid denitrifikation reduceras nitratjoner till kvävgas via oxidation av organiskt material i 
syrefri miljö. Oxidation sker då med hjälp av det syre som finns bundet i nitrat joner dvs. i 
anoxisk miljö. Denitrifikation beskrivs med följande reaktionsformel (Kemira, 1990): 
 
2NO3

-   +   H3
+

    +  organisktmaterial    →   N2     +    HCO3
-   

 
 
Tillgång till både nitratjoner och lätt nedbrytbart organiskt material (BOD) i en anaerob miljö 
är en förutsättning för en väl fungerande denitrifikationsprocess. Processen är inte lika känslig 
som nitrifikationsprocessen därför skall nitrifikation alltid prioriteras före denitrifikation så att 
tillräcklig mängd nitrat finns . Denitrifikationshastigheten varierar med temperatur men är inte 
lika temperaturkänslig som nitrifikationshastigheten. Dock stark beroende av vilken extern 
kolkälla som används (Kemira, 1990).  
 
Kvävereduktion i en aktivslam process är en kombination av nitrifikation och denitrifikation 
där avloppsvattnet passerar växelvisst genom anoxiska och aeroba zoner. Det finns olika 
processutformningar en variant är aktivslamprocess med fördenitrifikation . I denna process 
sker denitrifikation före nitrifikation . Här tas tillvara det organiskrikt inkommandet vattnet 
direkt i de anoxiska zonerna och därmed minskar dosering av extern kol källa. Nitratrikt 
vatten måste då recirkuleras från de aeroba zonerna där nitrifikation sker( Svenska 
kommunförbundet, 1992). Processen beskrivs schematiskt i figuren nedan. 

 
   Figur 2.2.5 Processutformningar i en aktivslam anläggning med fördenitrifikation 

 
 

 
 Sed. 

Slamrecirkulation 

Ö
verskottsslam

 

recirkulation 

Anoxisk Aerob 
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III. Biologisk fosforreduktion 
Vid biologisk rening åtgår en viss mängd fosfor i form av ortofosfat vid mikroorganismernas 
tillväxt och förs bort som överskottsslam. En effektive fosfor reduktion kan däremot uppnås 
genom s.k. lyxupptag av fosfor. För att detta ska ske måste mikroorganismerna passera 
åtminstone en aerob och anaerob zon. I den anaeroba zonen tas lättnedbrytbara organiska 
material upp av mikroorganismerna samtidigt som ortofosfat frigörs. I den aeroba zonen 
utnyttjas sedan den lagrade energin i samband med upptagning av löst fosfor, ortofosfat. Det 
fosfat som tas upp lagras i form av polyfosfat, energirika föreningar, och används bland annat 
vid upptagning av organiska material. Detta resulterar ett nettoupptag av fosfat eftersom den 
mängd ortofosfat som tas upp är större än den som frigörs (Henze, 2000, Borglund, 2003).  
Detta exemplifieras schematiskt i figuren nedan. 
 
  

 
         Figur III. En principskiss över bio-P processen  
 
I närvaro av nitrat i den anaeroba zonen dvs. i en anoxisk miljö, aktiveras däremot de 
denitrifierande bakterierna som utnyttjar en del av de lättnedbrytbara organiska materialen 
vilket därmed stör bio-P processen(Henze, 2000, Borglund, 2003).  
 
 
2.3 Föroreningsparametrar 
Nedan följer  en kortfattad beskrivning för de olika parametrar som förekommer vid 
beräkningar av massbalanser.  
 
 
2.3.1 BOD 
Biokemisk syreförbrukning, BOD, är den mängd syre som förbrukas eller oxideras vid 
nedbrytande av biologiskt material. Oxidationen sker med hjälp av mikroorganismer och 
beroende på förvaringstidens längd (5-7 dygn) anges resultatet som BOD5 eller BOD7 i 
gO2/m3. Metoden används för att bestämma lättnedbrytbara organiska ämnen i 
avloppsvattnet( Svenska kommunförbundet, 1996).    
 
 
2.3.2 Totalkväve och totalfosfor 
Kväve förkommer i avloppsvattnet i följande former: 

• Organiskt bundet kväve 
• Oorganiskt kväve i huvudsak ammoniumkväve(NH4-N) 
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Totalkväve (tot-N) utgör summan av organiskt bundet kväve, ammoniumkväve, nitritkväve 
(NO2-N) och nitratkväve (NO3-N). Nitrit och nitrat förekommer vanligen inte i obehandlat 
avloppsvatten. Dessa kväveföreningar bildas emellertid vid denitrifikation och nitrifikation.   
 
Totalfosfor anger vattnets totala innehåll av både organiskt bundet fosfor och oorganisk 
fosfor. Oorganisk fosfor består av polyfosfat som är en lång rad ortofosfat och ortofosfat 
(PO4

3-). Av den totala mängden fosfor utgörs ungefär hälften i löst form i huvudsak ortofosfat 
( Svenska kommunförbundet, 1996). 
 
2.3.3 Suspenderad substans (SS) 
Suspenderad substans är ett mått på mängden fasta partiklar i avloppsvattnet. Suspenderad 
substans kan uppdelas i en sedimenterbara och kolloidala, icke sedimenterbara 
partiklar(svenska kommunförbundet, 1992). 
 
2.3.4 Torrsubstans (TS) 
Torrsubstans är ett mått på den totala föroreningsmängden i avloppsvattnet. Torrsubstans 
utgör summan av fasta och lösta ämnen och anges i % torrsubstans. Analysen används främst 
för att karakterisera slam( Svenska kommunförbundet, 1996).   
TS = SS + i vatten upplösta ämnen 
 
Hur mycket vatten ett slam innehåller kan därför beräknas med följande formel: 
Vatteninnehållet (%) = 100 � TS i % 
Följande approximation gäller för slammets innehåll av fasta partiklar: 
 
0,5 % TS = 5000 mg SS/l 
1,0 % TS = 10000mg SS/l      
5,0 % TS = 50000 mg SS/l 
30  % TS = 300000 mg SS/l 
  
 
2.4 Driftparametrar vid aktivslamprocessen 
Effektiviteten eller reningsgraden i en aktivslamprocess påverkas av en rad faktorer varav de 
viktigaste är temperatur, syrehalt, slammängd, slammets sammansättning och tillförsel av 
näring. Samtliga faktorer är förknippade med varandra och kräver god övervakning för att 
rätta åtgärder vidtas vid främst slamhantering under olika betingelser. Driftkontrollen i en 
aktivslamprocess innefattar bland annat reglerande av returslamflödet, recirkulationsflödet 
och uttaget av överskottslam. Den syftar till att ge den en gynnsam miljö med tillräckligt 
mängd mikroorganismer för att bryta ner organiskt material, nitrifiera och denitrifiera ( 
Svenska kommunförbundet, 1996). Driftparametrar liksom slambelastning, slamålder och 
slamindex är tre av många verktyg som förser oss med bra information vid slamhantering i en 
aktivslamprocess.     
 
2.4.1 Slambelastning 
Slambelastning anger förhållandet mellan tillförd mängd organiskt material (BOD7) per dygn 
och befintlig mängd mikroorganismer (slammängd) i luftningsbassängen. Förenklat kan det 
beskrivas som ett mått på hur mycket näring som tillförs varje enskild mikroorganism per 
dygn( Svenska kommunförbundet, 1996). Slambelastningen beräknas enligt: 
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Slambelastningen=   
 
Q = flödet, m3/d 
V = luftningsbassängens volym, m3 

 
Slambelastningen är uppdelad i tre huvudgrupper: 
 
Högbelastad       =  0,7-1,5  kg BOD7/kg SS, d 
Normalbelastad  =  0,3-0,7  kg BOD7/kg SS, d 
Lågbelastad        =  0,05-0.3 kg BOD7/kg SS, d 
 
Genom att slamhalten anpassas till tillförd mängd organiskt material (BOD7) kan man välja 
vilken slambelastning som skall råda i bassängen. På det sättet kan man till exempel 
kontrollera både denitrifikation och nitrifikation. Nitrifikation fås vid låg belastning. Om 
nitrifikation ska undvikas väljs en normal eller högbelastad process( Svenska 
kommunförbundet, 1996).    
 
   
2.4.2 Slamålder 
Slamålder är en annan viktig parameter vid driftkontroll i en aktivslamprocess. Den anger den 
genomsnittliga tiden som en slampartikel luftas dvs. slammets aeroba uppehållstid i dygn. 
Slamålder är ett mått på den befintliga slammängden i luftningsbassängen i förhållande till 
mängden slam som tas ut från processen per dygn.  
Den beräknas enligt. 
 
Slamålder =     
 
V   =  luftningsbassängens volym, m3 

Qut =  utgående flöde från biosteget, m3/d  
Qö  =  överskottsslamflöde, m3/d 
SSm=  medelslamhalt i luftningsbassängen, g SS/m3 
SSut=  SS-halt i utgående vatten från biosteget, g SS/m3 
SSö=  SS-halt i överskottsslammet,  g SS/m3 
 
I en aktivslamprocess har de nitrifierande bakterierna låg tillväxthastighet, som minskar med 
sjunkande temperatur. För att de bakterierna skall hinna växa till krävs därför en tillräcklig 
hög slamålder och därmed en hög slamhalt. Slamålder måste anpassas främst efter temperatur 
och slambelastning för att kunna gynna nitrifikation samtidigt måste väldigt höga slamåldrar 
undvikas för att slammets kvalitet och egenskaper inte skall försämras. I en normalbelastad 
aktivslamprocess bör slamåldern vara 3-4 dygn ( Svenska kommunförbundet, 1996). I 
Slottshagens reningsprocess sker en hög reduktion av organiskt material över det 
mekaniska/kemiska blocket. Detta medför att slambelastningen i biosteget minskar vilket 
resulterar i att hög slamålder kan uppnås.      
 
 
 
 
 
 
 

Q * BOD7   ( kg BOD7/kg SS, d) 
 V * SS 

           V * SSm _____                     
Qö * SSö + Qut * SSut         
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2.4.3 Slamvolymindex 
Slamvolymindex eller slamindex är ett mått på slammets sedimenteringsegenskaper. Ju lägre 
värde desto bättre sedimenterar slammet ( Svenska kommunförbundet, 1996). Den beräknas 
med följande formel: 
 
 
Slamindex =  
 
SV = slamvolym, ml/l 
SS =  slamhalt, mg/l 
 
 
2.5 Massbalans 
I en massbalansundersökning skall all transport från och till ett system (reningssteg) kunna 
identifieras. Det är därför absolut nödvändigt att ett system avgränsas på ett relevant sätt. Vid 
varje ström som passerar det avgränsade området skall finnas en provtagningspunkt för att ta 
reda på de olika strömmarna och deras innehåll ( Judd, 2002).   
 
En massbalans i en vattenreningsprocess har allmänt formen: 
Massflöde in   = ´ Massflöde ut + Ackumulerat         
 
Vid stationära förhållanden, där ingen ackumulation sker i systemet, förenklas dock uttrycken 
vilket framgår av ekvationen nedan.   
Massflöde in  =  Massflöde ut     

100 * SV     (ml/g) 
       SS 
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3. Slottshagens reningsverk 
Verket är beläget i Norrköping och sköts av Norrköping Vatten som ägs av kommunen. Det är 
dimensionerat för 200 000 p. e. och 10800 m3/h flöde innehållande maximalt 14 ton BOD7, 
2.2 ton totalkväve och 450 kg totalfosfor per dygn. Dagens belastning uppgår till ca 150 000 
p. e.  
 
Reningsprocessen omfattas av tre reningssteg: mekaniskt, kemiskt och biologiskt. 
Anläggningen har aktivslamprocess som modifierad kontaktstabilisering med 
fördenitrifikation. Här tas innehållet av organiskt material i inkommande vatten tillvara för 
denitrifikation samtidigt luftas returslammet i en selektorzon. I denna zon aktiveras de 
nitrifierande bakterierna så att ammonium i de recirkulationsströmmarna oxideras och därmed 
tillförs tillräckligt hög mängd nitrat till de anoxiska zonerna . Avskiljt slam i form av 
primärslam från försedimenteringsbassängerna och biologiskt överskottsslam behandlas i en 
rötningsanläggning. Efter rötningen avvattnas slammet och transporteras bort medan 
rejektvattnet från avvattning behandlas i en SBR-anläggning (satsvis biologisk rening). I 
SBR-et sker en effektive reduktion av totalkväve i rejektvattnet som är av stor betydelse vid 
minskning av den interna belastningen. Vattenflöde till reningsprocessen är begränsat till 
10800 m3/h. Endast flöde som är mindre än 3000 m3/h genomgår fullständig behandling.  
Flöde högre än 3000 m3/h mindre än 6000 m3/h genomgår mekanisk/ kemisk rening. Detta 
flöde bäddar ut och passerar förbi det biologiska steget. Flöden över 6000 m3/h passerar 
endast rensgaller innan det släpps till recipienten. Hela reningsprocessen tar ca 14-15 timmar 
innan det renade vattnet släpps slutligen ut i Motala Ström och vidare till Bråviken.  
 
 
3.1 Processbeskrivning 
Inkommande vatten till verket genomgår mekanisk kemisk och biologisk rening. Detta 
beskrivs schematiskt i figur 3.1. 
 

 
Figur 3.1.1. Processchema över Slottshagens reningsprocess med utmärkta provtagningspunkter  
 
Det inkommande vattnet lyfts med tre stycken snäckpumpar och leds till ett luftat sandfång. 
Därefter passerar vattnet tre rensgaller med ett spaltavstånd på 3mm och vidare till ytterligare 

Mek/kemisk Rening Biologisk Rening   kemisk Rening

Ink 
MR BIO 

UtgE 

Utg
PS BS KS 

galler 

sandfång 

Fsedd.bass luft.bass Msedd.bass Esedd.bass
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två sandfång där de större partiklarna grovrensas och sand avlägsnas. Efter sandfånget 
fördelas vattnet till fyra parallella sedimenteringsbassänger där de större partiklarna avskiljs 
och förs bort med primärslammet till slambehandling. Här kombineras försedimenteringen 
(mekanisk rening) med kemisk rening där dosering av fällningskemikalien i form av 
järnklorid sker efter gallret. 
 
Efter den mekaniska och kemiska reningen leds vattnet via en kanal och förs ihop med det 
dekantat från SBR-et till det biologiska reningssteget. Inkommande flödet till det biologiska 
blocket fördelas till det nya och det gamla blocket. I normalfall går ungefär 50 % av det 
inkommande flödet till linje 1-3 (den gamla linjen) och 50 % till linje 4 (den nya linjen). 
Det biologiska steget består av två block den gamla tre luftningsbassänger linjen1-3 och en ny 
separat luftningsbassäng linje fyra . Varje block är kopplat till var sin mellansedimenterings-
bassäng. 
 
Det biologiska slammet avskiljs i mellansedimenteringsbasssängerna. Det avskilda slammet 
återförs kontinuerligt till inloppen av respektive luftningsbassäng. En del av slammet tas ut 
som överskottsslam för vidare behandling. Returslamflödet regleras proportionellt mot 
inkommande flödet till det biologiska steget. 
 
Den totala luftningsvolymen i det gamla blocket är ca 10200 m3 medan i det nya är ca 4200 
m3. Linjerna L1-3 i det gamla blocket och den nya linjen är indelade i tio respektive åtta 
separata zoner där vattnet växelvis passerar genom anoxiska och aeroba zoner. Zonindelning 
varierar, en del zoner är utrustade med både luftare och omrörare och kan fungera som 
anoxiska eller aeroba zoner. Dessa anpassas för att kunna möta de olika driftalternativ och 
förutsättningar under året så att en bra biologiska kvävereduktion ska garanteras. Vid normal 
drift utnyttjas ca 50 % av volymen i aktivslamanläggningen för denitrifikation men möjlighet 
finns att driva anläggningen med ca 25 % anoxisk volym och ca 75 % aerob volym. Det fallet 
med största luftad volym är lämpligt för vinterdrift där vattnet är kallt och 
nitrifikationshastigheten är låg . Detta görs för att kunna uppnå tillräckligt hög slamålder och 
därmed bättre nitrifikationshastighet. 
 
Inkommande vattnet till biosteget tillförs först till anoxzonerna i mitten av 
luftningsbassängerna där organiskt material utnyttjas som kolkälla för denitrifikation. 
Mängden lätt nedbrytbart organiskt material är inte tillräckligt och anses som en begränsad 
faktor vid denitrifikation. Därför behövs det tillsattas etanol som extern kolkälla. Under 
tillsättning av stora mängder syre i de aeroba zonerna aktiveras de nitrifierande 
mikroorganismerna där ammonium nitrifieras till nitrat.  Genom kraftig recirkulering återförs 
nitratrikt vatten från de aeroba zonerna till de anoxiska zonerna, samtidigt recirkuleras 
ammoniumrikt vatten till de aeroba zonerna   
 
Sista steget av reningsprocessen utgörs av efterfällning. I det steget sker ytterligare dosering 
av järnklorid så att främst fosforhalten i utgående vatten skall hållas på en extrem låg nivå. 
Det kemiska slammet avskiljs i slutsedimenteringsbassängerna och utgörs främst av s.k. 
järnslam. Det slammet recirkuleras tillbaka till processen och utnyttjas som fällningsmedel 
vid förfällning. Avsatt slam i eftersedimenteringsbassängerna skrapas till fem slamfickor. Var 
åttonde minut öppnas en ventil i respektive slamficka i 30 sekunder för tömning till ett 
magasin där ifrån pumpas sedan vidare till inkommande flöde. Hela cykeln tar ca 40 minuter.  
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Den kemiska reningen sker med tvåpunkts dosering av järnklorid. Järndosering sker 
kontinuerligt och regleras proportionellt mot det inkommande flödet till en viss gräns i det 
första punkten medan i den andra punkten regleras den proportionellt mot fosfatfosforhalten. 
 
3.2 Reningskrav 
De hårdare utsläppsvillkoren för havs- eller kustvattenområden ställer högre krav på 
Slottshagens avloppsreningsverk. Enligt gällande tillstånd ska årsmedelvärdet och 
utsläppsgränser på utgående halter vara: 
 
Totalfosfor  0,3mg/l 
 
Totalkväve     10 mg/l 
 
BOD7  10 mg/l 
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4. Massbalans 
Massbalansen har utförts för reningsprocessen.  I systemet ingick de tre reningsblocken: 
mekaniskt och kemiskt, biologiskt och kemiskt . Rejektvatten samt dekantat  från SBR-et som 
kommer tillbaka från slambehandlingsprocessen anses som inkommandet flödet till 
reningssystemet. Figur 4 ger en enkel översikt över hur de olika föroreningarna fördelas i 
reningsprocessen. 
 

      
Figur 4. Översikt över förorenings fördelning i reningsprocessen 
 
 
Massbalansen på totalfosfor utgör en referens för massbalansen för de andra parametrarna 
eftersom fosfor inte kan avgå i gasform. Detta framgår även av figur 4.  
 
Massbalansundersökningen användes som en utgångspunkt för att framställa beräknings- 
modellen som kommer att underlätta för framtida beräkningar. Samtidigt illustrerar den de 
faktorer som behöver åtgärdas vid vidare massbalansstudier. 
 
 4.1 Metod  
 
4.1.1 Provtagningspunkter 
Varje reningsblock av de ovan nämnda är avgränsad av tre provtagningspunkter, två vid 
respektive reningsblockens in- och utlopp och en vid slam uttag. Vid provtagning användes de 
provtagningspunkter varifrån driftproverna tas. För att ta reda på halterna i returslammet i 
respektive bioblock tas proverna växelvis direkt från pumpen.   
Ett processchema där även provtagningspunkterna markerats visas i figur 3.1.1. 
 
4.1.2 Flödesmätning 
Flödesmätningen utgör grunden för beräkningar av föroreningstransport och reduktion i en 
massbalansundersökning. Inkommande flöde till verket mäts kontinuerligt i inloppet till 
sandfången över en parshallränna. Rännan är utformad så att flödesmätningen är en funktion 
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av uppmätta vattennivåer. Flödesmätare kalibreras två gånger per månad. Kontinuerlig 
flödesmätning utförs även på utgående renat vatten. 
 
Slamflöde regleras förutom av pumpflöde även av ventilernas olika inställningar dvs. 
ventilens drift respektive paustid. Flödesmätning på överskott samt kemslam har beräknats 
som funktion av ventilernas drifttid och pumpens uppskattade flöde. Värden för de olika 
flöden redovisas i Bilaga 3 respektive 4.  
 
4.1.3 Provtagning 
Dygnsprover togs vid inloppet respektive utloppet till varje reningsblock . Provtagning sker 
kontinuerligt med hjälp av provtagningspumpar som regleras eller justeras proportionalt mot 
flöde. Vid övriga provtagningspunkter dvs. vid provanalys på slammet togs stickprover. 
Nedan presenteras en lista över de provtagningspunkter som använts vid sammanställning av 
massbalanser och vad för provtyp som användes, se Tabell 4.1.3. 
 
Tabell 4.1.3. tillgängliga provtyp i respektive provtagningspunkter 
Artikelnamn Provtyp * 
Slottshagens Ink Dp 
Slottshagens MR Dp 
Slottshagens BIO  Dp 
Slottshagens UtgE Dp 
Slottshagens Utg Dp 
Slottshagens Primärslam sp 
Slottshagens Bioslam sp  
Slottshagens Kemslam sp 
 * Dp: dygns prov.  sp: stickprov  
 
4.1.4 Analyser 
Samtliga analyser har utförts på Slottshagens ackrediterade laboratorium. Proverna 
undersöktes med avseende på halterna totalkväve, totalfosfor och suspenderade substans. För 
att at ta reda på de organiska variabel har BOD7 valts som analysmetod. Proverna över 
bioblocket undersöktes även med avseende på halterna av ammoniumkväve, nitratkväve och 
fosfatfosfor. I tabell 4.1.4  finns en förteckning över de analysmetoder som används för 
respektive variabel, mätområde samt mätosäkerheten i procent för varje analysmetod. 
Samtliga analysvärden anges i mg/l. 
 
 
 
Tabell 4.1.4.En förteckning över en del av de metoder som används på Slottshagens Lab.  

Analysvariabel Metod (Referens) Mätosäkerhet Mätområde 
Ammonium som kväve f.d.SS-EN ISSO 11732 +/- 7 % 0,05-10 mg/l 
Fosfat som fosfor f.d. SS 028126 +/- 7 % 0,01-0,8 mg/l 
Fosfor  total ISO/CD 15681 (FIA) -/- 5 % 0,01-1,0 mg/l 
Kväve  totalt SS-EN ISO11905 (FIA) +/- 9 % 0,2-5,0 mg/l 
Nitrat som kväve LCK 339, Dr Lange  0,25-12,5 mg/l 
Nitrat/Nitrit som kväve ISO 13395 (FIA) +/- 4 % 0,0005-5,0 mg/l 
Suspenderande ämnen, TS SS-EN 872:2005 +/- 14 % > 2,5 mg/l 
Torrsubstans SS 028113 +/- 15 % > 0,1 % 
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4.1.5 Beräkningar 
Massbalansen beräknades med halter för totalkväve, totalfosfor, suspenderat material och 
flöden under följande datum: 8, 14, 22 maj . Massflöden med avseende på halterna av 
ammoniumkväve, nitratkväve och fosfatfosfor över det biologiska steget har också beräknats. 
Dessa parametrar har stor betydelse för den biologiska reduktionen. Suspenderat materials, 
kväve- och fosforreduktionen för respektive reningssteg räknades ut i procent enligt formeln.  
 
Reningseffekt = inkommande mängd(p) � utgående mängd(p) * 100 

Inkommande mängd (p)       
 
I bilaga 3 resp. 1 redovisas data över de uppmätta flöden och koncentrationer. Mätvärdet på 
inkommandet flödet har använts som utgångspunkt för att beräkna övriga vatten flöden. 
Skillnaden mellan ingående och utgående slamflöde är lika med vattenflöde ur blocket.  
Medelvärde på flöden och halterna har använts vid beräkningar av massflöden för de olika 
variablerna. 
 
Massflöden har beräknats enligt ekvationen: 
Massflöde (parameter) i kg/dygn  =  koncentration(p) i mg/l  *  10^-3 (omvandlingsfaktor från  
mg till kg och liter till m3 )    *  ingåendeflöde i m3/dygn. 



 16

5. Resultat och diskussion 
 
5.1 Massbalansen över det mekaniska och kemiska blocket  
Detta block består av rensgaller, två sandfång och försedimenteringsbassänger. I figur 5.1 
presenteras resultatet av massbalansen över det mekaniska/kemiska blocket. Av figuren nedan 
framgår också de flesta strömmar som har passerat systemet. I inkommandet flödet ingick 
även rejektvattnet från silbandpress och kemslammet från eftersedimenteringsbassängerna. En 
del strömmar som t. ex järndosering och fettavskiljning är så lågt att det inte har någon 
påverkan på massbalansen. 
 

 
Figur 5.1.1. Massbalanser över det mekaniskt/kemiskt blocket. Massmängder redovisas i kg/dygn 
 
I detta steg avskiljdes ca 38 % av inkommande fosforn med primärslammet. Enligt litteraturen 
kan andelen fosfor som avskiljs variera mellan 30- 60% beroende på sedimenteringsbassänger 
utformning och naturligtvis mängden doserat järnklorid. Inkommande totalkvävemängd var 
1704 kg med utgående totalmängd på 1299  kg detta innebär en 26 % -ig kvävereduktion över 
det mekaniska och kemiska blocket. Mängden suspenderat material i inkommande vatten var 
12636 kg. Den utgående mängden reduceras till 2782 kg med reningseffekt på 78 %. Av 
resultatet framgår att reningsgraden över det steget var ganska bra och stämmer överense med 
de teoretiska värden eller de dimensionerande värden i Slottshagens reningsverk. 
 
Massbalansen över det blocket gick inte ihop vare sig för fosfor eller för de andra 
parametrarna.  Detta berodde på en rad faktorer.  En del inverkade direkt på mängderna där 
både det uppmätta flödet och koncentrationen ingick.  Andra faktorer som skulle ha en vis 
påverkan på massbalanserna är vissa strömmar man inte tagit hänsyn till. Dessa faktorer 
beskrivs i mer detalj nedan. 
  
Först har en del uppskattningar gjorts utifrån tidigare resultat för att ta reda på mängden 
suspenderat material som tas bort vid gallrensning och sandfång. Mängden uppgick till 1220 
kg per dygn. Vid gallrensning förs även en del organsikt material bort och eftersom det inte 
finns någon provtagningspunkt så går det inte att ta reda på mängden organisktmaterial som 
även består av organiskt bunden fosfor och organiskt bundet kväve. Detta skulle kunna ha 
påverkan på massbalansen för både kväve och fosfor. En provtagningspunkt vid flödesmätare 

galler
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Ptot  = 52 % 
SS   = 78 % 
BOD= 56%
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skulle förbättra resultatet och kan även användas för att ta reda på massflödena vid eventuella 
bräddningar. 
 
Fettavskiljning ingick inte i massbalansen eftersom den är en liten mängd och därför ansågs 
inte påverka den. Dessutom förs rejektvatten efter sandavvattning intill provtagningspunkten, 
detta innebär att halterna på det vattnet mäts två gånger.  Analyser på detta bodde göras för att 
bedöma om detta kommer ha påverkan eller inte. 
 
Ytterligare en faktor som har en signifikant påverkan på massbalansen är att stickprovet på 
primärslammet varierade kraftigt mellan enskilda provtagningstillfällen. Detta framgår av 
figuren 5.1.2 nedan. Halterna i inkommandeflöde varierar starkt vid vissa tillfällen beroende 
på externslammets kvalitet som förs in med det inkommande vattnet eller på stora 
flödesförändringar. Detta antyder stora variationer i slammets sammansättning. När 
stickprovet tas vid bara ett tillfälle då kanske belastning är hög  kommer detta att ha stor 
inverkan på mängderna och värdet på medelkoncentrationen kan vara missvisande. 
 

SS i Primärslamet
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Figur 5.1.2. SS-halter uppmätta från stickprov på primärslammet. 
 
I syfte att verifiera detta togs ett antal stickprov på primärslammet under flera tillfällen per 
dagen och analyserade med avseende på TS-halten. Resultatet redovisas i figur 5.1.3 nedan.  
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TS i Primäslamet vid flera tillfälle per dygn

3

3,3

3,6

3,9

4,2

4,5

4,8

08:00 09:12 10:24 11:36 12:48 14:00

TS
-h

al
te

n 
i %

 
 Figur 5.1.3. TS-halter uppmätta från stickprov på primärslammet per dygn. 
 
För att få ett representativt prov därför behövs ett antal stick prov på primärslammet vid flera 
tillfällen per dygn. Stora variationer i slammets sammansättning kan också betyda stora 
förändringar i slammets egenskaper. Detta kommer att påverka både reningsprocessen och 
slambehandlingsprocessen med tanke på bland annat slambelastning respektive slammets 
sedimenterings egenskaper.   
 
Vid jämförelse av flödesmätning mellan mätvärden på inkommande- och utgåendevatten 
framgick att mätvärdet på utgående var i lägre än det beräknade värdet som fås utifrån 
mätvärdet på inkommandeflödet. Detta borde undersökas och åtgärdas. Vid befintliga 
flödesmätare kan detta åstadkommas genom att införa en flödesbalans över hela 
anläggningen. Skillnaden i det uppmätta och beräknade värdet finns i tabell 4.1 i bilaga 4. 
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5.2 Massbalansen över det biologiska blocket 
I det systemet ingick förutom bio- även mellansedimenteringsbassängerna. Provtagning har 
skett på inkommande vatten till det biologiska blocket där det kemiska mekaniska renat vatten 
går ihop med vatten som kommer från SBR-et. Etanoldosering ingick inte i massbalansen 
eftersom mängden doserat var liten och ansågs ej påverka resultatet. I figur 5.2 nedan 
redovisas resultatet av massbalansen över det biologiska steget. 
           

Figur 5.2. Massbalanser över det biologiska blocket. Massmängder redovisas i kg/dygn 
 
 
Av resultatet framgår att ungefär en tredjedel av det inkommandet fosforflödet bestod av 
ortofosfat resten är antigen järn eller organiskt bunden. I det mekaniskt/kemiskt blocket 
regleras järndoserig proportionellt mot inkommande flöde dessutom recirkuleras en mängd 
järn med kemslammet. Detta resulterar bland annat i en hög reduktion av både ortofosfat och 
organiskt material över det steget. Detta framgår även av resultaten som redovisas i figur 5.1.  
Inkommande fosfatmängd till bioblocket var 46 kg med utgående mängd 6 kg och en väldigt 
liten mängd, nästan ingenting, fördes bort med bioslammet. Detta tyder på att den största 
delen av det fosfat som gick in till bioblocket assimileras. Den höga avskiljningsgraden på 
ortofosfat innebär även en lägre järnklorid tillsattes över det kemiska blocket där dosering är 
proportionellt mot halter av fosfatfosfor.        
 
Mängden fosfor som fördes bort med överskottslammet var ca 40 % av det totala. Totalt sker 
en 66 % -ig fosforreduktion. Det antyder på en effektive biologisk fosforreduktion har skett 
över det biologiska blocket.  
 
Av massbalansen i figur 5.2 ovan är reduktionen av suspenderat material ca 52 %.  SS-
belastning i förhållande till inkommande belastning till bioblocket är ca 50 %. Detta medför 
en bra slamhalt med bra mängd mikroorganismer som följd för att oxidera organiskt material 
nitrifiera och denitrifiera.    
 
Inkommande kväve till bioblocket var i medeltal totalt 1471 kg/dygn av vilket cirka 80 % var 
ammoniumkväve. Mängden kväve som togs bort med överskottsslammet uppgick till 146 kg, 

 
 

 
 
 BOD  = 3711 

Ntot     = 1471 
Ptot      = 152 
SS      = 2819 
PO4-P = 46 
NH4-N= 1150 

Ink. Bio Utg.Biorenat 

Överskottsslam
Ntot     = 146
Ptot      = 57 
SS      = 2845 
PO4-P = 0 
NH4-N= 1

BOD  = 819 
Ntot     = 505 
Ptot      = 52 
SS      = 1352 
PO4-P = 6 
NH4-N= 132 

Reningsgrad 
Ntot  = 66 % 
Ptot  = 66 % 
SS   = 52 % 
BOD= 78 % 

M.Sedd.B.LuftningsBass. 
L1-3 & L4 
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ca 10 % av det totala. Med utgående kvävemängd på 505 kg är reningsgraden ca 66 %. Från 
massbalansen framgår att cirka 820 kg kväve per dygn denitrifierades vilket motsvarar ca 74 
% av det inkommande mängd ammonium. Detta kräver en nitrat återföring per dygn på minst 
820 kg till de anoxiska zonerna, förutsatt en fullständigt denitrifikation. 
 
Mängden nitrat som återfördes med recirkulation strömmarna dels med nitratrecirkulation och 
ammoniumrecirkulation dels med returslammet uppgick till 392 kg. Därmed återfördes ca 447  
kg ammonium med ammoniumrecirkulation och returslam till de aeroba zonerna . Förutsatt 
en fullständigt nitrifikation fördes totalt ca 839  kg nitrat till de anoxiska zonerna där 
denitrifikation sker ( se bilaga 2 tabell 2.5) .      
 
Massbalansen över blocket går inte ihop fullständigt. Detta berodde främst på de över nämnda 
faktorer som bidrog till detta eftersom beräkningen av det inkommande flöde till blocket är 
baserad på mätvärde på inkommande flödet. Provtagningspunkter fungerade ganska bra. 
Avvikelse i TS-halten på överskottsslammet var väldigt låg se bilaga 2 tabell 2.4. 
Överskottslamflöde uppskattades direkt med hjälp av driftsystemet genom att kontrollera 
ventilens drift- och paustid där pumpflöde var 20 m3/h. 
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5.3 Massbalansen över det kemiska blocket   
I detta ingick eftersedimenteringsbassängerna. Föroreningar som avskiljs med kemslammet 
tas bort ur systemet med primärslammet och därmed utgör kemslammet en intern belastning 
på reningsprocessen.  Massbalansen över blocket presenteras i figur 5.3.1. Fosforhalten på 
kemslammet var mycket lägre den 22  maj än vid de andra provtagningstillfällena (se bilaga 1 
tabell 1.1). Detta påverkade bland annat massbalansen och dessutom gjorde det att 
reduktionen av fosfor med kemslammet var ganska låg. 
 

 
Figur 5.3.1 Massbalanser över det kemiska blocket. Massmängder redovisas i kg/dygn 
 
Även SS-halten var väldigt låg vid detta datum . I figur 5.3.2 visas resultat från 
provtagningarna av suspenderat material på kemslammet.  Av grafen framgår att avvikelse vid 
vissa tidpunkter var väldigt hög. Detta skulle kunna tyda på att skillnaden i TS-halten dvs. 
utspädning är stor mellan slamuttaget från de fem slamfickorna. Detta borde undersökas . Här 
behövs även ett antal stickprover vid flera tillfällen per dygn för att få ett representativt prov 
där de fem olika slamfickor ingår.  
    

Susp-Kemslam

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

28-apr 03-maj 08-maj 13-maj 18-maj 23-maj 28-maj 02-jun

SS
-h

al
te

n 
(m

g/
l)

 
Figur 5.3.2. SS-halter uppmätta från stickprov på kemslammet. 

 
 

EftersedimenteringsBass. 
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6. Beräkningsmodellen 
Beräkningsmodellen gjordes i Microsoft Excel och används som ett beräkningsverktyg för att 
underlätta framtida beräkningar av massbalanser över Slottshagens reningsprocess. Modellen 
grundar sig på den genomförda massbalansundersökningen och baseras på ett processchema 
över de flöden som förekommer i reningsverket och beskrivs schematiskt i figur 3.1.1. I 
figuren framgår också de aktuella provtagningspunkterna för att identifiera och ta reda på alla 
strömmar som passerar systemet (det undersökta området eller blocket) och deras innehåll. 
Vid beräkning av det utgående flödet från respektive block utgår modellen ifrån mätvärde på 
inkommandeflöde och på eventuella bräddningar samt beräknade slamflöde. Mätdata hämtas 
från analyser på provtagning som finns redovisat i. Beräkningar av massflöden kan utföras på 
en dag, en månad, ett år eller på valda perioder.        
 
Modellen är indelat i två huvuddelar: 

1. Inmatning av data som utgörs av flöde och koncentrationer och beräkning av 
massflöden. 

2. sammanställning av massbalansen över de över nämnda reningsstegen samt över hela  
reningsprocessen . 

 
I den första delen matas den data in som avser uppmätta flöde och koncentrationer vid 
samtliga provtagningspunkter.  Returslamflöde, nitrat- och ammoniumrecirkulationsflöde 
räknas proportionellt ut mot inkommande flöde till respektive bioblocken (det gamla och det 
nya). Utöver de tidigare nämnda provtagningspunkterna tas även analyser på vissa zoner för 
att ta reda recirkulationsströmmar och deras innehåll. Varje rad som framgår från tabellen 
nedan representerar en provtagningspunkt. I de ofärgade rutorna matas analysvärdena in 
medan de färgade representerar de beräknade värdena. I varje färgad ruta finns dessutom 
förklaringar tillgängliga för de metoderna som använts vid beräkningarna. Modellen räknar 
därefter ut mängden för de olika parametrar och placerar de i respektive provtagningspunkter.     

 
Tabell 6.1. Inmatning av analysvärden   

Flöde Tot-P PO4-P NH4-N NO3-N Tot-N BOD7 Susp 
  m3/dygn mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Ink. 47324 6,83    36  267 

Brädd.galren. 0 
ej 

beräknat 
ej 

beräknat
ej 

beräknat 0 
ej 

beräknat 
ej 

beräknat 
ej 

beräknat 
Mek.Renat  47002 3,28 1,01 23,3 0,0 26,94 0,0 59,1 
Brädd.försed. 1323 3,28 1,01 23,3 0,0 26,9 0,0 59,1 
Inbio 45982 3,3 1 25 2 32  61,3 
Bio.Renat  45509,5 1,15 0,14 2,9  11,1  29,7 
Utg Eftersed 44916,7 0,17 0,02 4,3  9,5  8,5 
Utg 46239,7 0,3  3,1 4,5 10  13,3 
Bioretur L1-3 15173,9 165 0,19 2,1 1,3 321 0 6560 
BioreturL4 10115,9 113 0,43 4,7 8,6 210 0 4540 
Primärslam 322 416 0,54 42,4  890  34723 
Bioslam 472 121 0,3 2,1 1,1 310  6027 
kemslam 592,8 23,2    70  1838 
SBR-reject 302,5 7  288 300 796  399 
NH4-N-re.L1-
3 20691,7   9,5 0,5    
NO3-N-
re.L1-3 41383,4   6,1 4    
NH4-N-re.L4 13794,5   4,2 4,2    
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NO3-N-re.L4 0        
Silb.rej 295     26   
returslam 25290 142 0,28 3,1 4,1 278 0 5773 
BioslamL1-3 288 165 0,19 2,1 1,3 321  6560 
BioslamL4 184 105 0,42 4,7 8,6 210  4540 

 
 
I den andra delen sammanställs massbalansen över de tre reningsblocken samt över hela 
reningsprocessen. Den består av fem blad. Det första tre är en till varje reningsblock, den 
fjärde är en detaljerad beskrivning över det bioblocket där även indelnings zoner framgår. I 
detta steg kan även vissa fält ändras och justeras för att simulera olika driftfall i tanke på NH4-
NO3- och slamrecirkulation. I det femte bladet är för hela processen.          
 
I modellen beskrivs det biologiska steget mer i detalj (det fjärde bladet) för att kunna först se 
hur de olika driftalternativen påverkar belastning över de anoxiska samt de aeroba zonerna, 
genom att ändra recirkulations flöden. Men framförallt för att ha möjligheterna i framtiden för 
att modifiera den redan existerande modellen för att kunna få bättre information så att 
beräkning av vissa parametrar liksom slambelastning, slamålder kan enkelt genomföras.  
 
Optimering av det biologiska steget kan bland annat fås genom utnyttjande av följande 
driftparameter slambelastning och slamålder. Dessa parametrar kan enkelt beräknas ( se kap 
2.4.1-2). Med hjälp av denna information skulle bättre bedömningar kunna göras främst vid 
slamhanteringen i den biologiska processen dvs. uttaget av överskottsslam och reglerande av 
returslamflöde. Så att både tillräckligt hög slamålder och bra sedimenterings egenskaper ska 
kunna garanteras för att undvika flyktslam samtidigt åstadkomma hög nitrifikationshastighet.    
 
Detta steg kan ännu modifieras så att med hjälp av massbalansen kan en ytterligare 
optimering åstadkommas. Denitrifikationshastighet och nitrifikationshastighet kan grovt 
uppskattas ur reducerade mängden nitrat respektive ammonium per tidsenhet i förhållande till 
ss-halten i anoxiska zoner respektive aeroba zoner (Norrköping vatten, 2005). 
De beräknas av följande formler: 
 
rd=  
 
 
 
rn= 
 
 
 
De beräknade värden kan sedan jämföras med de dimensionerande för att kunna se om de 
olika zonerna utnyttjas optimalt, och därmed används som ett hjälpmedel för att utvärdera de 
olika driftalternative liksom recirkulationsströmmar. 

(inkommande mängd nitrat till de anoxiska zonerna � utgående mängd) i kg/dygn 
                       Slam mängd i de anoxiska zonerna 

(inkommande mängd ammonium till de aeroba zonerna � utgående mängd) i kg/dygn 
                       Slam mängd i de aeroba zonerna 
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7. Slutsats  
Syftet med beräkningsmodellen var att på ett enkelt sätt räkna fram massbalanser för kväve 
fosfor och suspenderat material. Modellen kan även modifieras så att beräkningar av vissa 
driftparametrar också kan genomföras. Resultaten som fås är dock beroende på det data som 
matas in så det är därför väldigt viktigt att de tidigare nämnda faktorerna och framförallt 
flödes mätning på inkommandevatten och provtagning på slammet utreds vid vidare 
undersökningar.  
 
Massbalansen utgick från mätvärden på inkommande flödet och eftersom avvikelse mellan 
det beräknade och det uppmätta flödet låg ganska högt så skulle det ha gett en överskattning 
av belastning framför allt när det gäller suspenderat material. Det fanns brister med att ta stick 
prover på slamflöde vid massbalansundersökningen dels berodde det på att flödes 
sammansättning varierade starkt vid snabba flödesförändringar och på externslammets 
kvalitet som förs med inkommande flöde.  Dessutom berodde bristerna på variationer i 
föroreningarnas sammansättning vid slamuttaget från olika slamfickor. Detta har även lett till 
stora osäkerheter i resultaten och värdet på medelkoncentrationer kan vara missvisande. 
 
Vattenreningen över verket har fungerat bra under den perioden. Samtliga studerade 
parametrar uppfyllde de utsläppskraven med utgående kvävehalt på 10 mg/l, fosforhalt på 0.3 
mg/l och BOD-halt på 7mg/l. Resultaten från massbalansundersökningen när det gäller både 
belastning och reningsgrad är dock specifika för just denna period. Årliga variationer är stora 
avseende flöde och temperatur så resultaten är jämförbara under samma perioder.    
 
Det oerhört viktigt att massbalansen på fosfor stämmer någorlunda dvs. inom god marginal 
för att det ska kunna ge bättre bedömningar avseende både belastning och reduktion för de 
övriga parametrarna dvs. kväve och organiskt material. Det fanns så många faktorer som var 
inblandade och spelade in så det är därför svårt att avgöra om massbalansen på fosfor 
stämmer marginellt.  
 
Resultatet utifrån massbalansstudier och analysvärdena visade att reduktionen av organiskt 
material över båda blocken, det mekaniska/kemiska blocket och det biologiska, var väldigt 
hög. Dessutom framgår av detta att den inkommande mängden ortofosfat var bara en tredje 
del av et totala och att även avskiljningsgrad av ortofosfat i biosteget var väldigt hög.  
Tillräckliga mängder av båda är en förutsättning för en fungerande biologisk kvävereduktion. 
Därför kan det vara intressant att undersöka fosfat- samt BOD7-behovet över det biologiska 
blocket och att utvärdera om järndosering i det mekaniska/kemiska steget ska anpassas efter 
mängden fosfor istället.  Detta skulle vara värt för att se om dessa bidra till en minskad 
kemikaliförbrukning (både järnklorid och etanol) utan naturligtvis äventyra 
reningseffektiviteten. 
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9. Bilagor 
Bilaga 1 Analysresultat 
 
Tabell 1.1 Total fosfor (mg/l)  
provdatum Ink MR Bio UtgE Utg Ps Bs Ruts1 Ruts2 Kems Sbr 

08-maj 7,1 3 1,6 0,17 0,19 200 116 196  48 6,4 
14-maj 5,6 3,1 1 0,16 0,42 547 138 194 137 15,7 6 
22-maj 7,80 3,8 0,85 0,17 0,27 502 110 106 74 5,9 8,6 
Medel 6,83 3,30 1,15 0,17 0,3 416,3 121,3 165,3 105,5 23,2 7,0 

  
Tabell 1.2 Suspenderat material (mg/l) 
provdatum Ink MR Bio UtgE Utg Ps Bs Ruts1 Ruts2 Kems Sbr 

08-maj 292 57 42 8,4 14 14000 9020 7240  2820 428 
14-maj 310 62 26 10 15 40100 4980 6560 4540 2360 303 
22-maj 200 65 21 7,2 11 50070 4080 3460 2520 333 467 
Medel 267,3 61,3 29,7 8,5 13,3 34 723,3 6 026,7 5 753,3 3 530,0 1 837,7 399,3

 
Tabell 1.3 Total Kväve (mg/l) 
provdatum Ink MR Bio UtgE Utg Ps Bs Ruts1 Ruts2 Kems Sbr 

08-maj 38 32 15 11,8 11,1 410 421   92 723 
14-maj 35 30 9,5 7,9 10,8 1110  446 279 98 799 
22-maj 35 35 8,9 8,8 8,2 1150 199 197 141 21 867 
Medel 36,0 32,3 11,1 9,5 10,0 890,0 310,0 321,5 210,0 70,3 796,3 

  
Tabell1.4 Fosfat som fosfor (mg/l) 
provdatum MR Bio UtgE Ps Bs Ruts 

08-maj 0,7 0,15 0,02    
14-maj 1 0,12 0,02 0,54 0,41 0,19 
22-maj 1,3 0,15 0,02 0,53 0,18 0,09 
Medel 1 0,14 0,02 0,535 0,295 0,14 

 
Tabell 1.5 Ammonium kväve (mg/l) 
provdatum MR Bio UtgE Utg Ps Bs Ruts1 rut2 Sbr

08-maj 25 3,5  4,5  1,7 3,5  276
14-maj 21 2,4 2,5 5,3 43 3 0,83 4,7 278
22-maj 29 2,8 3,3 3,3 41,8 1,6   301
Medel 25 2,9 2,9 4,4 42,4 2,1 2,165 4,7 285

 
Tabell 1.6 BOD-halt (mg/l) 
provdatum Ink MR Bio UtgE Utg 

08-maj 174 68 29  7,5 
14-maj 215 76 13  7,6 
22-maj 163 98 12  5,8 
Medel 184 80,7 18  7,0 

 
Tabell 1.7 TS-halt på Primärslammet den 22 maj i % 

Tid TS-Halt i % 
9:00 4.6 
10:00 4.2 
13:00 3.8 
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Bilaga 2 Analysresultat 
 
Tabell 2.1 NH4-, NO3-halt i NH4-rec L1-3 i  (mg/l) 

provdatum NH4-halt NO3-halt 
08-maj 16 0,4 
14-maj 9,1 0,39 
22-maj 19 0,33 
medel 14,7 0,37 

 
Tabell 2.2 NH4-, NO3-halt i NH4-rec L4 i  (mg/l) 

provdatum NH4-halt NO3-halt 
08-maj 4,5 6,2 
14-maj 4,2 3 
22-maj 5,2 5,3 
medel 4,6 4,8 

 
Tabell 2.3 NH4-, NO3-halt i NO3-rec L1-3 i  (mg/l) 

provdatum NH4-halt NO3-halt 
08-maj 5,1 6,2 
14-maj 4,6 4 
22-maj 3,3 5,2 
medel 4,3 5,1 

 
 
Tabell 2.4  TS-halt på överskottsslammet  i % 

provdatum TS-halt 
08-maj 0,42 
14-maj 0.6 
22-maj 0,43 

 
Tabell 2.5 Mängden nitrat resp. ammonium som återfördes med recirkulation strömmarna   

Nitratrec: 41383 m3/d  NO3-N: 211 kg/d   NH4-N: 178 kg/d 
NH4-rec: 34486 m3/d  NO3-N: 74 kg/d   NH4-N: 368 kg/d 

returslam: 25290 m3/d  NO3-N: 107 NH4-N: 79 PO4-P: 7 kg/d 
Denitrifierades Totalt L1-4: 820 kg/d     
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Bilaga 3 uppmätta värden på Flöden 
 
Tabell 3.1 Inkommande flöde i m3/dygn 

 Datum Inkommande flöde 
08-maj 48027 
14-maj 52387 
22-maj 41559 

Medel flöde 47324,3 
 
Tabell 3.2 Utgående flöde efter slutsedimenteringsbassängerna    

Datum UtgE flöde 
08-maj 38399 
14-maj 38400 
22-maj 33218 

Medel flöde 36672 
 
Tabell 3.3 Primärslam flöde i m3/dygn  

Datum Primärslam 
08-maj 354,8 
14-maj 349,5 
22-maj 260,8 

Medel flöde 322 
  
Tabell 3.4 överskottsslam flöde i m3/dygn 

Datum L1-3 L4 
08-maj 285,6 182,7 
14-maj 282,8 186,2 
22-maj 295,5 184 

Medel flöde 288 184 
 
Tabell 3.5 biobräddning vid luckan 2 (m3/dygn) 

Datum Biobräddning 
08-maj 750 
14-maj 3219 
22-maj 0 

Medel flöde 1323 
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Bilaga 4  Beräknade värden  på flöden 
 
Tabell 4.1 beräknade värde på ink-flöden utifrån UtgE flöden i i m3/dygn   

Datum UtgE flöde beräknade Ink-flöde 
08-maj 38399 40232 
14-maj 38400 42702 
22-maj 33218 34301 

Medel flöde 36672 39078 
  
Kemslam i m3/dygn  
5 ventiler 
8 min paustid, 30sek drifttid => hela cykeln 42,5 min 
Uppskattat flöde 420 m3/h 
! Kemsalm-flöde = 60/42.5 * 2.5 (5*30 sec) *420 * 24 = 593 m3/dygn   

                                                                  60 
 
SBR-flöde i m3/dygn  
Från drift �kurva pumpas i 55 min , 3 gånger per dygn 
Uppskattat pumpflöde 110 m3/h. 
! Flöde = 55 * 110 * 3 / 60 = 302,5 m3/dygn   


