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Sammanfattning 
 

De senaste 100 åren har det blivit allt viktigare att ta vara på avloppsvatten som släpps 

ut i naturen. Stor ansträngning har lagts på att utveckla ny teknik för att rena vattnet 

från föroreningar och organiskt material som följer med i avloppet.  

I ett försök att komma till rätta med problemet att uppfylla utsläppskrav för 

Tandsbyns reningsverk har Östersunds kommun gett uppdraget att utreda verkets 

förmåga när det gäller reningen av organiskt material, vilket mäts som BOD7. 

Rapporten redogör för en problemutredning. Inblandade parter har intervjuats och en 

litteraturstudie har genomförts. Resultaten visar att verkets flera ombyggnader har 

gjort att dess processer inte kommer upp i förväntad kapacitet. Beräkningar visar att 

biobäddens funktion vid höga BOD7–belastningar inte klarar av att rena vattnet 

tillräckligt bra, vilket skapar problem i det nästkommande kemiska steget. Sedan 

etableringen av ett industritvätteri inom upptagningsområdet har större BOD7-inföde 

per kubikmeter kunnat konstateras. Detta leder till att verket belastas så till den grad 

att det inte alltid klarat utsläppskraven. De förslag på förbättringar som har 

presenterats består av ett försedimenteringssteg, en utbyggnad av befintlig biobädd 

samt en mindre ombyggnad utav bräddningskanal från biosumpen till 

sedimenteringsbassängen. Även förslag på energieffektiviseringar och en eventuell 

ombyggnad är presenterade i denna rapport. Ur ett ekonomiskt och ett ekologiskt 

perspektiv är det dock etableringen av ett nytt reningsverk den bästa lösningen.   

  



 

Abstract 
 

For the last 100 years it has of increased importance to take care of waste water that is 

released in nature. A lot of recourses are spent on the development of new and 

improved methods to take care of the pollution and organic matter that comes with 

the waste water.  

In an attempt to deal with the problems at the waste water treatment plant in 

Tandsbyn, the municipality of Östersund has given the task to investigate the quality 

of the reduction in organic matter, which is measured in BOD7.  The report comprises 

of an investigation of the treatment plant. Interviews have been conducted and 

literature search has determined the outcome of this paper. The results show that the 

numerous refurbishments of the plant have led to a loss in production effectiveness. 

Calculations show that the biological stage of the treatment plant, when operating 

under heavy BOD7 loads, does not fulfil its cleaning requirements. This creates 

problems in the next step of the plant. The establishment of an industrial laundry 

facility in the village has led to an increase in BOD7  inflow. In some occasions, the 

plant fails to meet required treatment standards,  something which the plant is not 

designed to handle, and thus failing to meet required treatment standards. Presented 

solutions suggest the design of a pretreatment stage in the process in order to 

mitigate the high influx of BOD7. The overall condition of the plant suggests the 

process of overhauling the entire facility in order to lower the energy and operating 

costs, for a potential establishment of a new treatment plant in the future. That would 

be beneficial both from an economic and from an environmental point of view.   
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1 Inledning 
De senaste 100 åren har stora förändringar skett när det gäller utsläpp av 

avloppsvatten i naturen. Allteftersom effekterna av att släppa ut obehandlat 

avloppsvatten blev mer och mer påtagliga har nya metoder och möjligheter till rening 

utvecklats. Genom att implementera biologisk rening kunde man få ner utsläppet av 

organiskt material (Grady, 1999). För att ytterligare rena avloppsvattnet infördes 

kemisk rening på 70-talet (Svenskt-Vatten, 2013 a). Det kemiska steget innebar att man 

kunde rena vattnet från ytterligare organiska ämnen men framförallt från fosfor, som 

är en bidragande orsak till övergödning. På senare tid har mer och mer fokus lagts 

även på kväverening. 

Det finns en rad lagar och förordningar i Sverige som reglerar utsläpp av ämnen i 

naturen. Den övergripande lagen, miljöbalken 9 kap, beskriver allmänna 

bestämmelser kring utsläpp av avloppsvatten, som betecknas som miljöfarlig 

verksamhet. Det specifika ansvaret som kommuner har när det gäller att uppfylla 

kravet på rening av vatten som släpps ut till en recipient är beskrivet i Lagen om 

allmänna vattentjänster (SFS 2006:412). 

Utsläppsvillkor ställs av länsstyrelsen och regleras i det specifika miljötillståndet för 

respektive reningsverk. Naturvårdsverket beskriver i sin författningssamling (SNFS 

1990:14) vilka parametrar som skall mätas och under vilka omständigheter dessa 

mätningar skall utföras. För reningsverk mellan 200 och 500 pe1 är det den kommunala 

nämnden för miljöfrågor som fastställer utsläppsvillkoren.  

För att nå Sveriges miljömål är det av största vikt att gränsvärden inte överskrids, och 

ett ständigt förbättringsarbete är nödvändigt för att bibehålla och förbättra funktionen 

för avloppsverk för att även i framtiden kunna bidra till en ren natur. 

Mindre reningsverk som byggdes på 70- talet är ofta uppbyggda på liknande sätt. 

Mekanisk rening följt av ett biologiskt steg och ett kemiskt steg. Dessa verk är 

energiintensiva och kräver mycket underhåll och resurser från driftpersonal. Då 

avloppsreningstekniken ständigt utvecklas är många av de gamla verken i behov av 

renovering. För att kunna möta en ökad föroreningsgrad och andra typer av 

föroreningar samt för att effektivisera anläggningen har många reningsverk byggts om 

till mer moderna anläggningar, där man har fokuserat på en rad tekniska och 

processbaserade effektiviseringar, beroende på storlek och belastning. Ett exempel på 

                                                           
1 Personekvivalent. Motsvarande emission av en person per dygn. BOD7 70g/d, N-tot 13,5g/d, P-tot 2,1g/d. 
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åtgärder som utförs är att granulat, ex. AVR, ersätts med lösningsbaserade kemikalier 

i flytande form. Detta då doseringen, drift och hantering förenklas. 

I ett försök att komma till rätta med problemen för Tandsbyns avloppsreningsverk har 

Östersunds Kommun valt att undersöka orsaken till att utsläppsgränsvärdena har 

överskridits under ett antal tillfällen de senaste 10 åren, så att förbättringar kan 

genomföras. Funktionen har visat brister i reningen av BOD7. Detta problem har 

ytterligare aktualiserats sedan en industritvätt etablerats i reningsverkets 

upptagningsområde med ett ökat inflöde av framförallt organiskt material som följd. 

2 Mål och syfte 
Syftet med denna rapport är att undersöka orsaken till verkets otillräckliga 

reningskapacitet när det gäller BOD7 samt att presentera förslag på hur dessa brister 

kan åtgärdas.  

3 Metod 

3.1 Utförande 

En utredning av reningsverket har gjorts. Faktorer som påverkat dess projektering, 

byggande och tänkta funktion belyses. En genomgång av befintliga analysdata har 

utförts för att få en helhetsbild av avloppsverkets effektivitet. Intervjuer med anställda 

på kommunen samt andra berörda personer har genomförts. Branschexperter har 

rådfrågats angående sakfrågor. Rapporten presenterar förslag på åtgärder som kan 

göras för att säkerställa avloppsreningsverkets funktion. Rapporten presenterar också 

förslag på förbättringar och effektiviseringar. 

3.2 Avgränsning 

Fokus har lagts på den processbaserade funktionen och faktorer som påverkar detta. 

Den geografiska begränsningen är själva verket. De produktionssteg utanför verket 

som bidrar till funktionen, ledningsnät och slamprocessen (förtjockning, transport till 

slamtorkplattor och deponi) har inte tagits med i analysen. Funktionen av 

efterpoleringsdammarna har ej analyserats separat, utan de mätresultat som har 

presenterats i miljörapporterna har legat till grund för de beräkningar och 

bedömningar som har gjorts. De år som efterpoleringsdammarna inte har varit i bruk 

finns redovisat i miljörapporterna, som är kommunens officiella publicering om 

verkets beskaffenhet och produktionsresultat.  

3.3 Effektivisering 

Effektivisering av reningsverk kan delas in i två områden (Olsson, 2008). Det första 

området där största möjliga vinning kan göras är att göra förändringar i 

reningsverkets funktion. Genom att i den processrelaterade delen anpassa flöden och 
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steg så att önskad reningseffekt uppstår med minsta möjliga energiåtgång. Detta kan 

åstadkommas genom att skapa förutsättningar för direktreglering av de olika stegen i 

processen för att kunna möta variationer i flöden och koncentrationer av inkommande 

avloppsvatten (Olsson, 2008). Genom detta förfarande går det att minimera 

kapacitetsöverskott och får en mer effektiv funktion av verket. 

Det andra steget i effektivisering är att titta på energiförbrukningen av 

kringutrustning. Pumpar och kompressorer skall vara optimerade för den funktion 

som krävs samtidigt som maximal verksamhetsgrad utnyttjas, även med ett 

varierande flöde. De reningssteg som är avhängiga av kontinuerliga energiförbrukare, 

som pumpar och omrörare, är mest energikrävande i anläggningen, och genom 

optimering av dessa skulle energivinsten kunna ökas på ytterligare. Uppvärmning och 

ventilation bidrar också till energiförbrukning, och det kan vara ekonomiskt 

fördelaktigt att eventuella överbyggnader är väl isolerade (Olsson, 2008). 

4 Bakgrund 

4.1 Tandsbyn 

Tandsbyn är ett samhälle med ca 400 invånare som ligger 20 km söder om Östersund. 

Historiskt var det ett viktigt industrisamhälle med Husqvarnafabriken som stor 

arbetsgivare. Efter att fabriken lades ner märktes en svacka i inflyttningsfrekvensen 

till området, men denna trend har vänt och inflyttningen ökar igen. Tandsbyn har för 

sin storlek räknat en betydande industri, som bland annat består av ett industriellt 

tvätteri, ett metallbearbetningsföretag, ett tryckeri, ett företag inom borrbranschen 

samt några mindre verkstadsföretag. Med en stark tillväxt i Jämtlands län och stigande 

huspriser som följd väntas befolkningsantalet stiga (Ekonomifakta, 2014). Detta 

medför att tillgången på ett välfungerade VA-nät är ännu viktigare.    

 

4.2 Tandsbyns avloppsreningsverk 

Reningsverket byggdes 1976. Det var dimensionerat till 500 pe. Det byggdes för att ta 

reda på normalt hushållsavlopp (bdt-vatten) ”utan nämnvärd industripåverkan” 

(Östersunds Kommun, 1997). Avloppsvattnet fördes genom en roterande sil vidare till 

en aktivslamanläggning där blåsmaskiner förde in luft i en luftningsbassäng, varefter 

vattnet fördes vidare in i en mellansedimenteringsbassäng. Slammet togs tillvara. 

Vattnet leddes vidare till en kembassäng där vattnet renades från fosfor på kemisk väg 

med AVR2 innan det släpptes ut i efterpoleringsdammarna bestående av 4 

seriekopplade biologiska dammar.  

                                                           
2 AVR, handelsbeteckning på järnhaltig aluminiumsulfat i granulatform från Kemira som används som 
fällningskemikalie i avloppsreningsanläggningar.  
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Därifrån fördes det vidare in till recipienten, Locknesjön. 

Verket byggdes ut 1987 med en renscontainerhall, där material som tagits från vattnet 

i reningsprocessen deponerades. 1997 gjordes en större ombyggnation där man gjorde 

om funktionen på avloppsreningsverket genom installationen av en biobädd. Även 

slamtorkbäddar byggdes. Då funktionen av biobädden var undermålig byggdes den 

om 1999. 

2008 byggdes verket om igen till sin nuvarande form med en ny inloppspumpstation 

och pumpar för torkbäddarna. 

Skäl till att ombyggnationen gjordes 1997 var att säkerställa en framtida funktion av 

verket dimensionerat till 600 pe utan avkall på reningseffekten på 90 %. Verket är 

dimensionerat för 500 pe, trots att ett önskemål för ombyggnaden var att öka 

kapaciteten att kunna klara av 600 pe (Östersunds Kommun, 1997).  

Tabell 1, Belastningen verket är dimensionerat för 

Qdim Belastning BOD7 Belastning P-tot 

15 m³/h 52 kg/d 2kg/d 

 

Det miljötillstånd som beviljades av Länsstyrelsen när verket byggdes ligger till grund 

för de krav som ställs på verket, i detta fall att det skall rena vattnet från BOD7 och 

fosfor, P-tot. Det enda ytterligare kravet som ställdes på reningsverket var att 

effektiviteten på reningen inte får underskrida 90 %. Dessa värden härrör från innan 

verket byggdes och har baserats på en samlad bedömning om vilken reningseffekt ett 

reningsverk skäligen skall kunna åstadkomma (Hübinette, 2009). 

4.3 Recipient - Locknesjön 

Locknesjön är recipient för det renade avloppsvattnet från reningsverket. Då verkets 

funktion är ifrågasatt höjs det röster från bygden om att det kan påverka Locknesjöns 

vattenkvalitet. Locknesjöns ekosystem är delikat och kan lätt rubbas av oönskade 

utsläpp. På senare tid har de kringboende klagat på försämrad vattenkvalitet, på 

grund av olika anledningar, vilket gör att en fullgod funktion av reningsverket är av 

största vikt för att bibehålla det känsliga ekosystemet intakt (Länsstyrelsen, 2009). 

4.4 Industri 

Den industri som finns i Tandsbyn är till förhållande betydande när det gäller utsläpp 

av förorenat vatten. Det är dock enligt miljötillstånden enbart Storsjötvätten som 

släpper ut processvatten till det kommunala avloppsnätet. Det finns inga exakta siffror 

på hur mycket processvatten som släpps ut, men enligt beräkningar kan det röra sig 

om ca 4500 m³/år och uppgår till ca 10 % av det totala inflödet (Östersunds kommun, 
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1998-2014). Industriutsläpp är något som verket inte är byggt för enligt de 

planritningar som fastställdes när verket byggdes, så farhågor finns att processvattnet 

som släpps ut från Storsjötvätten kan vara en bidragande orsak till att verket inte 

fungerar optimalt (Östersunds Kommun, 1997). 

4.5 Problemformuleringar 

Utredningen visar följande faktorer som potentiella problemområden i funktionen av 

reningsverket och kan vara möjliga orsaker till att BOD7 reningen inte fungerar 

tillfredställande.  

- Det kan vara biobädden som inte har tillräcklig funktion 

- Det kan vara ett gift som stör ut biobädden 

- Verket kan vara överbelastat 

- Kemanvändningen är mycket hög för att kunna klara av utsläppsvärdena 

- Avloppsvattnet som kommer in i verket är mycket koncentrerat på grund av ett 

tätt ledningsnät 

- Verket kan vara underdimensionerat 
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4.6 Funktionsbeskrivning  

 

Bild 1 Principskiss Tandsbyns Avloppsreningsverk. Källa: Östersunds kommun 

4.6.1 Pumpstation 

Avloppsvattnet rinner från abonnenterna genom självfall ner till en 

inloppspumpstation som är lokaliserad i anslutning till reningsverket. I 

pumpstationen samlas avloppsvattnet och pumpas vidare till det mekaniska 

reningssteget. En nivåstyrning (ekolod) ser till att starta och stanna inpumpningen till 

verket. Vid för högt flöde bräddas inloppspumpstationen och vattnet rinner direkt till 

de biologiska dammarna. 

4.6.2 Mekanisk rening 

När avloppsvattnet pumpas in i verket passerar det en mekanisk skruvsil av typen 

Huber Rotamat Ro9. Denna har kapacitet på 100m³/h en spaltvidd på 0,5-6 mm 

(Huber, 2015). Detta steg är en viktig del av processen då den tar bort mycket material 

som skulle kunna hindra den övriga processen från att fungera optimalt.  

4.6.3 Biologisk rening 

Från det mekaniska steget pumpas vattnet in till en biosumpstation. Härifrån pumpas 

vatten genom biobädden som ligger i en egen uppvärmd byggnad intill 
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huvudbyggnaden. En nivåstyrning reglerar biosumppumparna och bestämmer 

volymflödet över biobädden. Biobädden är uppbyggd med lager av bäddmaterial i 

plast, med en total yta på 7m². Dess totala aktiva volym är 25m³. Vattnet sprids över 

bädden med en roterande spridare, och har en uppehållstid på en timme och femtio 

minuter vid Qdim. Efter biobädden förs vattnet tillbaka till biosumpen. Ett 

bräddningsutlopp finns i biosumpen som vid höga flöden för vidare vattnet från 

biosumpen till kemikalieomrörningssteget och sedimenteringsbassängen. Biobädden 

luftas med hjälp av utloppsventilation från huvudbyggnaden. Denna ventilation har 

ett statiskt flöde, och regleras inte med ökad/minskad BOD-belastning. Denna 

ventilationsanläggning har byggts om ett flertal gånger då tillräcklig effekt av 

biobädden vid genomförd okulärbesiktning inte hade kunnat nås. 

4.6.4 Kemisk Rening 

En del av vattnet från biobädden leds vidare till flockkammaren, med tre stycken 

omrörare. Dessa har till uppgift att blanda in fällningskemikalien, 

polyaluminiumklorid PAX 215. Denna blandning förs vidare in i en 

sedimenteringsbassäng. Där skiljs organiskt material och fosfor genom flockning, där 

kemikalierna reagerar med föroreningarna i vattnet och klumpar ihop sig, för att sedan 

sjunka till botten. Uppehållstiden i sedimenteringsbassängen är 2h45m. Det renade 

vattnet förs via en parshallränna3 med flödesmätare till efterpoleringsdammarna. 

Doseringen av kemikalierna görs utifrån beräknad Qdim, men anpassas 

proportionerligt vid ökat flöde. Kemikalieinblandningen är i dagsläget nära 

maxdosering, som vid en ytterligare ökning medför en för stor pH ökning och en 

minskad effektivitet när det gäller avskiljning av fosfor och dess flockbildande 

kvaliteter (Svenskt-Vatten, 2013 b). 

4.6.5 Efterpolering 

Vattnet från sedimenteringsbassängen förs vidare till 4 seriekopplade biologiska 

dammar, där vattnet renas ytterligare, framförallt från fosfor, men till viss del också 

från eventuella kvarvarande organiska ämnen. På somrarna brukar det bildas en grön 

hinna av alger på den sista bassängen, vilket indikerar på en viss kvävereduktion. 

Dammarna har en sammanlagd yta på 1800 m². Då dessa dammar också fungerar som 

en buffert för utgående vatten får dess funktion inte underskattas.  

                                                           
3 Parshallränna. En anordning för att mäta varierande flöden. Man leder vattnet genom en förutbestämd 
öppning och mäter vattenhöjden genom rännan med hjälp av en ultraljudssensor.  
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4.6.6 Slamhantering 

Slam bildas i sedimenteringsbassängen, där gravitationen ser till att de bildade 

flockarna sjunker till botten och bildar slam. Slammet samlas upp med hjälp av en 

slamskrapa och förs vidare till en slamförtjockare. Vattnet som frigörs från slammet, 

slamvattnet, tas tillvara och förs tillbaka till biosumpen. Det förtjockade slammet 

pumpas ut till slamfrysplattor där det får ligga och torka och frysa sönder. Denna 

process gör att vattnet frigörs från slampartiklarna (Davis, 2004). Detta vatten pumpas 

sedan tillbaka in till inloppspumpstationen. 

4.7 Föroreningsparametrar 

De gränsvärden som myndigheterna har satt baseras på 1976 års värden av utsläppen 

till recipienten Locknesjön. Dessa mätningar har dock visat sig vara bristfälliga då det 

inte framgår hur dessa mätningar gjordes och man saknade dagens kunskaper om 

mätning och provtagning.  

Föroreningarna som myndigheterna trots bedömningssvårigheterna har satt 

gränsvärden på är BOD7, med ett gränsvärde på 15 mg/l, och fosfor (P-tot), där gränsen 

är satt till 0,5 mg/l. Ett reningskrav på verket finns också, som innebär att minst 90 % 

av inkommande föroreningar som innefattas av gränsvärdekravet skall renas.  

4.7.1 Organiskt material  

Genom att mäta hur snabbt organismer förbrukar syrgas i en given mängd vatten kan 

mängden organiskt material i vattnet bestämmas, BOD4 (Davis, 2010). Denna metod 

att mäta i vattnet är allmänt vedertagen, men är inte nödvändigtvis en bra indikator 

på vattenkvaliteten.  

Det av myndigheterna ställda gränsvärdet för BOD7 i Tandsbyn är 15mg O2/l. BOD7 

renas ofta på biologisk väg då det är de syreförbrukande organiska ämnena som står 

för den största parten BOD7, och det är bakterierna i det biologiska steget som ser till 

att den processen sker, så länge de får tillräckligt med syre och värme. 

4.7.2 Fosfor (Tot-P) 

En ökad mängd fosfor i vattnet medför en ökad gödning i sjöar och vattendrag, vilket 

minskar syrehalten i vattnet som påverkar sjölivet (Manahan, 2010). Så det är av största 

vikt att ta tillvara på fosfor innan det släpps ut i recipienten. Detta har myndigheterna 

också satt en gräns på, vilket för närvarande är 0,5mg/l. Fosfor renas från vattnet 

främst med det kemiska steget i processen. Genom att kemikalierna, i Tandsbyns fall 

                                                           
4 BOD. I Europa används BOD7, hur mycket syre som har förbrukats av organismerna, vid nedbrytning av 
organiskt material i ett laboratorieprov efter 7 dygn. Omräkningsfaktor för BOD5 är 1.15. Det betecknas ofta 
som mg/l, fast det syftar på den mängd syre som förbrukats, alltså mg O2/l. 
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aluminiumsalter, reagerar med och fäster sig vid fosforn, bildar flockar och sjunker till 

botten där det kan tas tillvara som slam, har man utvecklat ett effektivt sätt att skilja 

fosforn från vattnet. 

4.7.3 Suspenderad substans 

Suspenderad substans består utav fasta partiklar som flyter runt i vattnet, och mäts 

bäst genom att filtrera ett vattenprov och väga det torkade filtret. Torrsubstans är 

summan av avsättbara ämnen och kolloidala ämnen som finns i vattnet, den totala 

andelen föroreningar som finns i vattnet, både lösta och fasta. 

4.7.4 Kväve (N-tot) 

Kväve är precis som fosfor ett ämne som bidrar till övergödningen av sjöar och 

vattendrag. Det kommer in till verket i form av ammonium och organiskt bundet 

kväve. Det är dock ingenting som myndigheterna har ställt krav på att rena, än. 

Kvävereningen är en komplicerad process med ett antal steg där kvävet tar olika 

former, med en nitrifikationsprocess följt av en denitrifikationsprocess. (Svenskt-

Vatten, 2013 b). 

4.7.5 Reningseffekt  

För att kunna dimensionera verket på ett adekvat sätt samt att se hur väl reningen 

fungerar har myndigheterna satt ett reningskrav på verket, vilket innebär att en 

reningseffekt på minst 90 % måste åstadkommas för att verket skall befinnas 

uppfylla sin funktion. 

 

5 Resultat 
För att kunna göra en bedömning av verkets nuvarande funktion har beräkningar 

gjorts på hur verket skulle dimensionerats, om det hade projekterats idag. Dessa 

beräkningar är gjorda utifrån belastningssiffror och volym- och dimensionsmaterial 

från projekteringsunderlagen. 

5.1 Driften 

Verket har besökts vid tre olika tillfällen varvid funktionen har kartlagts. Med på 

besöken var driftansvarig Stefan Möllhagen. Verket ser välskött ut och ger ett gott 

intryck. De olika processerna fungerar enligt beskrivningarna och vattnet som rinner 

ut från verket ser ut att hålla god kvalitet. Vid okulärbesiktning av biobädden uppvisas 

en mycket tunn biohud, vilket kan vara tecken på att koncentrationen och flödet kan 

avvika från det önskvärda. Då verket har problemet med att hålla utsläppsvillkoren 

för BOD7, försöker Stefan ständigt att komma på nya lösningar när det gäller att öka 
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verkets effektivitet när det gäller processerna. Detta genom att bland annat ändra 

doseringspunkt för inblandningen av fällningskemikalien, så att en bättre inblandning 

kan åstadkommas (Möllhagen, 2015). 

Flödet över biobädden är i storleksordningen 40 m³/h och är det optimala flödet för 

storleken. En del av flödet från biobädden leds vidare ner till kemikaliedoseringssteget 

vilket medför att ett kontrollerat flöde förs vidare dit, så länge inte biosumpen bräddar 

och leder vattnet direkt vidare till omrörningssteget. Bräddningen från biosumpen 

direkt till sedimenteringsbassängen via doseringssteget vid höga flöden bidrar till en 

för hög belastning av organiska ämnen på sedimenteringsbassängen, då doseringen 

av kemikalierna är baserad på ett medelflöde från utgående mängd vatten från verket 

och inte av det momentana flödet. Detta kan bidra till att vattnet vid mycket höga 

flöden in i verket kan gå direkt till kemikaliesteget utan att ha renats via biobädden, 

och som då kan innehålla för steget onormalt stora mängder BOD7.  

Ett bra sätt att få en direkt indikation på hur väl reningsprocessen fungerar är att 

okulärt kontrollera siktdjupet i sedimenteringsbassängen. Siktdjupet är direkt kopplat 

till mängden suspenderad material, då fällningskemikalien tar reda på materialet som 

sjunker till botten. Sedimenteringsbassängens siktdjup är dock bara en del av den 

totala funktionen, och det skulle krävas en omfattande dygnsanalysserie av 

inkommande och utgående vatten för att avgöra den faktiska reningseffekten och 

effektiviteten av verket. 

Slamproduktionen har gått upp avsevärt under de två åren som Storsjötvätten har 

varit verksam. Det indikerar en ökad förbrukning av fällningskemikalie, vilket tyder 

på en större föroreningshalt. Problemet med ökad slamproduktion är att dagens 

slamlagringsplats inte är avsedd för den mängden slam som verket producerar 

(Möllhagen, 2015). 

5.2 BOD7 belastning 

Verkets problem i dagsläget är att reningsgraden för BOD7 inte uppnås för alla prover, 

lagstadgade 8 dygnsprov per år, vilket resulterar i ojämna kvartalsrapportsiffror och 

underkända utsläpp. En anledning till att gränsvärdena bara har överskridits vid vissa 

tillfällen har att göra med att efterpoleringsdammarna har varit inkopplade. Detta gör 

att den egentliga effektiviteten på verket kan antas vara ännu sämre. 

Normalt kan en upp till 90 procentig reduktion av BOD7 förväntas vid kommunalt 

avloppsvatten. Reduktionseffektiviteten kan dock sjunka till ca 60 % vid inblandning 

av industriellt avloppsvatten med den typ av filtermedium som används i biobädden 

(Metcalf & Eddy, 2003). Det har utförts förbättringsåtgärder på biobädden då det har 
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varit problem med att få en tillräcklig reningsgrad i processen. Flera ombyggnader av 

syresättningssystemet och ett filterbyte har gjorts. Kvartalsprover visar på att BOD7 

belastningen har ökat sedan tvätteriet etablerades i upptagningsområdet, med värden 

på upp till 600mg/l, vilket medför en högre belastning på biosteget. Beräkningarna 

visar att biobädden i dess nuvarande form inte klarar av den belastning som kommer 

in i verket, varigenom reningsgraden avtar, något som påföljande steg inte är 

dimensionerade för att kunna ta hand om. 

5.3 Beräkningar 

Dessa beräkningar är gjorda efter verkets dimensionering vid olika BOD7 belastningar 

och ger en indikation på hur väl verket är anpassat efter den belastning som kommer 

in i verket idag. Den genomsnittliga vattentillförseln de senaste 17 åren ligger på ca 

150 m³/d (Östersunds kommun, 1998-2014) medan det maximalt uppmätta inflödet 

under den perioden var ca 200 m³/d (Tallyen, 2015). 

Tabell 2 Beräknad belastning för biobädden vid olika belastningsvillkor. 

 

Beräkningar av denna typ ger en bra fingervisning om hur förhållandet ligger för 

belastningen i biobädden och sedimenteringsbassängen, och vilka problem det kan 

skapa i övriga led. Kapaciteten för den här typen av biobädd är maximalt 4 kg/m3, d 

men i kallare klimat sjunker denna siffra. 

  

Vattenmängd m³/d Ink. BOD mg/l Belastning g/m², d Belastning kg/m³, d 

150 250 6,1 1,44 

150 600 15 3,6 

200 250 8,3 2 

200 600 20 4,8 
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6 Föreslagna lösningar 
Baserat på beräkningarna föreslås följande möjliga lösningar som var för sig eller som 

kombination kan få till stånd en fullgod funktion av verket. 

 

- Bygga ett försedimenteringssteg för att jämna ut inkommande BOD-toppar för 

biobädden. 

- Bygga ut biobädden så att belastningen står i paritet till faktisk belastning 

- Bygga om bräddningsförloppet från biosumpen så att inget biologiskt 

obehandlat vatten skall kunna komma vidare till sedimenteringsbassängen. 

- Utbyggnad och en upprustning av byggnaden för att få ner energiförbrukning 

och driftkostnader.  

- Bygga om slamfrysplattor för att kunna ta emot den mängd slam som verket 

idag producerar alternativt installera en annan typ av avvattningsanläggning. 

 

7 Osäkerhetsanalys 
Resultaten och bedömningar i detta arbete är gjorda utefter de analyssvar som via 

officiella kanaler har presenterats i form av miljörapporter, kvartalsrapporter och 

periodiska besiktningar. Då dessa analyser endast utförs som dygnsprov 8 gånger per 

år lämnas det utrymme för mycket stora variationer. Dessa stora variationer i form av 

flöden och belastningsvärden över året medför att felmarginalen för eventuella 

effekter är stor, och gör det svårt att komma fram till en slutsats. De beräkningar som 

presenterats har tagit medelvärden och maximala mätningar i beaktande för att kunna 

få en spridning av resultatet. Detta för att visa på vilka konsekvenser som kan uppstå 

vid extrema omständigheter.  
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8 Diskussion 
Det är uppenbart att verket inte fungerar som det skall. Beräkningarna visar att det 

biologiska steget är underdimensionerat när det gäller den högst uppmätta 

belastningen. Detta är något som kan förväntas öka i framtiden med en eventuell ökad 

tillrinning från industriabonnenterna. I ett verk som har den utformningen som 

Tandsbyn har blir effekten av ett avbräck i processen direkt noterbar i form av ett 

otillräckligt fungerande steg i reningen, då det inte finns extra steg i processen som 

täcker upp eventuella brister. 

Verket är felkonstruerat för den typen av föroreningar det tar emot. När verket 

projekterades på 70-talet designades det inte för att ta emot processvatten från 

industri. Det var inte heller aktuellt när det byggdes om 1997. Med de 

belastningsnivåer som råder i dagsläget, med ett koncentrerat avloppsvatten som 

innehåller en betydande mängd processvatten från industri borde verket byggas om 

till att innehålla ett försedimenteringssteg så att en utjämning av eventuella mycket 

höga inflöden av BOD7 kan ske innan det skickas vidare till biobädden, som i sig klarar 

av ganska stora flöden när det gäller BOD belastning, men där även luftflödet står för 

en viktig del av processen, något som i dagsläget inte har en hög effekt. 

Man förlitar sig på att efterpoleringsdammarna skall kunna klara av att täcka upp för 

verkets bristande kapacitet för att kunna uppnå en godkänd reningsnivå och de 

utsläppsvillkor som är satta. Detta är en tydlig indikator på att verkets interna 

produktion är i behov av en översyn för att kunna klara utsläppsvillkoren även utan 

tillkopplade dammar. Dammarna i sig är i behov av en översyn då de har försummats 

och lider efter sviterna av undermåligt underhåll.  

Kemiska ämnen som finns i inkommande vatten kan också vara en bidragande orsak 

till att verkets biologiska del inte fungerar tillfredställande. Det finns en stor variation 

av olika analysprov som kan göras för att avgöra vilka former av kemiska ämnen som 

kan komma med i avloppsvattnet. Den kemiska analysaspekten av verket kräver ett 

annat angreppsätt och tas därför inte upp i denna rapport.  

Ett av förslagen på åtgärder gäller ett nytt steg i processen, en förfällning. Försök med 

filtrering av inkommande vatten från Tandsbyns avloppsreningsverk har gjorts av 

laboratoriet vid Gövikens avloppsreningsverk i Östersund. Resultatet av dessa tester 

visar att en reducering på 50 % av det organiska materialet vid filtrering är möjligt. Ett 

förfällningsprov på verket är ett bra första steg i utvecklingen av ett 

försedimenteringssteg, som på sikt skulle kunna åtgärda problemet med för höga 

BOD7-halter.  
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9 Slutsats 
Det är uppenbart att reningsverkets processer uppvisar brister.  Flera av de 

förändringar och tillbyggnader som har gjorts under årens lopp har lett till att den 

ursprungliga tänkta funktionen har åsidosatts. Detta kopplat till ett ökat inflöde av 

BOD gör att verket inte klarar av att leverera ett vatten enligt de gränsvärden som är 

uppställda. Detta leder i sin tur till att Locknesjön, som är ett biologiskt känsligt 

område, kan påverkas i form av en ökad belastning av organiska ämnen. 

Nedanstående faktorer som har identifierats som bristfälliga och möjliga orsaker till 

att verket inte lever upp till ställda gränsvärden.  

 Ombyggnader har lett till brister i driftsförhållandena 

 Felaktig doseringspunkt 

 Flödesreglerad kemdosering utan direkt återkoppling vad gäller 

utflödesmängd 

 Felaktig bräddning av biosumpen rakt ut i sedimenteringsbassängen 

 En för biobädden för hög BOD belastning 

 Processen är i behov av en helhetsöversyn när det gäller reningseffekt och 

omhändertagandet av organiska ämnen 

 Efterpoleringsdammarna är i behov av rengöring och underhåll 

Åtgärderna kring hur man skall komma till rätta med dessa problem är presenterade 

och är ämnade som förslag på förbättringsåtgärder. 
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11 Appendix 
Bilaga A. Vattenförbrukning och Avloppsmängd Tandsbyn 

          

  År Pers Dricksvatten m3 Avloppsvatten m3 Differens  

          

  1998 400 43713  47717  4004  

  1999 420 46882  45943  -939  

  2000 400 40708  60261  19553  

  2001 400 47551  61779  14228  

  2002 400 42704  35690  -7014  

  2003 400 63129  55353  -7776  

  2004 400 44213  43723  -490  

  2005 390 38857  50493  11636  

  2006 390 48243  57705  9462  

  2007 400 55390  49548  -5842  

  2008 380 56115  55710  -405  

  2009 380 54789  62448  7659  

  2010 380 53312  65690  12378  

  2011 370 46516  49375  2859  

  2012 380 47991  54930  6939  

  2013 370 42327  70773  28446  

  2014 360 40928  44027  3099  

          

 Genomsnitt 389.4118 47845.18  53597.94  5752.765  

          

 

Genomsnitt 

dygn  131.0827  146.8437    

 

Genomsnitt 

timme  5.461778  6.118486    
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Bilaga B. Beräkningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

      

      

Belastning biobädd: Belastning biobädd vid max flöde och koncentration. 

Qink = 150 m3/d (6.25 m3/h) Qink = 200 m3/d (8,3 m3/h)

BOD7 ink = 250 mg/l BOD7 ink = 600 mg/l

Yta = 7 m2 Yta = 7 m2 

Volym = 25 m3 Volym = 25 m3

Specifik yta = 240 m2/m3 Specifik yta = 240 m2/m3

Hydrauisk belastning

BOD belastning 

BOD belastning max

 
       

      
=  6,1 g/m2, d

 
       

      
 20 g/m2, d

 
    

 
= 0,89 m/h= 

        

  
 1,44 kg/m3

= 
        

  
= 4,8kg/m3

= 
   

 
= 1,2 m/h


