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SÖRAB 

Förslag till framtida lakvattenbehandling 

Förutsättningar 

Damm L2 avdelas med en jorddamm i två delar, en utjämnings- och lagringsdel,(L2E) och en 
behandlingsdel vilken indelas i fyra delar med hjälp av träväggar (L2A, L2B, L2C och L2D). 
Damm L4 används för utjämning och lagring. I behandlingsdelen i damm L2 behandlas 
lakvattnet genom långtidsluftning för nitrifikation och nedbrytning av organiskt material i L2A följt 
av denitrifikation i anoxisk miljö med tillsats av kolkälla och fosfor i L2B. I efterföljande 
luftningsdel, L2C, reduceras eventuell kvarvarande kolkälla och behandlingen avslutas med en 
sedimenteringsdel, L2D. 

På bifogad ritningsskiss redovisas uppdelningen av nuvarande damm L2 i magasins- och 
behandlingsdelar och hur lakvattnet i princip ska ledas till och igenom anläggningen.  

Dimensionering 

Årsflödet är ca 100 000 m3. 

Volymen i lagringsdelarna L2E och L4 är 20 000 m3 respektive 22 000 m3. Med en antagen 
effektiv lagringsvolym om ca 30 000 m3 motsvarar det ca fyra månaders flöde.  

Behandlingsprocessen, och främst då nitrifikationen, är temperaturberoende och bedöms starta 
vid temperaturen 15-20 grader och sluta fungera när temperaturen sjunker under 5-10 grader. 
Denna period bedöms i detta fall vara ca fem månader. Genom lagring av lakvattnet under fyra 
vintermånader samt uppvärmning av lakvattnet under tre vår- och höstmånader är det möjligt att 
behandla allt lakvatten som bildas under året. Möjligheten finns även att leda varmt lakvatten 
från deponin direkt till behandlingen i syfte att minska uppvärmningsbehovet.   

Om 100 000 m3 lakvatten behandlas under åtta månader av året blir månadsmedelflödet 
12 500 m3 och dygnsmedelflödet 420 m3. 

För dimensionering av luftningsutrustningen i den luftade dammen väljs följande värden för 
inkommande vatten till densamma: 

Flöde, m3/d  420 
Uppehållstid, d 12  
BOD7, mg/l  50 
Ammoniumkväve, mg/l 200 
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Beräkning av luftningsbehov i nitrifikationen (L2A) 

Om nitrifikationsvolymen är 5000 m3 blir uppehållstiden vid dimensionerande flödet 420 m3/d 
12 dygn.  

Lakvattnets innehåll av BOD7 och ammoniumkväve antas vara 50 respektive 200 mg/l.  

För att bryta ned 1 mg BOD7 åtgår ca 1 mg O2. För att bryta ned lakvattnets innehåll av BOD7 
åtgår således ca 50 mg syre per liter eller ca 0,9 kg syre per timme vid det dimensionerade 
flödet 18 m3/h. Dessutom åtgår en viss mängd syre för mineralisering av slam och oxidation av 
järn mm, uppskattningsvis ca 0,5 kg per timme. 

För att nitrifiera 1 mg NH4-N åtgår ca 4,6 mg O2. För att nitrifiera lakvattnets innehåll av 
ammoniumkväve åtgår det således ca 17 kg syre per timme. 

Totalt syrebehov blir då ca 18 kg per timme. 

Vid anläggningar med grovblåsig bottenluftning bör den installerade effekten för att hålla 
slammet i suspension vara minst ca 4 W/m3 dammvolym dvs i detta fall totalt ca 20 kW. 

För att överföra 18 kg syre per timme till lakvattnet behövs 15 Simontorpsluftare av den största 
modellen (56 x 56 cm) som beskickas med ca 80 m3/h luft per luftare, dvs totalt 1200 m3/h. 
Effektbehovet för en sådan anläggning är ca 25 kW vilket innebär att även omröringsbehovet 
uppfylls. 

Luftarna placeras likformigt över hela dammens horisontella yta, dvs inte i slänterna. 

Denitrifikationen (L2B) 

Om denitrifikationsdelens volym är 1500 m3 ger det en uppehållstid av ca tre dygn. Eftersom 
lakvattnet ska vara syrefritt får omröring ske med mekaniska omrörare. Omröringsbehovet är ca 
6 kW. 

Kolkälla, t ex i form av metanol, tillsätts tillsammans med fosfor, t ex i form av fosforsyra. För att 
denitrifiera 1 g nitratkväve åtgår ca 4 g COD dvs totalt ca 340 kg COD per dygn. För att öka 
fosforhalten 1 mg/l erfordras 420 g fosfor per dygn. 

Efterluftningen (L2C) 

Med en volym av 800 m3 blir uppehållstiden ca ett och ett halvt dygn. Om 10 % av den tillsatta 
kolkällan, ca 34 kg/d, behöver reduceras blir syrebehovet ca 1 kg/h. Det motsvarar en 
bottenluftare av fabrikat Simontorp. Omröringsbehovet är dock ca 3,2 kW vilket motsvarar två 
luftare med flödet 80 m3/h vardera. För att säkerställa syrebehov och omröring installeras 
förslagsvis tre luftare varvid luftmängden, maximalt ca 240 m3/h, bör kunna styras av syrehalten 

Sedimenteringen (L2D) 

Vid volymen 700 m3 blir ytan ca 230 m2 vilket ger en ytbelastning vid sedimenteringen av 0,08 
m/h vilket bör säkerställa en god avskiljning av suspenderat material. 

 




