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1. Administrativa uppgifter
Uppgifter om tillståndspliktig organisation/huvudman:
Huvudman:
Adress:

Organisationsnummer:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:

Tekniskt ombud:
Adress:

Dals-Eds kommun
Teknik och service
Box 31
668 21 ED
212000- 1413
Suzanne Håkansson, Teknisk chef
0534 -190 52
suzanne.hakansson@dalsed.se

H2OLAND AB
Östra Vattugränd 2
441 30 Alingsås
Mark de Blois
0322 – 66 04 67
mark.de.blois@h2oland.se

Kontaktperson:
Telefon:
E-post:
Uppgifter om anläggningen:

Anläggning
Fastighetsägare
Fastighetsbeteckning
Anläggningens platsnummer
XY-koordinater Brattesta ARV SWEREF 99 TM
XY-koordinater Utloppsledning SWEREF 99 TM
Besöksadress
Kontaktperson på plats
Telefon

Brattesta avloppsreningsverk
Dals-Eds kommun
Brattesta 10:5
1438-1002
X: ca 6534585, Y: ca 323219
X: 6534657, Y: 323205
Brattesta avloppsreningsverk
Gamla Edsvägen 4B
66830 ED
Anders Johansson
0534-19058

Verksamhetskod:

90.10, B

MKB skickas till:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöskyddsenheten
Att: Anita Harri
Drottninggatan 2
462 82 Vänersborg
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2. Ansökans avseende
Denna tillståndsansökan avser: Ansökan om nytt tillstånd för miljöfarlig verksamhet på
Brattesta avloppsreningsverk enligt 9 kap. 6 § Miljöbalken (1998:808) samt 4 § punkten 1
miljöprövningsförordningen (2013:251).

Belastning
Brattesta avloppsreningsverk byggdes 1978 och är lokaliserat vid sjön Stora Les södra strand i
Dals-Eds kommun. Brattesta belastas av hushållsspillvatten från Eds tätort och Hökedalen.
Det maximala veckogenomsnittet beräknades i miljörapporten för 2016 till 4 100 pe. Till
verket släpps också processavloppsvatten från en närliggande industri. Med vilket innehåll
industrin belastar Brattesta avloppsreningsverk är under utredning.
Brattesta avloppsreningsverk är idag dimensionerat för 6 500 pe men endast ca 3 300 personer
är anslutna till verket och belastningen är låg. Den maximala genomsnittliga
veckomedelsbelastningen beräknades i miljörapporten 2016 till 4 100 pe varav 165 pe är en
belastningsökning som väntas ske inom 10 år. För att beräkna max GVB i framtiden, + 30 år,
förväntas en belastningsökning om ytterligare 2 000 pe. Max GVB uppgår då, med en
avrundning om 400 pe, till 6 500 pe.
Mer detaljerad information om belastningen på Brattesta avloppsreningsverk finns i
miljökonsekvensbeskrivningen, kapitel 2, och i den tekniska beskrivningen, Bilaga 1 till
tillståndsansökan.
Den dimensionerande belastningen för Brattesta avloppsreningsverk är planerad att ändras
enligt Tabell 2.1. Den dimensionerade belastning som redovisas nedan är beräknad i den
tekniska beskrivningen, se bilaga 1.
Tabell 2.1

Dagens
och
yrkad
avloppsreningsverk

Parameter

Enhet

Pe
BOD7
Q-dim
Maximalt flöde in till verket
*

70 g BOD7/d
kg/d
3
m /h
3
m /h

dimensionerande

belastning

Dim. belastning
Dagens tillstånd
6 500
455
108
*
150

för

Brattesta

Dim. belastning
Yrkat tillstånd
6 500
455
80
320 (4 Qdim)

Det högsta flödet som uppmäts i praktiken den senaste tiden, den installerade pumpkapaciteten är dock betydligt högre
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Förändringar på reningsverket
Nytt tillstånd för Brattesta ARV söks främst för att både tillstånd och anläggning är föråldrade
och flertalet delar av verket behöver uppdateras. Även ett mer modernt styr- och reglersystem
installeras för att få en bättre styrning och en mer resurseffektiv process. Den biologiska
reningen byggs också om för förbättrad möjlighet till partiell kväverening (upp till en viss
belastning) och slamhantering. Möjlighet till partiell kväverening och biologisk fosforrening
förstärks genom att den befintliga aktivslambassängen inkl. kontaktluftningen delas upp i fem
zoner där det ska vara möjligt att driva några zoner som omrörda fördenitrifikationszoner. Ett
slamlager för förtjockat slam kommer att installeras mellan förtjockning och avvattning
samtidigt som slambehandlingen förses med flera instrument och modern styrning. En
slamskruvpress installeras för att förenkla ett kontinuerligt slamuttag. Ombyggnaden sker
under 2018/2019, intrimning sker därefter fram till slutet av 2020.
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Gällande tillstånd
Koncessionsnämnden för miljöskydd meddelade Dals-Eds kommun tillstånd den 21 december
1977 enligt miljöskyddslagen till utsläpp av avloppsvatten till Stora Le från Eds samhälle i
Dals-Eds kommun. (diarienummer: Ä143/76).
Tillståndet avser en högsta belastning av 6 500 pe.
För verksamheten gäller följande villkor:
1. Avloppsreningsverket skall utföras i huvudsaklig överensstämmelse med vad kommunen i
ansökningshandlingarna angivit. Den tekniska detaljutformningen av verket skall ske i samråd
med länsstyrelsen. Om så erfordras skall anläggningen kunna kompletteras med luftrenande
anordningar. Byggnader och tomt skall planeras i samråd med länsstyrelsen på sätt som tar
hänsyn till områdets naturvärden.
2. Reningsverket skall tas i drift senast den 1 juli 1979.
3. Avloppsvattnet skall genomgå kemisk och biologisk rening och reningsverket skall ständigt
drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås. Resthalterna i det behandlade
avloppsvattnet får ej överstiga 15 mg BS7 och 0,5 mg fosfor per liter vatten. – Val av
fällningskemikalie skall ske i samråd med länsstyrelsen.
4. Utsläppet i sjön Stora Le skall ske på ca 17 m djup. Utsläppspunkten skall godkännas av
länsstyrelsen.
5. Slambehandlingen ska ske på ett sådant sätt att olägenheter för omgivningen inte
uppkommer. Lagring av avvattnat slam vid reningsverket bör undvikas.
6. Sanering och underhåll av avloppsnätet skall i de delar som har betydelse för vattenvården
ske i samråd med länsstyrelsen. Kommunen skall inom ramen för kontrollprogrammet till
länsstyrelsen redovisa utförda saneringsarbeten inom avloppsnätet.
7. Bräddavlopp och nödutlopp skall vara försedda med galler eller motsvarande
avskiljningsanordning som effektivt avskiljer grövre förorening. Bräddavloppsvatten skall i
möjligaste mån omhändertagas och återföras till ledningsnätet.
8. Kommunen skall inom tid som länsstyrelsen bestämmer upprätta och till länsstyrelsen inge
förslag till kontrollprogram för verksamheten. I fråga om kommunens skyldighet att lämna
tillsynsmyndighet upplysningar om verksamheten och utföra eller bekosta för tillsynens
fullgörande behövliga undersökningar gäller i övrigt bestämmelserna i 43, 48 och 49 §§
miljöskyddslagen.
9. Uppkommer mellan kommunen och länsstyrelsen meningsskiljaktighet vid tillämpning av
föreskrift som meddelats ovan under 1, 3, 4 eller 6, skall sådan fråga underställas
koncessionsnämnden för särskilt avgörande.
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3. Yrkanden
Dals-Eds kommun yrkar att ett nytt tillstånd ges för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 §
Miljöbalken (1998:808) samt 4 § punkten 1 miljöprövningsförordningen (2013:251), för
fortsatt utsläpp av renat avloppsvatten till Stora Le i huvudsaklig överensstämmelse med
denna ansökan samt härtill bifogade handlingar.
Brattesta avloppsreningsverk dimensionerade flöde är 80 m3/h (1 920 m3/d). Den
dimensionerade veckomedelsbelastningen är 6 500 personekvivalenter (pe), motsvarande en
veckomedelsbelastning av organiska ämnen mätt som biokemisk syreförbrukning (BOD7) på
455 kg/d.

Yrkade villkor
Kommunen begär följande villkor:
1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden har
angivit i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet om inte annat framgår av
nedanstående villkor.
2. Avloppsreningsverket ska ständigt drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med
tekniskt och ekonomiskt rimliga insatser.
3. Industriellt avloppsvatten, externt slam samt avloppsvatten från övriga anslutna
verksamheter får inte tillföras avloppsreningsverket i sådan mängd eller vara av sådan
beskaffenhet att anläggningens funktion nedsätts eller särskilda olägenheter uppkommer
for recipienten eller omgivningen i övrigt. Sådant avloppsvatten får inte heller medföra att
kvaliteten på avloppsslammet påverkas på ett betydande sätt.
4. Om resthalten av organiskt material och totalfosfor i utgående vatten från reningsverket
som medelvärde per kalenderkvartal fram till och med den 31 december 2020 överskrider
följande medelvärden ska åtgärder omgående vidtas så att värdet kan hållas:
BOD7:
Totalfosfor:

högst 15 mg/l eller 20 % av medelhalt i inkommande
avloppsvatten
högst 0,6 mg/l eller 10 % av medelhalt i inkommande
avloppsvatten

Delbehandlat och bräddat avloppsvatten från reningsverket ska ingå i beräkningen.
5. Resthalten av organiskt material och totalfosfor i utgående vatten från reningsverket får
som medelvärde per kalenderår från och med den 1 januari 2021 inte överskrida:
BOD7:
Totalfosfor:

högst 10 mg/l eller 5 % av medelhalt i inkommande vatten
högst 0,3 mg/l eller 5 % av medelhalt i inkommande vatten

Delbehandlat och bräddat avloppsvatten från reningsverket ska ingå i beräkningen.
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6. Införande av nya processkemikalier samt ändring av sådana kemikalier får endast ske efter
medgivande av tillsynsmyndigheten.
7. Flytande kemiska produkter ska förvaras invallat på ett för produkten beständigt och tätt
underlag, om inte tillsynsmyndigheten medger annat förvaringssätt Uppsamlingsvolymen
ska minst motsvara den största behållarens volym plus 10 % av summan av övriga
behållares volym. Vid förvaring utomhus ska skydd finnas för påkörning och invallningar
vara skyddade mot nederbörd om inte annat medges av tillsynsmyndigheten.
8. Vid haveri eller vid omfattande ombyggnads- eller underhållsarbeten som medför att
avloppsanläggningen helt eller delvis tas ur drift ska åtgärder vidtas för att motverka
vattenförorening eller andra olägenheter för omgivningen. Samråd ska ske med
tillsynsmyndigheten.
9. Avloppsledningsnätet ska fortlöpande ses över och åtgärdas i syfte att dels begränsa
inläckaget av tillskottsvatten och dels förhindra utsläpp av obehandlat eller delvis
behandlat avloppsvatten från ledningsnätet och vid reningsverket.
10. Läge och kondition på sjöförlagda ledningar ska undersökas regelbundet. Om läckage
uppstått, läget på ledningen ändrats eller annan funktionsstörning uppkommit ska detta
omgående åtgärdas. Tillsynsmyndigheten ska underrättas.
11. Hanteringen av rens och slam vid avloppsreningsverket ska ske på ett sådant sätt att
olägenheter inte uppkommer för omgivningen.
12. Om luktolägenheter av betydelse uppkommer från avloppsanläggningen uppstår ska
åtgärder vidtas så att störningen upphör.
13. Buller från verksamheten inklusive transporter inom verksamhetsområdet får inte
överskrida högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än
- helgfri måndag till fredag
- nattetid
- övrig tid

kl. 7.00-18.00
kl. 22.00-7.00

50dBA
40dBA
45 dBA

De angivna ekvivalentvärdena ska kontrolleras genom mätning vid bullerkälloma
(närfältsmätning) och beräkningar eller genom mätning vid berörda bostäder
(immissionsmätning). Kontroll ska ske så snart det har skett förändringar i verksamheten
som kan medföra ökade bullernivåer eller när tillsynsmyndigheten anser att kontroll är
befogad.
14. Ett aktuellt kontrollprogram för verksamheten ska finnas och följas. Ett förslag till nytt
kontrollprogram ska ges in till tillsynsmyndigheten senast 1 april 2021, dvs. senast tre
månader efter att verket har tagits i drift efter ombyggnad och intrimning, om inte
tillsynsmyndigheten medger annat.
15. Förstagångsbesiktning ska ske under 2020 om inte tillsynsmyndigheten medger annat.
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Den bakomliggande motivationen till kommunens yrkanden är, kortfattat, redovisad i Tabell
4.1 nedan.
Tabell 4.1
Villkor
1
2
3

4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Hänvisning/motivation till kommunens yrkanden

Hänvisning/motivation
Ersätter tidigare villkor 1 med ny formulering.
Nytt villkor som beskriver att högsta möjliga reningseffekt ska tillämpas.
Nytt villkor för att säkerställa att inget processavlopp från industrier tillförs reningsverket
som kan ge anledning till driftstörningar och/eller överskridanden av utsläppsvillkoren.
Nytt villkor som gäller begränsningsvärden för ombyggnads- och intrimningstiden. Utöver
detta villkor gäller begränsningsvärdet för utsläpp av BOD7 enligt Naturvårdsverkets
författningssamling 2016:6 som årsmedel i tabell 1 för reningsverk större än 2 000 pe med
utsläpp till sötvatten eller flodmynning.
Ersätter tidigare villkor 3. Begränsningsvärden som inte får överskridas som medelvärde
per kalenderår och som medelvärde i tertial 2 (maj-augusti) beskrivs. Under tertial 2 är
recipienten som mest känslig för tillskott av näringsämnen. Som alternativ gäller också
reduktionsgrader eftersom inkommande halter ökar allt mer. Halterna som får släppas ut i
framtiden skärps betydligt jämfört med dagens krav.
Nytt villkor som berör ändring/införande av processkemikalier.
Nytt villkor som beskriver förvaringen av flytande kemikalier.
Nytt villkor som beskriver åtgärder vid haveri och ombyggnads- eller underhållsarbeten.
Ersätter tidigare villkor 6 med ny formulering.
Nytt villkor som beskriver kontroll av utloppsledningen. Intervallen av besiktningar beskrivs i
kontrollprogrammet.
Ersätter tidigare villkor 5 med ny formulering.
Nytt villkor som beskriver hanteringen av luktolägenheter.
Nytt villkor som beskriver hanteringen av buller.
Ersätter tidigare villkor 8 med ny formulering.
Nytt villkor som beskriver när reningsverket ska genomgå den första periodiska
besiktningen efter ombyggnaden. Intervallen av följande besiktningar beskrivs i
kontrollprogrammet.
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4. Beskrivning av verksamheten
Dagens verksamhet i korthet
1. Brattesta reningsverk betjänar Eds tätort och Hökedalen samt tar emot och behandlar slam
från Håbols avloppsreningsverk och enskilda avloppsanläggningar. Slam från nya verk
som byggs de närmaste 30 åren t ex det planerade Nössemarksverket kan tillkomma.
Transporten av avloppsvatten sker genom pumpledningar och självfallsledningar.
Pumpningen av avloppsvatten sker från 5 stycken pumpstationer.
2. Rening av avloppsvattnet sker på Brattesta avloppsreningsverk. Vattenbehandlingen utgörs
av 1 inloppspumpstation, 1 galler, 1 luftat sandfång, 1 aktivslam, 1 kontaktluftning, 1
mellansedimentering, 2 flockningsenheter och 2 eftersedimenteringsbasänger.
Slambehandlingen består av 1 externslamgaller, 1 externslamlager, 2 förtjockare och en
centrifug.
3. Recipient för behandlat vatten är Stora Le. Utloppsledningen är ca 15 m lång och ligger på
ca 8 m djup.
4. Borttransport av slam besörjs av anlitad entreprenör.
5. Underhåll, förbättring och kontroll görs hela tiden av verksamheten.
Framtidens verksamhet i korthet
1. Ökningen i belastning under kommande 20 år beräknas främst komma från förtätningar
inom nuvarande verksamhetsområde.
2. Rening av avloppsvattnet sker på Brattesta avloppsreningsverk. Behandlingen utgörs i
framtiden av:
Vattenbehandling:
Pumpstation
Galler, 3 mm
Sandfång
Aktivslam, 3 zoner
o AS-1, omrörd/luftad
o AS-2, omrörd/luftad
o AS-3, luftad
Kontaktstabilisering
o AS-4, luftad
o AS5, omrörd/luftad
Mellansedimentering
Kemikaliedosering
Flockningsbassänger
Slutsedimentering
Dals-Eds kommun
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Slambehandling:
Galler, 3 mm
Externslammottagare
Externslamlager
Gravimetrisk förtjockare
Slamlager
Slamskruvpress alternativt centrifug
Provtagning:




Inkommande avloppsvatten, prov tas innan gallret
Utgående avloppsvatten, prov tas i utloppsränna

3. Utloppsledningen förlängs så att utsläpp av behandlat vatten sker 50 meter ut från
strandkanten på 17 meters djup i Stora le. Utloppsledningen förses med en diffusor.
4. Även framöver kommer kommunen att anlita/upphandla en entreprenör som kan behandla
och ta tillvara det slam som produceras på Brattesta ARV.
5. Underhåll, förbättring och kontroll görs hela tiden av verksamheten.

Reningsverkets utformning
En teknisk beskrivning av reningsverkets utformning finns i tillståndsansökans bilaga 1.
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5. De allmänna hänsynsreglerna
De allmänna hänsynsreglerna följs i detta dokument (2 kapitlet miljöbalken). Hänsynsreglerna
har följts upp i miljökonsekvensbeskrivningen (se Tabell 6.1).
Tabell 6.1

Hänsynsregel och kapitel i miljökonsekvensbeskrivningen där den har följts
upp

Rubrik
Tillämpning och
bevisbörda
Hänsynsregler
Hänsynsregler
Hänsynsregler
Hänsynsregler
Val av plats
Rimlighetsavvägning
Ansvar för skadad miljö
Slutavvägning
Slutavvägning

Hänsynsregel

§

Kapitel i miljökonsekvensbeskrivning

Bevisbörderegeln

1

Alla

Kunskapskravet
Försiktighetsprincipen
Produktvalsprincipen
Hushållnings- och
kretsloppsprincipen
Lokaliseringsprincipen
Skälighetsregeln
Skadeansvaret
Stoppregeln
Undantag från stoppregeln

2
3
4

Alla
Alla
Kap. 7

5

Kap. 7

6
7
8
9
10

Kap. 4
Alla
Kap. 9
-

6. Samråd
Samråd kommer att hållas enligt 6 kap 4 och 5 § miljöbalken. Protokollen från dessa samråd
redovisas i MKB, bilaga 10. Samråd kommer att ske med både allmänhet och berörda
organisationer.

7. Kontroll av verksamheten
Kontroll av verksamheten kommer att fortsätta enligt befintligt kontrollprogram. Ett nytt
kontrollprogram upprättas senast den 1 april 2021, eller vid en senare tidpunkt som
tillsynsmyndigheten bestämmer. Här beskrivs kortfattat vad kontrollprogrammet kommer att
innehålla.
Drift av avloppsreningsverket
För driften av Brattesta avloppsreningsverk står 1-2 drifttekniker. Driftteknikerna har
genomgått den utbildning med godkänt kursprov som finns angiven i föreskrift (SNFS
1990:11).
Reningsverket kommer att vara bemannat på vardagar under dagtid. Utanför arbetstid har en
person inom kommunen beredskap och larmas via Securitas alarmering (eller annat liknande
företag) om någon driftstörning sker. Alla viktiga funktioner kommer att vara kopplade till
fjärrlarm som sänds till jourhavande personal. Hela processen kommer att övervakas via en
dator i kontrollrummet. Journalföring görs i driftjournaler och/eller loggas via processdatorn.
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Flödesmätning
Kontinuerlig flödesmätning på reningsverket kommer åtminstone att göras på:
Inkommande avloppsvatten, eventuell flödesmätning på inkommande avloppsvatten
diskuteras under projekteringsfasen
Kemikaliedosering
Ammoniumrecirkulation
Returslam
Förtjockat slam
Utgående avloppsvatten, flödesmätning i utloppsränna
Bräddat avloppsvatten
Analyser på avloppsvatten
Kommunen planerar att ta de prov och analyser som redovisas i Tabell 8.1. Resultaten
sammanställs till den årliga miljörapporten som skickas till tillsynsmyndigheten.
Tabell 8.1

Planerad provtagning

Provtagningspunkt

Inkommande
avloppsvatten

Utgående
avloppsvatten

Bräddat
avloppsvatten

Typ

flödesprop.

flödesprop.

tidsprop.

*

Frekvens
1 dp/månad
1 dp/månad
1 dp/månad
1 dp/månad
1 dp/månad
1 dp/månad
2 dp/månad
2 dp/månad
2 dp/månad
2 dp/månad
2 dp/månad
2 dp/månad
2 dp/månad

Vid bräddning
var 10:e minut

Analyser
COD
BOD7
P-tot
N-tot
NH4-N**
Susp.**

Beräkningar
- föroreningsmängder
- med flöden viktade
halter

COD
BOD7
P-tot
N-tot
NH4-N**
Susp.**

- föroreningsmängder
- med flöden viktade
halter

COD
BOD7
P-tot
N-tot
Susp.
NH4-N
Hg
Cd
Pb
Cu
Zn
Cr
Ni

- föroreningsmängder
- med flöden viktade
halter

*

I enlighet med Statens Naturvårdverks NFS 2016:6.
Eventuell analys av NH4-N och suspenderade ämnen på inkommande och utgående vatten bestäms i samband
med framtagandet av kontrollprogrammet
**

Uttagna prov lämnas till ackrediterat laboratorium för analys.
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Larm
Driftövervakning på reningsverket och pumpstationerna kommer att ske med ett styr- och
övervakningssystem. Under arbetstid larmas ordinarie personal via styrsystemet. Utanför
ordinarie arbetstid larmas kommunens jour via mobil.
Ledningsnät och utloppsledning
Avloppsvattnet transporteras genom ett nät av trycksatta ledningar och självfallsledningar.
Hela ledningsnätet är duplikatsystem, det vill säga dag- och avloppsvattenledningarna ska
vara helt separerade. Det finns 5 pumpstationer på ledningsnätet och det finns i dagsläget inga
planer på att utöka antalet. Ingen bräddning till recipient har skett vid någon av
pumpstationerna de senaste åren. Vid de tillfällen då strömavbrott eller andra fel orsakar
haveri av pumparna bräddas först vattnet till trekammarbrunnar vilket innebär att bräddningar
till naturen normalt aldrig kan ske.
Den nya utloppsledningen kommer att släppa vattnet 30 meter ut på 17 meters djup i
recipienten. Recipient för behandlat vatten är sjön Stora Le. Läge och kondition på
utloppsledningen ska undersökas regelbundet. Intervallen av besiktningar beskrivs i det nya
kontrollprogrammet.

Periodisk besiktning
Första periodiska besiktningen ska ske under 2020 och därefter enligt kontrollprogrammet.

8. Underskrift

Dals-Ed, 2018-05-25
Dals-Eds kommun
Teknisk chef, Suzanne Håkansson
Tel: 0534 – 190 52
E-post: suzanne.hakansson@dalsed.se
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1 Inledning
Detta dokument innehåller en teknisk beskrivning av Brattesta avloppsreningsverk. Observera
att detta är en översiktlig beskrivning som stämmer i huvuddrag. Detaljerna kan dock komma
att ändras i samband med detaljprojekteringen av det framtida avloppsreningsverket.
Brattesta avloppreningsverk renar avloppsvatten från Eds tätort och Hökedalen. Verket får
även in industriellt avloppsvatten från en industri som isolerar rör samt externsslam från
enskilda avlopp och Håbols ARV. Slam från eventuella nya framtida verk (t ex Nössemark)
kan tillkomma. Med vilket innehåll industrin belastar Brattesta avloppsreningsverk är under
utredning.
Brattesta avloppsreningsverk byggdes 1978 och är lokaliserat vid sjön Stora Les södra strand i
Dals-Eds kommun. När verket byggdes dimensionerades det för en ökande befolkningsmängd
men anslutningarna har inte ökat enligt prognoserna. Idag har Brattesta ARV därför en relativt
stor överkapacitet. Vattnet behandlas med mekanisk, biologisk och kemisk rening innan det
släpps 15 meter ut på ca 8 m djup i Stora Le. Det är enligt kännedom det enda kommunala
avloppsreningsverket som idag har ett utsläpp till Stora Le.
Dagens reningsverk är gammalt och relativt få uppdateringar har gjorts sedan verket byggdes
i slutet av 70-talet. Även tillståndet är gammalt och delvis inaktuellt. I samband med ansökan
om nytt tillstånd ses processens alla delar över. Bland annat kommer det biologiska steget
byggas om för att möjliggöra partiell kväverening (upp till en viss belastning). Med detta
ombyggnadsförslag ska partiell kväverening kunna uppnås upp till en medelbelastning om ca
3 000 pe. För att upprätthålla kvävereningen efter att belastningen på reningsverket ökat till
denna nivå skulle vissa åtgärder kunna genomföras t ex skulle kontaktstabiliseringsbassängen
kunna göras om till en MBBR/aktivslam-hybrid. Detta är dock ej planerat då recipienten inte
bedöms vara känslig för kväveutsläpp (underbyggs mera senare). Även ett antal maskiner
kommer att bytas ut, exempelvis blåsmaskinerna, styr- och regler kommer att uppdateras och
utloppsledningen kommer att förlängas så att behandlat vatten släpps ca 30 meter ut på 17
meters djup samt förses med diffusor.
Den maximala genomsnittliga veckomedelsbelastningen beräknades i samband med EUrapporteringen till 4 100 pe, Tabell 1.1. För att beräkna max GVB i framtiden, + 30 år,
förväntas en belastningsökning om ytterligare 2 000 pe. Antalet bofast befolkning antas öka
med 1 000 pe och en industribelastning motsvarande 1 000 pe antas tillkomma. Max GVB
uppgår om 30 år, med säkerhetsmarginal, till 6 500 pe, se Tabell 1.2.
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Beräknad max GVB för Ed från EU-rapportering 2016 och i framtiden
EU-rapportering 2016
Övrig tid
(pe)

Påsk
(pe)

Sommar
(pe)

3 000

3 000

3 000

0

350

700

0

0

0

165

165

165

200

200

200

Summa

3 365

3 715

4 065

Avrundning

3 400

3 700

4 100

Bofast befolkning totalt inom
tätbebyggelsen
Icke bofast befolkning inom
tätbebyggelsen
Industribelastning
Förväntad ökad belastning de
närmaste 10 åren
Säkerhetsmarginal

Tabell 1.2

Max GVB + 30 år i framtiden
Max GVB + 30 år
MGVB 2016

4 100

Industribelastning
Förväntad ökad
2028-2048

1 000
belastning

1 000

Summa

6 100

Avrundning

6 500
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2 Utsläppsvillkor
Enligt gällande tillstånd är Brattesta avloppsreningsverk dimensionerat för att ta emot
avloppsvatten från maximalt 6 500 personekvivalenter (pe) motsvarande 455 kg BOD 7 per
dygn och ett Q dim på 108 m3/h, motsvarande 2 600 m3/d. Beslutet till det gällande tillståndet
togs den 21 december 1977 av Koncessionsnämnden för miljöskydd (dnr. Ä 143/76).
Utsläppsvillkor enligt gällande tillstånd kan ses i Tabell 2.1. I tillståndet är det inte
specificerat om gränsvärdena gäller som års- kvartals- eller månadsmedelvärde. På grund av
tillståndets ålder har det antagits att gränsvärdena gäller som årsmedel.
Tabell 2.1
Krav

Gränsvärden för Brattesta ARV enligt gällande tillstånd
BOD 7

Årsmedel (mg/l)

15

P-tot
0,5

Brattesta kommer vid ombyggnaden att dimensioneras för en maximal belastning på 6 500 pe
och ett dimensionerande flöde (Q dim ) på 80 m3/h. Kraven som yrkas för den framtida
anläggningen får som medelvärde på utgående vatten per kalenderår inte överskrida 15 mg/l
BOD 7 och 0,5 mg/l totalfosfor eller 5 % av medelhalt i inkommande avloppsvatten som
begränsningsvärde.
Begränsningsvärdena för avloppsvattenutsläpp ska följa föreskriften om rening av
avloppsvatten från tätbebyggelse, SNFS 2016:6 (BOD 7 : högst som årsmedelvärde 15 mg/l,
COD cr : högst som årsmedelvärde 70 mg/l).
Under ombyggnadstiden och under intrimning, yrkar kommunen på mildare villkor i form av
riktvärden per kvartal. Riktvärdena i yrkandet är högst 15 mg/l av BOD 7 eller högst 20 % av
medelhalt i inkommande avloppsvatten i utgående vatten och högst 0,6 mg/l totalfosfor eller
minst 10 % av medelhalt i inkommande avloppsvatten i utgående vatten som
begränsningsvärde.
Tabell 2.2
Krav

Begränsningsvärden för Brattesta ARV enligt yrkat tillstånd
BOD 7

Kvartalsmedel (mg/l)
Medelhalt av inkommande avloppsvatten i utgående vatten (%)

10
5

P-tot
0,3
5

Reduktionsgraden tas med i kommunens yrkande eftersom inkommande halter redan idag är
relativt höga till Brattesta ARV. Den nya belastning som tillkommer sker via nya ledningar
som ger litet inläckage och höga halter i det inkommande avloppsvattnet. I takt med
kommunens saneringar på ledningsnätet minskar också inläckaget. Detta kan resultera i att
man trots en mycket god reningsgrad får svårt att hålla utsläppshalterna.
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3 Metod för beräkningar
Beräkningarna på den inkommande och utgående belastningen har gjorts med hjälp av de
dygnsprov som tas på Brattesta avloppsreningsverk. Dygnsproven tas två gånger per månad
på utgående vatten och en gång per månad på inkommande. De data som har använts vid
beräkningarna av halter, mängder och reduktion är från och med 2015 till och med 2017. För
beräkningar på flöden har dygnsflöden från 2010 till 2017 använts.
För att se hur belastningen på Brattesta reningsverk ändras under åren har
provtagningsresultaten från verket delats in i olika perioder. Följande beräkningar har
genomförts:
•
•
•

Medel total (2015-2017): Medelvärdet av alla provtagningar mellan 2015 och 2017.
Månadsmedelvärde: Dygnsproven har delats in månadsvis för att se
säsongsvariationer. Ett medelvärde för alla provtagningar under respektive månad
under 2015-2017 har beräknats.
Årsmedelvärde: Dygnsproven har delats in årsvis för att se årsvariationer. Ett
medelvärde för alla provtagningar under respektive år under 2015-2017 har beräknats.

Alla medelhalter som redovisas i denna rapport är flödesviktade.
I beräkningarna har följande provtagningar inte tagits med då de anses ha resulterat i orimligt
höga belastningar (eventuellt med anledning av påverkan från rejekt och dekantat):
•

2015-07-07: Belastningen med avseende på COD (140 g pe/d) uppgick till 23 000 pe

De föroreningsmängder och halter som en person i Sverige normalt producerar redovisas i
Tabell 3.1 och det är dessa som ligger till grund för beräkning av ökningen mängder
föroreningsämnen. Halterna är baserade på torrväder och ett antagande om att varje person
använder 200 liter vatten per dag. Detta är den vattenförbrukning som normalt anges som
medelvattenförbrukningen i Sverige.
Vid enstaka provtagningstillfällen saknas ett på värde på någon parameter. Saknas flödet finns
inte någon parametrarna från det mätningstillfället med i beräkningarna. Saknas någon av de
övriga parametrarna, BOD 7 , COD, P-tot eller N-tot så används de existerande parametrarna i
beräkningarna. Detta kan resultera i att antalet flöden skiljer sig från antalet parametrar men
om det endast saknas någon enstaka parameter så blir påverkan på resultatet obetydligt.
Tabell 3.1
Förorening

Mängder och halter föroreningsämnen per pe och dag vid en medelvattenförbrukning på 200 l/d
Mängd
(g/pe*d)

Halt
(mg/l)

BOD 7

70

350

COD

140

700

P-tot

2

10

N-tot

14

70
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4 Anslutning och flöden idag och i framtiden
Max GVB beräknades i miljörapporten 2016 till 4 100 pe. För att beräkna max GVB i
framtiden, + 30 år, förväntas en belastningsökning om ytterligare 2 000 pe. Antalet bofast
befolkning antas öka med 1 000 pe och en industribelastning motsvarande 1 000 pe antas
tillkomma. Max GVB uppgår om 30 år, med avrundning, till 6 500 pe
I Tabell 4.1 nedan redovisas flödet för 2010-2017 och det beräknade flödet i framtiden.
Nyanslutningarna förväntas uppgå till 1 365 pe vilket motsvarar totalt 273 m3/d vid
antagandet att varje person motsvarar ca 200 l/d. Industrianslutningen om 1 000 pe förväntas
ha en specifik vattenförbrukning motsvarande 100 l/pe,d vilket motsvarar 100 m3/d. Det
inkommande till flödet väntas således öka med ca 373 m3/d.
Tabell 4.1
Dygnsflöde
Medel
3
(m /d)
Dygnsflöde
3
Max (m /d)
Årsflöde
3
(m /år)

Medel- och maxflöde per dygn samt årsflöde till verket*
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Medel
10-17

Framtid

844

862

839

764

878

798

684

771

805

1 178

2 797

1 876

1 906

3 056

2 319

2 413

1 726

1 947

2 255

3 500

308 239 314 630 306 071 279 005 320 417 291 171 250 296 281 592 294 032 430 000

*Uppgifter från driftjournaler
Inkommande flöden till Brattesta ARV registreras varje dag (mätning görs på utgående flöde).
Uppmätta dygnsflöden under 2010 till 2017 kan ses i Figur 4.1. Inkommande flöde är relativt
jämnt och ingen tydlig säsongsvariation förekommer. Medelflödet mellan 2010 och 2017 var
805 m3/d. Dygnsflöden har endast vid ett fåtal tillfällen överstigit Q-dim (2592 m3/d) mellan
2010 och 2015.

Figur 4.1

Inkommande flöden till Brattesta ARV under perioden 2010-2015
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Avloppsmängder och ovidkommande vatten
Redovisning av avloppsmängder och ovidkommande vatten för år 2012-2016 har
sammanställts utifrån miljörapporter i Tabell 4.2 nedan.
Tabell 4.2

Avloppsmängder och ovidkommande vatten år 2012-2016*

Parameter

2012

2013

2014

2015

2016

Medel

295 019

279 075

320 205

290 274

250 187

286 952

34

30

37

34

28

32

Spillvattenmängd (m /år)

196 000

194 781

202 384

191 019

195 293

195 895

Ovidkommande vattenmängd
(m3/år)

99 019

84 294

117 821

99 255

54 894

91 057

3

Totalt avloppsmängd (m /år)
Ovidkommande vatten (%)
3

*Uppgifter från miljörapporter
Det är inte ovanligt att avloppsreningsverk har ett inläckage av ovidkommande vatten som är
ungefär lika stor som spillvattentillrinningen. Till Brattesta ARV är ungefär en tredjedel av
inkommande vatten ovidkommande. I detta ingår även de tillfällen då vattennivån i Stora Le
är så hög att sjövatten pressas in på verket genom bräddvattenledningen. Inläckaget på
ledningsnätet är förhållandevis litet.
I Figur 4.2 redovisas hur alla flöden är fördelade procentuellt (svart linje). En uppdelning har
även gjorts för sommar- och vinterhalvåret. Höga flöden kan inträffa oavsett tid på året och
ingen större skillnad mellan sommar- och vinterhalvår kan i detta fall observeras i
varaktighetsdiagrammet. Vid torrväderflöde vid 40-procentspunkten är flödet ca 784 m3/d.

Figur 4.2

Varaktighetsdiagram för flöden inkommande till Brattesta ARV 2010 till 2015
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Antaganden i Tabell 1.1 ligger till grund för att beräkna framtida flöde. I Figur 4.3 redovisas
hur alla flöden, vinterhalvår respektive sommarhalvår är fördelade procentuellt i framtiden.
Till dagens flöde i Figur 4.2 har ett flöde motsvarande 373 m3/d lagts till. Detta motsvarar en
belastningsökning på 1 365 pe med en vattenförbrukning på 200 l per person och dag samt en
industribelastning motsvarande 1 000 pe med en vattenförbrukning på 100 l per pe. Vid
torrväderflöde vid 40-procentspunkten är flödet ca 1 157 m3/d.

Figur 4.3

Varaktighetsdiagram för flöden inkommande till Brattesta ARV i framtiden
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Q-dim
Det dimensionerande flödet, Q-dim, kan beräknas genom följande ekvation:
Q-dim = Q-spillvatten/t-s + Q-inläckage/24 + Q-industri/t-i
Q-dim (m3/h)
Q-spillvatten (m3/d)
t-s (h)
Q-inläckage (m3/d)
Q-industri (m3/d)
t-i (h)

dimensionerande flöde, medelflöde vid torrvädertillrinning
spillvattenflöde, hushållsavloppsflöde
antal timmar per dygn under vilka spillvattenflödet fördelas
inläckage, mängden ovidkommande vatten under torrväder
flöde från större industrier
antal timmar per dygn under vilka det industriella flödet fördelas

Följande antaganden har gjorts:
 40-% percentilvärdet tas som bas för medeltorrväderflödet
 40-% percentilvärdet är inte påverkat av inläckage
 Tillrinningstiden är 16 h
 Flödet från en eventuell framtida industri antas vara 0,1 m3/pe,d med en tillrinningstid
om 8 h
Enhet

2010-2017

Framtid

3

40 % percentil

m /d

784

1 157

Antal pe medel

70 g BOD 7 /d

Ca 1 400

Ca 3 800

Spillvattenflöde

m /d

Ca 600

Ca 970

Industriflöde

m /d

3

0

100

Inläckage vid 40 % p.

m /d

184

184

3

3

Vid dessa antaganden blir beräkningen av Q-dim:
Idag
Q-dim =

784/16 = 49 m3/h

Dagens dimensionerande flöde, Q-dim, är 108 m3/h. Detta är ett högt satt värde jämfört med
det ovan beräknade dimensionerade flödet för idag på 49 m3/h. Om Q-dim däremot antas vara
påverkat av inläckage och antar en specifik vattenförbrukning om 200 l/pers.d och en
anslutning om 3 000 personer blir beräkningen av Q-dim i stället:
Q-dim =

600/16 + (784- 600)/24 = 45 m3/h

Då viss osäkerhet råder om dagens anslutning och industriflödet tas det högre värdet för att få
lite mer marginal. Detta gäller även för beräkningen av det framtida dimensionerande flödet.
Framtid
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1 157/16 = 72 m3/h

Det framtida dimensionerande flödet beräknas till 72 m3/h om industriflöde och inläckage inte
tas hänsyn till. Q-dim när industriflöde och inläckage tas hänsyn till räknas ut enligt följande:
Q-dim =

(1 157-100-184)/16 + 184/24 + 100/8 = 75 m3/d

Q-dim när industriflöde och inläckage tas hänsyn till räknas ut till 75 m3/h.
Det dimensionerade flödet väljs till 80 m3/h för att ha en säkerhetsmarginal. Befintligt
galler har en mycket hög kapacitet och kommer att kunna ta emot allt inkommande vatten.
Dessutom kommer det att sättas in ytterligare ett galler parallellt med det befintliga. Flöden
större än 2 Q-dim, vilket motsvarar 3 840 m3/d, leds efter gallret direkt till utloppsledningen,
alternativt till slutsedimenteringsbassängen för bräddrening. Enligt varaktighetsdiagrammet i
Figur 4.3 innebär det att bräddning efter galler i princip aldrig kommer att ske.
Skulle istället den konventionella metoden användas för att dimensionera Brattesta, antaget
specifik vattenförbrukning 200 l/pe,d med tillrinningstid på 16 timmar, 100 l/p,e för inläckage
med tillrinningstid på 24 timmar samt att flödet från industriellt avloppsvatten har en specifik
vattenförbrukning om 0,1 l/pe,d och en tillrinningstid om 8 timmar blir Q-dim 104 m3/h.
Q-dim =

5 500*0,2/16 + 5 500*0,1/24 + 1000*0,1/8 = 104 m3/h

Brattesta skulle enligt den konventionella metoden skulle kunna ta emot flöden upp till 4 992
m3/d. Att dimensionera verket efter denna metod skulle ge samma reningsresultat jämfört med
metoden baserat på varaktighetsdiagram eftersom så pass höga flöden extremt sällan inträffar.
Dagens Q-dim, som bestämdes i samband med ansökan om tillstånd 1977, beräknades
sannolikt genom att spillvattenflöde och inläckage, baserade på schablonvärden, summerades
enligt ekvationen ovan. Värden som 200 l/pe.d för spillvatten och 100 l/pe.d för inläckage
används ofta, tillsammans med den maximala belastningen. Dessa schablonvärden,
tillsammans med en belastning på 6 500 pe och en tillrinningstid för spillvatten på 16 h, ger
ett Q-dim på 108 m3/h.
Q-dim =

6 500*0,2/16 + 6 500*0,1/24 = 108 m3/h

Denna metod för att beräkna Q-dim är vanligt använd men är inte baserad på de verkliga
flödena och leder ofta till överdimensionerade anläggningar. Varaktighetsdiagramet i Figur
4.3 visar att ett medelflöde under ett dygn på 108 m3/h (2 600 m3/d) extremt sällan (< 0,1 %
av tiden) har uppnåtts.

Referenser på varaktighetsdiagram som grund för flödesdimensionering:
Henze, M., Harremoes, P., la Cour Jansen, J. och Arvin, E., 2002, Wastewater Treatment:
Biological and chemical processes, third edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg
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5 Inkommande belastning idag och i framtiden
Inkommande belastning till Brattesta avloppsreningsverk med avseende på flöden, halter och
mängder presenteras i Tabell 5.1. Mätdata från ackrediterade laboratorier för dygnsprov
mellan 2015 och 2017 har sammanställts till årsmedel. Flöden är beräknade från
provtagningstillfällen och samtliga halter är flödesviktade. Eftersom flödena är baserade på
provtagningstillfällen avviker de något från flöden presenterade i kapitel 4.
De inkommande halterna är i medel på en normal nivå. Det är vanligt att inkommande halter
är ungefär hälften av torrväderhalterna (jmfr Tabell 3.1) på grund av utspädning med
ovidkommande vatten. Provtagningen av inkommande halter påverkades tidigare av att
dekantat från förtjockare och externslamlager blandas in i inkommande pumpgrop där
provtagningen sker. Under 2013 gjordes en justering av inkommande provtagningspunkt för
att minska inverkan av rejekt och dekantat från förtjockare och externslamlager. Det kom
dock fortfarande med en del interna flöden i den inkommande provtagningen vilket visades
vid den periodiska besiktningen som genomfördes 2014-09-17 och ytterligare justeringar
skedde. Åtgärderna verkar ha givit effekt eftersom de uppmätta inkommande halterna och
mängderna under 2015-2017 varit betydligt lägre än tidigare och mer stabila, se Figur 5.1.
I medel är inkommande mängd BOD 7 mellan 2015-2017 ca 100 kg/d och inkommande
mängd totalfosfor 4,5 kg/d. Inkommande medelbelastning mellan 2015-17 uppgick endast till
ca 1 500 pe samtidigt som antalet anslutna fysiska personer motsvarar 3 300 pe. Förklaringar
till den låga BOD 7 -belastningen kan vara att en relativt stor mängd BOD 7 bryts ned på
ledningsnätet och att en person inte belastar verket med 70 g BOD 7 /d. När skillnaden är stor
mellan uppmätt BOD 7 -belastning och antalet fysiskt anslutna personer kan det vara en bättre
uppskattning att mäta belastningen med avseende på en annan förorening, t.ex. N-tot. Den
genomsnittliga belastningen på Brattesta ARV med avseende på N-tot (14 g/pe,d) är ca 2 500
pe, vilket bättre motsvarar antalet anslutna personer till reningsverket.
Tabell 5.1

Flöden samt halter och mängder föroreningsämnen inkommande till
Brattesta ARV*

År

Flöde
3
(m /d)

2015
2016
2017
2015-2017

905
706
774
795

BOD 7
(mg/l)
(kg/d)
89
173
133
128

81
122
103
102

COD
(mg/l)
(kg/d)
304
428
329
349

275
302
255
277

P-tot
(mg/l)
(kg/d)
4,9
6,3
5,9
5,6

4,4
4,4
4,5
4,5

N-tot
(mg/l)
(kg/d)
38
53
44
44

34
37
34
35

*Värden är sammanställda och beräknade med hjälp av uppgifter från certifierat
laboratorium
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Brattesta ARV är idag dimensionerat för 455 kg BOD 7 /d (6 500 pe). I Figur 5.1 redovisas
utgående mängd av BOD 7 sedan 2009. Sedan 2013 har samtliga provtagningar givit mycket
låga och stabila inkommande BOD 7 -mängder. I figuren har även fem provtagningstillfällen
tagits bort, förutom de som nämns i avsnitt 3, på grund av så avvikande inkommande halter
att de inte kan anses vara rimliga. Det gäller följande datum och halter:
•
•
•
•
•

2011-05-21: 1 100 mg BOD 7 /l
2012-02-07: 1 700 mg BOD 7 /l
2012-07-10: 1 500 mg BOD 7 /l
2014-11-11: med anledning av hög COD halt, 2 200 mg COD/l
2015-07-07: med anledning av hög COD halt, 3 700 mg COD/l

Inkommande mängder har, åtminstone före 2014, påverkats starkt av dekantat från
externslamlager och förtjockare vilket ökar halterna kraftigt. Sannolikt påverkar de även
övriga inkommande prover även om halterna inte blir så kraftigt förhöjda att dessa kan bortses
från.

Figur 5.1

Mängd BOD 7 in till Brattesta ARV mellan 2009 och 2015

I medel sedan 2015 har Brattesta ARV haft en BOD 7 -belastning på ca 1 400 pe, se Figur 5.2.
Den genomsnittliga belastningen har sedan 2015 varit stabil men har tidigare legat runt 3 500
pe. Med tanke på att antalet anslutna är 3 300 personer är BOD 7 -belastningen sedan 2013
extremt låg. Minskningen kan som nämndes ovan förklaras med att provtagningspunkten
ändrats. I figuren är det dock tydligt att även om provpunkten flyttades under 2013,
påverkades den fortfarande av rejekt och dekantat till åtminstone 2014. Detta är tydligt då
skillnaden mellan BOD 7 -belastning och övriga föroreningars belastning är mycket stor. Det är
då belastningen som uppmätts sedan 2015 som bäst representerar belastningen utan interna
flöden.
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Antalet pe av samtliga föroreningsämnen i inkommande vatten som
årsmedelvärden (trendlinje av medelbelastning)

Genomsnittliga inkommande halter och flöden per månad till Brattesta ARV 2015-2017
redovisas nedan i Tabell 5.2. Den maximala genomsnittliga månadsbelastningen avseende på
BOD 7 sker i juli månad då belastningen uppgår till 2 300 pe. Med avseende på N-tot är den
maximala genomsnittliga månadsbelastningen 3 100 pe under augusti. Under juli månad är de
inkommande halterna till reningsverket något förhöjda jämfört med övriga månader. Förutom
något förhöjd belastning under juli - september är belastningen på reningsverket relativt jämn
över hela året.
Tabell 5.2

Inkommande halt och flöde per månad mellan 2015-2017

Månad

Flöde
3
(m /d)

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

729
1015
1082
709
668
617
605
665
774
909
824
1335

BOD 7
(mg/l)
(kg/d)
145
75
67
177
102
110
269
157
176
120
56
78

106
76
73
126
68
68
163
104
136
109
46
104

COD
(mg/l)
(kg/d)
405
260
247
450
315
307
701
407
407
268
200
262
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319
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189
424
271
315
244
165
349

P-tot
(mg/l)
(kg/d)
5,3
3,5
3,3
6,7
6,2
6,3
7,3
9,1
7,9
4,3
4,0
4,1

3,8
3,5
3,6
4,8
4,1
3,9
4,4
6,0
6,1
3,9
3,3
5,4

N-tot
(mg/l)
(kg/d)
39
33
28
50
47
47
57
65
55
43
40
31

28
34
31
35
31
29
34
43
43
39
33
41
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I Tabell 5.3 nedan är den dimensionerade belastningen (6 500 pe) och den framtida
medelbelastningen (medel 15-17 + 2 365 pe) för respektive förorening uträknad. Mängden
föroreningar per pe grundar sig på ett genomsnittligt hushållsvatten, se Tabell 3.1.
Tabell 5.3

Dimensionerad belastning för Brattesta ARV

Medel (15-17+2 365 pe)
Max (6 500 pe)

BOD 7
kg/d
264
455

COD
kg/d
607
910
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6 Reningsresultat idag och i framtiden
Reningsresultaten på Brattesta ARV är idag mycket goda, se Tabell 6.1 och Figur 6.2. Sedan
2010 har man endast överskridit tillståndet för BOD 7 vid ett tillfälle vilket sannolikt berodde
på slamutspolning. Detta beror mycket på den överkapacitet som finns på verket. Eftersom
verket idag inte har någon aktiv kväverening och inkommande halter är höga är även
utgående kvävehalter relativt höga. För både BOD 7 och COD ligger flertalet mätningar under
detektionsgränsen på 3 mg/l respektive 30 mg/l (20 mg/l sedan januari 2017) vilket innebär att
de faktiska utgående halterna till recipient är än lägre än de medelvärden som presenteras i
tabellen.

Figur 6.1

Utgående BOD 7 -halt 2009-2017

Figur 6.2

Utgående P-tot 2009-2017 (2012-2015 var rapporteringsgräns på lab 0,1 mg/l)
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Inkommande flöden avviker något från utgående flöden eftersom de redovisade flödena gäller
för provtagningsdygnen och det tas dubbelt så många prover på det utgående vattnet. Flöde i
framtiden är beräknat som dagens dygnsflöde som medel 2015-2017 plus 2 365 pe som antas
producera 200 liter spillvatten per pe och dag. De medelflöden som presenteras i avsnittet är
från provtagningsdygn och skiljer sig därför från flöden i föregående avsnitt.
I framtiden antas de utgående halterna öka något, detta för att inkommande halter blir högre, i
och med att nyanlagda ledningar är tätare än befintliga, och för att de reningssteg som inte
byggs om kommer att bli högre belastade i framtiden. De framtida utgående halterna kommer
att hamna i intervallen som presenteras i Tabell 6.1.
Tabell 6.1

Utgående flöde och halt per år under perioden 2015-2017 och i framtiden*
BOD 7

COD

P-tot

N-tot

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

2015
2016
2017

3,5
4,4
6,6

31
33
26**

0,09
0,06
0,06

23
31
25

Medel 15-17

4,8

30

0,07

26

5-10

35-70

0,15-0,30

39-46

Framtid

*Värden är sammanställda och beräknade med hjälp av uppgifter från certifierat laboratorium
**Rapporteringsgräns på laboratoriet sänkt från 30 till 20 mg/l sedan januari 2017

I Tabell 6.2 redovisas utgående flöden och mängder mellan 2015 och 2017 och i framtiden.
Redovisade flöden är medelvärden av uppmätta flöden vid provtagning. Utgående mängder
idag av BOD 7 och COD är sannolikt något överskattade då utgående halter för dessa ämnen
ofta ligger under detektionsgränsen. De beräknade utgående mängderna blir då högre än vad
de faktiskt är till recipient.
Framtida utgående mängder är beräknade från framtida utgående halter och framtida
medelflöde. Mängden av samtliga föroreningsämnen kommer att öka på grund av att
inkommande belastning ökar.
Tabell 6.2

Utgående flöde och mängd per år under perioden 2015-2017 och i framtiden*
Flöde

BOD 7

COD

P-tot

N-tot

3

(m /d)

(kg/d)

(kg/d)

(kg/d)

(kg/d)

2015
2016
2017

811
731
733

2,9
3,2
4,8

25
24
19**

0,07
0,05
0,04

19
22
18

Medel 15-17

758

3,6

23

0,05

20

1 230

6,2-12,3

43-86

0,19-0,37

48

1 400

7,0-14

49-98

0,21-0,42

64

Medel (1517+2 365 pe)
Max (6 500 pe)

*Värden är sammanställda och beräknade med hjälp av uppgifter från certifierat laboratorium
**Rapporteringsgräns på laboratoriet sänkt från 30 till 20 mg/l
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Utgående flöden och reduktionsgrader vid Brattesta ARV redovisas i Tabell 6.3.
Reduktionsgraderna är mycket höga för samtliga föroreningsämnen. Reduktionen i framtiden
har beräknats från framtida inkommande och utgående halter. Efter ombyggnad kan det under
en period uppnås en relativt bra kvävereduktion men den kommer att försämras allteftersom
belastningen ökar. Vid full anslutning kan inte en bättre kväverening än (20 - ) 30 % utlovas.
Kvävet påverkar sannolikt inte den direkta recipienten negativt i någon större utsträckning
eftersom fosfor är begränsande i sjön. Istället är det kvävetransporten till havet som blir
viktig. Förutom den reduktion som sker på verket kan uppskattningsvis då ytterligare minst ca
50 % av de utgående halterna reduceras innan kvävet når havet. Totalt resulterar det i en
reduktion på omkring 65 % innan havet nås.
Tabell 6.3

Flöde och reduktion per år under perioden 2015-2017 och i framtiden*
Flöde

BOD 7

COD

P-tot

N-tot

3

(m /d)

(%)

(%)

(%)

(%)

2015
2016
2017

905
706
774

95
96
96

89
90
90

98
99
99

39
41
41

Medel 15-17

795

94

90

99

40

1 230

95-98

86-93

96-98

30

1 400

97-98

89-95

97-98

30

Medel (1517+2 365pe)
Max (6 500 pe)

*Värden är sammanställda och beräknade med hjälp av uppgifter från certifierat laboratorium

Tyvärr ökar även de utgående fosformängderna kraftigt i framtiden. Detta beror på att mycket
låga fosforhalter har åstadkommits de senaste åren (vilket inte kan utlovas för den framtida
situationen) samtidigt som den inkommande belastningen antas öka kraftigt. Ökningen av
fosforutsläppet kan i praktiken bli väsentligt mindre om belastningsökningen inte uppgår till
prognosticeringen som har tagits fram i dagsläge
I Tabell 6.4 redovisas totala utgående mängder per år i genomsnitt mellan 2015-2017 och i
framtiden. De framtida utgående mängderna beräknas med det medelvärdet av de antagna
utgående halterna i framtiden i Tabell 6.1.
Tabell 6.4
Period

Sammanlagda utgående mängder per år
Flöde
3

m

Medel 2015-2017
276 000
Medel 15-17 + 2 365 pe 450 000

BOD 7

COD

P-tot

N-tot

kg

kg

kg

Kg

1 330
3 380

8 080
22 500

20
113

7 110
17 400

Utsläppsmängderna för BOD 7 , fosfor och kväve beräknas öka i framtiden på grund av det
ökade flödet den tillkommande belastningen bidrar med. Observera att alla redovisade
framräknade utgående halter och mängder är baserade på grova antaganden. I praktiken kan
förmodligen något lägre halter uppnås under stabila driftförhållanden samtidigt som halterna
kan bli högre vid driftstörningar. I medel är det därmed sannolikt att de presenterade
utsläppshalterna och mängderna uppnås.
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7 Beskrivning av reningsverket
Detta kapitel ger en kort beskrivning av reningsverket.

7.1 Dagens verk
Brattesta är idag dimensionerat för att ta emot en belastning motsvarande 6 500 pe.
Tabell 7.1

Dimensioneringsdata för Brattesta ARV

Dimensionering

Storlek

Kommentar

Anslutning

6 500 pe

Enligt gällande tillstånd

Belastning

455 kg BOD 7 /d

Enligt gällande tillstånd

3

Flöde (Q-dim)

108 m /h

Enligt gällande tillstånd

Flöde (Q-dim)

3

Enligt gällande tillstånd

2 600 m /d

7.1.1 Processchema och anläggningsdata
Nedan följer en punktlista över reningsverkets centrala funktioner idag. Ett processchema
över dagens avloppsreningsverk redovisas i Figur 7.1. Reningsverket består av:
Vattenbehandling:
• Pumpstation
• Galler, 3 mm
• Sandfång
• Aktivslam inkl. kontaktstabilisering
• Mellansedimentering
• Kemikaliedosering
• Flockningsbassänger
• Slutsedimentering
Slambehandling:
• Galler, 3 mm
• Externslamlager
• Gravimetrisk förtjockare, dekantat går till inkommande pumpstation
• Centrifug, rejekt går till inkommande pumpstation
Provtagning
Inkommande avloppsvatten, prov tas innan gallret
Utgående avloppsvatten, prov tas i utloppsränna

•
•

Flödesmätning
• Flödesmätning sker i utloppsrännan
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Processchema för Brattesta reningsverk idag
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7.2 Framtida verk
Brattesta kommer även i framtiden att vara dimensionerat för att ta emot en belastning
motsvarande 6 500 pe. Däremot kommer Q-dim att sänkas till 80 m3/h för att bättre motsvara
det verkliga flödet till verket.
Tabell 7.2

Dimensioneringsdata för Brattesta ARV

Dimensionering

Storlek

Kommentar

Anslutning

6 500 pe

Enligt gällande tillstånd

Belastning

455 kg BOD 7 /d

Enligt gällande tillstånd

Flöde (Q-dim)
Flöde (Q-dim)

3

80 m /h

Enligt gällande tillstånd
3

1 920 m /d

Enligt gällande tillstånd

7.2.1 Processchema och anläggningsdata
I korthet kommer det framtida avloppsreningsverket bestå av:
Vattenbehandling:
• Pumpstation
• Galler, 3 mm
• Sandfång
• Aktivslam, 3 zoner
o AS-1, omrörd/luftad
o AS-2, omrörd/luftad
o AS-3 , luftad
• Kontaktstabilisering
o AS-4, luftad
o AS-5, omrörd/luftad
• Mellansedimentering
• Kemikaliedosering
• Flockningsbassänger
• Slutsedimentering
Slambehandling:
• Galler, 3 mm
• Externslammottagare
• Externslamlager
• Gravimetrisk förtjockare
• Slamlager
• Slamskruvpress/alternativt centrifug
Provtagning
• Inkommande avloppsvatten, prov tas innan gallret
• Biologisk rening, prov tas innan flockning
• Utgående avloppsvatten, prov tas i utloppsränna
• Bräddat avloppsvatten, prov tas efter gallren
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Flödesmätning
• Inkommande avloppsvatten, eventuell flödesmätning på inkommande avloppsvatten
utreds under projekteringen
• Kemikaliedosering
• Ammoniumrecirkulation
• Returslam
• Förtjockat slam
• Utgående avloppsvatten, flödesmätning i utloppsränna
• Bräddat avloppsvatten
Luftflödesmätning
Eventuell luftflödesmätning till aktivslamvolymerna,
externslamlagret utreds under projekteringen

kontaktstabiliseringen

och

Susp/TS-mätning
• Susphalt inkommande efter galler *
• Susphalt aktivslam
• Susphalt efter mellansedimentering *
• Susphalt utgående *
• TS överskottsslam från mellansedimentering *
• TS förtjockat slam
*

Installation av dessa instrument diskuteras i samband med projekteringen

Övriga instrument
• Syrehalt AS-3
• Syrehalt konstaktstabilisering
• Syrehalt externslamlager
• Nivågivare externslamlager
• Nivågivare slamlager
• Slamnivågivare förtjockare
Ett processchema över det framtida verket redovisas i Figur 7.2 och anläggningsdata i Tabell
7.3. I Figur 7.3 redovisas en översikt över volymerna på det framtida verket. Det framtida
verket beskrivs i mer detalj i kapitel 7.2.1 till och med 7.2.5.
Observera att mindre ändringar kan genomföras i projekteringsfasen.
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Figur 7.2
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Processchema för Brattesta avloppsreningsverk i framtiden
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Figur 7.3
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Översiktsbild över reningsverket i framtiden
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Anläggningsdata för framtida verk

Anläggningsdel

Uppgift

Inloppspumpar
Galler

Värde

enhet

antal inloppspumpar:
kapacitet totalt:
antal:
spaltvidd:
kapacitet:

2
1
580
1
3
600

st
3
m /h
st
mm
3
m /h

bassänger:
volym:
yta:
antal zoner:
volym (totalt):
yta:
djup:
antal zoner:
volym (totalt):
yta:
djup:
antal:
kapacitet:
antal bassänger:
volym (totalt):
yta (totalt):
djup:
dosering:
densitet:
vikt-% Al/Fe
kapacitet:
antal:
volym (totalt):
yta:
djup:
antal bassänger:
volym (totalt):
yta (totalt):
djup:
antal:
volym (totalt):
yta:
djup:
antal:
volym (totalt):
yta:
djup:
volym (totalt):
yta:
djup:
dosering:
kapacitet:
antal:
kapacitet:
antal:
kapacitet:

1
58
14,3
3
300
85
3,8
2
230
60
3,8
3
500
1
485
129
3,8
1,37
9
2x15
1
35 x 2
23
ca 3
1
473
140
3,4
1
90
25
3,7
1
90
25
3,7
90
25
3,7
0,2-1,1
1
15
1
>2

st
3
m
2
m
st
3
m
2
m
m
st
3
m
2
m
m
st
3
Nm /h
st
3
m
2
m
m
3
g/m
3
ton/m
%
l/h
st
3
m
2
m
m
st
3
m
2
m
m
st
3
m
2
m
m
st
3
m
2
m
m
3
m
2
m
m
ml/l
3
m /h
st
3
m /h
st
3
m /h

Sandfång

Aktivslam

Kontaktstabilisering

Blåsmaskiner
Mellansedimentering

Kemikaliedosering

Flockning

Slutsedimentering

Externslamlager

Förtjockare

Slamlager

Polymerdosering
Centrifug (befintligt)
Alternativt
Slamskruvpress
1

Övrigt

•

Luftat sandfång

•

Två omrörda,
en luftad.
Möjlighet för att
lufta samtliga.
En luftad och en
omrörd/luftad
zon

•

•
•

Flödesstyrd
dosering
Ekoflock 90

•

Gravimetrisk

Inloppspumpstationen har byggts om, exakt kapacitet bör verifieras
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7.2.2 Inloppsdel
En ny inloppspumpstation byggdes under 2015. De gamla snäckpumparna står som reserv till
den nya pumpstationen. Till denna pumpstation leds dekantat och rejekt från slamhanteringen.
Dagens provtagningspunkt för inkommande vatten placeras så att provtagningen blir fri från
rejekt och dekantat. Provtagaren ska även bytas ut mot en flödesstyrd. Ett nytt galler för
grovrening och en ny renstvätt sattes in under 2017. Befintligt sandfång och sandtvätt
kommer att behållas eftersom dessa idag har en god funktion och kapacitet. Rens- och
sandtvättvattnet leds, om det inte är för tunt, om från att gå vidare i processen till att gå direkt
till externslamlagret. Genom att leda rens- och sandtvättvattnet direkt till slambehandlingen
kan upp till uppskattningsvis 10 % av belastningen ledas bort från processen vilket ger
ytterligare utrymme för den biologiska reningen.
Rensgallret tar bort grövre föroreningar från det inkommande vattnet. Renset tvättas och
pressas i renstvättpressen och samlas upp i en soptunna. Idag ligger bräddpunkten i
inloppspumpstationen innan gallren. För att bräddat vatten ska kunna grovrenas anläggs en ny
bräddvattenledning efter gallret och dagens bräddpunkt sätts igen. Bräddledningen ska också
förses med flödesmätning. När bräddpunkten flyttas förhindrar det att vatten pressas in på
verket vid högt vattenstånd i Stora Le. Det rensade avloppsvattnet går vidare till det luftade
sandfånget. Där avskiljs sand genom att lättare partiklar hålls suspenderade och den tyngre
sanden sedimenterar. Idag produceras ca 1,5 liter sand per dag. Sanden tvättas i en sandtvätt
och transporteras bort tillsammans med det avvattnade slammet.

7.2.3 Aktivslam
Totalt kommer det att finnas fem zoner för den biologiska reningen, alla inom de båda
bassängerma för aktivslam och kontaktluftning som finns idag. Dagens aktivslambassäng
delas in i tre delvolymer, kontaktstabiliseringen behålls i sin nuvarande form. Zonerna delas
in enligt följande:
AS-1: Aktivslam, fördenitrifikation/stimulerar Bio-P(/BOD 7 -nedbrytning), omrörd(/luftad)
AS-2: Aktivslam, denitrifikation(/BOD 7 -nedbrytning), omrörd(/luftad)
AS-3: Aktivslam, BOD 7 -nedbrytning, luftad
AS-4: Kontaktstabilisering, aktivslam, nitrifikation, luftad
AS-5: Kontaktstabilisering, aktivslam, denitrifikation(/nitrifikation), omrörd(/luftad)
Zonerna AS-1 och AS-2 i den befintliga aktivslambassängen förses med omrörare. Dagens
finblåsiga luftarssystem kan eventuellt behållas (membranens skick undersöks under
projekteringen). Tre blåsmaskiner med en kapacitet på vardera 500 Nm3/h installeras.
Inkommande avloppsvatten till den biologiska reningen leds till zon AS-1 (eller till zon AS5). I denna anaeroba/anoxiska zon främjas biologisk fosforrening och slammets
sedimenteringsegenskaper förbättras samtidigt som fördenitrifikation sker. Fördenitrifikation
kan hämma stimuleringen av biologisk fosforrening något. Nitratrikt vatten recirkuleras
genom kontaktstabiliseringen, där det nitrifieras, tillbaka till zon AS-1. I zon AS-1 kommer
nitraten att fördenitrifieras. Fördenitrifikationen utnyttjar kolkällan i det inkommande vattnet
för denitrifikation och således behöver ingen extern kolkälla tillsättas. Nitraten till
denitrifikationen produceras i kontaktstabiliseringsbassängen (upp till en viss belastning).
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I den efterföljande zonen, AS-2, kommer fortsatt denitrifikation att ske om zonen inte luftas.
Vid höga belastningar på reningsverket är det möjligt att lufta zonen för utökad BOD-rening.
Efter zon AS-2 leds vattnet till zon AS-3 som alltid är luftad och används för nedbrytning av
BOD. Efter zon AS-3 kommer ett flöde att recirkuleras genom kontaktstabiliseringens två
zoner, AS-4 och AS-5, för kväverening och ett annat fortsätta mot mellansedimenteringen.
Ammoniumrecirkulationen pumpas med en maximal kapacitet på 160 m3/h (2 x 80 m3/h).
Fördelningen av flödet ska vara inställbar och styrs på det inkommande flödet.
Kontaktstabiliseringen delas upp i två zoner: AS-4, som är luftad för nitrifikation och AS-5
omrörd för denitrifikation (om inkommande flöde leds dit). Om större nitrifikationskapacitet
krävs är det möjligt att även lufta AS-5. Efter denitrifikation och BOD 7 -nedbrytning i den
föregående luftade zonen kommer BOD 7 -belastningen på zon AS-4 att vara tillräckligt låg för
nitrifikation (upp till en viss belastning). Kontaktstabiliseringsbassängen får returslam från
mellansedimenteringen. I den efterföljande omrörda zonen, AS-5, finns möjlighet för
denitrifikation om inkommande vatten direkt leds till denna zon för att utöka möjligheterna
för fördenitrifikation med inkommande BOD som kolkälla.
Den aeroba slamåldern bör inte understiga 10 dagar för att nitrifikationen i
kontaktstabiliseringens 4. N-zon ska upprätthållas. Dagens belastning med avseende på BOD 7
om 1 500 pe är osäker. Det är sannolikt att denna belastning är påverkad av nedbrytande
aktivitet i ledningsnätet. Därför räknas slamåldern även ut för belastningen med avseende på
N-tot, 2 500 pe. Med följande förutsättningar, en slamhalt i aktivslambassängerna om 3 kg
SS/m3, 6 kg SS/m3 i kontaktstabiliseringen (hela volymen) och en slamproduktion om 0,751,00 kg SS/kg BOD 7 hamnar den aeroba slamåldern vid dagens belastning mellan 10 och 21
dagar. Vid en framtida genomsnittlig belastning, dagens belastning adderat med 1 000 pe, blir
intervallet med i övrigt samma förutsättningar 7-13 dagar. Vid denna slamålder skulle
sannolikt nitrifikation ske i kontaktstabiliseringen under större delen av året då vattnets
temperatur inte är för låg. Vid den dimensionerade belastningen om 6 500 pe är slamåldern ca
4-5 dagar vilket innebär att kvävereningen inte längre upprätthålls då nitrifikationen har gått
förlorad. Kvävereningen bör kunna upprätthållas under större delen av året till dess att BODbelastningen på reningsverket uppgår till ca 3 000 pe.
För att behålla kvävereningen efter det att belastningen på reningsverket har överstigit 3 000
pe kan kontaktstabiliseringen (eller en annan delvolym) fyllas med suspenderade bärare.
Kontaktstabiliseringen blir då en hybrid mellan aktivslam och MBBR vilket har en större
kapacitet. Denna åtgärd planeras dock ej genomföras i detta projekt då kväverening inte är
prioriterad.
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7.2.4 Fällning, flockning och sedimentering
Utgående avloppsvatten från den biologiska reningen leds till mellansedimenteringen där
slammet sedimenteras. Returslam pumpas kontinuerligt till kontaktstabiliseringsbassängen i
den biologiska reningen. Pumparna för retur- och överskottsslam från mellansedimenteringen
ska bytas ut mot två nya elektriska pumpar och ha en sammanlagd kapacitet på 160 m3/h.
Pumparna i slutsedimenteringen byts eventuellt ut mot två nya pumpar med en kapacitet på 10
m3/h vardera. Nuvarande pumpars skick undersöks under projekteringen men bör
kapacitetsmässigt bytas ut eftersom de nuvarande har en kapacitet på 36 m3/h vardera.
Överskottsslam ska kunna tas ut på tid från både mellan- och slutsedimenteringen (för
mellansedimenteringen regleras uttagen överskottsslammängd även av slamhalten). Idag tas
överskottsslam ut hela tiden och reglering av överskottsslamuttaget kan endast göras med en
handventil. Kontinuerligt uttag ökar risken för överbelastning av slambehandlingen.
Belastningen på mellansedimenteringen vid framtida medelflöde är 0,4 m/h medan
maxbelastningen vid 2 Q-dim blir 1,3 m/h. Maxbelastningen för slutsedimenteringen är 1,1
m/h. Detta är relativt låga belastningar. Slamytbelastningen på mellansedimenteringen vid
maxflöde i framtiden blir 381 l/m2*h, vilket är en relativt hög maxbelastning. Beräkningen av
slamytbelastning har gjorts med en slamhalt i aktivslam på 3,0 kg SS/m3 och ett antagande om
ett slamvolymindex på 100 ml/g. Att maxbelastningen på mellansedimenteringsbassängen är
hög innebär inte något problem då den efterföljs av flockning och slutsedimentering. Om
verket drivs med en Bio-P-zon får slammet förmodligen bättre sedimenteringsegenskaper. Det
innebär att man kanske kan köra med slamhalter i aktivslam på 3,5-4,0 kg SS/m3 vilket är
gynnsamt för nitrifikationen i kontaktstabiliseringen.
Fällningskemikalie doseras till flockningen efter mellansedimenteringen. Det finns två
flockningsvolymer
som
är
dimensionerade
enligt
det
gamla
Q-dim.
Fällningskemikaliedoseringen ska styras på inkommande flöde (med tak) och doseras till den
första flockningen. Två nya doseringspumpar installeras med en kapacitet på vardera 15 l/h. I
och med det nya styrsystemet kommer kontrollen och övervakningen av
fällningskemikaliedoseringen att förbättras. Det ska även installeras två nya omrörare; en
snabb till den första flockningsvolymen och en långsam till den andra.
Den befintliga kemikalietanken tas bort från sin nuvarande plats ovanför
mellansedimenteringen. En ny invallad kemikalietank kommer att stå i den nya tillbyggnaden.
pH-givaren som idag sitter på utgående vatten flyttas till flockningen.

7.2.5 Utloppsledning
Idag finns två utloppsledningar från Brattesta ARV, en äldre som leder ut vattnet 30 meter ut
från strandkanten på 17 meters djup samt en anlagd i mitten på 1990-talet som leder vattnet
15 meter ut på 8 meters djup. Med anledning av att den äldre ledningen kalkade igen lades det
en ny ledning.
Den befintliga utloppsledningen kommer förlängas till att leda vattnet ca 30 meter ut från
stranden och på 17 meters djup. Utloppsledningen kommer att förses med en diffusor för att
bättre sprida ut det renade avloppsvattnet.
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7.2.6 Slambehandling
Alla befintliga slampumpar byts ut mot nya. Överskottsslam som tas ut från mellan- och
slutsedimenteringen pumpas till externslamlagret som förses med ett finblåsigt luftarsystem.
Externslam och överskottsslam luftas ihop för att förbehandla externslammet. Från
externslamlagret pumpas slammet över till en förtjockare med en frekvensstyrd pump som har
en kapacitet på 10 m3/h. Förtjockaren utrustas med slamlod för att säkerställa en god klarfas
och undvika överbelastning. Om förtjockaren överbelastas kommer slam att gå tillbaka till
inkommande vatten med resultatet att slam cirkuleras internt vilket till viss del sker idag. Det
rejektvatten som leds tillbaka till processen ska vara så suspfritt som möjligt. Med hjälp av
slamloden kan även tömningen styras så att det alltid finns ett slamtäcke och en klarfas kvar i
förtjockaren. Belastningen på förtjockaren kommer maximalt, vid en belastning 6 500 pe,
vara ca 20 kg TS/m2,d beroende på mängden externslam som tas emot, vilket är en rimlig
belastning. Vid denna belastning produceras 17 m3 slam per dag om förtjockaren ökar
slammets TS-halt från 1 % till 3 %.
Mellan förtjockaren och slamavvattnaren installeras ett omrört slamlager. Detta ökar
möjligheterna att styra förtjockaren på slamnivån och ger en mer jämn drift av avvattningen.
Slamlagret fylls på 4 dagar vid den dimensionerade belastningen. En pump från förtjockaren
installeras för att pumpa till slamlagret med en kapacitet på 2,5 m3/h. Den befintliga
slamavvattnaren, med en kapacitet om 15 m3/h, ersätts av en slamskruvpress som ska klara
åtminstone 2 m3/h vid 3 % TS. Fördelen med en slamskruvpress är att det kan gå i automatik
hela dygnet och kräver inte samma sorts sammanhängande drifttid som en centrifug. Detta gör
att slamlagret kan begränsas i storlek och framförallt att rejektvattenflödet blir mer jämnt.
Externslam tas idag in genom ett befintligt separat galler till ett externslamlager. För att
undvika att stenar kommer in till slambehandlingen med externslammet kommer en
externslammottagare med stenfälla att sättas in. För att få en förbehandling på externslammet
kommer externslamlagret att luftas. Då kan en del utav de lösta ämnen som annars går in på
verket via dekantatet brytas ner vilket minskar belastningen på den biologiska reningen.
Avvattnat slam förvaras inomhus i containrar bakom en skjutdörr innan det transporteras till
Heljestorp. Slammet används för täckning av deponier.
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7.2.7 Övrigt

Byggnadsåtgärder
En ny tillbyggnad föreslås som en förlängning av den befintliga byggnaden åt väster om
reningsverket med plats för ett nytt system för spolvatten. Spolvattnet används till renstvätt,
sandtvätt och centrifug. I den nya byggnaden ska det även finnas plats för förråd, garage för
två bilar och den nya invallade kemikalietanken.
Den befintliga kalksilon vid slambehandlingen bör rivas tillsammans med tillhörande
utrustning. Den befintliga kalksilon vid flockningen behålls och används som pelletslager.
Taket på reningsverket läggs om med ny takpapp och förses med säkerhetsutrustning så att
säkert arbete på taket kan utföras.
För att få plats med tre blåsmaskiner föreslås väggen i pannrummet flyttas så det blir mindre
och blåsmaskinrummet större.
Slamcontainergaragets väggar tilläggsisoleras samt förses med en ny isolerad yttre port.

VVS-installationer
Ny större flispanna, 45-50 kW, för värme då den gamla, 30 kW, är för liten samt står ofta
stilla.
För tappvatten byts det befintliga ledningssystemet ut mot nytt då livslängden är begränsad.
Nödduschar och ögonduschar förses med varmvatten och en ny varmvattenberedare om 500 l
installeras.
Dagvatten från det nya garaget ansluts till befintligt system. Spillvatten från brunnar/rännor i
garage leds till ny oljeavskiljare.
Det befintliga ventilationsaggregatet ersätts med ett nytt utomhusaggregat som placeras på
yttertaket alternativt i ett eget rum på den nya byggnaden.

Elinstallationer
Befintlig allmän-el bibehålls men befintliga apparatskåp och grupper för aparater och styrning
rivs och ersätts med nytt.

Observera
Observera att verket inte är projekterat ännu och att därför de slutgiltiga lösningarna kan
komma att avvika något från de lösningar/åtgärder som presenterats i denna tekniska
beskrivning. I stora drag kommer beskrivningen ovan dock att gälla.
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Bilaga 2
Gällande tillstånd och kontrollprogram
för
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Bilaga 3
Ritningar över Brattesta ARV
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Bilaga 4
Tidsplan för
Brattesta ARV
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Tidsplan för om- och utbyggnad av Brattesta ARV, 2018 – 2021
2019

2020

2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2018

Detaljprojektering
Upphandling,
utvärdering, tilldelning
Genomförande
ombyggnation
Intrimning
Tillstånd lämnas
Tillstånd erhålls
Provisoriska villkor
Slutgiltiga villkor
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