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Förord
Enskilda avlopp i skärgårdsmiljö kan påverka närliggande kust- och grund-
vatten, och dessutom ge upphov till långa transporter för behandling av avlopps-
slam.  Intresset för lokala möjligheter att behandla och omhänderta avlopps-
vatten tillsammans med komposterbart material från enskilda hushåll har de
senaste åren ökat. Förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dessa frak-
tioner från hushåll i skärgårdsbebyggelse skiljer sig dock mycket åt mellan olika
platser, bland annat beroende på omr ådets geografiska utformning, de befintliga
avloppslösningarna, transportavst ånd och möjlighet till spridning av det behand-
lade materialet på åkermark. I föreliggande studie har miljö- och resursmässiga
konsekvenser av förändrad hantering av avlopp och organiskt köksavfall under-
sökts för ett skärgårdsområde där spridningsareal för behandlat avlopp och orga-
niskt köksavfall finns.

Projektet, som påbörjades i maj 1999 och avslutades i november 1999, finan-
sierades av VA-FORSK och Norrtälje kommun gemensamt.

Kontaktperson vid Norrtälje kommun har varit Lennart Persson, miljö- och
hälsoskyddskontoret, som förutom faktaunderlag även bidragit med synpunkter
kring arbetets utformning. Ansvarig projektledare har varit forskningsledare
Ola Palm, JTI.

Studien har utförts av Linda Malmén som ett examensarbete, i enlighet med
Sveriges lantbruksuniversitets fordringar för agronomexamen. Examinator har
varit universitetslektor Håkan Jönsson vid institutionen för lantbruksteknik, SLU.
Handledare har varit forskningsledare Ola Palm och bitr. forskningsledare
Christopher Gruvberger, JTI.

Ett stort tack riktas till alla som på olika sätt medverkat i projektet.

Ultuna, Uppsala i december 1999

Björn Sundell
Chef för Jordbrukstekniska institutet
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Sammanfattning
I rapporten studeras tre system för att omhänderta och behandla hushållens avlopp
och organiska köksavfall på ön Vätö i Norrtälje kommun. På ön finns, med undan-
tag för ett mindre reningsverk, enbart enskilda avloppslösningar. Centralt på ön
ligger Hargs by som är öns största by. Där brister många av avloppsanläggningarna
i funktionen, exempelvis vad gäller reduktionen av kväve, fosfor och BOD i utgå-
ende vatten. Även på resten av Vätö antas många avloppsanläggningar brista i
funktionen, och bland annat ge upphov till eutrofiering i kustvattnen kring ön.
Under våren 1999 beviljades Norrtälje kommun bidrag från det lokala investerings-
programmet (LIP) bland annat för att anlägga en våtkomposteringsanläggning vid
Hargs by på Vätö. I våtkomposteringsanläggningen kan hushållens svartvatten och
organiska köksavfall behandlas och hygieniseras, för att sedan spridas som gödsel-
medel på närliggande åkermark.

De tre system som studerades och jämfördes med varandra ur olika aspekter var:

• System 1: det nuvarande systemet för omhändertagande och behandling av
hushållens avlopp och organiska köksavfall.

• System 2: våtkompostering av svartvatten och organiskt köksavfall fr ån hus-
håll i Hargs by. För resterande hushåll på Vätö behandlas dessa fraktioner
som i system 1.

• System 3: våtkompostering av svartvatten och organiskt köksavfall fr ån samt-
liga hushåll på Vätö.

De aspekter som studerades var:

• utsläpp av kväve, fosfor och BOD till vatten (eutrofiering)

• försörjning av åkermarken med kväve, fosfor och kalium

• tungmetaller till vatten

• tungmetaller till åkermark

• energianvändning

• smittspridning

• ekonomi.

De fem första aspekterna undersöktes med hjälp av det datorbaserade simulerings-
verktyget ORWARE (ORganic WAste REsearch), och de båda återst ående med
utgångspunkt från litteraturstudier.

Av resultaten framkom att en övergång till system 2 kan ha stor lokal betydelse,
men dess inverkan på de studerade aspekterna för hela Vätö är liten eftersom de
boende på Hargs by utgör en sådan liten andel (2 %) av de boende på ön. Följande
slutsatser har dragits om vad en övergång till ett system med våtkompostering på
hela Vätö (system 3) innebär:

• att eutrofieringen minskar

• att en större mängd kväve, fosfor och kalium återförs till åkermark

• att flöden av tungmetaller till vatten och åkermark endast förändras marginellt

• att energianvändningen ökar till ungefär det dubbla

• att systemet är bättre ur smittspridningssynpunkt än det nuvarande.
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Ett genomförande av projektet i Hargs by innebär både minskad miljöpåverkan
och en värdefull chans för de boende i byn att byta ut sitt avloppssystem till sub-
ventionerade kostnader.

Studien visar att det långsiktiga målet bör vara att behandla svartvatten och orga-
niskt köksavfall från hela Vätö i våtkomposteringsanläggningen. Ett sådant
system är också ett viktigt exempel på lokal hantering av hushållens avlopp och
organiska köksavfall i skärgårdsmiljö.

Summary
In this report three systems for handling and treating wastewater and food waste
from households on Vätö is studied. Vätö is an island within the municipality of
Norrtälje. Today the treatment of wastewater almost exclusively consists of three-
compartment septic tanks and infiltration, or collection septic tanks. Harg is the
biggest village on Vätö, and is located in the center of the island. In Harg many
of the constructions for treating wastewater is supposed not to reduce the amount
of nitrogen, phosphorus and BOD in the wastewater sufficiently. The situation is
assumed to be the same in many areas of Vätö. Among other things this causes
eutrophication in the coastal waters around the island.

During the spring of 1999 the municipality of Norrtälje was granted allowance
from the Local Investment Program (LIP) to build a plant for liquid composting
in Harg village. In the plant blackwater and food waste from the households will
be processed and hygienised, and spread as fertilizer onto nearby fields.

The three systems to be studied and compared with each other concerning
different aspects were:

• System 1: today's system for handling and treating wastewater and food waste
from the households.

• System 2: liquid composting of blackwater and food waste from households
in Harg's village. Fractions from households on the rest of Vätö are treated as
in system 1.

• System 3: liquid composting of blackwater and food waste from all the house-
holds on Vätö.

The studied aspects were:

• emissions of nitrogen, phosphorus and BOD to water (eutrophication)

• support of nitrogen, phosphorus and potassium to agricultural land

• heavy metals to water

• heavy metals to agricultural land

• the use of energy

• disease transmission

• economy.

The five first mentioned aspects were studied using the computerbased simulation-
tool ORWARE (ORganic WAste REsearch), and the remaining two were examined
by literature studies.
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The results showed that converting to system 2 can imply a great local difference,
whereas the impact on the studied aspects for Vätö as a whole is small, as the
residents of Harg constitutes such a small part (2 %) of Vätö's inhabitants.

The following conclusions have been drawn concerning the expected conse-
quences of a change from system 1 to system 3;

• reduced eutrophication

• increased recirculation of nitrogen, phosphorus and potassium

• a marginal change of the flow of heavy metals to water and agricultural land

• the use of energy is approximately doubled

•  reduction of disease transmission.

An accomplishment of the project in Harg's village would reduce the environ-
mental impact from the village. It would also be an opportunity for the residents
of the village to change their constructions for treating wastewater to a subsidised
cost.

The study shows that the long-term goal should be to treat blackwater and food
waste from all the households on Vätö in the liquid composting plant. Such a
system is also an important example of local treatment of blackwater and food
waste from households in the archipelago.

Inledning
Knappt 80 % av den vattenburna mänskliga kvävebelastningen på havet i Sverige
kommer från jordbruk och avloppsreningsverk (NV, 1997). Även enskilda avlopp,
industrier och skogsbruk ger upphov till kväve- och fosforutsläpp till havet. Ut-
släpp från enskilda avlopp av kväve, fosfor och organiskt material har lokalt stor
betydelse för den mänskliga näringsbelastningen på havet. Den svenska skär-
gården är mycket populär som rekreationsområde, och kan förutom en fast befolk-
ning ha en stor andel fritidsboende under sommarhalvåret. Detta innebär en risk
för hög näringsbelastning på närliggande kustvatten. Då möjligheter att reducera
dessa utsläpp undersöks, kan bland annat två typer av skärgårdsmiljöer särskiljas,
vilka har vitt skilda förutsättningar vad gäller möjligheten att lokalt omhänderta
avlopp och organiskt avfall.

Å ena sidan finns klippiga skärgårdsöar med liten möjlighet till infiltration, stora
punktbelastningar under sommarhalvåret och avsaknad av lantbruk i närheten.
Å andra sidan finns bördiga skärgårdsområden med goda infiltrationsmöjligheter,
en relativt stor andel året runt boende och med närbeläget lantbruk. Förutom dessa
två typer av miljöer, finns naturligtvis också de som utgör blandningar av dem.

Vätö är en stor skärgårdsö i Norrtälje kommun, som best år både av bördiga och
karga områden. Norrtälje kommun gränsar till Östersjön och har under våren 1999
av regeringen beviljats bidrag från det lokala investeringsprogrammet (LIP) för
olika miljöfrämjande åtgärder. De övergripande målen för åtgärderna är att för-
bättra miljön, hushålla med energi och naturresurser samt att ställa om samhället
till en hållbar utveckling (Norrtälje kommun, 1998).
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En åtgärd som beviljats bidrag är anläggandet av en våtkomposteringsanläggning
vid Hargs by på Vätö. I en våtkomposteringsanläggning kan de boendes svart-
vatten och organiska köksavfall behandlas och hygieniseras. Genom att sprida
restprodukten, dvs. våtkomposten, på närliggande åkermark, skapas ett lokalt
kretslopp av näringsämnen. Spridningsareal finns för våtkomposten, och därmed
en lämplig avsättning för den hygieniserade restprodukten från en våtkomposte-
ringsanläggning.

På Vätö finns ingen anslutning till kommunal avloppsvattenrening, och många av
de enskilda avloppen antas brista i funktionen (Persson, pers. medd.). Det blir allt
vanligare att fritidshus bebos permanent, vilket medför att både belastningen och
kraven på avloppslösningarna ökar. De största mänskliga bidragen till kväve- och
fosfortillförseln till vatten i Norrtälje kommun kommer via avloppsutsläpp från
enskilda avlopp och via läckage från jordbruksmark (Norrtälje kommun, 1994).

Terminologi
I rapporten används följande terminologi generellt.

Svartvatten Urin, fekalier, toalettpapper, spolvatten (wc-avloppsvatten)

BDT-vatten Bad-, disk- och tvättvatten

Latrin Urin, fekalier och toalettpapper

BOD Biokemiskt syrebehov

COD Kemisk syreförbrukning

Patogener Sjukdomsframkallande mikroorganismer

Hygienisering Reduktion av sjukdomsframkallande organismer till en
sådan nivå att någon smittrisk inte föreligger vid en given
restproduktanvändning.

Våtkompostreaktor Behållare där våtkomposteringsprocessen äger rum

Våtkompost Slutprodukten efter våtkompostering

Syfte och mål
Syftet med detta examensarbete är att beskriva och jämföra tre system för behand-
ling av svartvatten och organiskt köksavfall på Vätö. Systemen beskrivs ur miljö-
mässiga och resursmässiga aspekter, närmare bestämt utsläpp av näringsämnen
till vatten, tungmetaller till vatten och åkermark, försörjning av åkermarken med
kväve, fosfor och kalium samt energianvändning. Utifrån litteraturstudier beskrivs
smittspridningsaspekter översiktligt. Ekonomiska aspekter diskuteras endast med
utgångspunkt från litteraturstudier. De tre systemen är;

• System 1: Vätös nuvarande system för insamling och behandling av svart-
vatten, latrin och organiskt köksavfall.

• System 2: Svartvatten och organiskt köksavfall från hushåll i Hargs by
behandlas i en våtkomposteringsanläggning. För övriga hushåll på ön sker
insamling och behandling enligt system 1.

• System 3: Svartvatten och organiskt köksavfall från alla hushåll med wc eller
latrinhämtning på hela ön, inklusive fritidsboende, behandlas i våtkomposte-
ringsanläggningen.
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Utöver simuleringarna för de tre systemen utförs även känslighetsanalyser, i form
av simuleringar där en utvald parameter ändras och därefter studeras dess inver-
kan på tidigare resultat.

Målet med arbetet är att det ska kunna utgöra en del av diskussionsunderlaget vid
framtida beslut om byggandet av en våtkomposteringsanläggning på Vätö, samt
lämpligt upptagningsområde för den. Ytterligare mål är att det ska vara möjligt
att applicera erfarenheter och slutsatser från studierna av Vätö till andra liknande
miljöer, samt att använda och utveckla det datorbaserade simuleringsverktyget
ORWAREs tillämpbarhet vid systemanalyser av enskild bebyggelse.

Hantering och behandling av avlopp i enskild
bebyggelse
Vid enskilda avlopp från hushåll är en vanligt förekommande behandlingsmetod
för avloppsvattnet att låta det passera en slamavskiljare varefter det leds ut i mark
för mikrobiologisk rening genom att avloppsvattnet infiltreras i marken. Ett antal
olika anläggningstyper finns, med något olika principer för uppbyggnaden. Bild 1
visar hur ett system med våtkompostering på Vätö skulle kunna se ut. Förutom de
avfallsfraktioner som visas i bilden skulle även latrin från torrtoaletter kunna trans-
porteras till våtkomposteringsanläggningen för behandling. Komponenter och be-
handlingstekniker som kan vara aktuella för Vätös del presenteras nedan. Därefter
följer en kort presentation över exempel på andra typer av behandlingstekniker.

Bild 1. System för våtkompostering på Vätö.
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Svartvattenavskiljning och sluten tank
Näringsämnen och patogener förekommer i betydligt högre halter i svartvatten än
i BDT-vatten. Mer än 75 % av fosforn, och 90 % av kvävet i ett hushållsavlopp,
hamnar i svartvattnet vid svartvattenavskiljning (Miljöteknikdelegationen, 1998).
I bild 2 visas fördelning av växtnäringsämnen och syreförbrukande ämnen i hus-
hållsavloppets olika fraktioner, samt i det organiska hushållsavfallet.
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Bild 2. Fördelning av syreförbrukande ämnen (BOD), fosfor, kväve och kalium i olika
restprodukter från hushåll.

På grund av sitt växtnäringsinnehåll kan svartvattnet vara intressant att behandla
tillsammans med exempelvis organiskt hushållsavfall i anläggningar för rötning
eller våtkompostering. I sådana anläggningar uppnås vid rekommenderade drifts-
förutsättningar en hygienisering av materialet (Lundeberg m.fl., 1998), så att
risken för smittspridning vid användning av materialet på odlingsmark minskar.

Genom att separera svart- och BDT-vatten kan dessutom en mer avancerad be-
handling av svartvattnet än av BDT-vattnet göras, utan att reningsanläggningen
behöver dimensioneras för att även omhänderta det mer utspädda BDT-vattnet.
Vid svartvattenavskiljning leds avloppet vanligen till en sluten tank. Mängden
svartvatten, ca 50 liter per person och dygn med normalspolande toalett, är också
mindre än den genomsnittliga BDT-vattenförbrukningen som ligger på 150 liter
per person och dygn (NV, 1995b). Med de nya modeller av extremt snålspolande
toaletter som finns på marknaden idag, är det dessutom möjligt att minska svart-
vattenmängden ytterligare, till under 10 liter per person och dygn (tabell 1).

För att möjliggöra spridning av behandlat svartvatten på odlingsmark, krävs att
vattenmängden hålls så låg som möjligt. Ju högre halterna av växtnäringsämnen
är i svartvattnet, desto mer intressant blir svartvattnet som gödselmedel för lant-
brukare. Låga vattenmängder är dessutom positivt med tanke på transportbehov
och dimensionering av behandlingsanläggningar. Spolvattenmängden bör därför
hållas så låg som möjligt.
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Energianvändning

Ledningarna mellan toalettstolen och den slutna tanken läggs vanligen med sådan
lutning att svartvattnet rinner ner i tanken via självfall. Hjälpenergi behövs i de
fall då de boende väljer att som snålspolande toalett installera en vakuumtoalett.
Beroende på transportavst ånd till behandlingsanläggning och jordbruk, samt typ
av behandling, varierar energianvändningen. Energi används vid rötning bland
annat för att hygienisera det ingående materialet, och vid våtkompostering bland
annat för omrörning och luftning av materialet i reaktorn. Vid rötning kan metan-
gas utvinnas, som efter rening kan användas till fordonsbränsle. Metangasen kan
också användas i gasmotor för elframställning. Vid våtkompostering erhålls
värmeenergi från nedbrytningen av organiskt material.

Växtnäring och tungmetaller till åkermark

Enligt Svensson & Mattsson (1999) verkar slam från slutna tankar hålla en mycket
hög kvalitet vad gäller relationerna mellan tungmetallinnehåll och näringsinnehåll,
att döma av två undersökningar i Lund. Detta är även vad man kan förvänta sig ut-
ifrån Naturvårdsverkets schablonvärden (NV, 1995b). Inom ramen för ett examens-
arbete har ytterligare analyser på slam från slutna tankar utförts, vilka visar på lågt
innehåll av tungmetaller i förhållande till innehållet av växtnäringsämnen (Blom,
pers. medd.). Svartvattnets kvalitet är naturligtvis beroende av vad som spolas ner
i toaletten. Det är viktigt att användaren är medveten om detta.

Utsläpp till vatten

Slam från slutna tankar transporteras ofta till reningsverk för behandling. I sådana
fall bidrar slammet till de lokala vattenutsläpp som sker från reningsverket.

Hygieniska aspekter

Svartvattnet, och då framför allt fekalierna, kan innehålla höga halter av pato-
gener. För att minska riskerna för smittspridning bör därför hantering av svart-
vatten ske så slutet som möjligt, och med så liten manuell insats som möjligt.

Extremt snålspolande toaletter
Som namnet antyder används snålspolande toalettsystem för att minska spol-
vattenmängden hos vattentoaletter. Ett sätt att åstadkomma detta är att använda
en urinsorterande toalett, där spolning av enbart urinskålen kräver mindre spol-
vatten än vid spolning av hela toaletten. Det finns också vattentoaletter utan
urinsortering, men där man kan välja stor eller liten spolvattenmängd beroende
på vilket som behövs. Ett annat exempel på snålspolande toaletter är vakuum-
toaletter. Tekniken för dessa är väl utvecklad för användning på t åg, båtar och
flygplan, men är något mindre beprövad i bostadsfastigheter. Det finns även toa-
letter med speciell utformning av vattenlås och liknande. Ett exempel på detta
är "Mini Flush" från Gustavsberg, som i botten av toalettskålen har en centimeter-
djup lucka fylld med vatten. Vid spolning ökar trycket på luckan, som då tömmer
sitt innehåll i avloppsröret, se bild 3. I tabell 1 presenteras ungefärliga spolvatten-
mängder för några olika typer av snålspolande toaletter.
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Bild 3. Den snålspolande toaletten "Mini Flush".

Hygieniska aspekter

Vid snålspolande toaletter kan det vara svårt att få toalettskålen helt ren på grund
av den mindre vattenspegeln och den mindre mängden spolvatten, men också för
att många toaletter tillverkas i plast. Toalettstolen "Mini Flush" är under utveck-
ling och kommer så småningom att tillverkas i porslin (Ling, pers. medd.).

Slamavskiljare
Teknik

I en slamavskiljare förbehandlas spillvatten så att det ska kunna renas tillfreds-
ställande i ett efterföljande behandlingssteg. Då spillvatten leds genom en slam-
avskiljare avskiljs dels tunga suspenderade ämnen som sedimenterar och sjunker
till botten, dels lätta ämnen som stiger till ytan (NV, 1990). Enligt Svensk stan-
dard beräknas en familj på fem personer behöva en slamavskiljare med en slam-
lagringsvolym på 250 liter för sitt BDT-vatten. Om dessutom svartvatten ansluts
ska slamlagringsvolymen beräknas till 1 000 liter (Ifö, 1995). Slamavskiljare för
svartvatten från permanent- eller fritidshus ska normalt tömmas en gång per år.
Slamavskiljare med enbart BDT-vatten anslutet bör normalt tömmas en gång per
år, men längre tömningsintervall kan i vissa fall bli aktuellt beroende på slam-
lagringsvolym (NV, 1990).
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Tabell 1. Exempel på snålspolande toaletter. Vattenförbrukningen är beräknad för fyra
"små" respektive en "stor" spolning per person och dygn.

Namn
och typ

Vatten-
förbruk-
ninga

Minsta lutning
på rör

Längsta
avstånd till
tank

Övrigt Tillverkare Volym
svart-
vattenh

Mini Flush 4b 5 cm/m 40 m Särskild utformning
på vattenlåset.
Vattentryck minst
1 bar krävs.

Gustavsberg 5,6 l/pd

Porso spol-
toalett 40

4c Helst fall rakt
ner. Minst 50
cm/m för god
funktion.g

Helst inom
10 m

Spolningen sker i
en roterande rörelse.
Spolvattenmängden
beror på hur länge
man trycker ner
fotpedalen.
Vattentryck minst
1 bar krävs.

Porso VVS
Agenturer AB

5,6 l/pd

DS-toaletten,
urinsorterande

4,8d Helst fall rakt
ner. Minst 50
cm/m för god
funktion.g

20 m WM-
ekologen AB

6,4 l/pd

Evac 90,
vakuum-
toalett

6e Inga krav Marknadsförs
av Evac Oy

7,6 l/pd

Nordic Duo 12f Minst 10 %
lutning

25 m Via spolknappen kan
spolvattenmängden
väljas (2 eller 4 liter).

Gustavsberg 13,6 l/pd

a. Vattenförbrukningen ges i liter per person och dygn.
b. Spolvattenmängd ca 0,8 liter per spolning.

c. Enligt tillverkarens uppgift åtgår ca 5 dl vatten per spolning vid "liten", och något mera vid
"stor" aktivitet. Här antas 2 l åtgå vid spolning efter "stor aktivitet".

d. Enligt tillverkarens uppgift åtgår för spolning av urin ca 2 dl vatten, och för en kombinerad
spolning ca 4 l. Undersökningar av spolvattenmängden har dock visat att vid urinspolning
hamnar ca 2 dl i urinskålen, men dessutom ett par deciliter i fekalieskålen (Vinnerås, 1998).
Den verkliga spolvattenmängden per dygn är därför troligen drygt 5,5 liter per person.

e. Spolvattenmängd ca 1,2 liter per spolning.

f. För liten respektive stor spolning åtgår 2 respektive 4 liter spolvatten.
g. Porsander, personligt meddelande.

h. Spolvatten plus urin och fekalier. Volymen urin och fekalier per person och dygn motsvarar
ca 1,6 liter (Kärrman m.fl., 1999).

Utsläpp till vatten

En riktigt utformad och belastad slamavskiljare ger ca 70 % reduktion av avsätt-
bara och suspenderade ämnen. Reduktionen av organiska ämnen (BOD eller
COD), fosfor och kväve är vanligen ca 10-20 % (NV, 1990). En effektiv minera-
lisering fås av det organiska kvävet, så att andelen ammonium ökar till mer än
70 % i det utgående vattnet. Mineraliseringsgraden beror främst på temperatur och
uppehållstid. En fullständig mineralisering erhålls antagligen inom 8 timmar.



JTI – Jordbrukstekniska institutet

16

Växtnäring och tungmetaller till åkermark

Undersökningar på kvaliteten hos slam från wc-anslutna trekammarbrunnar, visar
att näringsinnehållet är så pass lågt i förhållande till tungmetallhalterna att maxi-
mal tillåten giva inte på långt när tillgodoser grödornas växtnäringsbehov. Vidare
visas att det skulle kosta mer för lantbrukaren att sprida slammet än det värde
slammet betingar som gödselmedel, baserat på priset för näring i handelsgödsel
(Svensson & Mattsson, 1999). Dessutom utgör växtnäringen i detta slam en myc-
ket liten andel av växtnäringsmängden i hela avloppsvattenflödet. Potentialen för
återföring av växtnäring till åkermark från enbart slamavskiljare bedöms därför
vara mycket låg.

Energianvändning

Slamavskiljare använder ingen hjälpenergi.

Hygieniska aspekter

I slamavskiljare kan överlevnadstiden för patogener vara mycket längre än i torra
latrinsystem. Om uppehållstiden i slamavskiljaren är lång (10-20 dagar) fås en
god avskiljning av parasiter genom att de sedimenterar och hamnar i slamfasen.
Däremot varierar avskiljningen av bakterier och virus, beroende på hur stor del
av dem som fastnar på de sedimenterande partiklarna (Stenström, 1996).

Infiltrationsanläggning
Teknik

I en infiltrationsanläggning renas spillvatten, efter förbehandling i slamavskiljare,
genom långsam filtrering ner i naturliga eller konstruerade jordlager. Strax under
infiltrationsytan bildas en biohud, best ående av mikroorganismer som bryter ner
organiskt material. Nedbrytningen av organiskt material sker till största delen
där. Slutligen når vattnet grundvattnet, vilket kräver ett tillfredsställande avst ånd
mellan infiltrationsanläggning och grundvatten för att inte riskera att otillräckligt
renat vatten når grundvattnet. Olika typer av infiltrationsanläggningar, som t.ex.
grund eller upplyft infiltration, finns och samtliga bygger på samma princip.
Enligt Naturvårdsverket (1990) bör, om förutsättningarna är lämpliga, i första
hand infiltration väljas före andra behandlingstekniker som behandling i mark-
bädd och resorption.

Utsläpp till vatten

Under normal drift och ej vattenmättade förhållanden, kan man räkna med de
reduktioner av BOD, fosfor och kväve som redovisas i tabell 2.

Växtnäring och tungmetaller till åkermark

Teoretiskt skulle jordmassor från en mättad infiltrationsanläggning kunna spridas
på åkermark, men i praktiken är detta mycket omständligt. Vanligen förs varken
växtnäring eller tungmetaller till åkermark.
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Tabell 2. Ungefärliga reningsgrader för infiltrationsanläggningar (NV, 1990).

Parameter Ungefärlig reningsgrad (%),
infiltrationsanläggning

BOD 90-95

Totalkväve 20-40

Totalfosfor 60-80

Energianvändning

Användning av hjälpenergi uppst år vid pumpning av vattnet från slamavskiljaren
till infiltrationsanläggning, i de fall då detta sker.

Hygieniska aspekter

I slamavskiljare och markinfiltration för ett eller ett par hushåll, finns det normalt
sett inga patogena mikroorganismer närvarande. Om någon som är ansluten till
slamavskiljaren och infiltrationsanläggningen är sjuk eller smittbärare, innebär
det dock att avloppsvattnet kommer att ha en hög koncentration av de aktuella
patogenerna. Risken för spridning beroende på konstruktion och drift av anlägg-
ningen är varierande, och kan utgöra en risk. Detsamma gäller för risken för
spridning på grund av tillfälligt utsläpp av obehandlat avloppsvatten. Risken för
spridning beroende på anläggningens läge är normalt låg, men kan utgöra en
avsevärd risk (Stenström, 1996). Dålig lukt kan förekomma i närheten av infiltra-
tionsanläggningen.

Resorptionsanläggning
Teknik

I en resorptionsanläggning sker rening och kvittblivning av svartvatten/BDT-
vatten dels genom att växter tar upp vatten och näringsämnen, dels via avdunst-
ning av vatten. Ett jordlager läggs ovanpå en plastfolieduk, vilken även täcker
sidorna av anläggningen. Därefter planteras vanligen gräs. Resorptionsanlägg-
ningen fungerar bara sommartid, när växterna tar upp vatten och näring. Resorp-
tion är en teknik som inte rekommenderas av naturvårdsverket (NV, 1990).

Utsläpp till vatten

Sommartid är kvävereduktionen god i en väl fungerande resorptionsanläggning
(NV, 1990). Fosfor som tillförs resorptionsanläggningen kommer i stor utsträck-
ning i form av lösta fosfatjoner, vilka lätt kan tas upp av växterna. Vid goda drifts-
förhållanden, och en väldimensionerad anläggning, bör därför en väsentlig del av
den tillförda fosforn tas upp av växterna. Under dessa förutsättningar bör resorp-
tionsanläggningen ha en lång livstid innan alltför stor upplagring av fosfor sker i
anläggningen (Jönsson, pers. medd.).

Hur mycket vatten som tas upp och avdunstar från en bevuxen yta varierar kraftigt
beroende på klimat, som temperatur och vindhastighet med mera. I bilaga 1 redo-
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visas en enkel beräkning av lämpliga dimensioner för en resorptionsanläggning.
Från en väl dimensionerad anläggning sker inga utsläpp, varken av vatten, näring
eller tungmetaller. Om anläggningen däremot svämmar över kan utsläpp av BOD,
kväve, fosfor etc. ske. Om bädden blir anaerob finns det till och med risk för att
tidigare fastlagt fosfor frigörs (Rydin, 1999).

Växtnäring och tungmetaller till åkermark

Liksom vid infiltrationsanläggningar är sannolikheten för en återföring av växt-
näring och tungmetaller från enskilda hushålls resorptionsanläggningar till åker-
mark mycket liten.

Energianvändning

Energianvändning uppst år om pumpning av vattnet behövs från slamavskiljare till
resorptionsanläggning.

Hygieniska aspekter

Det finns risk att växterna inte kan ta upp tillräckligt mycket av det tillförda
vattnet. Detta kan leda till att vattnet svämmar över plastfoliedukens kanter och
förorenar grundvattnet (NV, 1990). För en sådan resorptionsanläggning antas att
smittspridningsrisken är desamma som för infiltrationsanläggningar, och mycket
liten för en väl fungerande resorptionsanläggning.

Torra system
Teknik

Som namnet antyder tillförs inget spolvatten till ett torrt toalettsystem. Torrdass
och förmultningstoalett är två exempel på torra system. I en förmultningstoalett
samlas urin och fekalier i en behållare under toalettstolen, och kräver vanligen
placering i ett uppvärmt utrymme med elanslutning. I en väl fungerande förmult-
ningstoalett inleds sedan en kompostering av latrinet i behållaren, innan det är
dags att tömma behållaren och låta latrinet efterkompostera i en utomhuskompost.
En del typer av förmultningstoaletter är också urinsorterande. Urinen lagras efter
uppsamling, och fekalierna lagras och komposteras.

Utsläpp till vatten

Utsläpp av näringsämnen till vatten vid en väl skött latrinkompostering sker vanli-
gen inte. Däremot kan utsläpp till vatten uppstå vid efterlagring av latrinkompo-
sten, om den exempelvis lagras i en hög i trädgården. Jämfört med ammoniakav-
gång till luft som sker vid latrinkompostering, är dock vattenutsläppen av kväve
normalt mycket små.

Växtnäring och tungmetaller till åkermark

Möjligheten till återföring av fosfor till åkermark är god. Däremot försvinner
mycket ammoniumkväve under kompostering och lagring av latrinet, varför
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möjligheten till återföring av kväve inte är fullständig. Cirka 50 % av kvävet
försvinner i form av ammoniak till luft vid kompostering och lagring av latrin
inklusive urin, och knappt 40 % vid latrin utan urin. För beräkningar se bilaga 2.

Energianvändning

Förmultningstoaletter som har inbyggda värmeslingor för att avdunsta urinen, och
frystoaletter som håller latrinet fryst, använder naturligtvis energi. De flesta för-
multningstoaletter har också en inbyggd fläkt som går kontinuerligt. Den urinsor-
terande förmultningstoaletten Separett Villa har en fläkt på 19 W, med en energi-
användning på knappt 0,5 kWh/dygn (Servator, Internetreferens). Uppvärmd
inomhusluft kommer också att sugas ut via ventilation i toaletten. För ett torrdass
används ingen hjälpenergi.

Hygieniska aspekter

En aerob kompostering kan fås i torra latrinsystem, förutsatt att balansen mellan
kol och kväve är lämplig, fukthalten lagom och syretillförseln god. Temperaturen
stiger då vanligen över 50°C, vilket medför att materialet på grund av nedbrytning
minskar i volym samtidigt som en viss avdödning av patogener sker. Efter någon
månad kan materialet troligen anses som säkert, om de tidigare nämnda faktorerna
uppfylls och en temperaturhöjning under viss tid verkligen sker (Stenström, 1996).
Materialet kan därefter användas inom lantbruket utan att utgöra en arbetshygienisk
risk. En svårighet vid hemkompostering kan vara att få materialet ordentligt om-
blandat, så att en tillräcklig temperaturhöjning och patogenavdödning verkligen
sker i allt material.

Våtkompostering
Teknik

Vid våtkompostering sker en mikrobiell omsättning av organiskt material, liksom
vid t.ex. rötning eller kompostering. En rötningsprocess är anaerob (syrefri),
kräver tillsatsvärme och bildar metangas som en restprodukt av den mikrobiella
omsättningen. Våtkomposteringsprocessen däremot är aerob (syrekrävande), och
bildar värme istället för metangas av överskottsenergin. Tillsatsvärme är därmed
inte nödvändig. Våtkompostering skiljer sig från ”vanlig” kompostering genom
att det är flytande, i stället för fast, organiskt material som behandlas.

Via luftning av ett flytande organiskt material, som t.ex. flytgödsel eller svart-
vatten, förses aeroba mikroorganismer med syre och börjar omsätta energin i
materialet. Vid den mikrobiella omsättningen bildas överskottsvärme, vilken i
en sluten reaktor med lämplig materialsammansättning kan höja processtempera-
turen till det termofila området (45-70°C).

Den mikrobiella omsättning som äger rum sker i två steg. I det första sönderdelas
organiskt material genom påverkan av enzymer, och i det andra oxideras de lösta
föreningarna under det att mikroorganismer konsumerar syre. Oxidationsreak-
tionen kan förenklat skrivas enligt följande (Norin, 1996);

Organiskt material + O2 ⇒ CO2 + H2O + NH4
+ + Ny biomassa + Ej nedbrutet

organiskt material + Värme



JTI – Jordbrukstekniska institutet

20

Viktiga processparametrar är energiinnehåll och viskositet på det ingående
materialet, samt syreöverföringen och reaktorns värmebalans. De flesta våtkom-
posteringsreaktorer är välisolerade, och slammets sammansättning kommer att
avgöra hur snabbt temperaturen stiger. Intressanta parametrar är slammets inne-
håll av organisk substans (VS: volatile solids) och torrsubstans (ts) (Norin, 1996).
Våtkomposteringsprocessen lämpar sig för organiska material med VS-innehåll
mellan 1,5 och 9 % (Skjelhaugen, 1998) respektive ts-innehåll mellan 2 och 10 %
(Skjelhaugen, 1999a). Vid lägre VS/ts-innehåll riskerar slammets energiinnehåll
att bli för litet, medan slammets viskositet ökar vid högre ts-innehåll. Det sist-
nämnda kan medföra problem med syreöverföringen.

I Norins försök (1996) med våtkompostering av olika avfallssammansättningar,
uppmättes ts- och VS-innehåll på ingående material, innan de blandades med
varandra, se tabell 3.

Tabell 3. Torrsubstans- och VS-innehåll för olika typer av avfall (Norin, 1996).

Parameter Svartvatten Org. köksavfall Nötgödsel

ts (% av våtvikt) 0,75 28 8,9

VS (% av ts) 71 84 79

VS (% av våtvikt)a 0,5 23,5 7,0

a. Egen beräkning.

I första hand bör ett system för våtkompostering av svartvatten och organiskt
köksavfall inte tillföras gödsel vid våtkomposteringen. Detta för att undvika en
energikrävande och dyr behandling av gödseln som egentligen inte är nödvändig.
Däremot är det bra att kunna tillföra gödsel om tillgången till svartvatten eller
organiskt köksavfall skulle variera. Gödsel som tillförs får förbättrade egenskaper
som bland annat bättre spridbarhet, mindre mängd grobara ogräsfrön och den
kommer att lukta mindre.

Våtkomposteringsprocessen kan drivas antingen satsvis eller intermittent. Vid
satsvis drift fylls våtkomposteringsreaktorn, och temperaturen i materialet kom-
mer att öka snabbt de första dygnen efter att luftning påbörjats, för att så småning-
om sjunka igen, se Norin (1996). Reaktorn töms på hela sitt innehåll när materia-
let anses vara tillräckligt stabiliserat, vanligen efter någon vecka, och det är dags
att sprida på åkermark (Gruvberger, pers. medd.) Vid intermittent drift hålls reak-
torn hela tiden fylld, och exempelvis en sjundedel av materialet byts ut per dag.
Temperaturen i reaktorn kommer att variera inom ett mycket snävare intervall än
vid satsvis kompostering. I en våtkomposteringsanläggning i Kvicksund, Eskils-
tuna kommun, utförs temperaturmätningar kontinuerligt på materialet, och inget
materialbyte sker förrän materialet sedan den senaste tillförseln haft en temperatur
på minst 55°C under minst tolv timmar (Gruvberger, pers. medd.). Eftersom en
sjundedel av materialet byts ut per dag, innebär det att den genomsnittliga (hydr-
auliska) uppehållstiden i reaktorn är 7 dygn.

Alfa Laval Agri Ltd har i samarbete med den norska lantbrukshögskolan i Ås ut-
vecklat en våtkomposteringsreaktor för småskalig drift. Reaktorer finns nu i två
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storlekar; 17,5 respektive 32 m3 (Skjelhaugen, 1998). I reaktorn finns en luftare
placerad vid botten, samt en skumskärare och en omrörare vid toppen. I anslut-
ning till reaktorn byggs en bufferttank, där det obehandlade materialet lagras.
Materialet förs sedan via pumpning in i reaktorn. Uttömning av material sker
via självfall fr ån en ventil i övre delen av reaktorn, till en efterlagringsbehållare.
I bild 4 visas den våtkomposteringsanläggning som finns i Kvicksund, Eskilstuna
kommun.

Bild 4. Våtkomposteringsanläggningen i Kvicksund, Eskilstuna kommun.
Foto: Per-Ola Nilsson

Utsläpp till luft, i form av ammoniak, kan uppkomma dels i samband med själva
våtkomposteringen, dels i samband med för- och efterlagring av kompostmaterialet.
För att minska ammoniakutsläppen från våtkomposteringen leds frånluften från
Alfa Lavals reaktor till ett kondenserings- och luftbehandlingssteg (Skjelhaugen,
1998). I kondenseringssteget kyls den varma och vattenmättade processluften, och
kondensatet, som innehåller ammoniak, rinner tillbaka till reaktorn. Efter konden-
seringssteget följer ett torvfilter. Torven absorberar restmängder av ammoniak och
lukt i den utgående luften. Med en fungerande luftbehandlingsutrustning ska ingen
ammoniak lämna biofiltret.

Utsläpp till vatten

Våtkomposteringsprocessen är ett slutet system som inte ger upphov till utsläpp
till vatten.
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Växtnäring och tungmetaller till åkermark

Vid Norins försök (1996) analyserades de ingående materialen bl.a. med avseende
på tungmetaller. Därefter beräknades tungmetallinnehållet i förhållande till torr-
substansinnehållet, för blandningar av de olika materialen. I tabell 4 redovisas
beräkningar för våtkompost best ående av svartvatten och organiskt köksavfall
motsvarande en blandning från ett normalt hushåll, vid 7 dagars hydraulisk uppe-
hållstid. Tabell 5 visar mängder av näringsämnen och tungmetaller i olika slam-
typer för maximalt tillåtna giva.

Tabell 4. Innehåll av tungmetaller i olika slamtyper, samt gränsvärden för tillåten salu-
hållning av avloppsslam för jordbruksändamål

Typ av slam Pb
mg/kg ts

Cd
mg/kg ts

Cu
mg/kg ts

Cr
mg/kg ts

Hg
mg/kg ts

Ni
mg/kg ts

Zn
mg/kg ts

Våtkomposta 5,1 0,24 47 3,5 0,4 2,8 271

svartvattenb 5,2 0,24 42,5 2,6 0,42 2,4 260

organiskt köks-
avfallc

0,13 0,01 10 1,7 0,01 0,8 35

Trekammarbrunns-
slamd

41 2,0 293 14 1,1 16 768

Slam från slutna
tankare

6,93 0,28 1,43 4,53 0,28 8,9 510

Slam från Norrtälje
reningsverkf

30 1,0 451 22 0,8 13 538

Gränsvärdeg 100 2 600 100 2,5 50 800

a. Egna beräkningar med utgångspunkt från de värden för svartvatten och organiskt
köksavfall som också visas i tabellen. För det fasta organiska köksavfallet används
analysvärden från en undersökning i Skafabs och SRVs regi (Hammerfeldt, pers.
medd.). Dessa värden valdes på grund av att analyserna utfördes med en metod
som gav mycket låga detektionsgränser. För beräkning se bilaga 3.

b. Norin (1996).

c. Hammerfeldt (pers. medd.).
d. Viktad beräkning av analysresultat från två olika studier (Almedal, 1998).

e. Analysvärden på svartvatten från slutna tankar vid undersökning i Lund (Blom, pers.
medd.). Observera att värden för tungmetaller i slutna tankar kan variera mycket
mellan olika geografiska områden bland annat beroende på dricksvattnets samman-
sättning.

f. Miljörapport Lindholmen (1998).

g. Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel
och utförsel av kemiska produkter.

Energianvändning

El behövs för drift av luftmaskin, toppomrörare och skumskärare. Därutöver
behövs el för pumpning av material från buffertlagret till reaktorn. Från fullskale-
anläggningar finns uppgifter på elanvändningar på ca 10-30 kWh/m3 slam (Norin,
1996). I den våtkomposteringsreaktor som finns i Kvicksund är elanvändningen
ca 30 kWh/m3, med pumpning från buffertlager till reaktor inräknad (Norin m.fl.,
1999).
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Tabell 5. Beräknade mängder av växtnäring och tungmetaller som sprids med olika slam-
typer vid maximal tillåten giva enligt SNFS 1994:2. Beräkningarna har utförts med utgångs-
punkt från tabell 4. De ämnen som begränsar givan visas i fet stil. Ingen hänsyn har tagits
till förluster vid spridning.

Typ av slam N-tot
kg/ha

NH4-N
kg/ha

P
kg/ha

K
kg/ha

Pb
g/ha

Cd
g/ha

Cu
g/ha

Cr
g/ha

Hg
g/ha

Ni
g/ha

Zn
g/ha

Våtkompost-
slam

167 91 22 63 8 0,4 74 6 0,6 4 425

Trekammar-
brunnsslam

12 2,6 5,2 1,3 15,4 0,75 110 5,3 0,4 6 288

Slam från slutna
tankar

131 108 22 35,3 7,6 0,3 1,6 5 0,3 9,8 561

Slam från
Norrtälje
reningsverk

2,1 0,4 1,7 0,08 20 0,67 300 14,6 0,5 8,6 358

Gränsvärdea - 150 22 - 25 0,75 300 40 1,5 25 600

a. Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam
används i jordbruket (SNFS 1994:2). Gränsvärdet för fosfor gäller för jord med
fosforklass III-V. För jord med fosforklass I-II är maximala årliga givan 35 kg/ha.

Urinsortering
I hushållens avloppsvatten finns ca 80 % av kvävet, 50 % av fosforn och 60 % av
kaliumet samlat i urinen (beräknat från tabell 9). Samtidigt utgör urinen endast en
mycket liten del av avloppsvolymen. Genom att frånskilja urinen från det övriga
avloppsvattnet kan den användas som gödselmedel på odlingsmark. Dessutom min-
skas belastningen på hushållets anläggning för avloppsvattenrening. Flera modeller
av urinsorterande toaletter finns utvecklade, de flesta enligt principen att urinen
samlas i en skål i främre delen av toaletten. Via en extra avloppsledning förs den
källsorterade urinen till en sluten tank, medan fekalier tillsammans med spolvatten
avleds i den vanliga spillvattenledningen.

Även vid urinsortering måste fekalier och BDT-vatten omhändertas och renas.
Några exempel på olika system för hantering av dessa fraktioner beskrivs kort
nedan (Miljöteknikdelegationen, 1998).

• Torra urinsorterande toaletter används och fekalierna komposteras. BDT-
vattnet behandlas separat i exempelvis infiltrationsanläggning eller markbädd.

• Fekalierna behandlas tillsammans med spolvattnet. BDT-vattnet behandlas
separat.

• Fekalierna behandlas tillsammans med BDT-vattnet i slamavskiljare och efter-
följande rening. Därefter släpps vattnet ut lokalt.

Markbädd
I en markbädd sker reningen i en begränsad jordvolym som vattnet långsamt
filtrerar igenom. I stället för naturlig jord, som vid infiltration, best år markbäd-
dens jordvolym av ett sandskikt, s.k. markbäddssand. Till skillnad från vanlig
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infiltration leds vattnet därefter vanligen till en ytvattenrecipient, t.ex. ett dike
eller en sjö. Platser där markbädd är lämpligare än vanlig infiltration kan vara vid
områden med hög grundvattennivå eller där den naturliga jorden inte har en lämp-
lig kornstorleksfördelning för infiltration. Reduktionen av fosfor avtar med tiden
i en markbädd. Vid upp till fem års drift är den genomsnittliga reduktionen 80 %,
för fem till tio års drift 50 % och endast 25 % vid tio till tjugo års drift (NV,
1990).

I en undersökning av 13 väl fungerande markbäddar, erhölls för permanentbebodda
enfamiljsanläggningar följande reduktionsvärden (extremvärden borträknade);
BOD:91 %, Tot-P:51 % och Tot-N: 62 % (NV, 1998). Inom ramen för ett examens-
arbete undersöktes 1993 fyra markbäddar med varierande ålder (Johansson, 1993),
varav den äldsta ströks från undersökningen på grund av förmodad felaktig utform-
ning. Av de tre återst ående hade den första varit i drift i tolv år, den andra i sex år
och den tredje i ett år. Efter att ha korrigerat för utspädningsfaktorer, framkom att
inga större skillnader förelåg mellan markbäddarna, vad gällde reduktioner av såväl
fosfor som kväve. Fosforreningen var omkring 30-40 % för samtliga markbäddar,
medan motsvarande siffra för kväve var knappt 30 %.

Reaktiva filter
Sorption i reaktiva filter innebär att fosfor binds in i ett filtermaterial vilket vanli-
gen placeras efter slamavskiljning och biologisk rening. Tekniken används exempel-
vis i öppna markbäddar eller i markbäddar som förstärkts med skikt av aluminium-
eller järnsalter. Filtren kan best å av t.ex. Leca-kulor, järnmättad sand eller kalkslagg.
Prefabricerade filtermoduler har utvecklats för att förenkla vid byte av mättat fosfor-
filter. För att möjliggöra en recirkulation av näringsämnen bör det mättade filter-
materialet enkelt kunna användas som gödselmedel inom lantbruket. De praktiska
erfarenheterna från reaktiva filter är ganska små, och behov finns av fortsatta prak-
tiska försök och forskning (Miljöteknikdelegationen, 1998).

Kemisk fällning
Denna teknik innebär att blandat avloppsvatten behandlas med en fällningskemi-
kalie som doseras i vattnet. Vanliga fällningskemikalier är aluminium-, järn- eller
kalkföreningar som antingen kan tillföras vattnet i slamavskiljaren eller redan
innan det nått dit. Exempelvis finns toaletter där kemikalierna blandas i spolvatt-
net i toalettens vattenbehållare.

När fällningskemikalier har tillsatts kommer mer slam att sedimentera i slamav-
skiljaren, som då behöver tätare tömning. Det sedimenterade slammet kommer att
innehålla mycket fosfor och kan användas som fosforgödselmedel. En förutsätt-
ning för detta är dock att de använda fällningskemikalierna inte innehåller miljö-
skadliga ämnen (som tungmetaller) och att kemikalierna är godkända av det lant-
bruk som ska ta emot slammet. Kemisk fällning används vid alla större renings-
verk, men på enskilda fastigheter har hittills endast ett fåtal försök utförts. Tekni-
ken för kemisk fällning är enkel, medan en svårighet är styrning av kemikalie-
doseringen för låga och mycket varierande flöden av avloppsvatten (Miljöteknik-
delegationen, 1998).
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Hygienisering av svartvatten och organiskt
köksavfall
I spillvattnet från hushåll finns mikroorganismer som bakterier, virus och para-
siter. De flesta mikroorganismer är ofarliga för människor, men vissa kan ge
upphov till sjukdom. Normalt finns flera hundra arter av bakterier i människans
tarmar, och det förekommer även virus (bakteriofager) som infekterar dessa
bakterier. Mindre mängder av vissa jästsvampsarter och encelliga djur, t.ex.
protozoer, är också normalt förekommande. Relativa mängder och artsamman-
sättning av mikroorganismerna varierar från person till person, bl.a. beroende
på vad man äter (Stenström, 1996).

Den relativa risken för att avloppskomponenter innehåller patogena mikroorga-
nismer, beror på vilken typ av avlopp det handlar om. En gradering kan göras
enligt följande (NV, 1995), där (A) står för högst risk och (E) för liten risk.

- Faeces/obehandlat avloppsvatten inkl. wc (A). I faeces (avföring) kan det
finnas mycket patogener, särskilt i system med många anslutna. Från öppet
liggande avloppsvatten kan smittspridningsrisken vara stor, eftersom det finns
risk för att människor och djur kommer i kontakt med det.

- Ohygieniserat/obehandlat slam (B). Det sker en stor koncentration av pato-
gener i avloppsslam eller fekaliekompost, varför ett obehandlat slam eller en
felaktigt behandlad fekaliekompost bör hanteras med varsamhet. Ett obehand-
lat slam får användas i jordbruket om det brukas ned senast inom ett dygn från
spridningen och användningen inte leder till olägenheter för närboende (SNFS
1994:2).

- BDT-vatten (C). Avföring som hamnar i BDT-vattnet vid t.ex. badning, dusch-
ning eller tvättning av tygblöjor kan innebära en smittspridningsrisk.

- Dagvatten (D). Djur och fåglar kan sprida ganska höga halter av både normala
indikatororganismer och patogener till dagvatten. Vid riklig förekomst av djur
och fåglar kan därför smittspridningsriskerna vara större från dagvatten än
BDT-vatten.

- Urin (E). Färsk urin från friska personer har normalt en låg halt av mikro-
organismer. Det är dock lätt hänt att urin i en urinsorterande toalettstol föro-
renas av avföring, och vid vissa sällsynta sjukdomstillst ånd utsöndras höga
halter av patogener även i urinen.

Försök visar att bakterier och protozoer avdödas vid lagring av urinlösning med
högt pH (Höglund m.fl., 1998).

Sverige saknar specificerade hygieniseringskrav för avloppsslam och organiskt
avfall som ska användas i jordbruket. Däremot har vi föreskrifter som styr jord-
bruksanvändningen av avloppsslam (Inger m.fl., 1997).

Generellt för avdödning av patogener i slam gäller att materialet bör utsättas för
en viss temperatur under viss tid. Erforderliga uppehållstider och temperaturer för
att få en avdödning varierar med typ av mikroorganism.
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Vid högtemperaturbehandling, som t.ex. termofil kompostering, kan en förvaring
på timmar till veckor vara tillräcklig för en tillfredsställande hygienisering. Där-
emot kan slam fr ån slamavskiljare och latriner kräva lagring i många månader till
ett år innan det kan anses säkert. Tiden ska räknas från det senaste tillfället för till-
försel (Stenström, 1996).

Enligt Stenström (1996) är följande saker extra viktiga vid bedömning av smitt-
spridningsrisker;

- den utsöndrade mängden patogener

- infektionsdosen (det antal organismer som krävs för att ge upphov till sjuk-
dom, vilket varierar stort mellan olika patogener)

- om spridningen sker via human- och/eller djuravföring

- förekomsten av patogener i den anslutna befolkningen

vidare måste man ta hänsyn till;

- den initiala avdödningen av patogenerna som kommer att ske i avföringen
utanför människa eller djur

- avdödningen med tiden i den miljö där organismerna hamnar

- utspädningsfaktorn (i en konventionell avloppsanläggning kan varje spolning
motsvara en utspädning på ca 100 gånger)

- den rening som blandningen utsätts för.

Nedan presenteras några olika exempel på behandlingstekniker för hygienisering
av svartvatten och organiskt material.

Våtkompostering
För att uppnå en tillräcklig hygienisering bör våtkomposteringsprocessen drivas
vid en temperatur av minst 55°C under minst 10 timmar (Lundeberg m.fl., 1998).
Den hydrauliska, dvs. genomsnittliga, uppehållstiden ska vara minst 7 dygn.
Vidare ska inkommande material finfördelas, totalomblandade förhållanden och
jämn temperaturfördelning råda i reaktorn. Dessutom ska god syretillgång tillgo-
doses genom luftning.

Lagring
Vid lagring av organiskt material sker en reduktion av patogener, främst beroende
på att mikroorganismerna konkurrerar ut varandra och dessutom svälter. Ju högre
temperaturen är vid lagringen, desto snabbare avdödas mikroorganismerna. Lag-
ring kan vara ett bra komplement till annan behandling, men används sällan som
enda hygieniseringsmetod (Inger m.fl., 1997).

Utspädning
Vid stora reningsverk eller andra avloppsanläggningar till vilka många personer är
anslutna, sker en utspädning av halten patogener i avloppsvattnet. Patogener från
ett eller ett par hushåll med sjuka personer, späds ut med avloppsvattnet från alla
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hushåll utan sjuka personer. Normalt förekommer därför patogener i låg halt i
sådant avloppsvatten. Vid mindre avloppsanläggningar däremot, med ett eller
ett par hushåll anslutna, förekommer normalt inga patogener i avloppsvattnet
(Stenström, 1996). Om en eller ett par personer anslutna till en mindre avlopps-
anläggning blir sjuk, blir utspädningen med annat avloppsvatten mycket liten.
Halten patogener i sådant avloppsvatten kan därför bli mycket hög.

Rötning
Vid anaerob (syrefri) nedbrytning av organiskt material bildas metan och kol-
dioxid som slutprodukter. Anaerob nedbrytning under tekniska former kallas röt-
ning och möjliggör styrning av processparametrar som exempelvis temperatur,
organisk belastning och ts-halt på ingående material. Anaeroba mikroorganismer
är aktiva i olika temperaturområden, och ju högre temperaturen är desto snabbare
går nedbrytningsförloppet. De två vanligaste temperaturområdena är det mesofila
(optimum 35-40°C) och det termofila (optimum 55-65°C). För att rötning ska
kunna anses som en hygieniseringsmetod krävs en termofil processtemperatur
(Inger m.fl., 1997).

Metoder och material
Metodik för att jämföra miljöpåverkan
I rapporten ”Miljösystemanalys av hushållens avlopp och organiska avfall”
(Kärrman m.fl., 1999), delas miljöpåverkan orsakade av avloppssystem in i tre
olika prioritetsgrupper. Indelningen sker efter den relativa miljöpåverkan avlopps-
systemen har jämfört med en genomsnittlig svensk persons totala miljöpåverkan.
En stor relativ miljöpåverkan leder till att den miljöaspekten hamnar i prioritets-
grupp 1, medan en miljöaspekt med liten relativ miljöpåverkan hamnar i priori-
tetsgrupp 3. Exempelvis hamnar kväve- och fosfortillförsel till vattendrag i priori-
tetsgrupp 1, medan växthuseffekt orsakad av avloppssystem hamnar i prioritets-
grupp 3.

I denna rapport kommer samtliga miljöaspekter i prioritetsgrupp ett att studeras,
plus energianvändning, som hör till grupp två. Smittspridningen studeras dock
endast med utgångspunkt från en översiktlig litteraturstudie. Ekonomiska aspekter
diskuteras endast med utgångspunkt från litteraturstudier. Följande aspekter stude-
ras alltså:

• Utsläpp av kväve, fosfor och COD till vatten (eutrofiering)

• Försörjning av åkermarken med kväve, fosfor och kalium
• Tungmetaller till vatten (bly, kadmium, kvicksilver, koppar, krom, nickel och

zink)

• Tungmetaller till åkermark (samma som ovan)

• Energianvändning
• Smittspridning
• Ekonomi
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För att kunna jämföra ovan nämnda miljöaspekter mellan de tre system som
är aktuella, används det datorbaserade simuleringsverktyget ORWARE. De tre
systemen beskrivs utförligare under rubriken "Systembeskrivningar".

Simuleringsmodellen ORWARE
ORWARE (ORganic WAste REsearch) är en systemanalytisk datormodell avsedd
att simulera olika scenarier där hantering och behandling av avlopp och organiskt
avfall skiljer sig åt. Modellen är utvecklad för stadsområden, och beräknar mate-
rialflöden och energianvändning för olika scenarier. För att utvärdera scenariernas
miljöpåverkan översätts de beräknade resultaten till miljöeffekter med hjälp av
livscykelanalysmetodik. Resultat som studeras är emissioner till luft och vatten,
energianvändning och andel organiskt avfall som återförs till odlad mark (Dalemo
m.fl., 1997).

Modellen är uppbyggd av ett antal delmodeller vilka fungerar oberoende av varan-
dra, och best år av flera olika nivåer. Där t.ex. ett reningsverk ingår i det stora syste-
met, kan man i en lägre nivå gå in i reningsverket och se hur det är uppbyggt och
vilka processer det best år av. I ytterligare en lägre nivå kan dessa processer studeras
närmare osv. Alla resultat kan presenteras både som totala värden för hela systemet,
och som värden för varje enskild process. Genom hela modellen beskrivs alla fysiska
flöden av en vektor best ående av 43 ämnen, exempelvis koldioxid, dioxiner, kväve
och tungmetaller. I tabell 6 visas de ämnen som ingår i vektorn, och deras position
i den. Samtliga element som ingår är antingen miljöskadliga, ekonomiskt värdefulla
eller viktiga för någon process (Dalemo m.fl., 1997).

Tabell 6. De element som ingår i ORWARE-vektorn, och deras platser i den.
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Plats i vektorn Element Plats i vektorn Element

1 C-tot 23 N-tot

2 C-ch stable 24 NH3/NH4

3 C-ch fast degradable 25 N-NOX

4 C-fat 26 N-NO3

5 C-protein 27 N-N2O

6 BOD 28 S-tot

7 VS 29 S-SOX

8 DM 30 P

9 CO2, fossil 31 Cl

10 CO2, biological 32 K

11 CH4 33 Ca

12 VOC 34 Pb

13 CHX 35 Cd

14 AOX 36 Hg

15 PAH 37 Cu

16 CO 38 Cr

17 Phenols 39 Ni

18 PCB 40 Zn

19 Dioxin 41 C-Ch semistable

20 O-tot 42 Particles

21 H-tot 43 COD

22 H2O

ORWARE började utvecklas 1993 och har därefter utvecklats vidare och använts
i flera fallstudier. Nedan redovisas vilka delmodeller som använts i denna studie,
tillsammans med hänvisning till källor för mer information om dem:

• avloppsreningsverk (Dalemo, 1999)

• deponi (Björklund, 1998)

• rörtransport (Dalemo, 1996)

• lastbilstransport (Sonesson, 1996)

• sopbilstransport (Sonesson, 1998)

• spridning av restprodukter på åkermark (Jönsson m.fl., 1999)

• modell för åkermark, gällande kväveomsättning (Dalemo m.fl., 1998)

• modell för våtkompostering (Kärrman m.fl., 1999)

• modell för slamavskiljare och infiltrationsanläggning (Thomsson, 1999)

• förbränningsanläggning (Björklund, 1998)

Beräkning av potentiell eutrofiering

Utsläpp av samma mängd fosfor, kväve respektive BOD i ytvatten beräknas ge
upphov till olika stor syreförbrukning. Ett kilo syreförbrukande ämnen (COD)
innebär att ungefär ett kilo syrgas förbrukas, medan fosfor och kväve kräver mer.
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För att kunna uppskatta den potentiella eutrofieringen i ORWARE räknas kväve,
fosfor och COD om till syrgas-ekvivalenter enligt indexen i tabell 7. Även syre-
förbrukning för nitrifiering av utsläppt ammoniumkväve beräknas. Den potentiella
eutrofieringen skiljer sig åt beroende på om det är ett sjö- eller havsvatten, då
fosfor vanligen reglerar tillväxten i sjöar, medan både fosfor och kväve kan vara
övergödande i hav.

Tabell 7. Viktningsfaktorer som använts för beräkning av eutrofiering.

Substans Eutrofiering hav
(kg O2/kg substans)

Eutrofiering sjö
(kg O2/kg substans)

P-tota 140 140

NH4-N, NOx-Na, "nedbrytning
av biomassa"

20 –

NH4-Nb, "nitrifiering" 5 5

CODa 1 1

a. Nord (1995).

b. Viktningsfaktor för syreförbrukning vid nitrifiering är enligt Kärrman m.fl. (1999) 4,6.
Vid simuleringarna har viktningsfaktorn 5 använts av praktiska orsaker.
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Lokala förutsättningar för Vätö
Områdesbeskrivning
Fastigheter och befolkning

Vätö är en ca 35 km2 stor ö belägen i Norrtälje kommuns innerskärgård, ca 15 km
nordost om Norrtälje. I mitten av Vätö ligger Hargs by, som är öns största by med
ca 70 bofasta (Norrtälje kommun, 1995b). I bild 5 visas Vätös läge i förhållande
till Norrtälje och omgivande vatten.

Bild 5. Detalj ur turistkarta över Norrtälje kommun.

För hela Vätö uppgick den mantalsskrivna befolkningen till 641 personer den sista
december 1998 (Persson, pers. medd.). Därutöver tillkommer en fritidsbefolkning
på ca 4 000 personer (Norrtälje kommun, 1995c). Egna beräkningar av antalet fri-
tidsboende har gjorts med utgångspunkt från tabell 8. I tabellen visas antalet be-
byggda fastigheter och därmed förknippad befolkning på Vätö under 1996. Det
antas att antalet fastigheter inte har förändrats sedan 1996, och att antalet bostads-
fastigheter därför uppgår till 1785 stycken (industri- och specialfastigheterna är
bortsedda ifrån). För antal mantalsskrivna personer används dock det mer aktuella
värdet 641 personer, som nämnts ovan.

Resultaten från en enkätundersökning till fritidshushåll i Norrtälje kommun visar
att den genomsnittliga hushållsstorleken är 3,1 personer (Norrtälje kommun, 1995a).
I denna rapport antas att även hushållsstorleken för den fasta befolkningen uppgår
till 3,1 personer, vilket med 641 mantalsskrivna personer innebär att 207 fastigheter
är bebodda permanent. Återst ående 1 578 fastigheter antas vara fritidshus och övriga
småhus vilka brukas som fritidshus. Med 3,1 personer per fritidshushåll ger detta en
fritidsbefolkning på 4 892 personer.

I Vätö skola finns daghem/förskola, fritids och grundskola från årskurs ett till och
med sex. Totalt ca 120 barn i åldrarna 0-12 år går i skolan. Av dessa kommer ca
en tredjedel fr ån fastlandet och ca 12 st bor i Hargs by. (Jenssen, pers. medd.).
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Därutöver tillkommer skolpersonalen, som beräknats till 18 årsarbeten. I Hargs
affär uppskattas antal årsarbeten till ca 1,5 (Persson, pers. medd.). I projektets
simuleringar har hänsyn tagits till de flöden av avlopp och organiskt köksavfall
som uppkommer i Vätö skola och affär.

Tabell 8. Antal bebyggda fastigheter och befolkning på Vätö 1996 (Persson, pers. medd.).

Typ av fastighet Antal bebyggda fastigheter Mantalsskrivna personer

Lantbruk 34 59

Fritidshus 1 530 227

Övriga småhus 217 303

Hyreshus 4 6

Industri 5 0

Specialfastighet 17 1

Summa 1 807 596

Under 1960-talet planerades många fritidsområden kring Stockholm, för att
kunna tillgodose stockholmarnas rekreationsbehov. Ofta antogs att tillräcklig VA-
standard skulle uppnås med ett visst antal dricksvattenbrunnar per fritidsområde.
För de fall en högre VA-standard önskades, tänkte man sig i framtiden en utbygg-
nad av det kommunala vatten- och avloppsnätet till sådana fritidsområden. Resul-
tatet blev i många fall att områden planerades och byggdes, utan att egentliga
kunskaper fanns om lokala förutsättningar att omhänderta och rena avloppsvatten.
Många av fritidsområdena på Vätö utgör exempel på detta.

I början av 1970-talet bildades Norrtälje kommun av det som tidigare varit 8 ½
frist ående kommuner. I Norrtälje kommun fanns ingen avsikt att bygga ut det
kommunala VA-nätet, och enskilda lösningar förordades i stället. Under 1970-
talet räckte det med att anmäla att man hade ett BDT-avlopp, och förutom exem-
pelvis infiltrationsanläggningar tilläts även resorptionsanläggningar som renings-
metod av avloppsvattnet. Infiltrationsanläggningar rekommenderades att läggas på
ett frostfritt djup, för att garantera funktionen hos anläggningen även under vinter-
halvåret. I flera sådana fall på Vätö har då anläggningarna hamnat oönskat nära
grundvattennivån, och numera rekommenderas anläggandet av ytliga eller upp-
höjda infiltrationsanläggningar. Anläggande av resorptionsanläggningar rekom-
menderas inte längre av Norrtälje kommun.

Vistelsetid i hemmet

Vistelsetiden i hemmet för de fast boende har med utgångspunkt från Jönsson m.fl.
(1998) uppskattats till ca 14 timmar per dygn. Den extra tid, utöver 14 timmar per
dygn, som de boende tillbringar hemma under helger, antas utjämnas av extra
bortavaro under semestrar och liknande. Totalt motsvarar detta knappt ca 60 %
vistelse i hemmet under året. Det antas att bortavaron tillbringas utanför Vätö.
Enligt enkätundersökningen från 1995 utnyttjas fritidshusen under 80-110 dagar per
år (Norrtälje kommun, 1995). Här antas de fritidsboende på Vätö tillbringa 95 dagar
per år på Vätö, utan någon bortavaro under denna tid.
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De fast- och fritidsboendes hemmavaro har räknats om till antal helårsboende för
att förenkla vissa beräkningar. De fast boende motsvarar 372 helårsboende medan
motsvarande siffra för fritidsboende uppgår till 1273 personer. I bild 6 visas den
relativa andelen fritids- och permanentboende omräknat till antal helårspersoner.

372

1273

Permanentboende 

Fritidsboende 

Bild 6. Det totala antalet helårspersoner uppdelat på andel permanent- respektive
fritidsboende.

Befintliga VA-system

På Vätö finns ingen anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät, utan all
VA-försörjning best år av enskilda lösningar. Ett undantag finns i området Fiske-
byn på norra Vätö, där ca 70 fritidshus är anslutna till ett mindre reningsverk.
Utsläppsvärden för utgående vatten har varierat, men har överlag legat under
gällande utsläppsvärden för kommunala reningsverk (Persson, pers. medd.). I
övrigt har många av Vätös hushåll exempelvis en borrad brunn, en torrtoalett av
något slag, samt slamavskiljare och infiltrations- eller resorptionsanläggning för
BDT-vattnet.

Enligt en inventering som gjordes 1995, har ca 55 % av fritidshushållen vatten
indraget i huset (Norrtälje kommun, 1995c). Enligt Lennart Persson (pers. medd.)
på Norrtälje kommun kan det dock vara rimligt att anta att hela 85 % av de fritids-
boende på Vätö har vatten indraget i fritidsfastigheterna. Egna beräkningar med
utgångspunkt från uppgifter om abonnemang för tömning av trekammarbrunnar
och liknande (Forsberg, pers. medd.) tyder dock på att endast ca 50 % av de
fritidsboende har BDT-avlopp. Om detta stämmer har alltså ca 35 % av de fritids-
boende vatten indraget, utan att ha en godkänd anläggning för rening av det. Vid
projektets simuleringar antas att 85 % av de fritidsboende har vatten indraget, och
att endast 50 % har en godkänd reningsanläggning för det. I bild 7 visas andelen
fritidsboende med eller utan indraget vatten och BDT-avlopp. Samtliga perma-
nentboende antas ha vatten indraget och godkänd anläggning för rening av det.

Vattenrecipient

Vätö omges av Norrtäljeviken, Vätösundet och Björköfjärden, och har sedan
ett par år tillbaka broförbindelse till fastlandet. Av kommunens totala utsläpp
till vatten av kväve och fosfor förs ca 35-45 % till just Norrtäljeviken. Halterna
av kväve och fosfor i ytvattnet är högst inne i Norrtäljeviken, men avtar snabbt
utanför mynningen vilket tyder på en god vattenomsättning och utspädning med
utsjövatten (Norrtälje kommun, 1994).
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191

637

445
Fritidsboende utan indraget
vatten

Fritidsboende med indraget vatten
och BDT-avlopp

Fritidsboende med indraget vatten
utan BDT-avlopp

Bild 7. Andel fritidsboende med eller utan indraget vatten och BDT-avlopp.

I Norrtälje kommun kommer de största antropogena (mänskliga) bidragen av
kväve och fosfor från läckage från jordbruksmark och avloppsutsläpp från enskild
bebyggelse. Utöver den antropogena belastningen tillkommer bakgrundsbelast-
ningen, dvs. det naturliga läckaget av kväve och fosfor från skog och obrukad
mark. I avrinningsområdet till Björköfjärden och Norrtäljeviken uppskattas bak-
grundstransporterna till mellan 40 och70 % av de totala transporterna av kväve
och fosfor (Norrtälje kommun, 1994).

Möjlighet till återföring av växtnäring till åkermark
Ett av lantbruken på Vätö finns i Hargs by. På gården finns ca 30 mjölkkor med
rekrytering, och med arrende inräknat brukas drygt 90 ha åkermark. Fodersäd
och vall odlas på ungefär halva arealen vardera (Fransson, pers. medd.). Med
antagandet att antalet rekryteringsdjur är 15, gäller enligt föreskrifter från statens
jordbruksverk (SJVFS 1999:79) att arealen som måste vara tillgänglig för sprid-
ning av stallgödsel är ca 25 ha (egna beräkningar utifrån nyss nämnda föreskrifter).

Mängder och sammansättning av avlopp och organiskt
avfall
I rapporten används de värden för mängder och sammansättning av urin, fekalier,
BDT-vatten och organiskt köksavfall som redovisas i Kärrman m.fl. (1999). Vad
gäller det organiska köksavfallets tungmetallinnehåll används dock värden från
Hammerfeldt (pers. medd.), se tabell 9. Värdena för tungmetallinnehåll i BDT-
vatten är osäkra, då de grundar sig på förhållandevis få mätningar där många mät-
värden låg under detektionsgränsen. För en del av metallerna är det därför värdet
för analysmetodens detektionsgräns som anges.

I tabell 10 redovisas beräknade totala mängder av hushållsavlopp och organiskt
köksavfall för Vätö under ett år. Vid simuleringarna av systemen har dock urin
och fekalier från hushåll med tillst ånd att latrinkompostera själva räknats bort.
Detsamma gäller för organiskt köksavfall från de 25 % av samtliga hushåll
(omräknat till helårspersoner) som antas kompostera sitt organiska köksavfall
själva.
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Tabell 9. Mängder och sammansättning av hushållens avlopp och organiska avfall.
Data från Kärrman m.fl. (1999) där annat ej anges.

Enhet per
person o dygn

Urin Fekalier BDT-vatten Organiskt
köksavfall

Flöde kg 1,5 0,1 150/100b 0,22

Torrsubstans g 60 35 80 66

Totalkväve g 11 1,5 1,0 1,3

Totalfosfor g 1,0 0,5 0,3 0,25

Kalium g 2,5 1,0 0,5 0,61

BOD7 g 20a 28 -

Bly mg 0,024 0,020 3,0c 0,0097d

Kadmium mg 0,0024 0,010 0,60c 0,00075d

Kvicksilver mg 0,001 0,063 0,060c 0,00075d

Koppar mg 0,10 1,1 6,0c 0,75d

Krom mg 0,044 0,020 4,9c 0,13d

Nickel mg 0,14 0,074 3,0c 0,06d

Zink mg 0,47 11 49c 2,6d

a. Avser urin + fekalier.
b. För permanentboende 150 l/pd och för fritidsboende 100 l/pd. Ett medelvärde för Vätö

blir ca 111 l/pd.
c. Anges av Naturvårdsverket (1995b) som mindre än-värden. I simuleringarna används

värdet i tabellen.
d. Hammerfeldt, 1999, pers. medd. Egna beräkningar med utgångspunkt från personligt

meddelande.

Tabell 10. Beräknade totala mängder av avlopp och organiskt köksavfall för Vätö
under ett år.

Enhet per år Urin Fekalier BDT-vatten Organiskt
köksavfall

Flöde ton 901 60 66647 132

Torrsubstans ton 36 21 48 39,6

Totalkväve ton 6,6 0,9 0,6 0,8

Totalfosfor ton 0,6 0,3 0,2 0,2

Kalium ton 1,5 0,6 0,3 0,4

BOD7 ton 6,0 6,0 16,8 0,0

Bly g 14,4 12,0 1813 5,8

Kadmium g 1,4 6,0 362 0,5

Kvicksilver g 0,6 37,8 36,1 0,5

Koppar g 60 661 3615 447

Krom g 26,4 12,0 2954 76,3

Nickel g 84,1 44,4 1813 35,8

Zink g 282 6605 295409 1568
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Toalettfraktionen
På Vätö har ungefär en tredjedel av hushållen vattentoalett, medan övriga har
torra lösningar som exempelvis förmultningstoalett eller torrdass. Cirka 80 % av
hushållen med torra lösningar har tillst ånd att kompostera och omhänderta latrinet
själva. I denna studie medräknas inte toalettfraktionen från dessa hushåll, eftersom
man kan anta att fastighetsägaren även i framtiden kommer att kompostera och
omhänderta latrinet själv, och att komposteringen generellt fungerar bra (Persson,
pers. medd.). Däremot inräknas latrinet från de hushåll med torra lösningar som
väljer att låta kommunen hämta latrinbehållare regelbundet. I bild 8 visas andelen
helårspersoner med wc eller torra lösningar.

542

250

853

Helårspersoner med wc

Helårspersoner med
latrinhämtning

Helårspersoner med
latrinkompostering

Bild 8. Andel helårspersoner med wc eller torrtoalett.

BDT-vatten
För fritidsboende utan vattentoaletter använder Naturvårdsverket ett schablon-
värde för BDT-vattenförbrukningen på 150 liter per person och dygn (Peters,
pers. medd.). Detta är ett högt värde och används vid dimensionering av avlopps-
anläggningar (t.ex. slamavskiljare), så att anläggningarna även ska klara even-
tuella belastningstoppar. Att uppskatta den verkliga mängden BDT-vatten som
förbrukas av fritidsboende är svårt eftersom detta varierar mycket, bland annat
beroende på vilken standard man har i sitt fritidshus. I ett fritidshus med väldigt
hög standard och god vattentillgång, förbrukar de boende förmodligen ungefär
lika mycket BDT-vatten som en permanentboende (schablonmässigt 150 l/pd),
medan förbrukningen i ett fritidshus utan rinnande vatten naturligtvis blir mycket
lägre.

Vid mätningar i ett flerbostadshus med snålspolande armaturer i Norrköping,
uppmättes BDT-vattenförbrukningen till ca 100 liter per person och dygn
(Weglin, 1999). Vid samtal med fritidsboende på Vätö har det framgått att många
är väldigt måna om att spara på vattnet. Det antas därför att de fritidsboendes
vattenförbrukning storleksmässigt kan jämföras med vattenförbrukningen i hus-
håll där snålspolande armaturer används. I fortsättningen antas därför att de fri-
tidsboende i genomsnitt förbrukar 100 l BDT-vatten per person och dygn.

De schablonvärden från Naturvårdsverket (1995b) avseende tungmetaller i BDT-
vatten som används i denna studie är mycket osäkra, med många värden under
detektionsgränsen. Nyligen har resultat framkommit från ovan nämnda mätningar
i Norrköping, där tungmetallhalterna i BDT-vattnet generellt var mycket lägre än
i Naturvårdsverkets schablonvärden (Weglin, 1999).
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Organiskt köksavfall
Uppgifter kring producerade mängder, och sammansättning av, organiskt köks-
avfall varierar mellan olika källor. I Sonesson & Jönsson (1996) har man använt
sig av värden från två plockanalyser i Uppsala för uppskattning av mängden in-
samlat organiskt köksavfall i Uppsala. Per småhushushåll (2,5 personer) sortera-
des ca 240 kg organiskt köksavfall per år ut, respektive 130 kg per år och lägen-
hetshushåll (1,5 personer). Detta motsvarar ca 96 kg per person och år i småhus
respektive 87 kg per år och person i lägenhet. Ett genomsnitt för Uppsala blir
då ca 89 kg per person och år, om hänsyn inte tas till boendeformen. För att upp-
skatta sammansättningen av detta avfall, har man sedan beaktat ett flertal olika
källor, och därefter antagit värden för sammansättningen av det organiska köks-
avfallet.

Bjuggren m.fl. (1998) redovisar för Stockholm, bl.a. via en plockanalys, att
matavfallet beräknats svara för ca 43 % av det totala avfallet. Detta motsvarar
i genomsnitt ca 66 kg per person och år.

I rapporten ”Miljösystemanalys av hushållens avlopp och organiska avfall”
(Kärrman m.fl., 1999) har man vid uppskattningen av producerad mängd
organiskt köksavfall tagit ett medelvärde mellan Bjuggrens och Sonesson &
Jönssons värden, närmare bestämt 80 kg per person och år. För innehåll av
växtnäring och tungmetaller har man dels använt sig av Sonesson & Jönssons
värden, dels av Eklinds (1997).

Siffervärdena från Kärrman m.fl. (1999) gällande det organiska köksavfallet an-
tas representera ett välgrundat medelvärde av många undersökningar, och används
därför i denna rapport. Undantaget är dock värden för tungmetallinnehållet i köks-
avfallet. Där väljs i stället värden från ett projekt för utvärdering av rötning i pilot-
skala i Skafabs och SRVs regi. Inom projektet undersöktes sorterat organiskt köks-
avfall från hushåll i Huddinge och Botkyrka. Analyser utfördes med metoder som
gav mycket låga detektionsgränser för tungmetallinnehåll (Hammerfeldt, pers.
medd.). På grund av de låga detektionsgränserna antas dessa värden för tungmetaller
spegla verkligheten mer rättvist än undersökningen utförd av Eklind (1997), och
används därför i denna rapport.

Systembeskrivningar
Systemgränser
Geografiskt avgränsar sig studien till ön Vätö. Utsläpp till vatten av växtnärings-
ämnena kväve, fosfor och BOD som kommer från VA-system och organiskt köks-
avfall på ön studeras. Vidare studeras skillnader i energianvändning orsakade av
de olika mängder handelsgödsel som används i de tre systemen. I system 1 och 2
inräknas även miljöeffekter (de aspekter som ingår i studien) för förbränningen
av delar av öns organiska avfall vid Uppsala Energis anläggning för förbränning
av hushållsavfall. Därutöver studeras vilka utsläppsmängder öns våtslam från
slutna tankar och trekammarbrunnar, samt insamlat latrin, ger upphov till vid det
reningsverk dit det transporteras. Utsläpp från transporter och spridningsarbete
studeras också. De studerade systemen har delats upp i ett bassystem och ett ut-
vidgat system med systemgränser enligt bild 9.
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Bild 9. Systemgränser för bassystem och utvidgat system.

Bassystem

I bassystemet ingår energianvändning för uppumpning av dricksvatten, transport,
behandling och slutlig användning av avloppsvatten/avloppsslam och fast orga-
niskt köksavfall. Emissioner som uppst år från de nämnda momenten, ingår också
i bassystemet.

Utvidgat system

I det utvidgade systemet värderas även andra funktioner hos avlopps- och avfalls-
systemet än att omhänderta och behandla avloppsvatten och avfall. Eftersom de
studerade systemen använder och producerar olika mängder av el och värme, samt
återför olika mängd näringsämnen till åkermark, är det svårt att jämföra systemens
miljöpåverkan. I det utvidgade systemet jämställs därför systemen med avseende
på produktion av högtempererad värme (från avfallsförbränningen) och mängd
näringsämnen till åkermark. Därefter jämförs miljöpåverkan från systemen. Detta
innebär att systemet som producerar mest högvärdig värme, respektive återför
störst mängd näringsämnen till åkermark, sätter nivån för vad de andra systemen
ska krävas producera. Den kompletterande produktionen av värme antas ske
genom förbränning av biobränslen. För återföring av näringsämnen till åkermark
kommer systemen att belastas med produktion av handelsgödsel upp till samma
nivå som systemet som återför mest.
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Avgränsningar
De näringsämnen som lakar ut från de enskilda avloppsanläggningarna, hamnar
så småningom i grundvatten eller ytvatten (kustvattnen kring Vätö). Var de
hamnar beror bland annat av markens geologi, och hur avrinningsområden på ön
ser ut. I detta arbete tas ej hänsyn till om utsläpp av näringsämnen, tungmetaller
eller patogener sker till grundvatten eller ytvatten, utan ges endast som "utsläpp
till vatten".

I studien bortses från eventuella inläckage till avloppsledningar i mark, och närings-
belastning på grund av deposition eller djurhållning och liknande. Det har inte
tagits någon hänsyn till att en viss mängd av insamlat latrin troligen kommer att
hamna tillsammans med latrintunnorna på deponi efter sönderrivandet av tunnorna
vid Björkholmens avfallsupplag. I studien tas inte hänsyn till med vilket intervall
tömningar och transporter sker.

Transporter av aska från förbränningsanläggning respektive gallerrens från renings-
verk till deponi har inte inkluderats i studien.

Deponier är vanligen anaeroba (syrefria) och metan kommer att bildas. Under
metanbildningsfasen binds mycket av tungmetallerna som svårlösliga sulfider.
När metanbildningsfasen så småningom avtar, kommer syre att tränga in i depo-
nin, och sulfiderna kan oxideras till sulfater. Sulfater är mer lättlösliga, och tung-
metallerna som nu är bundna till sulfaterna kan då laka ut från deponin. I simule-
ringarna är endast utsläpp från deponin inom "överskådlig tid" medräknade, dvs.
utsläpp som väntas ske inom de närmaste 100 åren.

Många av de nuvarande enskilda anläggningarna för avloppsrening på Vätö borde
vara avskrivna, vilket dels innebär att deras beräknade livslängder är slut, dels att
de förmodligen inte utgör någon direkt kapitalkostnad för de boende. Då det inte
ansetts relevant att jämföra avskrivna avloppsanläggningar med de nyinvesteringar
som system 3 innebär, har inte en ekonomisk jämförelse mellan system 1 och
system 3 utförts i denna studie.

Systemutformning
System 1 motsvarar Vätös nuvarande system för insamling och behandling av
svartvatten, latrin och organiskt köksavfall. I system 2 behandlas dessa fraktioner
från Hargs by i en våtkomposteringsanläggning belägen i byn, medan avfalls- och
avloppshanteringen för resten av Vätö sker enligt system 1. I system 3 behandlas
och hygieniseras allt svartvatten, latrin och organiskt köksavfall från Vätö i våt-
komposteringsanläggningen i Hargs by.

Samtliga transporter beräknas med utgångspunkt från Hargs by på Vätö, på grund
av att avst åndet för resan till Vätö beror på vilka entreprenörer som anlitas i de
studerade framtidsscenarierna. För samtliga tre system bortses helt ifr ån de torra
lösningar för latrin som finns idag (torrdass, förmultningstoaletter etc.), där man
har tillst ånd att kompostera sitt latrin själv. Dessa torra system verkar fungera till-
fredsställande (Persson, pers. medd.), och antas göra det även i framtiden.

I en enkätundersökning för fritidsboende i Norrtälje kommun (Norrtälje kommun,
1995) framgick att cirka en fjärdedel av fritidshushållen komposterar sitt orga-
niska köksavfall. Här antas att detta gäller både för fritids- och permanentboende
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på Vätö. Denna hemkompostering antas fortsätta i samma proportion även i fram-
tida system. Det organiska köksavfall som komposteras hemma inräknas därför
inte i de studerade systemen.

I bilaga 4 redovisas mängdfördelningen av fosfor, kväve och BOD för de delmo-
deller som använts vid simuleringarna av system 1 respektive system 3. I model-
len har våtkomposteringsreaktorn elförbrukningen 30 kWh/m3. Det antas att våt-
komposteringsanläggningens förlager utrustas med en kvarn för malning av det
insamlade organiska köksavfallet.

Efter tidigare nämnda avgränsningar och hänsynstaganden motsvarar mängderna
av de olika fraktionerna i studien det antal helårspersoner som anges i tabell 11.
De totala mängder som används i samtliga simuleringar visas i tabell 12.

Tabell 11. Antal helårspersoner som bidrar till de olika fraktionerna i samtliga system.

urin och fekalier BDT-vatten organiskt köksavfall

Antal helårspersoner 7651 14842 12343

1. Våtslam från Fiskebyns reningsverk tillkommer.
2. BDT-vatten från skolan i Hargs by är medräknat.

3. En mindre mängd köksavfall tillkommer från skola och affär i Hargs by (är ej omräknat
till antal helårspersoner).

Tabell 12. Totala mängder av de studerade fraktionerna som används vid simuleringarna.
Inklusive våtslam från Fiskebyns reningsverk, BDT-slam och organiskt köksavfall från
skolan, samt organiskt köksavfall från Hargs affär.

Parameter Enhet per Vätö
och år

Urin och fekalier BDT-vatten Organiskt
köksavfall

Flöde ton 468 60124 100

Torrsubstans ton 28 43 30

Totalkväve ton 4 0,5 0,6

Totalfosfor ton 0,5 0,2 0,1

Kalium ton 1 0,3 0,3

BOD7 ton 6 15 0

System 1; nuvarande system

System 1 innebär att hanteringen av avlopp och organiskt köksavfall sker som
i dagsläget. Slam från Vätös slutna tankar och slamavskiljare förs till Norrtälje
reningsverk för behandling. Se bild 10 för en översiktlig bild av system 1. Obser-
vera dock att vissa transporter är förenklade i bilden, och redovisas tydligare i
tabell 13.
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Bild 10. Förenklad bild av system 1.

Tabell 13. Uppskattade medelavstånd för transporterna i system 1.

Lastbil Transportsträcka Avstånd i km

1: organiskt köksavfall hushåll – Uppsala Energi 85

2: slam från slamavskiljare hushåll – Lindholmenverket 20

3: slam från slutna tankar hushåll – Lindholmenverket 20

4: torrlatrin hushåll – Björkholmen 25

5: torrlatrin Björkholmen – Märsta 60

6: slam från Fiskebyns reningsverk Fiskebyn – Lindholmenverket 20

7: slam från Lindholmenverket och
Käppala reningsverk

reningsverk – åkermark 10

För torrdass och förmultningstoaletter kan boende få tillst ånd att kompostera
latrinet själva. För de som ej väljer att kompostera själva, finns abonnemang på
latrinhämtning. I dessa fall hämtas latrinet i engångsbehållare vid bostaden och
transporteras till Björkholmens deponi. Där rivs engångsbehållarna sönder, och
latrinet transporteras med slamsugbil till Märsta där det töms i en avloppsvatten-
kulvert som går till Käppala reningsverk i Lidingö (Söderberg, pers. medd.).
Organiskt köksavfall som inte komposteras i hushållen hamnar i soporna, vilka
transporteras till Uppsala Energi för förbränning. Askan från Uppsala Energi
deponeras på Hovgårdens avfallsanläggning, där ingen uppsamling av deponigas
sker (Jonsson, pers. medd.).
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Norrtäljes reningsverk, Lindholmen, behandlar avloppsvatten från Norrtälje stad
och har Norrtäljeviken som recipient. Under 1998 byggdes Lindholmen ut för att
kunna möta de nya kraven på kvävereduktion. Samtidigt gjordes en tillbyggnad
så att Lindholmen numera är dimensionerat för 34 000 personenheter. Enligt
Christian Hindersson (pers. medd.) räknar man med en kvävereduktion på mellan
70 och 80 % vid Lindholmen framöver. I Käppala reningsverk uppnås en kväve-
reduktion på ca 65 % (Käppalaförbundet, 1998). Vid simuleringarna används
samma delmodell för de båda reningsverken, och den genomsnittliga kvävereduk-
tionen antas vara ca 70 %.

Huvuddelen av avloppsslammet från Käppala och Norrtälje reningsverk sprids,
eller är avsedd att spridas, på åkermark. Vid simuleringarna antas allt avloppsslam
spridas på åkermark.

Slamtömning, latrinhämtning och sophämtning sköts av kommunens entrepre-
nörer. Antal obligatoriska slamtömningar per hushåll och år varierar beroende på
våtslamvolymen och om det är ett fritidsboende eller permanentboende hushåll.
Vanligen töms slamavskiljare med ansluten wc en gång per år, med möjlighet att
begära tömning vartannat år. Detsamma gäller för slamavskiljare för enbart BDT-
avlopp. För wc med sluten tank varierar intervallet från tömning efter budning
till obligatorisk tömning en gång per år, med möjlighet att begära två gånger
(Norrtälje kommun, 1999). Akter i Norrtälje kommuns arkiv studerades, för att
ta reda på hur fördelningen mellan infiltrations- och resorptionsanläggningar ser
ut mellan de hushåll som har wc- eller BDT-slamavskiljare.

För hushållen med indraget vatten utan godkänd anläggning för rening av det,
kan man anta att det använda vattnet leds till någon typ av enkel infiltration där
en reduktion av kväve, fosfor och BOD sker (Palm, pers. medd.). I simuleringarna
antas denna reduktion motsvara den som antas ske i en slamavskiljare, och där-
med reduceras ca 2 % av fosforn, 4 % av kvävet och 10 % av BOD.

System 2; våtkompostering av material från Hargs by

Detta system skiljer sig från system 1 genom att svartvatten och organiskt köks-
avfall från Hargs by behandlas i en lokal våtkomposteringsanläggning. Svart-
vatten och organiskt köksavfall från resterande delar av Vätö behandlas enligt
system 1. För att möjliggöra våtkompostering av svartvattnet i Hargs by krävs
att mycket snålspolande toaletter installeras i bostäderna, samt att svartvatten
och BDT-vatten hålls åtskilda. Svartvattnet är tänkt att samlas upp i slutna tankar,
vilka kan vara gemensamma där husen ligger tätt, och BDT-vattnet behandlas i
exempelvis infiltrationsanläggningar. Det behandlade våtkomposten är hygieni-
serat och kan spridas på odlingsmark.

De ca 70 permanentboende i Hargs by har beräknats motsvara 41 helårspersoner.
Av dessa antas 32 personer vara anslutna till wc med sluten tank, och 9 personer
till torrtoalett av något slag. Latrinet från samtliga torrtoaletter, plus allt organiskt
köksavfall i Hargs by samlas in och behandlas i våtkomposteringsanläggningen.
Samtliga helårspersoner antas ha BDT-vattenrening, och BDT-slammet våtkompo-
steras. Beräknad mängd och ts-halt på avloppsvattnet från Hargs by redovisas i
tabell 14. I beräkningar har antagits att alla hushåll med wc och sluten tank också
har separat behandling av sitt BDT-vatten i infiltrations- eller resorptionsanlägg-
ning. Då toaletten "Mini Flush" är väl beprövad (Ling, pers. medd.) och har en låg
spolvattenförbrukning, har den valts som snålspolande toalett för system 2 och 3.
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Tabell 14. Beräknad mängd och ts-halt på avloppsvatten från Hargs by.

Enhet
per år

Urin Fekalier Spol-
vatten1

Sammanlagt
för svartvatten
(urin, fekalier

och spolvatten)

Organiskt
köksavfall2

Totalt för
svartvatten

och org.
köksavfall

Flöde ton 22,5 1,5 47 71 4,2 74

Torrsubstans ton 0,9 0,5 1,4 1,3 2,4

Ts-halt 4 % 35 % 2 % 30 % 3 %

1. Spolvattenmängd 0,8 l/gång, 5 ggr per person och dygn. 32 personer med wc.
2. Organiskt köksavfall från Hargs affär och skola är inräknat.

För system 2 är transportavst ånden förhållandevis korta, uppskattningsvis någon
kilometer, och möjligheten borde vara god för en lokal entreprenör att sköta slam-
tömning och insamling av organiskt köksavfall. För att förenkla vid simuleringarna
har dock transportavståndet för material fr ån Hargs by antagits vara samma som i
system 3, se tabell 15. För material från resten av ön gäller samma transportavst ånd
som för system 1, tabell 13.

System 3; våtkompostering av material från hela Vätö

För bild av system 3, se bild 11. Vissa av transporterna är dock förenklade i bilden,
och de redovisas tydligare i tabell 15.
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Bild 11. Förenklad bild av system 3.
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Tabell 15. Uppskattade medelavstånd för lastbilarna i system 3.

Lastbil Transportsträcka Avstånd i km1

1: organiskt köksavfall hushåll – våtkomposteringsanläggning 4,5

2: BDT-slam från slamavskiljare hushåll – våtkomposteringsanläggning 4,5

3: torrlatrin hushåll – våtkomposteringsanläggning 4,5

4: slam från slutna tankar hushåll – våtkomposteringsanläggning 4,5

5: slam från Fiskebyns reningsverk Fiskebyn – våtkomposteringsanläggning 5

6: våtkompost våtkomposteringsanläggning – åkermark 2

1. Egna uppskattningar.

I detta system beräknas allt avlopp och organiskt köksavfall behandlas i våt-
komposteringsanläggningen. Det antas att alla hushåll som tidigare haft wc nu
också har sluten tank, samt separat behandling av BDT-vatten i infiltrations- eller
resorptionsanläggning. För beräknad mängd och ts-halt på avloppsvattnet från
system 3, se tabell 16. BDT-slam från slamavskiljare och slam från Fiskebyns
reningsverk våtkomposteras också.

Tabell 16. Beräknad mängd och ts-halt på avloppsvatten från Vätö.

Enhet
per år

Urin Fekalier Spol-
vatten

Sammanlagt
för svartvatten
(urin, fekalier

och spolvatten)

Organiskt
hushålls-

avfall

Totalt för
svartvatten

och org.
hushållsavfall

Flöde ton 419 28 791 1238 99 1337

Torrsubstans ton 17 10 0 27 30 57

Ts-halt 4 % 36 % 2 % 30 % 4 %

Insamling av slam fr ån slutna tankar och torrlatrin antas ske med samma intervall
som tidigare, men möjligen med mer lokala entreprenörer. Systemet är högst be-
lastat under sommarhalvåret, och organiskt köksavfall bör med tanke på lukt och
liknande samlas in en gång per vecka. I de mest tätbefolkade fritidsområdena på
Vätö, borde det vara möjligt att ha en stor behållare för det organiska köksavfallet
per exempelvis tio hushåll, för att underlätta insamlingen. I Norge pågår försök
med lagring av organiskt köksavfall i slutna nergrävda behållare nära bostaden.
Vid lagringen kommer det att bildas syror i tanken som sänker pH till runt 4, så att
matavfallet ensileras. Inga luktproblem har uppstått vid tankarna, och en tank med
storleken 0,5 m3 beräknas räcka för lagring av organiskt köksavfall från ett hushåll
under två års tid (Skjelhaugen, 1999b). Om försöken i Norge faller väl ut, kan detta
vara en möjlig metod att reducera antalet hämtningar av det organiska köksavfallet
på Vätö betydligt.
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Resultat
Jämförelser av systemen
Försörjning av åkermark med fosfor, kväve och kalium

Återföringen av fosfor till åkermark fördubblas i system 3 jämfört med system 1
medan återföringen av kväve och kalium mångdubblas, se bild 12-14. Enligt
tabell 5 kommer fosforn att bli begränsande för givan av våtkompost. I system 2
återförs 27 kg fosfor via våtkompost till åkermark på Vätö. Högsta tillåtna fosfor-
giva är 22 kg/ha för en jord med fosforklass III-V, varför drygt ett hektar åker-
mark per år bör räcka för att sprida våtkomposten från Hargs by. I system 3 åter-
förs 567 kg fosfor per år till åkermark på Vätö. Med samma fosforgiva som ovan
motsvarar detta en spridningsareal på ca 26 hektar per år. I system 2 återförs dock
ca 210 kg kväve per år till åkermark, varför spridningsarealen kan behöva utökas
något för att inte övergödsla med kvävet. I system 3 återförs ca 3300 kg kväve
vilket fördelat på 26 hektar motsvarar en giva på knappt 130 kg/ha. Även i detta
fall kan alltså större spridningsareal behövas.
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Bild 12. Flödet av fosfor till åkermark för de olika systemen.
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Bild 13. Flödet av växttillgängligt kväve till åkermark för de olika systemen.
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Bild 14. Flöde av kalium till åkermark för de olika systemen.

Eutrofiering

Av bild 15 framgår att fosforutsläppet till vatten nära nog halveras för system 3
jämfört med nuvarande system. Även för system 2 minskar eutrofieringen något.
Utsläppet av kväve reduceras med ca två tredjedelar, medan utsläppet av BOD
endast minskar något jämfört med nuvarande system, se bild 16 och 17. Att BOD
endast minskar marginellt beror på att BDT-vattnet st år för en stor del av hushålls-
avloppets BOD-innehåll. BDT-reningen förändras inte i de olika alternativen, och
därför inte heller BOD-utsläppen till vatten.

Vanligtvis är fosfor ett tillväxtbegränsande ämne i sjöar. Vid fosfortillskott ökar
tillväxten av alger. I havsvatten regleras tillväxten av alger i de flesta fall av till-
gången på kväve. Ökad produktion av alger, sjunkande syrehalter och kraftigt
påverkad flora och fauna har märkts även i områden som inte är så hårt belastade
av punktutsläpp, såsom tätorter, industrier och vattenbruk. Där är det istället
näringsläckage från jordbruksområden som brukar vara det största problemet
(Nordens Miljö, 1993).

Utsläpp av näringsämnen till havsområden leder till ökad växtlighet i många kust-
vatten, vilket kan innebära en hel del problem. Exempelvis blir vattnet grumligare
och blåst ångsbälten försvinner, eftersom det ljus de behöver inte förmår att tränga
tillräckligt långt ner i vattnet. Döda djur och växter faller ner till botten, där ned-
brytande organismer förbrukar allt syre i bottenvattnet (NV, 1997).

Då det är svårt att bedöma om tillväxten i vattnen kring Vätö begränsas av fosfor
eller kväve, redovisas här potentiell eutrofiering för båda fallen. I bild 18 visas
den potentiella maximala eutrofieringen, vilken är baserad på att både kväve,
fosfor och BOD ger upphov till syreförbrukning. I bild 19 ses den potentiella
minimala eutrofieringen, som är baserad på att endast fosfor, BOD och ammo-
nium ger upphov till eutrofiering. Både den potentiella maximala och minimala
eutrofieringen sjunker till ungefär hälften i system 3 jämfört med i system 1.
En del av minskningen av utsläpp till vatten kommer att ske vid Lindholmens
respektive Käppala reningsverk, och därmed inte i den närmaste recipienten till
Vätö. Systemgränserna för denna studie är dock sådana att även miljöpåverkan
vid reningsverken orsakade av behandlat slam och latrin från Vätö studeras, trots
att det är andra recipienter som påverkas.
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Bild 15. Fosforutsläpp till vatten.
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Bild 16. Kväveutsläpp till vatten.
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Bild 17. BOD-utsläpp till vatten.
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Bild 18. Potentiell maximal eutrofiering.
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Bild 19. Potentiell minimal eutrofiering.

Tungmetaller till vatten

För samtliga tungmetaller, förutom kvicksilver, minskar tillförseln av tung-
metaller till vatten endast marginellt mellan system 1 och system 2 eller 3, se
exempel för kadmium och koppar i bild 20 respektive 21. Kvicksilver utsöndras
till stor del via fekalierna, medan flertalet andra tungmetaller till största delen
förekommer i BDT-vattnet. Minskningen av mängden kvicksilver blir därför
relativt stor, se bild 22. Vid en enkel massbalans för kadmium, utförd i ORWA-
RE, framkom att den största kadmiumkällan i de studerade scenarierna var BDT-
vattnet. Över 90 % av kadmiumet hamnade så småningom i vattendrag, och en
mindre del lagrades upp i resorptionsanläggningar. Simuleringen baserades dock
på att allt kadmium gick rakt igenom slamavskiljare och infiltrationsanläggning,
medan hälften av kadmiumet passerade genom resorptionsanläggningarna. I verk-
ligheten är det inte troligt att allt kadmium skulle passera genom infiltrationsan-
läggningarna, se under rubriken "svagheter i datamodellen" för vidare diskussion.
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Bild 20. Flödet av kadmium till vatten (observera skalan).
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Bild 21. Flödet av koppar till vatten (observera skalan).
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Bild 22. Flödet av kvicksilver till vatten.
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Tungmetaller till åkermark

I system 3 ökar tillförseln av tungmetaller till åkermark generellt med mellan
1/3 och 2/3 jämfört med system 1, se exempel för kadmium i bild 23. Flödet
av koppar respektive kvicksilver till åkermark visas i bild 24 respektive 25. En
förklaring till den ökade tungmetalltillförseln är att en större andel av hushålls-
avloppet återförs till åkermark i system 3, varför också tungmetallmängden blir
större. I system 3 återförs även organiskt köksavfall som i system 1 förs till
Uppsala Energi för förbränning, varefter tungmetallerna via askan hamnar på
deponi. På deponin ger tungmetallerna till stor del upphov till miljöstörningar
på längre sikt än vad som inräknas i simuleringsmodellen.

För att bedöma kvaliteten som gödselmedel hos de material som återförs till åker-
marken, är det intressant att studera hur mycket tungmetaller per kg fosfor som
återförs. Generellt sett ändras detta haltförhållande för de flesta tungmetaller
endast marginellt mellan de studerade systemen. I bild 26-28 visas förhållandet
mellan kadmium, koppar respektive kvicksilver och återförd fosfor till åkermark.

Som jämförelse kan nämnas att Hydro-Agri lämnar en "låg kadmium-garanti" på
sina NP- och NPK-produkter, vilket innebär att produkterna innehåller högst 5 mg
Cd/kg P. För P- och PK-produkter lämnas dock ingen sådan garanti. Halten Cd
per kg P i handelsgödsel är alltså lägre än i det slam respektive den våtkompost
som används på åkermark i system 1 till 3. Jämfört med nötgödsel, är dock Cd-
innehållet lägre i både slam och våtkompost. Egna översiktliga beräkningar med
utgångspunkt från Naturvårdsverkets rapport 4974 (NV, 1999) visar att nötgödsel
innehåller ca 16 mg Cd per kg P (medelvärde för gödsel från ekologisk och kon-
ventionell drift samt flyt- och fastgödsel).
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Bild 23. Flödet av kadmium till åkermark.
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Bild 24. Flödet av koppar till åkermark.
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Bild 25. Flödet av kvicksilver till åkermark i de tre scenarierna.
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Bild 26. Förhållandet mellan kadmium och återförd fosfor i de tre scenarierna (observera
skalan).
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Bild 27. Förhållandet mellan koppar och återförd fosfor i de tre scenarierna.
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Bild 28. Förhållandet mellan kvicksilver och återförd fosfor i de tre scenarierna.

Sammanfattande tabell

I tabell 17 visas var i modellen fosfor och kadmium slutligen hamnar för de olika
systemen.

Tabell 17. Fördelningen av fosfor och kadmium för de olika systemen. Summan ut är i
vissa fall inte helt överensstämmande med ingående värden beroende på avrundningar
och orsaker relaterade till modellen.

Parameter Enhet In Kvar i inf./
res.anläggn.

Kvar i
deponi

Till vatten Till åker-
mark

Summa
ut

P system 1 kg/år 727 157 115 191 267 730

P system 2 kg/år 727 148 111 182 289 730

P system 3 kg/år 727 60 0 99 567 726

Cd system 1 g/år 332 19 1 309 3 332

Cd system 2 g/år 332 19 1 309 3 332

Cd system 3 g/år 322 19 0 307 5 331
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Energianvändning bassystem

I bild 29 visas netto energianvändningen för de tre systemen. System 3 är det mest
energikrävande, vilket kan förklaras av en relativt stor energianvändning per kg
behandlat material i våtkomposteringsanläggningen. Olja förbrukas vid systemens
transporter.

0

100000

200000

300000

400000

500000

1 2 3

en
er

gi
an

v.
 (

M
J/

år
)

Netto elanvändning

Oljeförbrukning

Bild 29. Oljeförbrukning och netto elanvändning i bassystemet.

Mängd producerad värme visas i bild 30. I reningsverket, och vid Uppsala Energi,
produceras högtempererad värme som kan användas i fjärrvärmenätet. I våtkom-
posteringsprocessen produceras också värme, men av något lägre temperatur (ca
55°C) och brukar därför kallas lågtempererad. Lågtempererad värme kan också
användas i fjärrvärmenätet, men det förutsätter att en elkrävande värmepump an-
vänds. I andra fall bör värmen från en våtkomposteringsanläggning kunna använ-
das för exempelvis uppvärmning av närliggande fastigheter under den kalla delen
av året.
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Bild 30. Värmeproduktion i bassystemet.

Energianvändning utvidgat system

I det utvidgade systemet belastas system 1 och 2 med den energi som åtgår för att
framställa lika mycket växtnäring, i form av handelsgödsel, som mängden återförd
växtnäring till åkermark i system 3. På samma sätt belastas system 2 och 3 med
biobränslebaserad produktion av högtempererad värme, upp till samma nivå som
system 1 producerar. I bild 31 visas oljeförbrukning och netto elanvändning, till-
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sammans med belastande energimängder för produktion av handelsgödsel och
högtempererad värme.
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Bild 31. Energianvändning för det utvidgade systemet.

Smittspridning

Smittspridningsrisken från slamavskiljare och infiltration från ett eller ett par
hushåll är normalt låg. Om smittbärare använder sig av anläggningen kan smitt-
spridningsrisken bli mycket stor, men det varierar bland annat beroende av an-
läggningens konstruktion och läge. För system 1 gäller att även en viss mängd
svartvatten behandlas i infiltrationsanläggningar, vilket ökar risken för att pato-
gener ska förekomma i avloppsvattnet, jämfört med om bara BDT-vatten behand-
las. För dåligt fungerande infiltrationsanläggningar finns risken att avloppsvatten
förorenar närliggande dricksvattenbrunnar. I de tätbebyggda områden som finns
på Vätö, med många dricksvattenbrunnar och infiltrationsanläggningar nära
varandra, finns viss risk för förorening av dricksvatten.

För system 3 bör risken för smittspridning till dricksvattenbrunnar via avlopps-
vatten vara betydligt mindre än i system 1, med tanke på att allt svartvatten från
vattentoaletter samlas upp i slutna tankar och alltså inte belastar systemets infil-
trationsanläggningar. Risken för smittspridning från infiltration av endast BDT-
vatten bedöms vara mindre än vid samtidig infiltration av svartvatten.

I system 1 behandlas våtslam från slamavskiljare och slutna tankar vid Norrtäljes
reningsverk Lindholmen. Vid eventuell bräddning hos reningsverket kan obe-
handlat avloppsvatten komma att släppas ut i Norrtäljeviken. Förutom oönskade
miljömässiga konsekvenser, innebär ett sådant utsläpp risk för att människor och
djur som kommer i kontakt med det förorenade vattnet insjuknar till följd av
vattnets höga bakteriehalter. Risken för bräddning bedöms dock vara små vid
både Lindholmens reningsverk, och vid Käppala reningsverk dit latrin förs för
behandling.

Våtkomposteringen sker i en sluten process, där risken för att människor eller
djur kommer i kontakt med ohygieniserat material är mycket liten.

Bedömningsmatris
I tabell 18 nedan görs en jämförelse mellan system 1 och system 3, med avseende
på de i denna studie studerade aspekterna. System 1 utgör referensalternativ. De
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ekonomiska aspekterna tas inte upp i jämförelsen. Utformningen av bedömnings-
matrisen har gjorts med exempel i Kärrman m.fl. (1999) som utgångspunkt.

Som tidigare nämnts (se under rubriken "metodik för att jämföra miljöpåverkan")
har de studerade miljöaspekterna valts med utgångspunkt från den prioritetsindel-
ning som gjorts i rapporten "Miljösystemanalys av hushållens avlopp och orga-
niska avfall" av Kärrman m.fl. (1999). Samtliga studerade aspekter förutom ener-
gianvändningen återfinns i prioritetsgrupp 1. Avvikelsen för tungmetaller till åker-
mark visas i relation till kg återförd fosfor, vilket anses vara mer intressant än bara
mängdavvikelsen. Energianvändningen hamnar i prioritetsgrupp 2. Det innebär att
avloppssystemens andel av exempelvis den totala antropogena eutrofieringen, är
större jämfört med andelen av den totala antropogena energianvändningen. Därför
är det viktigt att vid jämförelser av systemen i denna studie komma ihåg, att ener-
gianvändningen är den aspekt som bör ägnas minst intresse.

Tabell 18. Jämförelse vid normal störningsfri drift mellan system 1 och system 3.
System 1 utgör referensalternativ (R).
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Aspekt System 1 System 3

Prioritetsgrupp 1

Smittspridning R  Bättre

Maximal eutrofiering R +

Minimal eutrofiering R +

Kadmium till vatten R =

Koppar till vatten R =

Kvicksilver till vatten R +

Fosfor till åker R +++

Kväve till åker R +++

Kalium till åker R +++

Kadmium till åker/återförd fosfor R =

Koppar till åker/återförd fosfor R =

Kvicksilver till åker/återförd fosfor R -

Prioritetsgrupp 2

Energianvändning bassystem R - -

Energianvändning utvidgat system R - - -

= avvikelse med mindre än 25 % jämfört med system 1.
+ resp. -, avvikelse med 26-50 % jämfört med system 1 i positiv resp. negativ riktning.

++ resp. --, avvikelse med 51-75 % jämfört med system 1 i positiv resp. negativ riktning.

+++ resp. ---, avvikelse med mer än 75 % jämfört med system 1 i positiv resp. negativ
riktning.

Känslighetsanalyser
Hushåll med latrinkomposter

Med utgångspunkt från system 3, har miljöaspekterna studerats då 50 respektive
100 % av de som latrinkomposterar idag installerar wc med sluten tank, och vars
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svartvatten våtkomposteras. Latrinet från hushåll med tillst ånd att latrinkompo-
stera själva, ingick inte i de tidigare studerade systemen. Ingående mängder av
bland annat näringsämnen och tungmetaller ökar därför jämfört med grundsys-
temen. Antalet personer med orenat BDT-vatten minskar också, då det antagits att
hushåll utan godkänd anläggning för rening av BDT-vattnet, anlägger en sådan i
samband med installation av vattentoalett.

När hälften, respektive alla som latrinkomposterar idag, installerar wc ökar mäng-
den återförd fosfor till åkermark med ca 40 % respektive 80 %. Mängden återförd
kalium ökar ungefär lika mycket, medan kväve ökar med ca 50 % och 95 %. Zink,
nickel, kvicksilver och kadmium ökar med ca 40 % respektive 80 % då 50 respek-
tive 100 % av alla med latrinkompostering installerar wc. Ökningen är mindre för
bly, koppar och krom. För samtliga tungmetaller utom kvicksilver minskar dock
mängden tungmetall per kg återförd fosfor med ca 20-30 %. Mängden kvicksilver
per återförd kg fosfor ökar med drygt 5 %. Som tidigare nämnts finns det dock
stora osäkerheter i de schablonvärden som använts för innehåll av tungmetaller i
BDT-vatten, varför små procentuella skillnader i tungmetallmängder inte bör tas
för sanning.

Vattenutsläppen av fosfor minskar med ungefär en fjärdedel, medan utsläppen av
kväve ökar med ca 5 % i alternativen med installerade vattentoaletter. Utsläppen
av BOD till vatten minskar till ungefär hälften. Vid maximal eutrofiering, dvs. om
kväve antas vara tillväxtbegränsande i vattenrecipienten, fås en ökning av eutro-
fieringen med drygt 6 %. Vid minimal eutrofiering, dvs. om bara fosfor antas vara
tillväxtbegränsande i recipienten, minskar eutrofieringen med ca en tredjedel när
alla hushåll installerat wc. Tungmetaller till vatten minskar överlag med knappt
5 %.

Funktion hos resorptionsanläggningar

Resorptionsanläggningarna bidrar endast med en liten del av utsläppen till vatten,
cirka fyra, tre och en procent för fosfor, kväve respektive BOD. För kadmium
bidrar resorptionsanläggningarna med sex procent av utsläppen. Då resorptions-
anläggningarna fungerade fullgott, dvs. utan några utsläpp överhuvudtaget, min-
skade vattenutsläppen med lika många procentandelar som nämnts ovan för res-
pektive ämne. När resorptionsanläggningarna fungerade illa, med dubbelt så stora
utsläpp som från en infiltrationsanläggning, ökade de totala vattenutsläppen med
ca tolv, fem, fyra och sex procent för fosfor, kväve, BOD respektive kadmium.

Funktion hos infiltrationsanläggningar (tungmetaller)

Som diskuteras under rubriken "svagheter i datamodellen" tar delmodellen för
slamavskiljning och infiltration som använts vid simuleringarna, inte hänsyn till
att en viss andel tungmetaller kommer att bli kvar i slamavskiljaren eller mark-
profilen istället för att orsaka vattenemissioner. Enligt Ola Palm (pers. medd.) kan
man ungefärligen jämföra reduktionen av tungmetaller i slamavskiljare och infil-
tration med den som sker i ett reningsverks försedimentering, biologiska rening
och kemiska fällning tillsammans. I tabell 19 visas de värden för reduktioner av
tungmetaller som använts vid känslighetsanalysen.
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Tabell 19. De värden för tungmetallreduktion i slamavskiljare och infiltrationsanläggning
som använts vid simuleringarna. Källa är NV (1986) då annat ej anges.

Pb Cd Hg Cu Cr Ni Zn

Total reduktion (%) 82 68 82a 91 84 0b 75

a. Värde för Hg fanns ej med i källan, och antas vara detsamma som för Pb.
b. I reningsverken ökade nickel med 7 %, men då ingen ökning bedöms inträffa i detta

fall, sätts reduktionen till noll.

I tabell 20 visas hur mycket de totala utsläppen av tungmetaller till vatten min-
skade i känslighetsanalysen jämfört med de tidigare utförda simuleringarna. Den
procentuella minskningen är lika i alla systemen. Även de totala mängderna tung-
metaller till vatten för de olika systemen redovisas, där samtliga antas ha slamav-
skiljare och infiltrationsanläggningar med funktion enligt känslighetsanalysen.

Tabell 20. Procentuell minskning, samt totala mängder av tungmetaller till vatten från
slamavskiljare och infiltration med reduktioner enligt tabell 19.

Pb Cd Hg Cu Cr Ni Zn

Minskning (%) 47 39 47 52 48 0 43

Total mängd
(kg/år) system 1

0,82 0,19 0,02 1,5 1,3 1,6 15,4

Total mängd
(kg/år) system 2

0,82 0,19 0,02 1,5 1,3 1,6 15,3

Total mängd
(kg/år) system 3

0,81 0,19 0,02 1,4 1,3 1,5 14,2

Diskussion
Resultat
System 2 jämfört med system 1

I system 2 återförs ca 27 kg fosfor, 180 kg ammoniumkväve och 65 kg kalium
till åkermark på Vätö. För fosforn innebär det en total ökning av återföringen på
ca 10 % i system 2, medan motsvarande värden för kväve och kalium är ca 550
respektive 350 %. Kväveåterföringen ökar kraftigt i system 2 då kväveförlusterna
från våtkomposten är mycket mindre än de som uppkommer vid behandlingen av
avloppsslam.

Tillförseln till vatten av fosfor, kväve och BOD minskar med 8, 112 respektive
64 kg i system 2. Det motsvarar en reducering av den potentiella maximala och
minimala eutrofieringen med ca 4 % jämfört med system 1. Minskningen kommer
dels att innebära minskade utsläpp till vattendrag i Harg, dels minskade utsläpp
vid externa reningsverk eftersom inget avloppsslam från Hargs by längre behand-
las där.
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Skillnaden i mängd tungmetaller till såväl åker som vatten är liten mellan de båda
systemen, varför inga slutsatser dras kring detta.

System 3 jämfört med system 1

Återföringen av kväve, fosfor och kalium till åkermark ökar med minst det dubbla
i system 3 jämfört med system 1. Enligt tabell 5 kommer mängden slam, från
reningsverk, som kan spridas på åkermark att begränsas av kopparinnehållet i
system 1. Detta innebär att bara knappt 2 kg fosfor per hektar kan spridas på åker-
mark. Enligt samma tabell är det fosfor som är begränsande för givan av våtkom-
post i system 3, samtidigt som våtkomposten har ett högt innehåll av totalkväve,
varför det i praktiken kan bli kvävet som är begränsande för givan. I system 3 fås
alltså en restprodukt vilken fungerar som kväve- och fosforgödselmedel, jämfört
med i system 1 där restprodukten vid spridning inte ger några nämnvärda tillskott
av näringsämnen till åkermarken. Sannolikheten för att restprodukten verkligen
sprids på åkermark torde också vara större i system 3 än i system 1.

Tungmetallutsläppen till vatten är i stort sett oförändrade i system 3 jämfört med
system 1. Procentuellt sett leder dock denna minskning till en genomsnittlig för-
dubbling av mängden tungmetaller till åkermark i system 3, då de tungmetaller
som i system 1 hamnade i vattnet istället kommer att hamna på åkermark i system
3. Dessutom tillförs åkermarken i system 3 även de tungmetaller från organiskt
köksavfall, som i system 1 hamnade på deponi efter förbränning. Tungmetaller
per kg återförd fosfor är dock i genomsnitt lika för system 1 och 3.

I system 3 minskar utsläppen till vatten av kväve, fosfor och BOD jämfört med
system 1. Därmed minskar även den potentiella maximala, respektive minimala,
eutrofieringen med ungefär hälften. Dessa utsläppsminskningar beror på att inget
slam eller latrin längre behandlas i externa reningsverk och ger upphov till utsläpp
där. Eutrofieringen kommer alltså att minska vid de externa reningsverken.

Bedömningsmatris
Ur smittspridningssynpunkt bedöms ett väl skött system med våtkompostering
vara bättre än nuvarande system. Framför allt är hygieniseringen i våtkomposte-
ringsprocessen värdefull, eftersom den minimerar risken för smittspridning vid
spridning av våtkomposten. Dessutom kommer allt svartvatten i system 3 att
samlas upp i slutna tankar, till skillnad från i system 1. Det innebär mindre risk för
att patogener ska finnas i avloppsvatten från infiltrations- eller resorptionsanlägg-
ningar, och därmed även mindre risk för förorening av patogener till dricksvatten-
brunnar.

Enligt Ann Albihn (pers. medd.) borde våtkomposteringsprocessen drivas under
längre tid än 10 timmar vid 55°C, för att tillräcklig hygienisering ska kunna garan-
teras. Förutsatt att våtkomposten sprids på lämplig gröda, är dock system 3 bättre
än system 1 ur smittspridningssynpunkt, även vid 10 timmars våtkompostering
vid 55°C (Albihn, pers. medd.).

Oavsett om tillväxten i vattnen kring Vätö beror av tillgången på kväve eller fos-
for, så minskar eutrofieringen i system 3 jämfört med system 1. Detta är inte sär-
skilt överraskande med tanke på att en mindre mängd näringsämnen kommer att
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belasta infiltrations- och resorptionsanläggningar, samtidigt som inga närings-
ämnen kommer att tillföras vattnet via reningsverk.

Förändringen för utsläpp av tungmetaller till vatten är mycket liten, vilket beror
på att BDT-vattnet innehåller en stor andel av tungmetallerna från ett hushåll.
Behandling av BDT-vattnet skiljer sig ju inte åt mellan de båda systemen, varför
största delen av tungmetallutsläpp till vatten finns kvar. Ett undantag är kvicksil-
ver, som finns i relativt stor andel i fekalierna. Svartvatten från toaletter som tidi-
gare var anslutna till slamavskiljare kommer i system 3 i stället att hamna i slutna
tankar, för att efter våtkompostering hamna på åkermark. Kvicksilverutsläppen till
vatten minskar därför, men kommer att öka till åkermark.

I system 3 kommer en större andel av de organiska restprodukterna från Vätö att
återföras till åkermark. I våtkomposten kommer en större andel av de ingående
näringsämnena finnas kvar, särskilt kvävet, om man jämför med slammet från ett
reningsverk. Tillsammans innebär detta att en mycket större mängd näringsämnen
kan återföras till åkermark i system 3 jämfört med system 1.

Då den totala mängden av återfört material till åkermark ökar, ökar naturligtvis
även den återförda mängden tungmetaller. I en bedömningsmatris tittar man på
den procentuella avvikelsen mellan scenarierna, vilket innebär att en fördubbling
av mängden tungmetaller till åkermark kommer att ge ett mycket negativt utslag
i bedömningsmatrisen. I det här fallet är det dock mer intressant att titta på mäng-
den tungmetaller som återförs per kilo återförd fosfor, eftersom det normalt är
givan av fosfor till åkermark som är av intresse för givan. För de flesta tungmetal-
lerna skiljer sig inte mängden tungmetall per kg fosfor åt mellan systemen. Som
nämnts tidigare ökar mängden kvicksilver per kg fosfor något i system 3 jämfört
med system 1, eftersom en större andel av svartvattnet slutligen hamnar på åker-
mark. Jämfört med vissa typer av handelsgödsel är kadmiummängden per kg fos-
for högre i våtkomposten, medan den är lägre jämfört med nötgödsel.

Energianvändningen ökar i både bassystemet och det utvidgade systemet. Att den
i bassystemet är större för system 3 än för system 1 beror på att våtkomposterings-
processen kräver relativt mycket energi. I det utvidgade systemet belastas system
3 dessutom för den produktion av högtempererad värme som sker i system 1,
vilket innebär att energianvändningen ökar ytterligare. Något som inte är medräk-
nat i det utvidgade systemet, och som inte heller avspeglas i bedömningsmatrisen,
är den produktion av lågtempererad värme som uppst år vid våtkomposteringspro-
cessen. Denna värme är möjlig att utnyttja för uppvärmning av närliggande fastig-
heter, och bör i jämförelsen ses som en extra "bonus" för system 3. Energianvänd-
ningen bör också ses i förhållande till den värdefulla hygienisering som fås av
kompostmaterialet i system 3, till skillnad mot i system 1.

Känslighetsanalyser
Att så gott som samtliga vattenutsläpp enligt simuleringar minskar då fler hushåll
installerar wc, beror förmodligen främst på antagandet att hushåll med wc även
har godkänd BDT-vattenrening. Ökningen av kväveutsläppen till vatten förklaras
då med att mer kväve återförs till åkermark, och därmed lakar också större mäng-
der kväve ut till vattendrag. Fosfor lakar däremot inte ut lika lätt, varför fosfor-
utsläppen till vatten inte ökar trots ökad mängd fosfor till åkermarken.
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Funktionen hos resorptionsanläggningarna i modellen är enligt känslighets-
analysen inte av stor betydelse för vattenutsläppens storlek.

Funktionen hos infiltrationsanläggningarna är däremot av stor betydelse för
vattenutsläppen. Vid antagandet att slamavskiljare och infiltrationsanläggningar
tillsammans reducerar tungmetallmängderna i samma utsträckning som sker vid
reningsverk, minskade de totala vattenutsläppen med ca 45 % för samtliga tung-
metaller utom för nickel vars flöde till vatten var oförändrat. Känslighetsanalysen
visar att det är av stor betydelse att anpassa delmodellen för slamavskiljare och
infiltration till en mer trolig reduktion av tungmetaller än vad som gjorts tidigare.

Svagheter i datamodellen
För att möjliggöra modellering av komplicerade verkliga processer krävs i många
fall att antaganden och förenklingar görs. För de delmodeller i ORWARE som
används i denna studie har olika mycket tid lagts ner på dess utveckling, vilket
innebär att somliga delmodeller kan antas bättre avspegla verkligheten än andra.
Det är också viktigt att komma ihåg betydelsen av vilka indata som används i
modellen. Tillgång till och användande av exempelvis verkliga analysdata respek-
tive mycket schabloniserade värden, kommer naturligtvis att ge resultat som är
mer eller mindre verklighetstrogna.

Vid uppbyggnaden av datamodellerna för de studerade systemen har redan tidi-
gare utvecklade delmodeller använts (se under rubriken "simuleringsmodellen
ORWARE"). Då det finns lite kunskap om vissa verkliga processer kan det vara
svårt att utveckla en modell som väl kommer att spegla verkligheten. Modellen
för infiltration som används i modellen är ett exempel på detta. Mycket lite är känt
om hur mycket tungmetaller från det infiltrerande vattnet som kommer att fastläg-
gas i jordprofilen respektive följa med vattnet till recipienten.

I infiltrationsmodellen antas att hela mängden tungmetaller följer med vattnet,
och orsakar vattenemissioner. Det är inte troligt att verkligheten ser ut sådan för
en omättad infiltrationsanläggning, som förmodligen har en effektiv filtrering av
tungmetallerna (Eriksson, pers. medd.). För en gammal infiltrationsanläggning där
hela jordprofilen blivit mättad, är det möjligt att mängden tungmetaller till vatten
kommer att vara ungefär samma som ingående mängder (Eriksson, pers. medd.).
Det är inte troligt att samtliga infiltrationsanläggningar på Vätö är mättade med
tungmetaller, vilket innebär att de resultat för vattenemissioner från tungmetaller
som fås vid simuleringarna förmodligen är mycket för höga.

Delmodellen för förbränning är utvecklad med Uppsala Energis förbrännings-
anläggning som förebild, vilket passar bra eftersom hushållssoporna från Vätö
förbränns i Uppsala. Delmodellen är uppbyggd så att tillsatser av kalk, Ca(OH)2
och CaCO3, vid rökgasreningen sker utifrån mängden ingående avfall till förbrän-
ning. Kalken innehåller en viss andel tungmetaller, som så småningom hamnar
på deponi i form av flygaska. Vid förbränning av organiskt avfall blir denna till-
sats av tungmetaller vanligen liten i förhållande till avfallets tungmetallinnehåll.
I denna studie har dock väldigt låga värden för tungmetallinnehåll i hushållens
organiska köksavfall använts (se tabell 9), varför kalkens tungmetallinnehåll kom-
mer att vara procentuellt sett stor i jämförelse med avfallets.

Som exempel på ovanst ående ses i bilaga 4, sid 1, att mängden kadmium som går
in till förbränningsanläggningen är 0,306 g och den utgående mängden är 0,546 g.
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Det har alltså skett en ökning av mängden kadmium med 0,24 g eller 78 %. Detta
förklaras av att 0,005 kg Ca(OH)2 och 0,004 kg CaCO3 kommer att tillsättas per
kg avfall, vilket för system 1 motsvarar ca 445 respektive 356 kg. Båda formerna
av kalk innehåller ca 3E-7 kg kadmium per kg, vilket resulterar i att 0,24 g kad-
mium kommer att tillföras vid rökgasreningen. Förbränningsanläggningen beskrivs
detaljerat i en licentiatavhandling av Björklund (1998).

Resonemangen ovan sammanfattar de mest konkreta svagheterna i datamodellen
som blivit uppenbara under studiens gång.

Övrigt
Vid simuleringarna ses generellt mycket liten skillnad då system 2 jämförs med
system 1. Invånarna i Hargs by utgör endast drygt 2 % av antalet helårspersoner,
vilket förklarar varför ändringen av hantering och behandling av hushållens avlopp
och fasta organiska köksavfall i Harg får liten inverkan på de totala utsläppen och
resursåtgången för Vätö. Lokalt är dock förändringen viktig; många av avlopps-
anläggningarna i Hargs by är gamla och av varierande standard. Några av dem
har ett akut saneringsbehov (Norrtälje kommun, 1995c). Hargs by ligger i ett av-
rinningsområde som avvattnas mot Söderviken (Norrtälje kommun, 1995b), varför
näringsutsläppen från Hargs by kan ha stor inverkan på vattnet där. Sju fastigheter
i Hargs by har en gemensam avloppsledning med utsläpp i ett dike vilket kan
påverka närmiljön i Hargs by. Risk för smittspridning finns också om människor
eller djur kommer i kontakt med otillräckligt renat avloppsvatten.

Antalet boende på Vätö varierar mycket under sommar- respektive vinterhalvåret.
Vintertid utgörs befolkningen mestadels av de permanentboende, vilka motsvarar
knappt 400 personer räknat som helårspersoner. Sommartid fyrdubblas befolk-
ningsmängden till drygt 1600 personer räknat som helårsboende. Vid simuleringar-
na beräknas och redovisas vattenutsläppen i kg/år. Den största delen av utsläppen
sker dock sommartid. Den varierande belastningen är även viktig att tänka på vid
dimensionering av en våtkomposteringsanläggning. En stor lagringskapacitet lär
vara nödvändig för att kunna ta emot alla aktuella restprodukter som uppst år under
sommaren.

I system 2 är ts-halten på ingående material till våtkomposteringsanläggningen
ca 2 %. Totalt kommer ca 100 m3 material per år till anläggningen, enligt simuler-
ingar. Med sju dygns genomsnittlig uppehållstid och 330 dagars användning av
våtkomposteringsanläggningen per år, motsvarar detta en reaktorvolym på drygt
2 m3. I system 3 är ts-halten för ingående material till våtkomposteringsanlägg-
ningen ca 2,2 %. Den ingående mängden till våtkomposteringsanläggningen mot-
svarar drygt 2400m3 per år, enligt simuleringar. Enligt samma förutsättningar som
för system 2, motsvarar detta en reaktorvolym på drygt 50m3. Vid dimensionering
av våtkompostreaktorn är det viktigt att planera och ta hänsyn till vilka mängder
material som ska behandlas i den, även i ett långt perspektiv.

För att ett system med våtkompostering ska fungera krävs att ingående material
är fritt från föroreningar. Vid införande av ett sådant system är det därför mycket
viktigt med information till de boende om hur processen fungerar.

Vid nedbrytningen av organiskt material i våtkomposteringsprocessen bildas
värme, och kompostmaterialet håller i genomsnitt en temperatur på ca 50-55°C.
Denna värme kan utnyttjas i normala radiatorer i bostadshus med hjälp av värme-
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pump (Gruvberger, pers. medd.). Utan värmepump kan värmen utnyttjas som mer
lågtempererad golvvärme.

Ekonomiska aspekter

Vid en mycket översiktlig genomgång av de ekonomiska aspekterna, framkommer
att ett hushålls investering för att övergå till ett system med våtkompostering
skulle kunna hamna kring 40 000-65 000 kronor. Detta avser ett hus med befintlig
infiltrationsanläggning men utan sluten tank. Summan inkluderar en schablon-
kostnad för ledningsdragning till den slutna tanken. För ett hushåll utan vare sig
infiltrationsanläggning eller några avloppsledningar och sluten tank sedan tidigare,
skulle investeringen kunna hamna kring 100 000-140 000 kronor.

I ett hushåll med befintlig, sluten tank för svartvattnet och infiltrationsanläggning
för BDT-vattnet skulle investeringen kunna bli mellan ca 30 000-50 000 kronor
för snålspolande toalett och eventuella omläggningar av avloppsledningarna. För
enbart en snålspolande toalett blir investeringen runt 6 000 kr. För en enkel speci-
ficering av dessa investeringar se bilaga 5. Dessutom tillkommer investerings- och
driftskostnaden för våtkomposteringsanläggningen. Investeringen för en våtkom-
postreaktor med för- och efterlager, inklusive rådgivning och projektering, beräknas
hamna på drygt 1,5 miljoner kronor (Norrtälje kommun, 1998). Löpande kostnader
har inte beräknats, men dit hör drift- och underhållskostnader samt kapitalkostnader
för tidigare nämnda investeringar. Till drifts- och underhållskostnaderna hör bland
annat kostnaden för processens energianvändning, samt någon timmas skötselarbete
per dag (Gruvberger, pers. medd.).

Projektet i Harg är beviljat bidrag från det lokala investeringsprogrammet (LIP)
även för att subventionera de boendes kostnader inom huset, varför de ovanst å-
ende investeringarna kan komma att reduceras för de boende i Hargs by. För
samma projekt kan investeringskostnaden för våtkomposteringsanläggningen helt
finansieras via bidrag från staten (LIP) och Norrtälje kommun. Det är dock oklart
hur stor del av kostnaderna för installationer i enskilda hushåll som kan komma
att finansieras av medel från det lokala investeringsprogrammet.

Med tanke på att flertalet av dagens avloppslösningar i Hargs by brister i funk-
tionen, lär en omfattande renovering av avloppssystemen vara oundviklig. Projek-
tet i Hargs by är därför en värdefull möjlighet för de boende att till låg kostnad
bygga om och investera i sitt avloppssystem, så att det inte bara uppfyller krav
på funktion, utan också bidrar till att förbättra miljön i Hargs by.

Slutsatser
En övergång till ett system med våtkompostering på Vätö (system 3) innebär:

• att mängden återförd fosfor till åkermark fördubblas, samt mängden återfört
kväve och kalium mångdubblas,

• att den maximala eutrofieringen minskar med ungefär hälften, och den mini-
mala eutrofieringen med ungefär en tredjedel,

• att systemet blir bättre ur smittspridningssynpunkt än det nuvarande,

• att energianvändningen blir betydligt större.
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Övriga slutsatser är;

• det långsiktiga målet bör vara att behandla svartvatten och organiskt köksavfall
från hela Vätö i våtkomposteringsanläggningen. Om enbart material från Hargs
by behandlas i anläggningen fås stora lokala förbättringar, men för hela Vätö
blir det liten skillnad jämfört med det nuvarande systemet.

• ett system där allt svartvatten och organiskt köksavfall från hela Vätö behand-
las i en våtkomposteringsanläggning, är ett viktigt exempel på lokal hantering
av hushållens avlopp och organiska avfall i skärgårdsmiljö.

• åtgärder för att förbättra avloppshanteringen i Hargs by är högt prioriterade
av Norrtälje kommun. Ett genomförande av projektet i Hargs by innebär både
minskad miljöpåverkan och en värdefull chans för de boende i byn att byta ut
sitt avloppssystem till subventionerade kostnader.
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Bilaga 1

Uppskattning av lämpliga dimensioner för en resorptions-
anläggning på Vätö
För att kunna uppskatta lämpliga dimensioner på en resorptionsanläggning har
en grov uppskattning av avdunstningen gjorts. Enligt en tioårig studie avdunstade
ca 2,9 mm vatten per kvadratmeter bevuxen yta i Uppsalatrakten (Sundberg, 1987).
Detta motsvarar en vattenvolym av 0,0029 m3 eller 2,9 liter per kvadratmeter och
dygn.

Ett genomsnittligt fritidshushåll på 3,1 personer förbrukar ca 310 liter BDT-
vatten per dygn, och skulle därmed behöva en resorptionsanläggning med ytan
310/2,9 = 107 m2. Fosforinnehållet i det nämnda hushållets BDT-vatten uppgår
till ca 0,3g/pd*3,1p= 0,93 g fosfor per dygn. Med denna fosfortillförsel och
avdunstning innebär att den bevuxna ytan gödslas med fosfor motsvarande
(0,93*365)/107= 3,2 g/m2 och år, eller (3,2g/m2*10 000 m2/ha)= 32 kg/ha och år.
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Bilaga 2

Beräkning av ammoniakavgång vid lagring av latrin med
eller utan urinsortering
Kirchmanns ekvation (Kirchmann, 1985): N-loss (fraction of incoming) =
0,55903-0,01108*(C/N)

Enligt Sonesson (1986) best år förlusterna av 2% N2O, 2% N2 och resten NH3.

Tabell 21. Beräkning av ammoniakavgång vid lagring av latrin inklusive respektive exklusive
urin. Värden för kol- och kväveinnehåll överensstämmer med dem som använts i rapporten.

Fraktion kg kol per
person och år

kg kväve per
person och år

C/N NH3-avgång,
kg/år

NH3-avgång,
andel av inkommande

Latrin inkl urin 11,99 4,55 2,6 2,3 0,51

Latrin exkl urin 8,44 0,55 15,3 0,2 0,37

Vid lagring av latrin inklusive urin blir kväveavgången enligt tabell 1 ovan alltså
14 procentandelar större än vid lagring av latrin exklusive urin.



Bilaga 3; beräkning våtkompost

Per person och år
(Norin, 1996b, s.91) andel

urin, kg ts 21,9 35%
fekalier, kg ts 12,8 20%
toalettpapper, kg ts 3,6 6%
 köksavf, kg ts 24,5 39%
summa 62,8 100%

ts-reduktion med ca 36% 0,36363
(Norin, 1996, s.58)

Anta 1 kg, andelsvartvatten: Anta 1 kg, andel köksavfall:
0,61 0,39

svartvatten, mg/kg ts köksavfall "råslam" våtkompost(e ts-red)mg/kg ts
(Norin, 1996, s.43) (Hammerfeldt, pers.medd.)

Pb 5,2 0,13 3,2227 5,06
Cd 0,24 0,01 0,1503 0,24
Cu 42,5 10 29,825 46,87
Cr 2,6 1,7 2,249 3,53
Hg 0,42 0,01 0,2601 0,41
Ni 2,4 0,8 1,776 2,79
Zn 260 35 172,25 270,68



Bilaga 4, mängdfördelning av P, N, BOD och Cd i respektive delmodell (sid 5)

System 3 Andel
P (kg) N (kg) BOD (kg) Cd (g) P N BOD Cd

Våtkompostering
In från/som
org köksavfall 113 601 0 0,31 0,20 0,14 0,00 0,06
svartvatten från slutna tankar 296 2474 4932 2,45 0,52 0,60 0,61 0,45
slam från slamavskiljare 2 15 1059 0,39 0,00 0,00 0,13 0,07
torrlatriner 122 1018 2029 1,01 0,22 0,24 0,25 0,19
slam från Dyvik 33 49 0 1,27 0,06 0,01 0,00 0,23
Summa in 567 4157 8020 5,43 1,00 1,00 1,00 1

Ut till/som
spridning på åkermark 567 4112 8020 5,43 1 0,99 1 1
luftemission 0 45 0 0 0 0,01 0 0
Summa ut 567 4157 8020 5,43 1 1,00 1 1

Slamavskiljare
In från/som
BDT 114 379 10588 228,36 1 1 1 1

Ut till/som
slam till våtkompostering 2 15 1059 0,39 0,02    0,04    0,10    0,00    
vatten till infiltration 76 247 6480 155 0,67    0,65    0,61    0,68    
vatten till resorption 19 62 1620 39 0,17    0,16    0,15    0,17    
vattenemission 17 55 1429 34 0,15    0,14    0,13    0,15    
Summa ut 114 379 10588 228 1,00    1,00    1,00    1,00    



Bilaga 4, mängdfördelning av P, N, BOD och Cd i respektive delmodell (sid 6)

System 3 Andel
P (kg) N (kg) BOD (kg) Cd (g) P N BOD Cd

Infiltration
In från/som
slamavskiljare 76 247 6480 155 1 1 1 1

Ut till/som
vattenemission 30 198 648 155 0,4 0,8 0,10 1

Upplagring i/som
mark 45 49 5832 0 0,6 0,2 0,90 0
Summa ut/upplagrat 76 247 6480 155 1 1 1,00 1

Resorption
In från/som
slamavskiljare 19 62 1620 39 1 1 1 1

Ut till/som
vattenemission 4 25 81 19 0,2 0,40 0,05 0,5

0 0,00 0 0
Upplagring i/som 0 0,00 0 0
mark 15 37 1539 19 0,8 0,60 0,95 0,5
Summa ut/upplagrat 19 62 1620 39 1 1,00 1 1



Bilaga 4, mängdfördelning av P, N, BOD och Cd i respektive delmodell (sid 7)

System 3 Andel
P (kg) N (kg) BOD (kg) Cd (g) P N BOD Cd

Rening av "orenat BDT"
In från/som
BDT-vatten 49 163 4549 98 1 1 1 1

Ut till/som
vattenemission 48 156 4094 98 0,98 0,96 0,90 1,00

Upplagring i/som
mark 1 7 455 0 0,02 0,04 0,10 0,00
Summa ut/upplagrat 49 163 4549 98 1,00 1,00 1,00 1,00

slam till åkermark
In från/som
våtkompostering 567 4112 8020 5,4 1 1 1 1

Ut till/som
åkermark 567 3347 8020 5,4 1 0,81 1 1
vattenemission 0 311 0 0 0 0,08 0 0
luftemission 0 454 0 0 0 0,11 0 0
Summa ut 567 4112 8020 5,4 1 1,00 1 1


