
Mätning av växthusgaser vid 
avloppsreningsverk
VARFÖR SKA VI MÄTA UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER? 
• Vid kväverening och slamhanteringen emitteras lustgas (N2O) som är 300 gånger skadligare för miljön än 

koldioxid 
• Vid rening och biogasproduktion emitteras metan (CH4) som är 30 gånger skadligare för miljön an 

koldioxid 
• Emissionsmängder är okända vid de flesta reningsverk men kan variera kraftig beroende på 

processutformning. 
• Emissioner kan vara väldig höga även vid skenbar optimal rening.
• Växthusgasemissioner dominerar miljöpåverkan av dagens reningsverk och behöver därför minskas

HUR SKA VI MÄTA?
• Det finns flera mätmetoder men för reningsverk är tekniken fortfarande under utveckling. IVL har som 

första aktör i Sverige initierat olika mätmetoder och hjälpt till med utveckling av nya sensorer för billigare 
mätningar.

• Vanligtvis mäts processluften vid olika processdelar för att kvantifiera emissionerna.
• Baserat på resultaten kan förlag till driftsändringar tas fram och testas för att minska emissionerna.  

VAR STÅR VI IDAG? 
• Genom IVL:s mätningar vid flera svenska reningsverk, olika processtyper, slamhantering och samarbete 

med andra organisationer finns idag bra kunskap om vilka processer och processbetingelser som 
resulterar i högre utsläpp.

• Den framtagna kunskapen har även ökat förståelsen för emissionerna och därmed hjälpt till att minska 
utsläppen avsevärt.

• Relaterad modellering och miljöpåverkansanalyser har också används för strategisk framtidsplanering vid 
flera svenska reningsverk.
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REFERENSER
IVL:s mätningar vid reningsverk och olika processer:

RENINGSVERK PROCESSER
Syvab 

Stockholm vatten och Avfall
Käppalaförbundet

Norrköping vatten och Avfall
Uppsala Vatten

Örebro
Eskilstuna

Konventionell aktivslam
MembranBioReaktor (MBR)

1-stegs och 2-stegs anammox
IFAS
SBR

Slamlager
Rötkammare

Centrifugering
m.m.

Mer information och kontakt

→ Publikationer på www.hammarbysjostadsverket.se eller www.ivl.se 
→ Kontakt: Christian Baresel, christian.baresel@ivl.se, 010-7886606

Om IVL Svenska Miljöinstitutet 
IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället. IVL verkar idag brett över hela hållbarhetsområ-
det. Verksamheten spänner över alla branscher och kunderna återfinns i hela svenska samhället. Företaget har 
även en omfattande internationell verksamhet med huvudfokus på Kina och Indien. Läs mer på ivl.se.
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