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Sammanfattning 

Föreliggande examensarbete på 20 högskolepoäng har utförts i samarbete mellan Korsnäs AB 
och Kungliga tekniska högskolan. Arbetets syfte var att:  
 
Utifrån kunskaper om fosforströmmarna, i Korsnäsverkets externa vattenrenings-
system, föreslå lämpliga vägar att reducera utsläppen av vattenburet fosfor till 
recipienten.  

 
Pappersbruket Korsnäsverken är lokaliserat strax utanför Gävle och ägs av Korsnäs AB som 
är en del av Kinnevik AB. Detta pappersbruk har Östersjön som recipient där fosfor är det 
begränsade tillväxtämnet. Då Korsnäsverken släpper ut fosfor bidrar de därmed till Östersjöns 
pågående eutrofieringen. För att klara miljödomstolens satta utredningsvillkor, angående 
fosforreducering i Östersjön, måste Korsnäsverken halvera sina fosforutsläpp.  
Under detta arbete inriktades de utförda laborationerna mot kemisk fällning, som 
reduceringsmetod. De övriga beskrivna reduceringsmetoderna har undersökts genom 
litteraturstudier. Genom tidigare arbeten har de vattenburna fosforutsläppen lokaliserats till 
vissa avloppsvattenströmmar inom Korsnäsverkens externa rening. De strömmar med mest 
fosfor härstammar från blekeriet, renseriet och fiberförande linjen i tillverkningsprocessen. 
Detta examensarbete koncentrerades på de två punkter, med högst koncentration av fosfor, 
som möjliga fällningspunkter. Dessa var Blekeribassängen (AVB) och 
Slutsedimenteringsbassängen (Sed.zon). Arbetsmomenten under arbetet delades upp i sju 
delar som byggde på respektive tidigare moments resultat: 
 

1. Verifierande analyser    
2. Metoduppläggningsförsök        
3. Systemscreeningsförsök  
4. Optimeringsförsök  
5. Sammanfattning av resultat 
6. Kostnads- och konsekvensanalys 
7. Jämförelse av resultat med dagens utsläpp, BAT och krav 

 
De tre första momenten var tillsammans förberedande för det fjärde där laborationsförsök 
gjordes med de fällningskemikalier som gett högst reducering under tidigare försök. Under 
det fjärde momentet testades dessutom sedimenteringstidens påverkan vid användning av 
endast polymer i Sed.zon. Laborationsmomentens resultat kunde sedan användas för att utföra 
moment 6. De beräknade kostnaderna och konsekvenserna sammanställdes i tabell 1. 

Kemikalie 
Kostnad 
per kg 

Tillsats 
per år 

Års- 
kostnad 

Total Fosfor- 
reducering 

Slam- 
ökning 

Slam- 
ökning 

Sed.zon  (kr/kg) (ton/år) (kr/år) 
(kg/1000 ton 

producerad massa) (ton/dygn) (ton/år) 
Non. polymer 35 300 10 500 000 17,5 1,44 524 
Kat. polymer 35 300 10 500 000 7 0,32 116 

Sed.zon        
Järnklorid 2 3500 7 000 000 21 1,28 466 
Järnsulfat 2 5900 11 800 000 21 1,12 408 

AVB        
Järnklorid 2 3000 6 000 000 10 0,18 66 
Järnsulfat 2 4600 9 000 000 10 0,75 273 

Tabell 1. Kostnads- och konsekvensanalysens resultat. 
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Arbetsmomenten tillsammans gav resultaten som den slutliga jämförelsen i graf 1 bygger på.  
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Graf 1 Jämförelse av optimeringsförsökens resultat med Korsnäs utsläpp idag, BAT (utsläpp vid användning av 
bästa tillgängliga teknik) och miljödomstolens utredningsvillkor 

 
Arbetets resultat gav att vid användning av kemisk fällning i Sed.zon skulle Korsnäs kunna 
klara miljödomstolens satta krav och kunna reducera sitt utsläpp från idag med drygt 50 %. Se 
det röda fältet i grafen. Dessutom visade det sig att endast flockning i Sed.zon också kunde 
reducera fosforhalten med knappt 50 %.  Kemisk fällning visade även ge resultat i AVB men 
inte lika stor reducering som de vid Sed.zon. 
De slutsatser som kunde dras av arbetet var: 
 

 Flockning i Sed.zon med polymerer, som fosforreduceringsmetod, skulle kunna vara en 
möjlig väg för Korsnäsverkets externa vattenreningssystem. 

 
 Fällning i AVB och Sed.zon med metallsalter, som fosforreduceringsmetod, skulle kunna 

vara en möjlig väg för Korsnäsverkets externa vattenreningssystem.  
 
Förslag på fortsatt arbete för Korsnäsverken är att undersöka hur slammets kvalité påverkas 
av fällning/flockning vid de båda provpunkterna, undersöka den luftade dammens påverkan 
av fällning i AVB, eventuellt utreda kvarstående frågetecken samt att gå vidare med försök i 
större skala. 
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Abstract 
This Master’s thesis has been written in cooperation with the paper mill Korsnäsverken, 
owned by Korsnäs AB, which is located in Gävle, Sweden. The aim of the project: 
 
On the basis of earlier received knowledge, from the currents in the external wastewater 
treatment system at Korsnäsverken, propose suitable ways of reducing the emissions of 
dissolved phosphorus to the recipient. 
 
Since emissions of the growth-regulating nutrient phosphorus from Korsnäsverken may cause 
eutrophication, in their recipient the Baltic Sea, the regional environmental court has decided 
that the paper mill must reduce their phosphorous emissions by half.  
 
The experiments performed during this thesis were focused on chemical reduction. The other 
reducing methods described have been examined by literature studies. The water dissolved 
phosphorous has, in an earlier Master’s thesis, been located to certain currents in the external 
wastewater treatment system of Korsnäsverken and was further examined in the experiments 
of this thesis. The used water in the experiments was taken from the bleach pond (AVB) and 
the end sedimentation pond (Sed.zon).  
 
The results, from chemical reducing experiments in Sed.zon, showed that Korsnäsverken 
could probably meet the condition set by the regional environmental court and reduce the 
emissions of phosphorus with 50 %. (Red bars in figure 1.) It furthermore showed that 
chemical reduction with polymer alone in Sed.zon could probably also reduce phosphorus by 
50 %. In AVB the result of chemical reduction was positive, but not as efficient as that of 
Sed.zon.  
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Figure 1 Comparison between the experiment results with the current water emissions of Korsnäsverken, the 
emissions when using BAT (best available technique) and the conditions from the regional environmental court.  
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Förord 
Detta arbete har lärt mig mycket, men kanske framförallt gett mig en glimt av hur ett projekt 
inom ett företag kan gå till. Trots att jag arbetade mycket självständigt så insåg jag tidigt hur 
beroende man är av andra. Frågor som hur laborationer planeras, vilka kemikalier som 
behövs, vilka mätningar behöver göras, vilken utrustning som ska användas med mera var helt 
nya för mig. Utan andras hjälp och stöd är jag övertygad om att detta inte alls hade gått lika 
bra. Därför har jag också många att tacka för att detta arbete blev genomfört. Framförallt 
många stora tack till Johan Skäringer, Korsnäs, som var min mentor och arbetsledare på 
plats under laborationerna. Tack alla på Korsnäs som hjälpte mig tillrätta i laboratoriet, 
speciellt Carina Nyström, tillsammans med all härlig laboratoriepersonal. Ni gjorde mitt 
arbete mycket roligare och lättare. Tack till min chef Leif Bergkvist och alla andra på 
avdelningen vid Korsnäs, för det varma välkomnandet och ert stöd. Jag vill också tacka de 
kemikalieleverantörskontakter som har stöttat med information, utrustning och kemikalier. 
Speciellt Jonny Hansson, Kemira Kemi AB och Mia Pettersson, AB CDM. Sist men absolut 
inte minst vill jag tacka min tålmodiga och alltid uppmuntrande handledare och examinator 
Per Olof Persson, KTH. Det har varit en rolig och en otroligt bra erfarenhet som jag kommer 
att ha med mig under hela min fortsatta karriär. Tack.  
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1. Inledning 
Föreliggande examensarbete gjordes i samarbete med Kungliga tekniska 
högskolan och Korsnäs AB. Examensarbetet är en sista del av 
civilingenjörsutbildningen Kemiteknik med miljöledningsinriktning, på Kungliga 
Tekniska Högskolan i Stockholm, och motsvarar 20 av 180 högskolepoäng. 
Arbetet är också ett delmoment, i Korsnäs egna arbete, för att undersöka 
möjligheterna till att reducera vattenburet fosforutsläpp från Korsnäsverken till 
Östersjön. 
 

1.1 Korsnäs AB 
Korsnäs AB och Korsnäs Packaging är tillsammans dotterbolag till Korsnäs Holding AB som 
ingår i Kinnevik AB. Korsnäs AB verksamhetsområden är i huvudsak skogsbruk, bland annat 
vid bolagets industriområde Korsnäsverken, samt tillverkning av massa, papper och kartong. 
Korsnäsverken ligger vid södra stranden av Gävle yttre fjärd ungefär 7 km öster om centrala 
Gävle i Gävleborgs län. Inom detta industriområde äger och driver Korsnäs sulfatfabriker och 
pappersbruk. Recipient för avloppsvatten är Gävle yttre fjärd som leder ut i Östersjön.  
 

1.2 Syfte  
Examensarbetets syfte fastslogs tidigt under arbetet och lyder: 

Utifrån kunskaper om fosforströmmarna, i Korsnäsverkets externa vattenreningssystem, 
föreslå lämpliga vägar att reducera utsläppen av fosfor till recipienten.  
 
1.3 Tillvägagångssätt 
Examensarbetet har utförts under perioden april till november 2004.  
De olika delarna som utfördes var: 

Förstudier och planering 
 Uppstartning och litteraturstudie  
 Planering och införskaffning av laborationsmaterial  

Laborationsmoment 
 Verifierande försök  
 Metoduppläggningsförsök  
 Screenande försök  
 Optimeringsförsök  

Analyser 
 Sammanställning av resultat 
 Konsekvensanalys 
 Jämförelse av resultat  

Redovisning 
 Muntlig redovisning  
 Rapportskrivning 
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2. Bakgrund 
Korsnäsverken är ett industriområde i Gävleborgs län med Gävle yttre fjärd 
som recipient. Gävle yttre fjärd är en del av Östersjön som i sin tur har stora 
problem med eutrofiering. Korsnäsverken är en av de största punktkällorna för 
fosforutsläpp i Gävle yttre fjärd som där är en tillväxtbegränsande närsalt och 
bidrar till ökad eutrofiering. Myndigheterna har därför satt hårdare krav på 
avloppsvattnets halt av fosfor från Korsnäsverken. Detta har lett fram till en rad 
utredningar, gjorda av Korsnäs, där föreliggande examensarbete ingår som ett 
delmoment.  
 
2.1 Östersjön 
Östersjön, det hav som omger en mycket stor del av Sveriges kust, är ett extra känsligt hav. 
Detta på grund av att det är ett grunt instängt bräckvattenhav med låg salthalt, liten 
inströmning av omsättande saltvatten och stor sjötrafik. Eftersom fiskar och växter är 
anpassade till endera salt eller sött vatten har de svårt att anpassa sig till ett bräckt tillstånd. 
Detta gör att endast ett 70-tal marina djurarter kan överleva under dessa ekologiska 
förhållanden. Dessutom har Östersjön sedan sekelskiftet varit hårt ansatt av övergödning 
(eutrofiering) genom tillförsel av både kväve och fosfor från jordbruken och industrierna runt 
om havet. Cirka 60 000 ton fosfor per år tillförs Östersjön. Området består av Bottenviken och 
Bottenhavet (tillsammans bildar dessa Bottniska viken), Finska viken, Rigabukten, Egentliga 
Östersjön, Öresund, Stora och Lilla Bält samt Kattegatt.  

2.1.1 Eutrofiering 
Tillförsel av närsalter (kväve och fosfor) ger en högre tillväxt av växter i vattnet, t.ex. 
algtillväxt. När växterna dör och sjunker till botten krävs syre för nedbrytningen. Detta leder 
till syrebrist vid botten och slutligen till döda bottnar. I figur 2 visas delar av östersjön och 
dess syrefattiga respektive döda bottenpartier. Syrebristen leder till att allt fler arter slås ut. I 
de djupare delarna av Östersjön söder om Ålands hav råder ständig syrebrist. Under en kortare 
period varje höst blir bottenvattnet syrefattigt även ute i Kattegatt. Också inne vid kusten finns 
vikar och skärgårdsfjärdar där vattenomsättningen är begränsad och där syrehalten vid bottnen 
kan bli mycket låg. Dessutom leder eutrofieringen till att siktdjupet förändras vilket leder till 
minskad överlevnad för växter som är beroende av ljus för fotosyntes. (S. Hultman, 1998) 
Vattnens igenväxning är delvis en naturlig process som fortgått allt sedan de bildades efter 
istiden. Den eutrofiering som under senare år orsakats av människan har emellertid på många 
håll drastiskt påskyndat processen. (Naturvårdsverket, 2004) 
 

2.1.2 Skogsindustrins påverkan 
Skogsindustrin stod 1998 för 9 respektive 7 % av den totala belastningen på Östersjön, vad 
gäller kväve respektive fosfor (S. Hultman, 1998). Nya externa reningssteg har sedan dess 
byggts vilket lett till stora minskningar av närsaltsutsläppen. I sött och bräckt vatten är fosfor 
normalt ett bristämne vilket gör det till tillväxtbegränsande. Varje tillskott av detta ämne 
medför ökad tillväxt av alger och annan vegetation. (Naturvårdsverket, 2004) 
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Figur 1 Delar av Östersjön och 
kartläggning av dess syrefattiga 
respektive döda bottenpartier. 
Syrehalter under 2 ml per liter 
vatten är livshotande för alla 
högre organismer i havet. 
Bottnar där syrehalten nästan 
ständigt understiger den nivån 
är praktiskt taget livlösa. En 
kraftig utarmning av botten-
faunan är märkbar även där 
syrehalten bara tidvis 
understiger 2 ml/l. 
(Naturvårdsverket, 2004) 

 

 

 

 
2.2 Gävle yttre fjärd 
Korsnäsverken har Gävle yttre fjärd som recipient för sitt avloppsvatten. Denna fjärd är en del 
av skärgården kring Gävles kustremsa. Korsnäsverken är en av de största punktkällorna för 
fosfor i Gävle yttre fjärd och står för cirka 25 % av den totala fosfortillförseln, 27 ton fosfor 
per år av sammanlagt 115 ton fosfor per år. Fosfor är det tillväxtbegränsande näringsämnet i 
Gävle yttre fjärd. (Gästriklands vattenvårdsförening, 2004) Se lokaliseringen av 
Korsnäsverken i figur 3. 

 
 
Figur 2 Del av karta som visar 
Korsnäsverkets lokalisering vid vattnet 
Yttre fjärden. De fyrkantiga bassänger 
som kan ses är Korsnäsverkets externa 
reningssystem som har Yttre fjärden 
som recipient. (Gula sidorna, 2004) 

. 
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2.3 Nationella och regionala miljömål  
2.3.1 Riksdagens nationella miljökvalitetsmål 
Riksdagen har beslutat om 15 nationella miljökvalitetsmål (Prop. 2000/01:130) som i 
huvudsak ska vara uppnådda till år 2020. De femton miljökvalitetsmålen är: 
 

 Begränsad klimatpåverkan  
 Frisk luft  
 Bara naturlig försurning  
 Giftfri miljö  
 Skyddande ozonskikt  
 Säker strålmiljö  
 Ingen övergödning  
 Levande sjöar och vattendrag  

 Grundvatten av god kvalitet  
 Hav i balans, levande kust och 

skärgård  
 Myllrande våtmarker  
 Levande skogar  
 Ett rikt odlingslandskap  
 Storslagen fjällmiljö  
 God bebyggd miljö  

 
(Regeringen, 2004) 
 
Miljökvalitetsmålet ”ingen övergödning” lyder som i figur 4.  

”Halterna av gödande ämnen i marken och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten.” 
Figur 3 Regeringens miljökvalitetsmål ”ingen övergödning”. (Miljömål.nu, 2004) 

2.3.2 Regionala miljömål i Gävleborgs län 
Med utgångspunkt från riksdagens miljökvalitetsmål har länsstyrelsen i Gävleborg beslutat 
om regionala delmål för länet. Det första av dessa regionala miljömål, vad gäller övergödning, 
lyder: 2010 skall de vattenburna utsläppen av fosfor från industrin och kommunala 
reningsverk, inklusive ledningsnät, understiga 55 ton per år, vilket motsvarar en minskning 
med 25 % jämfört med år 1999. För att detta ska uppnås har länsstyrelsen föreslagit att 
Cellulosaindustrins fosforutsläpp bör minska med 20 % jämfört med år 1999. 
Cellulosaindustrin bör år 2010 ha utvecklat sin teknik så att utsläppen till vatten understiger 
0,02 kg P/ton respektive 10 kg COD/ton producerad massa.  

2.3.3 Miljödomstolen 
Miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt har med anledning av de regionala miljömålen 
beslutat att Korsnäs ska utföra en rad utredningar, vad gäller slutliga villkor kring utsläpp till 
vatten av fosfor, som skall vara redovisad innan den 31 december 2004. (Svea hovrätt 
Miljödomstolen, 2003) Dessa utredningar skall ske i samråd med tillsynsmyndigheten och 
utreda möjligheter att komplettera tidigare reningssteg med kemisk fällning vid interna 
reningsåtgärder och extern rening av avloppsvattnet. I Graf 2 är Miljödomstolens 
utredningsmål jämförda med Korsnäs utsläpp idag samt övre och nedre gränsen för BAT. (J. 
Skäringer, 2004) Det sistnämnda står för bästa möjliga teknik enligt tolkningsdokumentet till 
EU:s IPPC-direktiv och används som ett jämförande mått för att kunna sätta upp rimliga 
målsättningar. För att Korsnäsverken ska kunna uppnå utredningsmålen för fosfor måste deras 
totala fosforutsläpp reduceras med över 50 % av dagens nivåer.   
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Graf 2 Stapeldiagram som visar utsläpp till vatten av COD, tot-N och tot-P med nedre och övre gränsen vid 
BAT, Korsnäs nivåer idag samt miljödomstolens utredningsmål. 

 
2.4 Korsnäs åtgärder 
Eftersom fosfor är det tillväxtbegränsande ämnet i Korsnäsverkens recipient har tyngdvikten, 
av Korsnäs AB, lagts vid att förhindra ytterligare påverkan. För att utföra de utredningar som 
Miljödomstolen beslutat om, har bland annat ett tidigare examensarbete utförts för att 
lokalisera fosforströmmarna i Korsnäsverken. Detta arbete ledde vidare till föreliggande 
examensarbete som är en uppföljning av de kunskaper som då erhölls. (Korsnäs, 2004) 
 



 7

3. Teori 
I bakomliggande teori ingår massa- och papperstillverkningen, den externa 
vattenreningen och fosforflödena i denna vid Korsnäsverken. Grundämnet 
Fosfor beskrivs även samt metoder för fosforreducering. 
  
3.1 Massa- och papperstillverkning 
För att tillverka pappersmassa frigörs cellulosafibrerna från träråvaran. Detta kan göras 
genom kemisk eller mekanisk massaframställning. Vid kemisk framställning kokas veden 
med kokvätska som löser ut ligninet från fibrerna och sedan tvättas ligninet och andra 
oönskade ämnen bort. De frigjorda cellulosafibrerna kan sedan användas för att tillverka 
papper, fluffmassa, kartong med mera. (S. Hultman, 1998) Processerna vid Korsnäsverken 
kan delas upp i vedhantering, massaberedning, blekning och kemikalieåtervinning. (Korsnäs 
miljörapport, 2004) Se figur 5. 
 
 
Vedhantering           Massaberedning          Blekning             Kemikalieåtervinning 
 

Figur 4.  Schematisk illustration av processerna vid massa- och papperstillverkningen i Korsnäsverken. 

3.1.1 Vedhantering 
Vedhanteringen omfattar kapning, barkning, flisning och sållning av flisen. Råvaran består av 
obarkad rundved (barr- och lövved) och sågverksflis. Majoriteten av den kapade veden 
avbarkas med torrbarkning som sker genom att stockarna slås mot varandra och mot 
barktrumman. Barken avlägsnas för att få en renare råvara och används som ersättning för 
eldningsolja som biobränsle. Den barkade veden huggs sedan till flis i en flishugg. Flisen 
lagras i stackar och matas från dess botten till fiberlinjerna. (S. Hultman, 1998) 

3.1.2 Massaberedning 
Flisen bereds vidare genom att kokas, silas, tvättas och sedan eventuellt blekas. Denna linje av 
moment kallas fiberlinje. Korsnäsverken har tre stycken olika linjer. Fiberlinje 1 och 2 
hanterar oblekt barrmassa medan linje 3 kokar omväxlande barr och lövmassa som ytterligare 
behandlas genom att gå vidare till blekeriet. Kokningen sker kontinuerligt vid fiberlinje 1 och 
2 medan linje 3 har modernare modifierande kokning som ger mindre restlignin i massan. 
(Korsnäs miljörapport, 2004)  

3.1.3 Blekning 
Vid blekning vill man uppnå en ökning av massans ljushet och ålderstabilitet. Detta görs 
genom att ta bort det restlignin, hartser och barkrester som är kvar efter kokningen. 
Blekningen sker i fyra steg med sekvensen D0-E0-D1-D2. (Korsnäs miljörapport, 2004) Det 
första steget, D0, är ett klordioxidsteg där klordioxiden oxiderar ligninet som då blir 
vattenlösligt och kan tvättas ur massan. Efterföljande E0 är ett syrgasförstärkt alkalisteg, 
vilket ger att ligninet kan tvättas ur med natriumhydroxid. Eftersom steget förstärks med 
syrgas ges en effektivare urtvättning av ligninet och koldioxiden i de efterföljande stegen kan 
sparas in. De sista stegen, D1 och D2, är på samma sätt som D0, koldioxidsteg men med 
längre uppehållstid och högre temperatur. Detta för att avlägsna de sista svåra ligninresterna. 
Massan tvättas mellan samtliga bleksteg. (Korsnäs miljörapport, 2004)  
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3.1.4 Kemikalieåtervinning 
Kemikalieåtervinningen består av energiutvinning och återvinning av kokkemikalierna. Det 
vill säga kemikalierna renas och återanvänds medan restprodukterna och det som inte går att 
renas förbränns och ersätter bränsle. (Korsnäs miljörapport, 2004)  
 
3.2 Korsnäsverkens externa vattenrening 
Avloppssystemet vid Korsnäsverken är uppdelat i fyra avloppsströmmar. Dessa är 
Renseriavloppsvatten (AVR), Fiberförande avloppsvatten (AVF), Blekeriavloppsvatten 
(AVB) samt övriga avloppsvatten (AVÖ), se figur 6.  
 
 
 
 
 

   
Figur 5 Korsnäsverkens dammsystem för den externa reningen. Inkommande processavloppsvatten är 
fiberförande avloppsvatten (AVF), blekeriavloppsvatten (AVB) samt övriga avloppsvatten (AVÖ) som bl.a. 
innehåller delströmmen från renseriet (AVR). 

 
 

 Renseriavloppsvattnet (AVR) sammanförs med det övriga avloppsvattnet och behandlas 
på samma sätt.  

 
 Fiberförande avloppsvatten (AVF) är bakvatten från fiberlinjer, torkmaskiner och 

torkmaskiner samt fiberhaltiga golvavloppsvatten. Detta vatten leds separat via ett 
maskinrensat galler till en pumpstation. Från denna pumpas vattnet vidare till två cirkulära 
sedimenteringsbassänger med 50 m i diameter. Här återvinns fibrer som sedimenterar och 
går in i processen igen. Det renande vattnet leds vidare tillsammans med det övriga 
avloppet till en rektangulär sedimenteringsbassäng. Denna bassäng är 100x125 m och har 
ett djup på 3 m.  

 
 Övriga avloppsvatten (AVÖ) innefattar fiberfria vatten från olika delarna av 

anläggningen och innehåller mindre förorenande kondensat från bland annat kokeriet.  
 

 Blekeriavloppsvattnet (AVB) kommer från blekeristeget och leds till blekeribassängen. 
Blekeribassängen är en sedimenteringsbassäng med måtten 30x130 m och ett djup på 3 m.  
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Samtliga fyra avloppsvatten går ihop, i en blandningsavdelning och bildar AVKin, och leds 
gemensamt in i den luftade dammen för den sekundära reningen. Vattnet uppehåller sig sedan 
i den luftade dammen i ca 3,5-4 dygn. Dammen har en effektiv volym på 590 000 m3 med ett 
medeldjup på 5,5 meter. 26 stycken ytluftare ser till att vattnet är tillräckligt syrerikt för att de 
mikroorganismer som finns i vattnet ska ge god biologisk rening. Från slutdelen av den 
luftade dammen, Sed.zon, leds vattnet vidare till slutsedimenteringsbassängen. Denna har en 
area på 30 000 m2 och ett medeldjup på 4 m. Här är uppehållstiden cirka 15 h och det renade 
vattnet kan sedan släppas ut genom en 120 m bred öppning, AVKut, genom en bubbelridå 
som spär avloppsvattnet 40 gånger med recipientvattnet. (Korsnäs miljörapport, 2004)     
 
3.3 Fosfor i Korsnäsverkens externa vattenreningssystem  
Fosfor kommer in i processen till största delen via veden. Fosfor är en naturlig närsalt för 
träden som lagrar dessa under sin livstid. Halva fosformängden försvinner dock vid barkning 
då fosfor är lagrat till stor del i barken. Veden innehåller cirka 0,002 till 0,007 viktsprocent 
beroende av trädslag. (S. Hultman, 1998) Ungefär 34 % av den fosfor som kommer in i 
processen med den barkade veden går ut i avloppet. Denna fosfor kommer främst från kokeri, 
blekeri och kemikalieåtervinning. Resten går ut som fast avfall i form av grönlutslam, 
mesaprecoat, kalkgrus, samt med färdiga produkten. Av den fosfor som kommer in i 
avloppssystemet kommer dessa framförallt från AVÖ renseri, AVB in och AVF fiberlinje 1 
och 2. AVÖ renseri har dock ett lägre flöde än de övriga vilket ger en lägre andel av totala 
fosforhalten i systemet. Strömmen AVBin har den högsta koncentrationen och innehåller 69 
% av totala fosforn i systemet. Se figur 7. Det mesta fosfor, från denna ström, kommer från 
det första bleksteget D0. Variationen av bruttofosforhalten från de olika delarna i 
avloppssystemet är stor. Halten varierar dessutom med temperaturen i vattnet och därmed 
också med årstiderna. Dammarna i det externa reningssystemet är sänkor eller källor där 
fosfor ackumuleras respektive tillförs till strömmarna. Den luftade dammen är en källa till de 
vattenburna fosforutsläppen från Korsnäsverken. (E. Hallin, 2003) 

 
Figur 6 Externa vattenreningen med laborations- och analysprovtagningspunkterna markerade. Laborationernas 
provtagningspunkter användes också som analysprovtagningspunkter. 

Hög total 
mängd  
fosfor. Till 
största delen 
som partiklar. 

Högst 
koncentration  
av fosfor. Till 
största delen 
i löst form. 



 10 

3.4 Fosfor 
Fosfor är ett essentiellt grundämne som spelar en viktig roll i alla biologiska system och finns 
som förråd i mineral och frigörs vid vittring. (G. Persson, 2004-04-19) Eftersom fosfor är 
upplagrat i mineral är mängden fosfor ändlig och späds ut i haven istället för att gå tillbaka till 
växande grödor. (B. Karlsson, 2004-04-19) 
 
Både DNA och RNA, som innehåller koden för uppbyggnad av organismen, innehåller till 
exempel fosfatestrar. ATP (adenosine triphosphate) finns också i alla levande organismer och 
frigör energi vid hydrolys i dessa. ATP är bränslet för att organismen ska kunna växa till eller 
utföra annat som kräver energi. Denna reaktion kan förenklas i formel 1.  
 

[ATP]4-  +   2H2O              [ADP]3-  +  [HPO4]2-  +  [H3O]+ 
 
Formel 1 Förenklad formel av hydrolys av ATP. (C. Housecroft och A. Sharpe, 2001)  

 
Fosfor ingår bland de ämnen som kallas för närsalter och tas upp av träden via rötterna. Fosfor 
stimulerar tillväxten och därför blir det också problemen med övergödning vid för höga 
utsläpp.  
 
Fosfor indelas i tre huvudfraktioner: ortofosfater, polyfosfater och organiskt bundet fosfor. 
(SLU, 2004) Totalhalten fosfor är summan av dessa tre fraktioner. Organisk fosfor är 
huvudsakligen bunden i fasta ämnen medan polyfosfat och ortofosfat till största delen 
förekommer i löst form. Ortofosfat kan förekomma antingen som H2PO4

- eller som HPO4
2-. 

Fördelningen mellan dessa beror på pH-värdet. 1 gram fosfor kan ge upphov till ca 100 gram 
sekundär syreförbrukande organisk substans, efter utsläpp till recipienten. (Kemira Kemi AB 
Kemwater, 2003)  
 
3.5 Metoder för fosforreducering 
Fosforns effekter i biologiska system har länge varit erkända. Därför har många olika metoder 
att reducera fosfor från vatten utvecklats. Nedan beskrivs några av de vanligaste som 
muddring, täckning av läckande sjöbotten samt biologisk- och kemisk fosforreducering. 

3.5.1 Muddring 
Med muddring avses ett maskinellt avlägsnande av mjuka massor, såsom sediment, från 
vattenområdet. De avlägsna massorna tas sedan hand om på olika sätt beroende av vad som 
finns i sedimenten. Muddringen utförs oftast med ett sugmudderverk utrustat med horisontell 
skruv. Skruven för de bortskurna sedimenten till munstycket där sediment blandat med vatten 
sugs upp. För att minska spridning kan arbetsområdet ringas in med skärmar av geotextil. 
Slammet efterbehandlas sedan beroende på hur det ska tas om hand. Om det ska deponeras 
avvattnas slammet först för att minska volymen och bli stabilare för uppläggning i en deponi. 
(H. Personne, F. Fernando och S. Valfridsson, 2003) 

3.5.2 Täckning av botten  
Ny teknik har utvecklats för att täcka sjöbottnar och förhindra till exempel Kvicksilver från att 
läcka ut i vattnet från sedimenten. Denna täckning sker med hjälp av en gel och är baserad på 
en vanlig fällningskemikalie, aluminiumklorid. Denna omvandlas i vattnet med hjälp av en 
svag lut, till metallhydroxid som bildar fasta partikelflockar. Resultatet blir ett lager ovanpå 
de förorenade sedimenten. Ovanpå bildas ny sediment och sjöbotten får nytt liv. 
Reaktionsformeln för gelbildandet är formel 2. 
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AlCl3   +   3NaOH      Al(OH)3   +   3Na+   +   3 Cl- 

 
Formel 2 Reaktionsformeln för gelbildandet vid täckning av botten. 

Täckningen sker nära botten från en specialbyggd läggare. Gelen bildas på några minuter och 
behandlingen upprepas tills ett tillräckligt tjockt lager bildats. På lång sikt pressas lagret 
samman till ett tunt skikt och bäddas in i sedimenten. Denna nya metod har testats på sjön 
Turingen utanför Södertälje 2002 till 2003 med goda resultat. Metoden är dock kostsam, 
tidskrävande och ej utvärderat under någon längre period. (H. Personne, F. Fernando och S. 
Valfridsson, 2003)  

3.5.3 Bottenluftning 
För att undvika en anaerob miljö på bottnar, då lagrat fosfor lättare avges från sedimenten, 
kan bottnarna luftas genom att tillföras luft nere vi bottnen. (P.O. Persson, 2004) 

3.5.4 Biologisk fosforavskiljning 
Med biologisk fosforavskiljning utnyttjas vissa bakteriers förmåga att i större utsträckning än 
normalt ta upp fosfatfosfor. Mikroorganismerna ”stressas” till att ta upp fosfor genom att 
växelvis befinna sig i anaeroba och aeroba miljöer. De mikroorganismer som klarar av att ta 
upp fosfor som energi, selekteras, och överlever i större grad än övriga. Fosforn tas upp som 
polyfosfater i bakterien. De bakterier som används för att reducera fosfor har större förmåga 
att lagra energi (polyfosfater) än andra bakterier. Denna energi kan bakterien sedan använda 
under sämre förhållande, till exempel vid syrebrist. Processen går till genom att i det första 
steget blanda vattnet med returslam i en anaerob miljö. Avloppslammet innehåller mycket 
näring som bakterien vill tillgodogöra sig. Men för att göra det krävs energi vilket gynnar de 
bakterier som kan ta upp fosfor och lagra som energi. När energin förbrukas släpper bakterien 
fosfater till vattnet medan BOD/COD-halten minskar. Det andra steget är istället omvänt mot 
det första. Det är syresatt men brist på mat. De bakterier som gynnades i det första steget har 
nu upplagrad näring och kan bygga upp biomassa samtidigt som de återigen fyller på sina 
fosforreserver. Därför minskar här fosforhalten i avloppsvattnet till en lägre nivå än i 
inkommande vatten. Bakterierna sedimenteras sedan och pumpas antingen tillbaka till det 
anaeroba steget eller tas ut som överskottslam. Denna process kan vara svår att hålla stabil då 
fosforn omedelbart går i lösning vid anaeroba förhållanden i sedimenteringsbassängen eller 
vid slamhanteringen. För att säkerställa en god reduktion kompletteras ofta denna metod med 
kemisk fällning. (Kemira Kemi AB Kemwater, 2003) 

3.5.5 Kemisk fosforreduktion 
I begreppet kemisk fosforreduktion ingår kemisk fällning och flockning. (J. Hansson, 2004) 
Kemisk fällning av fosfor innebär att de lösta oorganiska fosforföreningarna i avloppsvattnet 
med hjälp av metallsalt omvandlas till svårlöst metallfosfat. Även den organiska bundna 
fosforn avlägsnas vid kemisk fällning eller flockning då suspenderat material reduceras i hög 
grad. Kolloidala partiklar i naturligt vatten är laddade. De flesta av dem har negativt 
nettoladdning och repellerar därför varandra och förblir finfördelade i vätskan. Kemisk 
fällning och flockning får istället partiklarna att attrahera varandra för att sedan sedimenteras. 
(Kemira Kemi AB Kemwater, 2003) 
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Fällningskemikalier 
De kemikalier som enligt litteraturen ger gott reningsresultat till relativt låga kostnader är: 
 

 Aluminiumsalter 
 Järnalter 
 Kalk  

 
Samtidigt som de oorganiska fosfaterna fälls ut som olösliga föreningar fälls metallhydroxid 
ut. Metallhydroxiden bildar gelartade flockar som binder de utfällda metallfosfaterna samt 
övrigt suspenderande ämnen som finns i vattnet. Detta kallas svepkoagulering. Dessa 
reaktioner är bland annat pH-beroende. Vid fällning med metallsalter bildas också hydroxider 
som gör att pH sjunker. (Kemira Kemi AB Kemwater, 2003) 

Fällning med aluminiumsalter 
Aluminiumjonen (Al3+) är den jon som teoretiskt är effektivast för att fälla ut fosfatfosfor ur 
avloppsvatten. (M. Pettersson, 2004) Fällningskemikalier som finns på marknaden idag 
behöver inte endast bestå av denna jon, utan kan vara polymeriserade till polyaluminiumjoner. 
För att erhålla god utfällning av löst fosfor med aluminiumbaserade produkter bör pH hållas 
mellan 5-8,5 men helst mellan 6-8. Teoretiskt sätt krävs det 1 mol aluminiumjoner för att fälla 
ut 1 mol fosfatjoner. Aluminium reagerar dock inte enbart med fosforn utan också med andra 
ämnen i vattnet, bland annat vattnet självt, vilket innebär att det i praktiken behövs 1-1,5 mol 
Al per mol P.  
 
3Al3+  +  2PO4

3-      +       3H2O  (AlOH)3(PO4)2    +     3H+ 

 
Al3+  + PO4

3-    AlPO4 
 
Al3+ + 3H2O   Al(OH)3           +     3H+ 

 
Formel 3. Reaktionsformler med aluminium som fällningskemikalie. 

Vid fällning med polyaluminiumföreningar kan det krävas högre doser av aluminium, upp till 
dubbelt så mycket. Detta beror på att aluminiumjonen redan delvis har reagerat med vatten 
och har lägre laddning per aluminiumatom. Däremot är polyaluminiumföreningar mer 
effektiva med att avlägsna suspenderat substans, det vill säga även partikulärt bunden fosfor. 
Flockningsegenskaperna ger också en lägre dosering och därmed också mindre slam än 
jämfört med opolymeriserade aluminiumsalter. (Kemira Kemi AB Kemwater, 2003) 
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Fällning med trevärda järnsalter 
Fällningskemikalier baserade på trevärda järn (Fe3+) kan vara kombinerade med sulfat, klorid 
eller nitrat men kan också bestå av en blandning av dessa. Kloridsalterna arbetar över ett 
bredare pH-område än sulfatsalterna. Sulfatsalterna ger oftast mindre slam än kloridsalterna. 
På samma sätt som med aluminiumbaserade kemikalier sker fosfor- och hydroxidfällningen 
enligt formlerna: 
 
3Fe3+    +  2PO4

3-      +       3H2O  (FeOH)3(PO4)2    +     3H+ 

 
Fe3+    + PO4

3-    FePO4 
 
Fe3+   + 3H2O   Fe(OH)3           +     3H+ 

 
Formel 4 Reaktionsformler med trevärdigt järn som fällningskemikalie. 

Järnsalter ger utfällning av ortofosfat och polyfosfat vid pH 4-8. Bästa resultat för flockning 
erhålls dock inom pH-intervallet 5-6, där hydroxidutfällningen är som effektivast. Även vid 
lägre intervall kan fällning vara möjlig. För att fälla ortofosfat krävs 1-1,5 mol Fe3+ per mol P. 
Järn(III)salter fungerar oftast bättre vid lägre pH-värden än aluminiumsalter. Järnsalter sänker 
också pH hos det behandlade vattnet mer än aluminiumsalter. (Kemira Kemi AB Kemwater, 
2003) 

Fällning med tvåvärda järnsalter 
Järn(II)salter är ofta baserade på sulfat och kan inte användas för att flocka organisk substans 
utan endast för att binda löst fosfor. 
 
 
3Fe2+    + 2PO4

3-   Fe3(PO4)2 

 

Formel 5 Reaktionsformel med tvåvärdigt järn som fällningskemikalie. 

 
Även med tvåvärdigt järn (Fe2+) krävs det vid praktisk användning 1,5 mol Fe2+ per mol P. 
Dessa produkter är endast användbara där järnet kan oxidera vid luftningen, till exempel vid 
den biologiska reningen. Fällning med tvåvärda järnsalter kräver lång luftningstid. (Kemira 
Kemi AB Kemwater, 2003) 
 
 
4Fe2+      +  O2            +       2H2O  4Fe3+                    +     4OH- 

 
Fe3+   + 3H2O   Fe(OH)3           +     3H+ 

 
Formel 6 Reaktionsformler med tvåvärdigt järn som fällningskemikalie 
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Fällning med kalk 
När pH överstiger 10.5 ger kalciumjonen en fällning av ortofosfat som hydroxiapatit. pH-
höjningen ges vid tillsättningen av kalket. (J. Batte, 2004) Även polyfosfater fälls ut. 
 
 
Ca2+      +     CO3

2+ CaCO3 

 
10Ca2+   + 6PO4

3+     +       2OH-  Ca10(PO4)6(OH)2
 

 
Formel 7 Reaktionsformler med kalk som fällningskemikalie 

 
Mängden kalk som behövs för fällning bestäms inte av fosforhalten utan av vattnets 
karbonalhalt och alkanitet. Kalkfällning ger mycket slam men är dock ganska lättavvattnat. 
Normalt måste pH överstiga 11 för att ge en bra avskiljbar fällning. (Kemira Kemi AB 
Kemwater, 2003)  

Fällning med Nitratbaserade fällningsmedel 
Järn– och aluminiumbaserade fällningskemikalier har normalt sulfat- eller kloridjoner som 
motjon. Dessa anjoner kan bytas ut mot andra, till exempel nitrat. Nitrat är, näst efter rent 
syre, den bästa syrekällan för bakterier. Det finns flera sätt att använda sig av nitratbaserade 
produkter. Ett sätt är att använda nitratbaserat fällningsmedel, sedan låta vattnet passera ett 
syrefritt biologiskt steg där det organiska materialet bryts ned och nitratkvävet omvandlas till 
kvävgas. (Kemira Kemi AB Kemwater, 2003) 

Flockning 
Flockning ger aggregering mellan partiklar genom att flockningsmedel, till exempel 
polymerer, sammanbinder olika partiklar som annars skulle repellera varandra. Se figur 8. 
 

 
Figur 7 Negativa partiklar i vätska både utan och med sammanbindande flockningsmedel.  

 
Flockarnas densitet beror på deras storlek och den mängd koagulant (flockningsmedel) som 
har använts men ligger oftast inom intervallet 1,02-1,1 g/cm3. Låg vattentemperatur kan öka 
sedimenteringstiden genom att vattnets viskositet (täthet) ökar. Ju mindre partikeln är, desto 
större relativ yta. Ytkrafter mellan små partiklar spelar en avgörande roll för dess 
aggregeringstendenser. De minsta partiklarna som ögat kan uppfatta är ca 40 µm i diameter. 
Mindre partiklar som närmar sig ljusets våglängd, ca 0,4-0,7 µm ger ett grumligt vatten. Ju 
mer en partikel avviker från denna storlek desto mindre grumlighet orsakar de. De partiklar 
som inte, på grund av sin storlek, sedimenterar av sig själv kallas kolloidala partiklar.  
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Det finns olika användningar av ordet flockning men i detta arbete har ordet använts som en 
allmän term som täcker alla aggregationsprocesser.  
Innan tillsättning av flockningsmedel sker måste fosfor få tid att reagera med metallsaltet så 
att metallhydroxidflockarna hinna växa fram. Därefter tillsätts flockningshjälpmedlet som 
tvärbinder flockarna vilket gör dessa större och stabilare. När en kombination av 
flockningsmedel och metallsalter används kan sedimenteringstiden minska till ca ½ till ¼ av 
tiden. (Kemira Kemi AB Kemwater, 2003) 

Organiska polymerer 
Polymerer består av en eller flera repeterande kemiska enheter (monomerer). De flesta 
polymerer som används för vattenrening är linjära polymerer (saknar förgreningar). De 
polymerer där en eller flera repeterande enheter har laddning kallas polyelektrolyter. Positiva 
enheter ger katjonisk polymer och negativa grupper ger anjoniska polymerer. De polymererna 
utan laddning kallas nonjoniska polymerer. De organiska katjoniska och nonjoniska 
polymererna kan blandas med järn– och aluminiumsalter för en förhöjd flockningsreaktion. 
Den anjoniska bör inte blandas med metallsalt då metalljonerna kan bilda utfällning med 
polymeren. Förutom att neutralisera partiklars laddning, kan polymerer koppla samman 
laddade partiklar på ungefär samma sätt som en tejp binder samman två eller fler föremål.  
Några av de vanligaste polymererna som används vid vattenrening är (Kemira Kemi AB 
Kemwater, 2003): 
 

 Polyakrylamid 
 Polyaminer 
 Poly-DADMAC 

 Polyeteniminer (mindre vanlig) 
 Dicyandiamidpolymerer
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4. Försöksbeskrivning 
Under arbetet utfördes fyra olika försöksomgångar för att undersöka det 
övergripande syftet och utvärdera ställda hypoteser. Dessa försöksomgångar 
byggde på varandras resultat och togs fram under arbetets gång. Detta genom 
att undersöka vidare de kemikalier som gav bäst fosforreducering vid tidigare 
försöksomgångar. Försöksomgångarnas analyser och laborationer utfördes 
inom satta systemgränser och genom framtagna laborationsmetoder.  
 
4.1 Övergripande syfte och viktiga hypoteser 
Arbetets övergripande syfte var ”att utifrån kunskaper om fosforströmmarna i Korsnäsverkets 
avloppssystem föreslå lämpliga vägar att reducera utsläppen av fosfor till recipienten”. 
Arbetet blev dock laborationsmässigt endast inriktat på kemisk fällning som 
fosforreduceringsmetod. De övriga möjliga metoderna undersöktes genom litteratursökning. 
Inför de gjorda laborationerna ställdes hypoteser, som tagits fram i samarbete med 
handledare, kemikalieleverantörer och laborationspersonal, som löd: 
 

 Kemisk fällning borde fungera som reducerande metod i både Blekeridammen och i slut 
sedimenteringsdammen vid rätt mängd fällningskemikalie. 

 Blekeriavloppet (AVB) borde lämpa sig bra för kemisk fällning eftersom den har hög 
koncentrationen av fosfor och för att fosforn i systemet till störst del kommer från denna 
delström. 

 Vid hög andel partikulär fosfor, som i inloppet till Sedimenteringsbassängen (Sed.zon), 
borde reducering av fosfor genom endast flockning med flockningsmedel vara möjlig. 

 
4.2 Systembegränsningar 
För verifiering av tidigare examensarbete och undersökningar av möjliga fällningspunkter har 
dammsystemet begränsats. Dammsystemet innefattar avloppsströmmarna från blekeri-
dammen (AVB), övriga avloppet (AVÖ), eftersedimentering, luftade dammen och slut-
sedimentering (Sed.zon). Avloppsvattnet genom den luftade dammen och slutsedimenteringen 
bildar tillsammans avloppsströmmen AVK.  
De provtagningspunkter som har använts i de verifierande analyserna är AVBin, AVBut, 
AVKin, Sed.zon samt AVKut. Dessa valdes eftersom de tillsammans antogs kunna ge en god 
överblick av reningssystemets innehåll av vattenburet fosfor.  
De punkter som har undersökts för att eventuellt kunna användas som fällningspunkter är 
AVBin och Sed.zon. Detta eftersom de är strategiskt bra för fällning på grund av deras 
koncentrerade inflöde, där tillsats av fällningskemikalier skulle kunna ske, till en 
muddringsbar sedimenteringsbassäng.  
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Figur 8 Bilder från Korsnäsverkens externa vattenrening.  

 

4.3 Provtagning 
Prov har tagits från in- och utflöden från dammsystemets olika dammar. Av de prover som 
använts för verifierande analyser har de flesta tagits som stickprov för hand men några togs 
även av en automatisk provtagare. De automatiska provtagarna samlar prov under ett dygn 
och ger därmed ett dygnsmedelvärde. (C. Nyström, 2004) För fällning i laborationsskala har 
samtliga prov tagits som stickprov för hand med en metallhink. Vid uttagning av dessa prover 
togs alltid en mängd på minst 5 liter ut vilket sedan delades upp på 6 bägare med 800 ml i 
varje samt ett nollprov. Detta nollprov beskrevs som prov nr 0,1, vid tiden för provtagning, 
och nr 0,2 efter sedimentering med samma förutsättningar som de övriga bägarna i samma 
försök. Volymen på nollprovet låg vid samtliga försök på omkring 500 ml. Vid 
optimeringsförsöken hämtades större volym prov och bägarna samt nollprovet hade volymen 
1000 ml styck.  
Provhämtningen tog ca 15 minuter och utfördes alltid max 1 timme innan försöken påbörjades 
för att undvika stora temperaturskillnader. 
 
 

 

 

 

 
 
 
Figur 9 De två laborationsprovpunkterna. Till vänster AVBin och till höger Sed.zon. 
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4.3.1 Provpunkter 
Under den första laborationen utfördes provtagning på fem positioner i Korsnäsverkets 
externa reningssystem. Dessa fem visas schematiskt i figur 11. Under de följande 
laborationerna användes endast prover från AVBin och Sed.zon. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 Provtagningsplatser för samtliga prov för analyser och laborationer.  

 
I tabell 2 ges en översiktlig beskrivning av provpunkterna som användes under arbetets gång.  
 

Provpunkt pH 
COD 
(mg/l) 

Temperatur 
(oC) 

Fosforhalt 
(mg/l) Fosforform 

AVB(in och ut) 3-5 800 50 1,3-1,7 Löst 

AVKin 7 300 30-40 0,2 Fast (60%) 

Sed.zon 7 300 30-40 0,4 Fast (70%) 

AVKut 7 200 30-40 0,4 Fast (70%) 
Tabell 2. Tabellen visar en översiktlig beskrivning av de olika provpunkternas utgångsparametrar. Uppgifterna 
är ungefärliga och är tagna från Korsnäs egna mätningar. 

 
4.4 Laborationer 
Samtliga laborationsmoment använde samma analysmetoder och utfördes på samma sätt med 
undantag från de verifierande analysförsöken.  

4.4.1 Verifierande analyser 
Under de verifierande analyserna analyserades provvattnet utan tillsatser efter fosfor. Detta 
gjordes med hjälp av spektrofotometrimetoden Dr Lange eller frystes in och skickades in för 
analys hos Alcontrol. Analysmetoderna finns närmare beskrivna i bilaga I. Analysmetoden 
berodde på av vilken provpunkt som skulle undersökas och vilken halt fosfor punkten hade. I 
AVBin och -ut var halten tillräckligt hög för att analyseras på plats i Korsnäs 
miljölaboratorium med Dr Lange-metoden. I de övriga punkterna var metoden inte användbar.  
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4.4.2 Fällningsförsök 
Fällningsförsöken utfördes med hjälp av utrustningen Flocculator 2000. Denna består av sex 
literbägare med tillhörande omrörare. Dessa är i sin tur kopplade till en omrörningsdator som 
kan programmeras till olika omrörningsprogram. Det program som användes under samtliga 
försök var: 10 sekunder snabbomrörning sedan 10 minuter långsam omrörning för att 
slutligen sedimentera i 25 minuter. Under den snabba omrörningen tillsattes 
fällningskemikalien, flockningsmedlet och i en del försök även natriumhydroxid. De 
kemikalier som användes specificeras i Bilaga II. Natriumhydroxiden tillsattes för att uppnå 
en höjning av pH, i provvattnet, till ett lämpligt intervall som är specifikt för de olika 
fällningskemikalierna. I laborationsuppställningen ingick även en termometer, en pH-mätare 
samt en bägare utan omrörning med nollprovet. Nollprovets vatten togs ut samtidigt som det 
övriga försökets provvatten men tillsattes inget under försöket och behandlades annars på 
samma sätt. Det användes sedan som referens.  

 

 
 

 
Figur 11. Laborationsutrustningen bestod av Flocculator 2000 med tillhörande sex bägare, en termometer, en 
pH-meter samt en bägare för nollprov. 

Vid uppstartning av samtliga försök kallades nollprovet för prov nummer 0,1 och efter 25 
minuters sedimentering för prov nummer 0,2. Detta för att skilja dessa åt vid de olika 
analyserna. Provvattnet hälldes upp från dunk till bägare för hand och volymen mättes genom 
bägarnas egna volymmarkeringar eller genom att först mäta upp i en mätkolv. Arbetsvolymen 
som användes var 800 ml eller 1000 ml beroende på vilket försök som utfördes. Tillsatserna 
som användes i laborationerna sattes dit med hjälp av pipetter på olika volymer. Volymen 
prov som behövdes, efter laborationen, för analyserna togs ut genom en pipett eller med en 
peleiusboll och manuell glaspipett. Volymen som användes för analyserna var 50-150 ml 
beroende på vilka analyser som utfördes vid de olika försöken. Under majoriteten av försöken 
utfördes regelbundna kontroller av pH och temperatur. Dessutom gjordes vissa pH-
regleringsförsök för att få fram den volymen natriumhydroxid som behövdes för de olika pH-
regleringarna.  
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Använda kemikalier 
De kemikalier som användes under fällningsförsöken var följande: 

Fällningskemikalier 
 Järnsulfat 
 Järnklorid 
 Aluminiumsulfat 
 Polyaluminiumsulfat 
 Polyaluminiumklorid 
 Släckt kalk 
 Bentonit 

Flockningsmedel 
 Anjoniskt laddad polymer 
 Katjoniskt laddad polymer 
 Nonjoniskt laddad polymer 

 
pH-regelerande kemikalier 

 Natriumhydroxid 
 

 
4.5 Analyser 
För att kunna utvärdera och jämföra laborationernas resultat gjordes en rad analyser på vattnet 
innan och efter fällning. Dessa var mätningar av den totala fosforhalten, halten ortofosfat, 
COD, pH, temperaturen, turbiditeten och mängden suspenderat ämne. Teori och utförande av 
dessa analyser redovisas i bilaga I. 
 
4.6 Förberedande beräkningar 
För att kunna dosera rätt mängd fällningskemikalie vid laborationerna beräknades ett 
medelvärde, av halten fosfor, vid de aktuella fällningspunkterna. Därefter kunde respektive 
fällningskemikaliehalt beräknas och anpassas för att ge jämförbara värden. Den jämförbara 
enheten som användes var antal mol. Dessa beräkningar beskrivs närmare i bilaga III. 
 
4.7 Arbetsmoment 
Efter de förberedande momenten utfördes de olika praktiska delmomenten. Dessa var:  
Laborationer 

1. Verifierande försök  
Verifiering av tidigare resultat samt viss påbyggnad av dessa. 

2. Metoduppläggningsförsök 
Inledande laborationer med utrustning och kemikalier. 

3. Screenande försök  
Översiktliga laborationer för att ge en bild över vilka system av kemikalier som 
passar med de båda avloppsvattnen. 

4. Optimeringsförsök 
Optimering av de kemikalier som gav det bästa reduceringsresultaten från 
systemscreeningsförsöken samt kontroll av sedimenteringstidens påverkan på 
resultaten vid användning av endast polymer i Sed.zon.  

Utvärdering av resultat 
5. Sammanfattning av resultat 
6. Konsekvensanalys  

Beräkning av kemikaliekostnad, slamproduktion och fosforreducering vid ev. 
fullskaleförsök. 

7. Jämförelse  
 Mellan optimeringsförsökens resultat med Korsnäs utsläpp idag, BAT och 
miljödomstolens utredningsvillkor. 
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4.7.1 Verifierande försök 
Verifierande analyser genomfördes i ett tidigt skede under arbetets gång, 14-18 april 2004, för 
att bland annat svara på frågeställningarna: 
 

1. Stämmer tidigare undersökningars resultat vad gäller totalfosforhalt samt fördelningen 
mellan partikulär och löst fosfor? 

 
2. Hur mycket filtreras bort vid filtreringen, innan analysen Dr Langes kyvettmetod, som 

utförs på Korsnäs miljölaboratorium? 
 

Sammanlagt 22 prover från fem olika provpunkter, inom det externa avloppsreningssystemet, 
skickades in till Alcontrol Laboratories för att verifiera tidigare utförda examensarbetens 
resultat. Framförallt vad gäller halten partikulärt respektive löst fosfor i de olika 
provpunkterna.  
Differensen mellan de filtrerade och de ofiltrerade proverna antogs, under detta arbete, 
representera skillnaden mellan partikulärt och löst fosfor.  
 

4.7.2 Metoduppläggningsförsök 
Denna laboration var i den preliminära planeringen en del av huvudundersökningen av de 
kommersiella produkter som under arbetet skulle testas. Enligt denna tidigare planering skulle 
samtliga produkter undersökas tills mängden tillsatt fällningskemikalie och/eller 
flockningsmedel gav mätbar reducering. Denna metod blev dock tidsödande och avbröts för 
att omstrukturera planeringen. Erhållna resultaten kunde istället användas för att bland annat 
ge insikt i frågeställningarna: 
 

1. Vilka kemikaliehalter behövs för reducering?  
2. Behövs pH-regleringar och hur utförs dessa?  
3. Hur ska laborationsmetoden utformas? 
4. Vilka analysmetoder behövs för att kunna analysera resultaten på bästa sätt? 
5. Vilka är de största felkällorna och hur undviks dessa?  
 

Laborationen användes vidare som en bra start för att få laborationsvana. 
Laborationsutförandet, som användes vid samtliga efterkommande laborationer, utformades 
under detta laborationsmoment i samarbete med leverantörer av fällningskemikalierna, 
laborationspersonal och handledare. 

Utförande av Metoduppläggningsförsöken  
Cirka 15-20 försök utfördes under perioden 20 juni till 20 juli. Två kommersiella produkter, 
ett järnsalt och ett aluminiumsalt, testades på de båda avloppsvattnen. De parametrar som 
varierades under försöken var: 
 

 Avloppsvatten: Sed.zon eller AVB  
 Fällningskemikalie: Järn- eller Aluminiumsalt 
 Halten fällningskemikalie 
 pH-reglering till det, för respektive fällningskemikalie, optimala intervallet eller inte: 5-

5,5 respektive 6-6,5 
 Polymer eller inte 
 Olika laddade polymerer: Katjonisk, anjonisk eller nonjonisk polymer 
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4.7.3 Systemscreeningsförsök 
Det finns en mängd fällningskemikalier som kan användas för att reducera fosfor med kemisk 
fällning. De som är vanligast på marknaden är: Järn(III)sulfat, Järn(III)klorid, 
Aluminium(III)sulfat, Polyaluminiumklorid, Polyaluminiumsulfat, Kalk och Bentonit. Dessa 
kemikalier kan också kombineras till system av flera fällningskemikalier och också 
tillsammans med olika flockningsmedel som kan vara till exempel laddade polymerer. 
Systemen kunde i sin tur optimeras för att passa det aktuella vattnet. För att få en överskådlig 
bild av vilka kombinationer som passar de två aktuella fällningspunkternas vatten, inom 
Korsnäs externa vattenrening, gjordes en översiktlig screening där en produkt inom varje 
kategori av fällningskemikalie valdes ut för att kombineras med olika laddade polymerer. 
Målet med denna screenande laboration var att få mer praktisk information. För att bland 
annat kunna välja ut de bästa systemen för vidare optimeringsförsök, men också för att få reda 
på vilka system som överhuvudtaget är möjliga för användning i Korsnäs externa 
vattenrening.  

Utförande av systemscreeningsförsöken 
De produkter som valdes ut för testning innehöll högsta halten aktiv substans, högst 
metalljonshalt i fällningskemikalierna, inom sin kategori av fällningskemikalie av de som 
fanns att tillgå. Flockningsmedel valdes efter deras laddning. Den lägst och högst positivt 
laddade (Organopol 5505 och 5540), den lägst och högst negativt laddade (Organopol 5420 
och 5460) samt en neutralt laddad (Organopol 5400). 
Utrustningen som användes, Flocculator 2000, har möjlighet att samtidigt utföra sex olika 
kombinationer. En försökskombination såg ut som i figur 13. 
 

Bägare  1: Aktuellt vatten och fällningskemikalie 
Bägare  2: Aktuellt vatten, fällningskemikalie samt en svagt negativt laddad polymer 
Bägare  3: Aktuellt vatten, fällningskemikalie samt en starkt negativt laddad polymer 
Bägare  4: Aktuellt vatten, fällningskemikalie samt en neutralt laddad polymer 
Bägare  5: Aktuellt vatten, fällningskemikalie samt en svagt positivt laddad polymer 
Bägare  6: Aktuellt vatten, fällningskemikalie samt en starkt positivt laddad polymer 
Nollprov 0,1: Aktuellt vatten innan sedimentering 
Nollprov 0,2: Aktuellt vatten efter sedimentering 

 

Figur 12 Exempel på försökskombination under systemscreeningsförsöken. 

Den mängd fällningskemikalie som användes i första laborationen var 35 ggr det aktuella 
vattnets teoretiska minimum av de olika fällningskemikalierna. Denna mängd minskades 
sedan i de övriga försöken till 20 ggr. Den nya mängden valdes för att få ett teoretiskt 
överskott men samtidigt vara en mängd som kan visa och urskilja produkternas effektivitet. 
Polymerernas tillsatta mängd bestämdes till 3,1 ppm, vilket ligger mellan det teoretiska 
rekommenderade mängden 2-4 ppm, och blev en praktiskt bekväm mängd att tillsätta. 
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Tabell 3. Kombinationerna av fällningskemikalier och flockningsmedel som testades under 
Systemscreeningsförsöken. 7 fällningskemikalier kombinerades med fem olika laddade polymerer samt att 
omgång utan fällningskemikalie med endast polymer och vice versa testades. Sammanlagt 16 försök med de 
båda provpunkternas vatten.  

Kombinationerna utfördes för de båda aktuella vattnen: Sed.zon och AVBin. Sammanlagt 
utfördes 16 försöksomgångar á 6 kombinationer. 
 

4.7.4 Optimeringsförsök 
Med hjälp av systemscreeningsförsökets resultat kunde 20 optimeringsförsök utformas. De 
fällningskemikalier som visat på störst reducering av fosfor användes igen för att söka efter 
deras respektive optimeringskurvor. Detta för att få mer exakta värden på mängden 
fällningskemikalier som behövs tillsättas för bäst fosforreducering. Syftet med 
optimeringsförsöken var bland annat att få mer praktisk information inför vidare planering för 
en eventuell implementering av kemisk fällning eller flockning i Korsnäsverken. Men också 
att se hur sedimenteringstiden påverkar reduceringen i Sed.zon, med användning av endast 
flockningsmedlet polymerer som tillsats. Detta eftersom en av huvudteorierna i början av 
detta arbete var att det skulle gå att endast tillsätta flockningsmedel till Sed.zon för 
reducering. Tidigare undersökningar, kring denna teori, hade inte gett något positivt resultat 
men hade heller aldrig fullt utretts. I de övriga optimeringsförsöken utelämnades 
flockningsmedel då det i tidigare försök framkommit att dessa, under de förutsättningarna 
som rådde, inte påverkar resultatet nämnvärt.  
 

 Polymer A B C D E F 

Kemikalie  Ingen
Stark 

anjonisk
Svag 

anjonisk Nonjonisk 
Stark 

katjonisk 
Svag 

katjonisk

1 Ingen 1A 1B 1C 1D 1E 1F 

2 Polyaluminiumklorid 2A 2B 2C 2D 2E 2F 

3 Polyaluminiumsulfat 3A 3B 3C 3D 3E 3F 

4 Järnsulfat 4A 4B 4C 4D 4E 4F 

5 Järnklorid 5A 5B 5C 5D 5E 5F 

6 Aluminiumsulfat 6A 6B 6C 6D 6E 6F 

7 Bentonitlera 7A 7B 7C 7D 7E 7F 

8 Släckt kalk 8A 8B 8C 8D 8E 8F 
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Utförandet av optimeringsförsöken 
De 20 utförda försöken kan delas in i tre grupper: 
 
Grupp 1.  Sed.zon. I samtliga polymerförsök, försök 1-6, användes halterna 1, 2, 4, 8, 12 

och 16 ppm av tre olika laddade polymerer. Det vill säga nonjoniskt (försök 1 
och 2), katjoniskt (försök 3 och 4) och anjoniskt laddade polymerer (försök 5 
och 6). Detta gav dubbelprover på de olika försöken som sedan kunde jämföras 
och ge ett medelvärde av resultaten.  
I dessa försök fick proverna sedimentera i totalt 24 h medan prov kontinuerligt 
togs ut och analyserades efter vissa bestämda tider. De bestämda tiderna var 
direkt efter omrörningsprogrammet, efter 4 h, 12 h och 24 h.  
Från varje försök skickades minst 28 prover in till Alcontrol laboratories för 
fosforanalys. Sammanlagt skickades minst 168 prover för analys under dessa 
sex försök. Vid varje provtidpunkt utfördes analyser av COD, turbiditet 
temperatur och pH på Korsnäs miljölaboratorium. Efter 24 h sedimentering 
utfördes dessutom SÄ analys.  

 
Grupp 2.  Sed.zon. Fällningskemikalierna i de övriga försöken doserades genom att 

multiplicera den beräknade teoretiska mängden, för respektive 
fällningskemikalie och aktuellt vatten, med 1, 2, 4, 8, 12 och 16 gånger. 
Försöken utfördes utan pH-reglering.  
Även här gjordes dubbelförsök. Under försök 7 och 8 tillsattes samma 
fällningskemikalie med samma halter och under försök 9 och 10 och så vidare. 
Sammanlagt skickades minst 60 prover in till Alcontrol laboratories, från försök 
7-16, för fosforanalys. pH, temperatur, COD, turbiditet och SÄ analyser utfördes 
på Korsnäs miljölaboratorium.  

 
Grupp 3.  Försök 17-20 utfördes med vatten från AVB utan att pH-regleras. Doseringen 

vid dessa försök var på samma sätt uträknat som vid försöken 7-16 samt att 
dubbelförsök användes.  
Vid dessa försök utfördes samtliga analyser, även fosfor, på Korsnäs 
miljölaboratorium. Fosforanalysen gjordes med hjälp av dr Langes kyvettmetod. 
Detta eftersom halterna och andelen löst fosfor, i AVB, fungerar att analyseras 
med dessa.  

4.7.5 Sammanställning av de kemikalierna med högst fosforreducering 
Under detta moment gjordes en sammanställning av de två flockningsmedlen/ 
fällningskemikalierna som gett bäst resultat från varje grupp under optimeringsförsöken. Från 
grupp 1 valdes nonjonisk och katjonisk polymer, vid 4 ppm och 12 h sedimenteringstid, som 
gav några av de största fosforreduceringsresultat. Från grupp 2 och 3 valdes de två 
järnsalterna, vid multipel 16, av samma anledning.  

 

4.7.6 Kostnads- och konsekvensanalys 
För att få en överskådlig bild av kemikaliekostnaden och slamökningen har beräkningar 
gjorts, för de kemikalier som gett högst reducering under optimeringsförsöken, och 
sammanställts i en tabell som redovisas i resultatkapitlet. Dessa uträkningar har gjorts med 
hjälp av likartade kommersiella kemikaliekostnader. Slammängder har räknats ut genom att 
använda ökningen av suspenderat ämne vid fällning.  
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4.7.7 Jämförelse av optimeringsförsökens resultat med Korsnäs utsläpp 
idag, BAT och miljödomstolens utredningsvillkor 
En fiktiv sammanställning av resultaten från optimeringsförsöken gjordes under detta moment 
och jämfördes med tidigare erhållna uppgifter. Från Korsnäs utsläpp idag har 
laborationsresultaten från optimeringsförsöken dragits ifrån och kan jämföras med dagens 
utsläpp, BAT samt miljödomstolens utredningsvillkor.  
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5. Resultat 
Arbetets samlade resultat och slutsatser från samtliga arbetsmoment. 
 
5.1  Resultat och slutsatser från verifierande analys 
Resultatet från tidigare undersökningar visade på en lägre halt partikulärt fosfor i AVKut (64 
%). (E. Hallin, 2003) Denna undersökning gjordes dock under en senare säsong på året då 
vattnet hade annan temperatur. Övriga värden har jämförbara värden som tidigare 
undersökningar. 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Visar fördelningen av partikulärt fosfor och övrig fosfor i de fyra provpunkterna AVB, AVKin och -ut 
samt Sed.zon. 

 
Resultatet visar på en ökning av andelen partikulärt fosfor ju närmare utsläpp till recipienten, 
från dammsystemet, vi kommer. Dessa resultat visar också på att mellan 60-80 % av den 
verkliga koncentrationen, i provpunkterna AVKin och AVKut samt Sed.zon, antagligen 
filtreras bort vid analys gjorda med dr Langes spektrofotometrimetod. Detta betyder att denna 
metod inte går att använda för fosforanalys vid dessa punkter. Däremot fungerar metoden bra 
vid provpunkterna kring AVB.  
 
5.2  Resultat och slutsatser från Metoduppläggningsförsöken 
Resultatet och slutsatser från metoduppläggningsförsöken: 
 

 De kemikaliehalter som behövs för reducering uppmättes till ca 20 ggr det uträknade 
teoretiska värdet. Då erhölls god reducering av fosfor vid Sed.zon. Detta användes sedan 
vid nästa laborationsdel, systemscreeningen. Fällningsförsöken vid AVB gav endast 
mindre reduceringsresultat. 

 pH-regleringar gav vissa positiva resultat men ansågs vara för tidsödande vid 
efterkommande laborationer. Dessutom skulle antagligen kemikaliekostnaden bli för hög 
vid användning av både fällningskemikalie och pH-reglerande kemikalie vid fullskala.  

 De största felkällorna upptäcktes relativt omedelbart och var ofta laborationstekniska 
missar som felanvändning av instrument med fler. Dessa undveks i senare försök med 
hjälp av bättre laborationserfarenhet.  
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5.3 Resultat från Systemscreeningsförsöken 
Sed.zon 
De olika kombinationerna med bentonit och släkt kalk har här gett sämre reducering än de 
övriga. Se figur 15. Dessutom kan vi se att de rena kemikalierna ger lika hög reducering 
oberoende av vilket flockningsmedel som använts. Polyaluminiumkloriden har gett störst 
reducering med ett maximum vid användning av en starkt anjoniskt laddad polymer. Under 
försöken med endast polymerer ger neutralt laddad polymer högst reducering.  
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Figur 14. Medelvärdesstapeldiagram för kombinationernas olika fosforreducering i Sed.zon, redovisat i procent.  

AVB 
Resultatet från försöken med vatten från AVB urskiljer fällningskemikalierna som är 
järnbaserade från de övriga. Se figur 16. Dessa två fällningskemikalier visar på hög 
reducering (50-60 %) medan de övriga endast reducerar fosfor upp till 15 %.  
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Figur 15. Medelvärdesstapeldiagram för kombinationernas olika fosforreducering i AVBin, redovisat i procent.  
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5.4  Resultat från optimeringsförsöken 
5.4.1 Grupp 1  
Försök 1-6, tre dubbelprovsförsök med polymertillsättning i vattnet från Sed.zon. Varierande 
halter av olika laddade polymerer och sedimenteringstider. 

Försök 1 och 2 med neutralt laddad polymer. 
Cirka 70 % reducering av fosfor efter sedimenteringstiden 12 h med halterna 4, 8 och 12 ppm. 
Dessa halter plus 16 ppm har gett den största fosforreduceringen under dessa två 
dubbelförsök. Viss fosforreducering skedde direkt efter bara en halvtimmes sedimentering, 
upp mot 40 %. Se figur 17. 
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Figur 16. Medelvärdeskurvor, för dubbelproven F1 och F2, för fosforreduceringen beroende av 
sedimenteringstiden för olika halter av neutralt laddad polymer.  

 
COD-reduceringen för de olika halterna som tillsatts följde referensprovets ökning med 
sedimenteringstiden, upp mot 30 %. De högre halterna visade på en tillförsel av COD med 
flockningsmedlet. Se figur 18.  
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Figur 17. Medelvärdeskurvor, för dubbelproven F1 och F2, för COD reduceringen beroende av 
sedimenteringstiden för olika halter av neutralt laddad polymer.  
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Suspenderat ämne gav lägst 
mängd vid de lägre halterna 
av tillsatt polymer. Vid de 
högre halterna polymer 
påverkades inte suspenderat 
ämne så mycket utan låg på 
en jämn nivå kring 70 % 
ökning av normala mängden 
suspenderat ämne. Se figur 
19. 

 
 

 

 

Figur 18. Medelvärdesstaplar, för dubbelproven F1 och F2, för Suspenderat ämne ökningen efter 
sedimenteringstiden 24 h för olika halter av neutralt laddad polymer 

Försök 3 och 4 med katjoniskt laddad polymer 
 
Försök 3 och 4 med tillsats av katjonisk polymer gav nästan omedelbar, efter en halvtimme, 
fosforreducering på 50-60 %. Här har de försök med störst halt polymertillsats gett högst 
fosforreducering. Vid försöken verkade reduceringen vara oberoende av sedimenteringstiden. 
Se figur 20.  
 

Fosforreducering vid olika sedimenteringstider

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0,5h 4h 12h 24h
Sedimenteringstid

12 ppm
16 ppm
8 ppm
4 ppm
2 ppm
Referens
1 ppm

 
Figur 19. Medelvärdeskurvor, för dubbelproven F3 och F4, för fosforreduceringen beroende av 
sedimenteringstiden för olika halter av katjoniskt laddad polymer.  
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COD-reduceringen varierade kraftigt under sedimenteringstiden. Alla försök med 
polymerhalterna verkade följa referensprovet. De högre halterna visade på en ökad halt COD. 
Se figur 21. 
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Figur 20. Medelvärdeskurvor, för dubbelproven F3 och F4, för COD-reduceringen beroende av 
sedimenteringstiden för olika halter av katjoniskt laddad polymer.  

 
Suspenderat ämne ökade med 
mängden tillsatt polymer. Vid 
tillsats av 16 ppm polymer 
ökade suspenderat ämne dubbelt 
så mycket jämfört med 12 ppm. 
Vid de lägre halterna, 1 och 2 
ppm, reducerades mängden 
suspenderat ämne. Se figur 22. 

 
 

 

 

 

 

Figur 21. Medelvärdesstaplar, för dubbelproven F3 och F4, för ökningen av suspenderat ämne efter 
sedimenteringstiden 24 h för olika halter av katjoniskt laddad polymer.  
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Försök 5 och 6 med anjoniskt laddad polymer 
 
Försöken 5 och 6 verkade fosforreduceringen för de olika polymerhalterna följa 
referensprovet och gav ingen direkt ökad reducering, under 5 %. Se figur 23. 
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Figur 22. Medelvärdeskurvor, för dubbelproven F5 och F6, för fosforreduceringen beroende av 
sedimenteringstiden för olika halter av anjoniskt laddad polymer.  

 
Referensprovet visade generellt på större COD-reducering än de andra delproverna med 
tillsats av polymer. Se figur 24. 
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Figur 23. Medelvärdeskurvor, för dubbelproven F5 och F6, för COD-reduceringen beroende av 
sedimenteringstiden för olika halter av anjoniskt laddad polymer.  
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De lägre halterna av anjonisk 
polymertillsats ger lägre ökning 
av mängden suspenderat ämne. 
De fyra högre halterna ger dock 
samma ökning, cirka 50 %. Se 
figur 25. 
 

 
 
 

 
Figur 24. Medelvärdesstaplar, för dubbelproven F5 och F6, för ökningen av suspenderat ämne efter 
sedimenteringstiden 24 h för olika halter av anjoniskt laddad polymer. 

5.4.2 Grupp 2  
Försök 7-16, metallsaltfällning med fem olika fällningskemikalier i dubbelförsök med vatten 
från Sed.zon. De två dubbelförsöken med järnsalterna gav generellt bäst resultat över de olika 
tillsatshalterna. Vid 16 ggr det uträknade minimumet för fällningskemikalierna gav järnsulfat 
70 % och järnklorid cirka 60 % fosforreducering. Se figur 26. 
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Figur 25. Medelvärdesstaplar för fosforreduceringen, för försöken 7-16, med olika halter av de fem 
fällningskemikalierna.  
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COD-halten reducerades ojämnt med halten tillförd fällningskemikalie. Vid multipel 16 gavs 
en del reducering, cirka 20 %, med järnklorid och aluminiumsulfat. Se figur 27. Vid multipel 
20 verkade COD-reduceringen öka ordentligt, men detta resultat kan bara ses som en riktning 
då detta delförsök gjordes vid ett annat tillfälle och som singelförsök. 
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Figur 26. Medelvärdesstaplar för COD-reduceringen, för försöken 7-16, med olika halter av fem 
fällningskemikalier.  

Även ojämna resultat från analyserna för suspenderat ämne erhölls. Polyaluminiumsulfaten 
sticker ut och ger hög ökning av suspenderat ämne redan vid låga halter. Vid multipel 16 gav 
de flesta fällningskemikalier en dubblering, uppemot 100 %, av den befintliga halten 
suspenderat ämne. Se figur 28. 
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Figur 27. Medelvärdesstaplar för Suspenderat ämne ökningen, för försöken 7-16, med olika halter av de fem 
fällningskemikalierna.  
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5.4.3 Grupp 3  
Försök 17-20, metallsaltfällning med två olika fällningskemikalier i dubbelförsök med vatten 
från AVB. 
 
Ingen större reducering vid multipel 16. Vid multipel 16 sågs däremot en reducering på 40 % 
för de båda fällningskemikalierna. Högre halt av tillsatt fällningskemikalier visade på en ännu 
högre reducering. Se figur 29.  
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Figur 28. Medelvärdesstaplar för fosforreduceringen, för försöken 17-20, med olika halter av de två 
fällningskemikalierna. 
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Figur 29. Medelvärdesstaplar för COD-reduceringen, 
för försöken 17-20, med olika halter av de två 
fällningskemikalierna.  
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Figur 30. Medelvärdesstaplar för ökningen av 
Suspenderat ämne, för försöken 17-20, med olika 
halter av de två fällningskemikalierna. 

 
COD-reduceringen tog också fart vid multipel 16 men var nästan obefintlig vid lägre halter 
fällningskemikalier. Cirka 20 % av den befintliga fosforn reducerades vid multipel 16. Se 
figur 30. Vid de lägre halterna fällningskemikalie minskades mängden suspenderat ämne 
(cirka 50 %) men vid de högre halterna ökade mängden istället mycket kraftigt (200-400 %). 
Se figur 31. 
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5.5 Sammanfattning av de kemikalierna med högst 
fosforreducering 
Tabellen nedan visar en sammanställning av två av de bästa flockningsmedlen/ 
fällningskemikalierna från varje grupp under optimeringsförsöken. Från grupp 1 valdes 
nonjonisk och katjonisk polymer, vid 4 ppm och 12 h sedimenteringstid, som gav några av de 
största fosforreduceringsresultat. Från grupp 2 och grupp 3 valdes de två järnsalterna, vid 
multipel 16, av samma anledning. 
 

Kemikalie 
Tillsats 

per dygn 
Tillsats 
per år 

Fosfor- 
reducering 

COD- 
reducering 

Ökning av 
suspenderat 

ämne  

Sed.zon (grupp 1) (kg/d) (ton/år) (%) (%) (%) 
Nonjonisk polymer 

(4 ppm och 12 h) 700 
 

300 50 2 45 
Katjonisk polymer 

(4 ppm och 12 h) 700 300 20 -5 10 

Sed.zon (grupp 2)      
Järnklorid 

(16 ggr halten fosfor) 9 700 3 500 70 10 40 
Järnsulfat 

(16 ggr halten fosfor) 16 100 
 

5 900 60 20 35 

AVB (grupp 3)      
Järnklorid 

(16 ggr halten fosfor) 8 300 3 000 40 20 60 
Järnsulfat 

(16 ggr halten fosfor) 12 600 4 600 40 20 250 
Tabell 4. Sammanställande tabell över de kemikalier som visade på högst reducering under 
optimeringsförsöken.  

 
Som kan ses i tabell 4 behövdes det en lägre mängd tillsättning av polymererna per år än av 
fällningskemikalierna. Detta leder till ett större behov av förvaringsutrymme vid användning 
av metallsaltsfällning.  
Den metod som gav högst fosforreducering var järnsaltsfällning i Sed.zon. Denna metod och 
järnsaltfällning i AVB, gav också en del COD-reducering. Polymererna som flockningsmedel 
gav ingen eller en mycket liten COD-reducering.  
Järnsaltfällning i AVB, grupp 3, gav den största ökningen av suspenderat ämne vilket 
antagligen också skulle leda till störst ökning av slammängden vid användning i storskala. 
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5.6 Kostnads- och konsekvensanalys 
Sammanställningen av kostnaderna och av vissa konsekvenser för Korsnäsverket vid 
användning av de olika reduceringsmetoderna har sammanställts i tabell 5. Där kan vi bland 
annat se att användning av polymerer som reduceringsmetod är den metod som generellt 
skulle kosta mest i ren kemikaliekostnad. Detta betyder dock inte att den ger bäst 
fosforreducering. 
 

Kemikalie 
Kostnad 
per kg 

Tillsats
per år 

Års- 
kostnad 

Total Fosfor-
reducering 

Slam- 
ökning 

Slam- 
ökning

Sed.zon (grupp 1) (kr/kg) (ton/år) (kr/år) 
(kg/1000 ton 
prod. massa) (ton/dygn) (ton/år)

Nonjonisk polymer 
(4 ppm och 12 h) 35 300 10 500 000 17,5 1,44 524 

Katjonisk polymer 
(4 ppm och 12 h) 35 300 10 500 000 7 0,32 116 
Sed.zon (grupp 2)       

Järnklorid 
(16 ggr halten fosfor) 2 3500 7 000 000 21 1,28 466 

Järnsulfat 
(16 ggr halten fosfor) 2 5900 11 800 000 21 1,12 408 

AVB (grupp 3)       
Järnklorid 

(16 ggr halten fosfor) 2 3000 6 000 000 10 0,18 66 
Järnsulfat 

(16 ggr halten fosfor) 2 4600 9 000 000 10 0,75 273 
Tabell 5. Ungefärliga kemikaliekostnader, den totala fosforreduceringen på utgående vatten och slamökningen 
uträknat för de kemikalier som visade störst reducering under optimeringsförsöken. 
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5.7 Jämförelse av optimeringsförsökens resultat med Korsnäs 
utsläpp idag, BAT och miljödomstolens utredningsvillkor 
Resultatet av jämförelsen mellan optimeringsförsökens resultat med Korsnäs utsläpp idag, 
BAT och Miljödomstolens utredningsvillkor är sammanställd i figur 32.   
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Figur 31. Jämförelse av optimeringsförsökens resultat med Korsnäs utsläpp idag, BAT och miljödomstolens 
utredningsvillkor 
 
Figur 32 visar att Miljödomstolens utredningsvillkor, för Korsnäsverken, teoretiskt kan 
uppnås vid val av kemisk fällning med järnsalter i Sed.zon som reduceringsmetod. 
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6. Diskussion 
Diskussion, och sammanfattning av viss diskussion, kring övriga 
fosforreduceringsmetoder, systemscreeningsförsöken, optimeringsförsöken, 
kostnads- och konsekvensanalys samt jämförelse av optimeringsförsökens 
resultat med Korsnäs utsläpp idag, BAT och miljödomstolens utredningsvillkor. 
 
6.1 Diskussion kring övriga fosforreduceringsmetoder 
Nedan diskuteras några av de vanligaste reduceringsmetoder, som inte är kemisk fällning, till 
exempel muddring, täckning och luftning av läckande sjöbotten samt biologisk 
fosforreducering. 

Eventuell användning av muddring vid Korsnäsverken  
Eftersom Korsnäsverkens luftade damm är en källa för fosfor ut i recipienten skulle eventuellt 
en behandling av botten kunna reducera det totala fosforutsläppet. Anledningen till att den 
luftade dammen är en källa är antagligen att gammal fosfor lagrats i sedimenten och nu 
läcker. Om man skulle kunna plocka bort denna överskottsfosfor, till exempel med muddring, 
skulle framtida utsläpp minskas. Idag muddras redan med jämna mellanrum 
Eftersedimenteringsbassängen, Blekeribassängen samt Slutsedimenteringsbassängen på 
Korsnäsverken. (Korsnäs, 2004) Detta gör att utrustningen och kompetensen antagligen redan 
finns på plats.  De nackdelar som muddring kan föra med sig är bland annat att det aldrig går 
att ta bort allt förorenat sediment, sedimenten kräver efterbehandling och det finns risk för att 
mer förorenade sedimentlager blottläggs. (H. Personne, F. Fernando och S. Valfridsson, 2003) 

Eventuell användning av täckning av botten vid Korsnäsverken  
Täckningsmetoden skulle eventuellt kunna användas av Korsnäsverken för att täcka den 
luftade dammen och då förhindra gammalt lagrat fosfor att läcka ut i avloppssystemet. Detta 
skulle kunna ge en reducering av Korsnäsverkens totala fosforutsläpp. 

Eventuell användning av bottenluftning vid Korsnäsverken  
Korsnäs luftade dam har i tidigare examensarbete visat sig vara en källa till fosforutsläppet 
från Korsnäsverket. Dessutom har det visats att botten på dammen är anaerob vilket gör att 
fosfor lättare avges till vattnet. Om denna botten skulle kunna luftas skulle antagligen 
fosforutsläppet från denna bassäng kunna minskas. 

Eventuell användning av biologisk fosforavskiljning vid Korsnäsverken  
Korsnäsverken utnyttjar redan biologisk rening i sin externa rening men detta skulle 
antagligen kunna byggas ut och avanceras ytterligare.  
 
6.2 Diskussion kring Systemscreeningsförsöken 
Sed.zon 
Generellt i systemscreeningsförsöken med vatten från sed.zon verkar den nonjoniska 
polymeren vara det flockningsmedel som ger störst reducering. Både tillsammans med flest 
fällningskemikalier men också när den användes ensam. Detta borde betyda att nonjonisk 
polymer fungerar bra för Sed.zon vattnet. Att de andra polymererna inte gett högre resultat 
kan bero på att de behöver längre sedimenteringstid än vad försöken hade. Dessa skulle vara 
värda att ändå gå vidare med då endast flockning i Sed.zon skulle vara en bra metod när det 
gäller slamhanteringen. Slamhanteringen idag skulle eventuellt kunna, med ett helt organiskt 
slamtillskott, fortsätta som tidigare utan störningar på grund av metaller i slammet.  
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De fällningskemikalier som ger högst reducering utan polymertillsättning är järnsalterna, 
aluminiumsulfaten och sedan, med lägre reducering, polyaluminiumsalterna. Detta visade på 
att dessa kemikalier reducerar fosfor utan hjälp av flockningsmedel och var därför värda att gå 
vidare med.  
En fällningskombination med både fällningskemikalie och flockningskemikalie skulle 
antagligen bli för kostsam för användning i Korsnäs externa reningssystem. Även den halt 
fällningskemikalie som har använts under systemscreeningsförsöken är antagligen för hög och 
skulle bli dyr vid användning i storskala.  
Bentonitleran har gett en relativt stor reducering (35-40 %) tillsammans med den svagare 
positiva polymeren (Kombination B). Detta är en kombination som kanske skulle kunna 
vidareutvecklas och optimeras för användning. Speciellt halten bentonit som tillsattes och 
sedimenteringstidens påverkning skulle kunna undersökas.  
Vid fällning med släckt kalk kan det dåliga resultatet förklaras med att pH-intervallet för 
denna sorts fällning behöver vara högre för att ge optimal fällning. Detta skulle också kunna 
undersökas vidare, men på grund av tidsbrist uteslöts både denna och möjligheten med 
bentonit. 

Sammanfattning av diskussionen kring systemscreeningsförsöken i Sed.zon 
 Fem fällningskemikalier som gav reducering av fosfor utan tillsats av flockningsmedel. 

Dessa var: Järnsalterna, polyaluminiumsalterna och aluminiumsulfat. Gick vidare med 
dessa till optimeringsförsöken. 

 Polymererna visade tendenser på att reducera fosfor utan att kombineras med 
fällningskemikalier. Utvärderades vidare om endast polymerer skulle kunna fungera 
tillsammans med vatten från Sed.zon och kontrollerade om resultatet berodde av 
sedimenteringstiden i optimeringsförsöken. 

 Bentonit tillsammans med svagt katjonisk polymer skulle kunna vidareutvecklas dock gav 
de inte tillräckligt bra resultat för att optimeras i detta arbete. 

 Släckt kalk skulle kunna undersökas vidare men gav inga stora reduceringsresultat under 
dessa förutsättningar. Eventuellt behöver vattnets pH höjas för högre reducering. 

 

AVB 
Polymererna verkar ha liten påverkan på vattnen från AVB då kombination utan polymerer 
(Kombination A) visade på ungefär samma reducering som de övriga. Detta berodde 
antagligen på att majoriteten av mängden fosfor var löst i vattnet och var då för små partiklar 
för flockningsmedlet att attrahera ihop. Även efter fällning med fällningskemikalier var 
kanske partiklarna för små för att påverkas av polymererna. 
De enda kemikalierna som verkade ha fungerat var de två järnsalterna som gav hög 
reducering (50 %). Dessa är båda starkt pH-sänkande och vid märkbar reducering av fosfor 
låg pH under 3. Eftersom en kraftig fällning uppkommer vid detta pH hade antagligen 
järnsalter som fällningskemikalie ett fungerande pH-intervall även där. Detta skulle kunna 
betyda att mängden fällningskemikalierna skulle sparas om man istället, före tillsats, sänkte 
vattnets pH med en billigare syra.  
Ett problem som denna fällningsmetod gav var att utgående avloppsvatten från AVB fick ett 
pH under 3, vilket är mycket surt och kanske påverkar de efterkommande externa 
reningsstegen.    
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Sammanfattning av diskussionen kring systemscreeningsförsöken i AVB 
 De fällningskemikalier som gav störst reducering var de två Järnsalterna. Gick vidare med 

dessa till optimeringsförsöken. 
 Järnsalterna verkade ha ett fällningsintervall under pH 3. Detta skulle kunna uppnås innan 

tillsats av fällningskemikalie, med en syra, och på så sätt minska mängden 
fällningskemikalie som behövs. 

 Övriga fällningskemikalier gav mycket liten reducering av fosfor under dessa 
förutsättningar. 

 Polymerer verkade ha en mycket liten reduceringspåverkan på fosforn i detta vatten.  
 
6.3 Diskussion kring Optimeringsförsöken 
Grupp 1 - Polymerförsök 1-6 i Sed.zon med olika sedimenteringstider.  

Efter tolv timmar slutade reduceringen att öka och verkade snarare minska. Detta kunde 
kanske ha berott på att fosforflockarna löste upp sig igen efter en viss tid eller att polymererna 
då var mättade och det fosfor som var kvar var i så låg koncentration att de inte längre kom i 
kontakt med polymererna   
Runt 4 ppm verkade vara den mest optimala mängden då denna kurva reducerade mer fosfor 
än många av de andra försöken med högre mängder flockningsmedel. Under F3 och F4 
verkade det som om försöken med 1 ppm gav mindre reducering än vad vattnet gav utan 
polymertillsats. Kanske att denna mängd störde laddningarna på partiklarna så pass att de 
förstördes eller aldrig bildades. Vid högre koncentrationer såg vi däremot en ökad reducering. 
Då fick kanske flockarna annan laddning från överskottet av flockningsmedel så att de på nytt 
kunde flockas ihop.  
De ojämna kurvorna kan även ha berott på provtagningen. Vissa bägare kan också ha störts 
under sedimenteringen. Optimeringsförsöksresultaten kan skilja sig mycket från verkligheten 
eftersom de är gjorda under gynnsammare förhållande – helt still i bägare med en liten mängd 
vatten. Under provtagningen kanske ytvattnen till störst del kom med. Detta borde till 
exempel ge mindre mängd SÄ, som sjunker kontinuerligt, än vattnet närmare botten.  
Neutralt laddad polymer verkade vara den mest effektiva av de olika laddade polymererna, 
därefter katjonisk, i denna provpunkt. Detta kan betyda att partiklarna i vattnet är neutralt eller 
svagt anjoniskt laddade. Kanske fosfatpartiklarna bidrog till den negativa laddningen. Den 
anjoniskt laddade polymeren verkade inte göra från eller till vad gäller fosforreduceringen. 
Däremot kunde vi under dessa försök, försök 5-6, se fenomenet att de låga koncentrationerna 
gav en ökning av fosforhalten istället för en reducering och att efter tolv timmar så ökade 
reduceringen inte lika mycket som tidigare. 

Sammanfattning av diskussionen kring optimeringsförsöken i Grupp 1 
 Nonjonisk polymer verkade ge störst fosforreducering, därefter katjonisk. 
 Anjonisk polymer gav nästan ingen fosforreducering. 
 Någonstans mellan sedimenteringstiderna 12 och 24 h avstannade ökningen av 

reduceringen av fosfor och i vissa fall gick den tillbaka.  
 Runt 4 ppm polymer i Sed.zon vattnet skulle kunna vara en optimal mängd att tillsätta vid 

provpunkten Sed.zon. 
 Optimeringsförsöksresultaten skiljer sig antagligen mycket från verkligheten eftersom de 

är gjorda under gynnsammare förhållande. 
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Grupp 2 - Försök 7-16 metallsaltfällning med fem olika fällningskemikalier i Sed.zon. 
Bästa fosforreducering uppnåddes, under fällningsförsöken, med järnsulfat (70 %) tätt följt av 
järnklorid (60 %). Sedan var fosforreduceringen relativt jämn för de övriga 
fällningskemikalierna, cirka 30 %. Detta kan betyda att järnkemikalier är de som passar 
vattnet i Sed.zon bäst.  
Fällningskemikalierna skulle antagligen ha gett en högre fosforreducering med pH-reglering. 
Då skulle vattnet regleras innan tillsättning så att försöken gjordes under respektive 
fällningskemikalies optimala pH-intervall. Under samtliga försök som gjordes var pH för högt 
för att ligga inom respektive fällningskemikalies intervall. 
Varför COD-halter reducerades så pass ojämnt med halten tillförd fällningskemikalie är ett 
olöst mysterium. Det kan vara tillfälligheter och felkällor som gav detta resultat. Att den 
ökade vid de högre halterna kanske berodde på att koncentrationen var så hög att kontakten 
mellan COD-partiklarna och fällningskemikalie då ökade. Denna grupps resultat gav COD-
reduceringen 20 %, vid multipel 16, med fällningskemikalierna järnklorid och 
aluminiumsulfat. 
Analyserna av suspenderat ämne gav ojämna resultat. Att polyaluminiumsulfaten sticker ut 
och gav ökning vid låga multiplar kanske berodde på kemikaliens, redan från början, höga 
molekylvikt. Detta kanske gjorde att kemikalien snabbt bildade större partiklar och fastnade, 
vid analysen av suspenderat ämne, i filtret. Att sedan samtliga fällningskemikalier nästan gav 
en dubblering av mängden suspenderat ämne vid multipel 16 måste ha berott på att 
koncentrationen då var tillräckligt hög för att på allvar reducera partiklar.  

Sammanfattning av diskussionen kring optimeringsförsöken i Grupp 2 
 Bästa fosforreducering uppnåddes med Järnsulfaten (70 %) tätt följd av Järnkloriden (60 

%) vid multipel 16. 
 De övriga fällningskemikalierna gav alla ungefär samma fosforreducering, cirka 30 %, vid 

multipel 16. 
 Försöken gav COD-reduceringen 20 %, vid multipel 16, med fällningskemikalierna 

järnklorid och aluminiumsulfat. 

Grupp 3 - Försök 17-20 metallsaltfällning med två olika fällningskemikalier i AVB. 
Under dessa försök var pH långt under sitt optimala intervall. För järnkemikalier ligger detta 
på pH 5-5,5 efter tillsats. De försök där fosfor däremot reducerades var under pH 3, försöken 
med multipel 16, vilket gav åter igen en indikation på att det kan finnas ett till fungerande pH-
intervall för järnsalterna. Om detta visade sig vara en möjlig väg skulle denna metod 
antagligen kunna ge stor reducering. 
COD-reduceringen tog också fart vid multipel 16 men var nästan obefintlig vid lägre halter 
fällningskemikalier. Cirka 20 % av den befintliga COD reducerades vid multipel 16.  
Att mängden suspenderat ämne vid de lägre halterna fällningskemikalie minskade (cirka 50 
%) men vid de högre halterna istället ökade kraftigt (200-400 %) är en gåta som skulle kunna 
undersökas närmare. Den kraftiga ökningen av suspenderat ämne vid multipel 16 kan kanske 
förklaras med den kraftiga utfällningen som då skedde. Men den relativt stora minskningen av 
suspenderat ämne vid de lägre multiplarna är svårare att förklara.  

Sammanfattning av diskussionen kring optimeringsförsöken i Grupp 3 
 De försök där fosfor har reducerats var pH under 3, multipel 16, vilket ger åter igen en 

indikation på att det kan finnas ett fungerande lägre pH-intervall för dessa kemikalier. 
 Försöken gav COD-reduceringen 20 %, vid multipel 16, med järnsalterna som 

fällningskemikalier. 
 Mängden suspenderat ämne minskade, med cirka 50 %, vid låga halter fällningskemikalier 

men ökade kraftigt vid de högre halterna (200-400 %). 
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6.4 Diskussion av kostnads- och konsekvensanalys 
 
Dessa uträkningar har gjorts med hjälp av likartade kommersiella kemikaliers kostnader och 
har antagligen därför betydande felkällor. Däremot kan resultatet visa en riktning åt 
kostnaderna. Slammängder har räknats ut genom att använda ökningen av suspenderat ämne 
vid fällning. Detta är också ett antagande som kan skilja sig mycket från verkligheten då allt 
suspenderat material inte sedimenterar och blir slam. Slamökningen ger också en indikation 
för kostnaden. Om slamhanteringen måste göras om kommer slamhanteringen och mängden 
slam tillföra högre kostnad. Exempel på andra kostnader vid implementering av dessa 
fällnings-/flockningsmetoder är uppstartnings- och driftkostnader. Dessa har dock inte tagits 
hänsyn till vid denna sammanställning.  
Tabell 5, i resultatkapitlet, visar att nonjonisk polymer gav hög reducering vid användning i 
Sed.zon. Dock skulle kostnaden bli relativt hög och slamökningen störst av dessa 6 
redovisade reduceringsmetoder.  
När det gäller slamhanteringen har antagligen polymermetoderna fördel i att dessa är 
organiska och då inte borde påverka den befintliga slamhanteringen. Vid användning av 
polymerer tillkommer dock antagligen ett förberedande steg där polymeren blandas ut med 
vatten för att ge en användbar flytande fas som sedan kan tillsättas till avloppsvattnet. Detta 
kan öka kostnaden men i sin tur minska lagerutrymmet och transporterna för 
fällningskemikalien.  
Enligt dessa beräkningar gav användning av järnklorid som fällningskemikalie en lägre 
kostnad eftersom mängden som eventuellt behöver tillsättas blev lägre. En lite högre 
kemikaliekostnad kan anas för fällning i Sed.zon jämfört med i AVB, men däremot gav 
fällning i Sed.zon en dubbelt så hög fosforreducering.  
 
6.5 Diskussion av jämförelse av optimeringsförsökens resultat 
med Korsnäs utsläpp idag, BAT och miljödomstolens 
utredningsvillkor 
 
Denna sammanställning bygger på att fällning i stor skala skulle fungera lika bra som under 
laborationerna. Därför måste resultaten verifieras i fullskala då det inte är säkert att effekterna 
blir desamma i laborationsskala som i fullskala.  
Enligt denna sammanställning skulle fällning med järnsalter i Sed.zon kunna klara 
miljödomstolens utredningsvillkor både vad gäller COD och fosfor.  
Flockning med nonjonisk polymer i Sed.zon skulle också kunna ge resultat nära 
utredningsvillkoren för fosfor men inte en så stor sänkning för COD.  
Järnsaltsfällning i AVB skulle också kunna ge en stor reducering av fosfor men endast hälften 
av vad som behövs för att komma ner till utredningsvillkoren. COD-reduceringen minskade 
med samma mängd som vid flockningen i Sed.zon. 
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6.6 Fördelar och nackdelar med de belysta 
reduceringsmetoderna 
En diskussion kring optimeringsresultaten som sammanfattar fördelar och nackdelar med de 
olika metoderna och ställer dessa mot varandra.  
 
Polymerfällning i Sed.zon (grupp 1) 
 

+ Fördelar + 
 Hög total fosforreducering 
 Påverka utsläppen nära recipienten 
 Utfällning direkt 
 Endast organiskt slam 
 Slamhanteringen kan ev. behållas 
 Partikulär fosfor - stabilare slam 
 Låg kemikalieåtgång 

 
- Nackdelar - 

 Är beroende av 
sedimenteringstiden – kan ge 
problem vid turbulens 

 Behöver eventuellt ett 
utblandningssteg 

 COD reduceras eventuellt lite/inget 
 

 
 
Metallsaltfällning i Sed.zon (grupp 2) 
 

+ Fördelar + 
 Hög total fosforreducering 
 Påverka utsläppen nära recipienten 
 Utfällning direkt 
 COD-reducering 
 Slamhanteringen kan eventuellt 

behållas 
 Partikulär fosfor - stabilare slam 
 Mindre slam än med nonjonisk 

polymer 
 

 

- Nackdelar - 
 Metallsalt i slam 
 pH-sänkning av avloppsvattnet 
 Eventuell pH-reglering innan 

fällning 
 Hög kemikalieåtgång 
 Kostsam 

 
 
 

 

 
Metallsaltfällning i AVB (grupp 3) 
 

+ Fördelar + 
 Högre koncentration av fosfor 
 Lågt flöde 
 Utfällning direkt 
 Liten COD-reducering 
 Påverka utsläppen närmare 

fosforkällan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Nackdelar - 
 Hög temperatur – eventuell svårare 

att fälla ut fosfor 
 Högre slambildning 
 Lägre total fosforreducering 
 Metallsalt i slam 
 pH-sänkning av avloppsvattnet 
 Eventuell pH-reglering innan 

fällning 
 Eventuell påverkan på den 

efterkommande biologiska 
reningen 

 Befintlig slamhantering måste 
eventuellt göras om 
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6.7 De största felkällorna 
Erfarenheterna från laborationerna samt eftertanke och diskussion gav följande förslag på de 
största felkällorna som påverkat arbetets resultat.  
 

 Varierande startparametrar, som temperatur och pH i provvattnen, vid de olika 
fällningsförsöken. 

 
 Endast dubbelprover av resultaten gör det svår att statistiskt bestämma riktigheten. 

 
 

 Fällning och sedimentering under laborationerna gav mer optimalt resultat än 
verkligheten. 

 
 Mängder kemikalier i fullskala har uppskattats grovt och kostnadsförslagen uppskattades 

med hjälp av kostnaden för liknande kemikalier istället för dem som användes. 
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7. Slutsatser och förslag på fortsatt arbete 
 
7.1 Slutsatser 
Vid sammanfattning av arbetet kan följande slutsatser dras: 
 

 Flockning i Sed.zon med polymerer, som fosforreduceringsmetod, skulle kunna 
vara en möjlig väg för Korsnäsverkets externa vattenreningssystem. 
 

 Fällning i AVB och Sed.zon med metallsalter, som fosforreduceringsmetod, 
skulle kunna vara en möjlig väg för Korsnäsverkets externa vattenreningssystem.  

 
7.2 Förslag på fortsatt arbete 
För att gå vidare med slutsatserna, som dragits av detta arbeta, är förslagen för fortsatt arbete: 
 

 Grundligare undersökning av möjligheterna till kemisk fällning i det externa 
vattenreningssystemet. 
 

 Gå vidare med försök i större skala. 
 

 Gör fler utredningar när det gäller andra reduceringsmetoder.  
 

 Kontrollera om metallsaltskombinationerna med polymer också är beroende av 
sedimenteringstiden och då kanske ger bättre och konkurrenskraftigare resultat 
än under tidigare laborationer. 
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9. Bilagor 
Bilaga I  Analyser 
För att kunna utvärdera och jämföra laborationernas resultat gjordes en rad analyser på 
vattnet innan och efter fällning. Dessa var mätningar av den totala fosforhalten, halten 
ortofosfat, COD, pH, temperaturen, turbiditeten och mängden suspenderat ämne. 
 
Totala fosforhalten 
Totala fosforhalten (tot-P) analyserades på två sätt under detta arbete. Det ena sättet utfördes 
på Korsnäs miljölaboratorium genom ett förberett kyvett-test från analysföretaget Dr Lange. 
Denna analysmetod är en spektrofotometrisk bestämning med hjälp av en spektrofotometer av 
typ ISIS 9000. Testet består av kyvetter och skruvkorkar med rätt mängd reagens för ett 
specifikt mätområde. Mätområdena som användes var låga halter mellan 0,05 och 1,5 mg tot-
P/l (kyvetter LCK 349) och medelhöga halter mellan 0,5 och 5 mg tot-P/l (kyvetter LCK 348). 
Vid denna analys filtrerades samtliga prov innan genomförande för att undvika störningar 
under analysen. Filtreringen gjordes för hand med en tratt och genom ett GFA-filter. 2 
respektive 0,5 ml, beroende på vilket mätområde som skulle undersökas, av filtratet togs ut 
och tillsattes till de uppmärkta kyvetterna. Denna skakades och värmdes på 100oC i en timme. 
Därefter fick kyvetterna stå och svalna för att sedan sättas till 0,2 ml av en reagens och ett nytt 
lock med reagens på insidan. Kyvetterna skakades återigen och fick sen vila 10 minuter. 
Slutligen skakades provet en gång till och kunde sedan läsas av i spektrofotometern. Vid vissa 
provpunkter ledde filtreringen till en för låg halt total-fosfor, det vill säga under 0,05 mg tot-
P/l. Detta gjorde denna metod oanvändbar för dessa provpunkter och då användes en annan 
analys. De provpunkter som efter filtrering fick för låg halt total-fosfor var samtliga förutom 
AVBin och -ut. Från de övriga provpunkter togs istället 100 ml upp efter försök och frystes 
in. Därefter skickades de iväg i frysväskor till Alcontrol Laboratories för vidare analys. 
Alcontrol Laboratories är ett ackrediterat laboratorium för denna analys och utför den enligt 
metoden som följer. 
 
Alcontrols laboratoriers analysmetod 
Alcontrol Laboratories är ett ackrediterat laboratorium för denna fosforanalys och utför den 
enligt: 
 
Metod: TRAACS 800 
 J-004-88B (mod. ISO 15681) 
Mätområde: 0,005-0,2 mg/l fosfatfosfor (recipienter) 
 0,01-0,5 mg/l fosfatfosfor (avloppsvatten mm) 
Mätprincip:  Denna metod för bestämning av fosfat baseras på en kalorimetrisk metod i 

vilken ett blått komplex bildas. Komplexet bildas genom en reaktion mellan 
fosfor, molybdatjoner och antimonjoner följt av en reaktion med askorbinsyra. 
Antimon fungerar som katalysator för reaktionen. Den blåa fosformolybdat-
komplexet avläses fotometriskt vid våglängden 880 nm. 

Utrustning: TRAACS 
Kemikalier: Askorbinsyra, C6H8O6 
 Β-glycerofosfat 
 Kaliumhydrogenfosfat, KH2PO4 
 Kalium antimon-tartrat, K(SbO)C4H4O6 
 Natriumdodekylvätesulfat, C12H25NaO4S 
 Natriummolybdat-Dihydrat, Na2MoO4*2H2O 
 Svavelsyra, H2SO4 
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Figur 32.  Dr Langes spektrofotometer och tillhörande fosforkyvetter som är analyserade. 

Ortofosfat 
Ortofosfat analyseras spektrofotometriskt med hjälp av dr Lange-kyvetter, på Korsnäs miljö-
laboratorium, på samma sätt som ovan. Det som skiljer metoderna åt är mängden prov och 
reagens som sätts till. (C. Nyström, 2004) 
 
COD 
För COD analys användes också Dr Langes 
spektrofotometriska metod, men med andra kyvetter. COD är 
kemiskt syreförbrukande ämnen som ofta fälls ut tillsammans 
med fosfor i kemisk fällning. Fällningskemikalierna doseras 
ibland efter halten COD. (J. Hansson) Under analys tillsattes 
2 ml av provet direkt, utan filtrering, i kyvetten som skakades 
om för att sedan värmas i två timmar i 148oC. När kyvetterna 
sedan svalnat kunde halten mätas med hjälp av 
spektrofotometern. Samma spektrofotometer, ISIS 9000, 
användes här som vid analys av tot-P. Kyvetterna som 
användes var av modell LCK 214. (C. Nyström, 2004)
    

Figur 33 Dr Langes COD-kyvetter. 

 
 pH 
pH mättes konstant under de flesta av försöken med en pH-meter. pH är ett mått på 
koncentrationen av surgörande molekyler i vattnet. pH inverkar på mängden fosfor som blir 
utfälld. Detta eftersom olika fällningskemikalier har olika pH-intervall för optimal fällning. 
Den generella regeln är att när vattnet hamnar utanför det 
optimala intervallet måste mer fällningskemikalie tillsättas, 
än beräknat, för samma reducering. (J. Hansson) pH-metern 
kalibrerades minst en gång om dagen med två 
kalibreringsvätskor med pH 4 respektive pH 7. pH-
mätningen gjordes genom att sänka ner pH-staven i vätskan, 
som skulle mätas, och invänta stabilisering av mätvärdet. 
Därefter sköljdes mätstaven med joniserat vatten och 
placerades i kalibreringsvätska med pH 7. (C. Nyström, 
2004)   
 Figur 34.   pH-meter. 
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Temperaturen 
Temperaturen mättes också konstant under de flesta av försöken. För mätning användes en 
termometer med märket LT 100. (C. Nyström, 2004) Denna är elektrisk och mätvärdet ges 
omedelbart. Efter mätning sköljs mätstickan av och torkas. Temperaturen kan påverka hur 
stor del av det vattenburna fosforn som blir reducerat. Detta framförallt genom att påverka 
graden av löst och fast fosfor i det aktuella vattnet. (J. Hansson, 2004) 
 
Turbiditeten 
Turbiditeten är ett mått på vattnets grumlighet och mäts i NTU. 
(Nephelometric Turbidity Unit) Vid fällning förändras 
turbiditeten. (J. Hansson) Under detta arbete mättes turbiditeten 
med en turbiditetsmätare av märket 2100P, Hach Company. 
Denna är en spektrofotometer som lyser genom provet och 
mäter ljuset som går igenom provkyvettern. Dessa fylldes med 
ca 12 ml av vattnet som skulle analyseras, smörjdes sedan in i 
silikonolja och torkades därefter av med en speciell duk. Efter 
förberedelserna sattes kyvetten in i turbiditetsmätaren och 
resultatet kunde läsas av. Turbiditeten används ofta som en 
indikation på att fällning skett genom att visa att vattnet blivit 
klarare.  
 Figur 35.  Turbiditetsmätare 

Suspenderat ämne 
Suspenderat ämne (SÄ) är ett mått på mängden fasta partiklar per liter vatten. Detta 
analyserades genom att provet som finns kvar efter fällning, i vardera bägare, filtreras genom 
ett GFA-filter som vägdes innan. De använda filtren torkas sedan i ugn en timme på 105oC för 
att sedan torkas i exekvator en timme och sedan slutligen vägas igen. För att beräkna 
mängden suspenderat ämne per liter tas differensen mellan filtrets vikt minus förlusten för ett 
nollprov dividerat med volymen vätska som filtrerades som formel 8 visar. 
 
SÄ (mg/l) = (Differensen av filtrets vikt (mg) – nollprovsförlusten (mg)) / volymen (l) 
 
Formel 8.  Formeln som användes för att beräkna mängden suspenderat ämne per liter. 

 
Nollprovsförlusten beräknas för varje ny öppnad filterförpackning genom att ta ett 
medelvärde på förlusten för tre filter. Mängden suspenderat ämne varierar med hur mycket 
partiklar som fällts ut under försöket. (C. Nyström, 2004) 
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Bilaga II  Kemikaliespecificering  
 
Järnsalter (fällningskemikalier): 

 Järnsulfat 
 Järnklorid 

 
Aluminiumsalter (fällningskemikalier): 

 Aluminiumsulfat 
 Polyaluminiumsulfat 
 Polyaluminiumklorid 

 
Kalk (fällningskemikalie): 

 Släckt kalk 
 

Övriga fällningskemikalier: 
 Bentonit 

 
Polymerer (flockningsmedel): 

 Anjoniskt laddad polymer 
 Katjoniskt laddad polymer 
 Nonjoniskt laddad polymer 

 
Övriga kemikalier (pH-regelerande): 

 Natriumhydroxid 
 
 

 
Figur 36. Vissa av kemikalierna som användes under laborationerna. 

 



 56 



 57

Bilaga III Beräkningar av kemikaliehalter 
 
Förberedande beräkningar 
För att kunna dosera rätt mängd fällningskemikalie vid laborationerna beräknades ett 
medelvärde, av halten fosfor, vid de aktuella fällningspunkterna. Därefter kunde respektive 
fällningskemikaliehalt beräknas och anpassas för att ge jämförbara värden. (U. Grytel, 2004) 
Den jämförbara enheten som användes var antal mol. 
 
Beräkningar av fosforhalten i AVBin 
Variationen av halten fosfor i vattnet är 1-3 mg P/l. (E. Hallin, 2003)  
Molmassan för fosfor (P) är 30,97 g/mol (C. Housecroft och A. Sharpe, 2001)  
1g = 1000 mg vilket ger att molmassan kan skrivas som 30970 mg/mol. 
 
För att få ut hur många mol fosfor som finns per liter avloppsvatten: 
 
1 (mg P/l) / 3097 (mg/mol P) = 3,22893E-05 mol P/l 
 
3 (mg P/l) / 30970 (mg/mol P) = 9,68679E-06 mol P/l 
 
Fosforhalten varierar alltså mellan 3,22893E-05 mol P/l och  9,68679E-06 mol P/l 
För anpassning för laborationer med vattenmängden 800 ml blir variationen: 
2,58314E-05 mol P/800 ml - 7,74943E-05 mol P/800 ml 
Vid beräkningar för kemikaliemängder har det högre värdet av respektive variationsintervall 
använts. 
 
Beräkningar av fosforhalten i Sed.zon 
Halten fosfor i vattnet är ca. 0,5 mg P/l. . (E. Hallin, 2003)  
Molmassan för fosfor (P) är 30,97 g/mol (C. Housecroft och A. Sharpe, 2001)  
1g = 1000 mg vilket ger att molmassan kan skrivas som 30 970 mg/mol. 
 
För att få ut hur många mol fosfor som finns per liter avloppsvatten: 
 
0,5 (mg P/l) / 30 970 (mg/mol P) = 1,61447E-05 mol P/l 
 
Fosforhalten varierar alltså runt 1,61447E-05 mol P/l  
 
För anpassning för laborationer med vattenmängden 800 ml blir variationen: 
0,8 * 1,61447E-05 mol P/l = 1,29157E-05 mol P/800 ml 
 
Kemikalieanpassning för laborationerna 
Nedan redovisas två exempel på uträkningar gjorda för att anpassa kemikaliemängder för 
fällning av fosfor i de båda fällningspunkterna. Kemikalierna som använts för exemplet är 
Järn(III)klorid och Nonjonisk polymer och är två av de kemikalier som använts vid de båda 
sista laborationsmomenten screeningsförsöket och optimeringsförsöket.  
 
Beräkningsexempel Järn(III)klorid 
Järn(III)klorid har molekylformeln FeCl3 och den använda produkten har koncentrationen > 
98%. Molekylvikten redovisas i produktens säkerhetsdatablad som 270,32 g/mol. 
 
Om vi antar att produkten innehåller 98 % Järn(III)klorid, som det står i säkerhetsdatabladet, 
får vi antal mol per gram: 
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0,98 * 1 (g) / 270,32 (g/mol) =  0,0036253 mol FeCl3/g 
 
Aktiva substansen i kemikalien är katjonen Fe3+. Det finns lika många mol av katjonen som 
av molekylen FeCl3. 
Lösningen som användes innehöll 0,0010876 mol Fe3+/ml  
(30 gram av produkten löstes upp i 100 ml) 
 
Om vi använder oss av molförhållande 1:1 mellan Fe och P, för ett minimivärde, så behöver 
vi tillsätta: 
 
Sed.zon 
1,61447E-05 (mol P/l) / 0,0010876 (mol Fe3+/ml) = 0,014844297 ml/l avloppsvatten 
1,29157E-05 (mol P) / 0,0010876 (mol Fe3+/ml) = 0,01187547 ml/800 ml avloppsvatten  
 
AVBin 
9,69E-06 (mol P) / 0,0010876 (mol Fe3+/ml lösning) = 8,91E-03 ml/l avloppsvatten 
7,75E-05 (mol P) / 0,0010876 (mol Fe3+/ml lösning) = 7,13E-02 ml/800 ml avloppsvatten 
 
Beräkningsexempel Nonjonisk polymer 
Vid användning av polymer som flockningsmedel tillsätter man dessa enligt antal ppm i 
respektive vatten. För att beräkna detta antas 1 l vatten väga 1 kg.  
X ppm av 1 kg är X mg.  
Koncentrationen av polymer i produkten var 0,5 % polymer vilket är detsamma som:  
5 g polymer/l eller 5000 mg polymer/l.  
För att beräkna antal ml polymerlösning som behövs: 
X (mg) / 5000 (mg/l) = Y l 
Vid systemscreeningsförsöken användes halten 3,1 ppm polymer eftersom denna mängd låg 
mellan rekommenderade halterna, 2-4 ppm, (J. Hansson, 2004) och var praktiskt lätt att tillsätt 
med pipetterna som fanns tillgängliga. 
3,1 ppm = 3,1 mg polymer 
3,1 mg) / 5000 mg/l = 0,00062 l 
0,00062 l = 0,62 ml 
 
Den mängd polymer som användes under optimeringsförsöken var 1, 2, 4, 8, 12 och 16 ppm.  
1 ppm = 1 mg polymer 
1 mg / 5000 mg/l = 0,0001 l  
0,0001 l = 0,1 ml  
 
16 ppm = 16 mg polymer 
16 mg / 5000 mg/l = 0,0032 l  
0,0032 l = 3,2 ml 
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Bilaga IV  Beräkningsexempel för värden till tabell 4 
Beräkningsexempel för 4 ppm nonjonisk polymer i Sed.zon 
Exempel på beräkningar för att få fram värden till tabell 4. 
 

Tillsats per dygn: 
Flöde i Sed.zon = 7 000 m3/h 
 
1 ppm = 0,000001 kg/l avloppsvatten 
 
4 ppm:   
0,000001 * 4 = 0,000004 kg/l 
 
0,000004 kg/l *1 000 l/m3 = 0,004 kg/m3 

 
0,004 kg/m3 * 7 000 m3/h = 28 kg/h 
 
24 h * 28 kg/h = 672 kg/dygn = cirka 700 kg/dygn 

 
Tillsats per år: 

364 dygn/år * 672 kg/dygn = 244 608 kg/år 
 
244 608 kg/år = cirka 300 ton/år  

 
 
Dessa värden kunde sedan användas för att beräkna kostnaderna, som redovisas i tabell 5, 
genom att multiplicera mängden med kostnaden för kemikalien per kg. 
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