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Sammanfattning 

Provtagning är en essentiell del inom avloppsvattenreningsverksamheter där det behövs för att avgöra 

reningsgraden och kvaliteten på utgående vatten. Käppalaförbundets avloppsreningsverk (Käppala) på 

Lidingö behöver utöver detta även kontrollera slammet, då reningsverket är REVAQ-certifierat. En 

REVAQ-certifiering innebär bl.a. att ett avloppsreningsverk bedriver ett aktivt uppströmsarbete så att 

slam från reningsprocessen kan återanvändas som gödningsmedel för lantbruk. För att försäkra sig om 

att leva upp till de krav som ställs för REVAQ-certifiering, behöver Käppala regelbundet utvärdera sin 

verksamhet. Denna rapport ger en kvalitetssäkring av provtagningen i verket samt utreder om 

fosforbalansen i verket är inom acceptabla gränser. De provtagningar som har utvärderats är 

rötslamsprovtagning från de två rötkammarna R100 och R200 samt vattenprovtagningen från 

inkommande och utgående vatten.  

För rötslamsprovtagningen utreddes om tid på dygnet eller dag i veckan hade betydelse för metall- och 

totalfosforhalterna och i vattenprovtagningen jämfördes metall- och totalfosforhalterna från olika djup 

i verkets in- eller utloppskanal. Ett test utfördes även för att jämföra två olika konserveringsmetoder av 

vatten till metallanalyserna. Veckoprover av avvattnat slam jämfördes med de ordinarie 

månadsproverna för att undersöka eventuella skillnader i totalfosforbalansen. 

Samtliga analyser utfördes enligt de standardmetoder som används vid Käppalas eget  

ISO 17025-certifierade laboratorium. Undersökta fysiska variabler var torrsubstans (TS) för de olika 

slamproverna (rötslam och avvattnat slam), suspenderad substans (SS) för inkommande vatten och 

glödrest på TS från rötslam och på SS från inkommande vatten. Rent kemiskt analyserades 

metallhalten av tenn och de sju gränsvärdesmetallerna, bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, 

nickel och zink, i rötslam samt inkommande och utgående vatten och totalfosforhalten i samtliga 

analyser. Metallanalyserna utfördes externt medan totalfosforhalterna bestämdes på Käppalas 

laboratorium genom molybdatmetoden. 

Kvalitetssäkringen visade på att varken rötslamsprovtagningen eller vattenprovtagningen behövde 

ändras för att ge ett mer representativt resultat. Rötslammet varierade i halterna men processen skedde 

tillräckligt långsamt för att ett regelbundet veckostickprov skulle kunna upptäcka eventuella 

avvikelser. Halterna i inkommande och utgående vatten ändrades inte signifikant beroende på djup och 

konserveringsmetoden påverkade inte heller metallanalysresultaten. Fosforbalansen hos 

veckoproverna av avvattnat slam avvek nämnvärt från månadsprovernas balanser, utan att vara bättre, 

och för att ge en bra bild av fosforbalansen rekommenderas därför ytterligare försök med veckoprover 

jämsides månadsprover under en längre tidsperiod. 

  



Abstract 

Sampling is an essential part in water treatment industries where it is prerequisite to be able to 

determine the degree of purification and the quality of the effluent. Käppalaförbundets sewage 

treatment plant (Käppala) at Lidingö, Sweden, is in addition to this required to check the quality of the 

sludge, as the plant is certified through REVAQ. A REVAQ-certification guarantees, among other 

things, that a wastewater treatment plant has an active proactive upstream engagement to produce 

sludge from the treatment process that is of a quality suitable as a fertilizer for agriculture. To meet the 

requirements of a REVAQ-certification, Käppala is required to evaluate on a regular basis its 

operations. This report provides a quality assurance of the sampling methods used in the plant, and 

investigates whether the balance of phosphorus in the process is within an acceptable range or not. The 

sampling methods under evaluation are the sludge sampling of the two bioreactors R100 and R200 and 

the water sampling from incoming and outgoing water.  

The sludge sampling evaluation was to determine the possible impact of time of day or day of week on 

the results of metal and phosphorous analyses. For the water sampling, samples taken at different 

depths, of either the inlet or the outlet canal, were compared. A test was also conducted to compare 

two different preservation methods of water to metal analyses. Weekly samples of dewatered sludge 

were compared with the regular monthly samples to examine any differences in total phosphorous 

balance. 

All analyses were performed according to the standard procedures used in Käppalas own ISO 17025 

certified laboratory. Examined physical variables were dry matter for the different sludge samples 

(sludge and dewatered sludge), suspended solids for incoming water and ignition residue of the dry 

matter from the sludge and of the suspended solids from the incoming water. Chemical analyses were 

performed to gain the metal content of tin and the seven metals limited by regulations, lead, cadmium, 

chromium, copper, mercury, nickel, and zinc, as well as total phosphorous content in sludge and 

incoming and outgoing water. Metal analyses were performed externally while total phosphorus was 

determined in the laboratory of Käppala using the molybdate method. 

This quality assurance showed that neither the sludge sampling nor the water sampling needed to be 

modified to achieve a more representative result. The quality of the sludge did vary over time but the 

process was slow enough that a regular weekly sampling would detect any deviations. The 

concentrations in the incoming and outgoing water were not significantly different depending on depth 

and the preservation method did not affect the results of the metal analyses. Further evaluation of the 

phosphorous balance using weekly samples alongside the monthly samples under an extended period 

of time was recommended as the weekly results deviated highly from the monthly results during this 

project. 

 

  



Förord 

När jag började med det här examensarbetet trodde jag att avloppsvattenrening var en ganska rak och 

enkel process; smutsigt in och rent ut. Jag insåg snabbt att så inte var fallet när jag väl satte igång vid 

Käppala. Konstant planering för framtiden, ett aktivt uppströmsarbete för att informera samhället och 

förhindra onödiga utsläpp, och målet att kunna återanvända slam som gödningsmedel var bara några 

av de saker som fick mig att inse hur komplext det här området är. Jag hade turen att få arbeta med två 

olika avdelningar, laboratoriet och uppströmsavdelningen, där jag kunde se vidden av Käppalas arbete 

och all tid och energi som läggs ner för att garantera något som vi ser som självklart i vårt samhälle; 

ett fungerande avlopp. 

Ett stort tack till mina handledare Catharina Silfverbrand Lindh vid KTH och Marcus Frenzel vid 

Käppala för deras ovärderliga feedback under hela mitt examensarbete. Ett speciellt tack till Dervisa 

Karat vid Käppalas laboratorium som har stött mig och varit som en tredje handledare då jag 

spenderade större tiden i laboratoriet. Jag vill även tacka de andra vid Käppalas laboratorium, Jill 

Mattsson, Agnieszka Witkiewicz, Dan Wilhelmsson och Maria Gustafsson, som alla har lärt upp mig 

och hjälpt mig med allt från frågor inom deras områden till första hjälpen. Ytterligare ett stort tack till 

alla vid Käppalas reningsverk som ställt upp när jag har kommit med frågor. 

 

Isak Holmerin 

2013-08-16 
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1 Inledning 

De provtagningsmetoder som används vid Käppalaförbundets avloppsreningsverk (Käppala) på 

Lidingö är baserad på den provtagningsmetodik för inkommande och utgående vatten som utvecklades 

under 1980-talet. Dagens provtagningsrutiner vid Käppalaverket på vatten och slam uppdateras 

regelbundet och utförs enligt SNFS 1990:14. Vattenprovtagning sker enligt SS 28148-1 och 

slamprovtagning enligt SS-EN ISO 5667-13:2011. Något som inte har ändrats sedan 1980-talet är 

provtagningspunkterna för vatten och dokumentation kring hur man har resonerat kring detta är svårt 

att hitta. Det är därför aktuellt att utvärdera hur representativa dessa provtagningspunkter är. Det finns 

även behov av att visa att slamprovtagningen sker inom representativa tidsintervall. 

Käppala laboratorium är ackrediterat enlig ISO 17025 och hela företaget är miljöcertifierat enligt ISO 

14001. Dessa krav revideras årligen. 

Problemställningen kan delas upp i två delar. Den första är att det finns en osäkerhet kring hur 

representativ provtagningen är av rötslam och vatten. Den andra är att totalfosforbalansen inte alltid 

stämmer i processen, att det antingen är för lite eller för mycket totalfosfor som lämnar processen 

jämfört med inkommande mängd. Det senare kan vara en direkt konsekvens av en icke-representativ 

provtagning men avsaknad av dokumentation har gjort det svårt att avgöra om så är fallet. 

Syftet med projektet är att utreda om dagens provtagningsrutiner för inkommande och utgående vatten 

samt slam är representativa för reningsprocessen och att komma med förslag till förbättringar av 

provtagningen i anläggningen. Utöver detta ska en översikt av totalfosforbalansen tas fram. Denna 

kvalitetssäkring har även som syfte att för Uppströmsavdelningen ta fram den eftersökta 

dokumentationen med beskrivning av provtagningspunkter, provtagningsmetodik och kompletterande 

foton, vilket kan underlätta för att hitta eventuella förbättringar med systemet.  

Käppala rådfrågas ofta angående provtagningsmetoder och det är därför bra att ha en väl utvecklad 

beskrivning för att kunna hjälpa utomstående med eventuella frågor.  

De specifika målen med kvalitetssäkringen är att... 

 Optimera provuttag vid inkommande och utgående vattenflöden med avseende på höjd och 

intervall. 

 Avgöra tidpunkt och/eller intervall då slamprovsprovtagningen är representativt för respektive 

rötkammare (R100 och R200). 

 Få en provtagningsmetod som ger en fosforbalans inom acceptabel felmarginal (max 10% 

differens mellan in och ut). 

2 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel behandlas innebörden av en REVAQ-certifiering samt teorin bakom den analysmetod 

för totalfosfor som använts i Käppalas laboratorium. Inledningsvis ges en kort historik kring Käppalas 

verksamhet. 

2.1 Käppalaförbundet 

Förbundet grundades år 1957 av kommunerna Sigtuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Sollentuna, 

Solna, Täby, Vallentuna, Danderyd och Lidingö med ett gemensamt syfte att rena de nio kommunernas 

samlade avloppsvatten. Själva reningsverket började konstrueras nästan direkt efter förbundets 

bildande och invigdes 1969. Idag ägs Käppala av totalt 11 kommuner: förutom de nio ursprungliga har 

Nacka och Värmdö tillkommit. 

I reningsprocessen på Käppala (Figur 1) sker först en mekanisk rening med galler, eller silar, där 

avloppsrens avlägsnas och ett sandfång där hårdare partiklar sedimenteras bort. Efterföljande steg är 

försedimentering där tyngre, mestadels organiskt, material sedimenterar och förs till rötkammaren för 

primärslam, R100. I biosteget sker fällning av fosfor, alternativt en biologisk fosforrening i de äldre 
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bassängerna, samt fördenitrifikation, nitrifikation och efterdenitrifikation för kväverening. 

Eftersedimenteringen avlägsnar det organiska material som kommer från biosteget, främst 

mikroorganismer, som därifrån dels returneras till biosteget och dels forslas via en centrifug till 

rötkammaren för överskottsslam, R200, där slammet blandas med primärslam. Sista steget, ett så 

kallat polersteg, är ett sandfilter där de kvarvarande partiklarna avlägsnas från vattnet innan det släpps 

ut i Halvkaksundet på 45 meters djup. 

 

Figur 1. Schematisk bild av Käppalas reningsprocess. Bilden är hämtad från Käppalas databas över presentationer. 

2.2 REVAQ 

REVAQ är ursprungligen ett utvecklingsprojekt som startades år 2002 för att uppmuntra till ett aktivt 

uppströmsarbete för att reducera mängden skadliga ämnen in i kommunala avloppsreningsverk. På 

detta sätt ska slammet som produceras vara tillräckligt fritt från föroreningar och därmed kunna 

återanvändas som växtnäring inom lantbruk. Svenskt Vatten Lantbrukarnas riksförbund (LRF), 

Lantmännen, Naturskyddsföreningen och Svensk Dagligvaruhandel var med under utvecklingen 

REVAQ-projektet. Efter sex år, 2008, etablerades projektet som ett certifieringssystem ägt av 

branschorganisationen Svenskt Vatten där LRF, Lantmännen och Svensk Dagligvaruhandel ingår 

styrgruppen [1]. Certifieringen, ackrediterad av SWEDAC, utförs för närvarande av SP.  

En REVAQ-certifierad slamproducent, i detta fall Käppala, producerar ett avvattnat slam som är 

godkänt att använda som gödningsmedel inom jordbruket. Certifieringen garanterar att slammet 

innehåller låga halter av föroreningar och samtidigt ett gott näringsinnehåll, att processen är helt 

spårbar från producent till slammottagare och att arbetet har full transparens och all information finns 

tillgänglig för berörda parter. Systemet är utvecklat för att informera om användningsområden för slam 

från reningsverk och för att uppmuntra till kommunikation mellan de som har för intresse att 

producera och distribuera, till exempel Käppala, och de som behöver växtnäring, i detta fall 

lantbrukare [2]. 

2.3 Molybdatmetoden för totalfosforanalys 

Käppalas laboratorium använder molybdatmetoden enligt svensk standard SS-EN ISO 6878:2005 för 

att mäta totalfosforhalten i olika steg i vattenreningsprocessen. I denna kvalitetssäkring används 

metoden för att mäta totalfosforhalten i rötslam, inkommande och utgående vatten samt avvattnat 

slam. 
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Principen bakom molybdatmetoden är att ortofosfat tillsammans med molybdat och trevärt antimon 

bildar antimon-1,2-fosformolybdensyra, ett färgat komplex som kallas molybdenblått. 

Komplexbildningen kräver en svavelsur lösning och reduktion med askorbinsyra för att ske. 

Komplexet absorberar ljus med en våglängd på 880 nm och absorbansen är, till en viss gräns
1
, 

proportionell mot halten ortofosfat i provet. 

För att ortofosfathalten ska motsvara totalfosforhalten i ett prov måste provet först uppslutas med 

kaliumperoxodisulfat (KPDS). Detta oxiderar eventuella fosforbindningar i provet och gör att de 

istället bildar ortofosfat. [3, 4] 

2.4 Provtagningspunkter 

I detta avsnitt beskrivs kort de provtagningspunkter som vanligtvis används för vatten- och 

rötslamsprover, vilka är de punkter som ska utvärderas. 

2.4.1 Vatten 

Provtagning av vatten för extern rapportering sker i Käppala vid in- och utlopp. Dessutom sker en 

omfattande provtagning under processens gång. Provtagningspunkten för inkommande vatten är 

belägen efter det första steget i reningsprocessen, silarna.  Utgående vatten har en provtagningsplats 

direkt efter det sista steget, sandfiltret. Provtagarna (Figur 2) är automatiska och tar regelbundet prover 

efter att en viss volym (900 m
3
) vatten har passerat provtagningspunkten. Tar det längre än 10 minuter 

för volymen att passera tas ett prov oavsett. 

 

Figur 2. Provtagare av utgående vatten.  

Vänster: De två gröna provtagarna som ordinarie provtagning växlar mellan.  

Höger: Insidan av provtagare. Vid provtagning samlas vatten upp i behållaren som är fäst vid taket i provtagaren. Därefter skickas 

vattnet tillbaka till utloppet medan en förinställd mängd stannar i behållare. Slutligen trycks den kvarvarande mängden ut i en av de 

vita provbehållarna som syns på golvet av provtagaren (i bilden är provtagaren frånkopplad från dessa).  Vid manuell provtagning 

tas den kvarvarande mängden upp förhand när den trycks ut från behållaren.  

 

2.4.2 Rötkammare 

Rötkamrarna R100 och R200 har varsin pump i ett mindre bergrum under kamrarna (Figur 3). 

Pumparna tar slam från de djupare delarna av kammarna och cirkulerar det kontinuerligt genom en 

värmepump för att rötkamrarna ska hålla en värme runt ca 35-37 °C. Vid dessa pumpar finns 

tappningsventiler som används för laboratoriets regelbundna provtagning. 

                                                      

1
 Maxabsorbansen är 0,450 
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Figur 3. Rötslamspump under R200.  

Vänster: Bergrummet där pumpen förvaras. Den blå rötslamspumpen syns närmast bild.  

Höger: Pump för rötslam från R200. Slang för rötslamsuttag hänger till vänster om pumpen. 

3 Material och metoder 

För att utvärdera provtagningen av rötslam samt av inkommande och utgående vatten utfördes 

provtagningen i enlighet med Käppalaverkets rutiner men med vissa manuella modifikationer. 

Analyserna utfördes enligt de standarder som används vid Käppalaverket.  

3.1 Provtagning av inkommande och utgående vatten 

Provtagning av vatten utfördes vid ordinarie provtagningspunkt för inkommande samt utgående 

vatten. Prov togs genom respektive provtagares manuella funktion och volymerna baserades på den 

förinställda provtagningsvolymen för att minimera påverkan på ordinarie provtagning. Inkommande 

vattenprovtagare hade provtagningsvolymen 15 ml medan utgående vattenprovtagare hade en 

provtagningsvolym på 13 ml. Från inkommande vatten samlades 45 (3x15) ml till metallanalys, 30 

(2x15) ml till kvicksilveranalys och 150 (10x15) ml till fosforanalys från varje djup vid varje tillfälle. 

Från utgående vatten togs prover till motsvarande analyser 39 (3x13) ml, 39 (3x13) ml och 104 (8x13) 

ml. För prover från inkommande vatten användes fosforanalysvolymen även till mätning av 

suspenderad substans (SS) och glödrest (GR). Provtagning från ett tillfälle och en provpunkt tog cirka 

1 timme att utföra. 

De olika djupen som undersöktes i inloppskanalen var vid ytan, vid botten och vid ett medeldjup, 

schematiskt beskrivet i Figur 4. Golvet vid provtagarens nivå räknades som nollpunkt för botten- och 

medeldjupsnivåerna och var på så sätt fasta punkter. Ytnivån fick regleras beroende på flöde. För 

provtagningspunkten vid inkommande var ytnivån 0,25 m under ytan, bottennivån låg 3,0 m under 

provtagare och medeldjupet var 1,5 m under provtagare. Provtagningen vid utgående vatten skedde på 

nivåerna 0,15 m under ytan, 1,5 m under provtagare och 2,75 m under provtagare (0,15 m från botten). 
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Figur 4. Schematisk bild av de olika provtagningsdjupen. Medel- och bottennivån var fasta punkter medan ytnivån fick regleras 

beroende på flöde. 

Eftersom Käppalas laboratorium är ackrediterat enligt ISO 17025 utförs alla analyser enligt standard. I 

Tabell 1 listas de analyser och standarder som var aktuella för projektet, samt om den utfördes internt 

(Käppala) eller externt (Eurofins). 

Tabell 1. Analyser med metoder enligt standard. Utförda analyser vid Käppalas laboratorium var de som utfördes internt under 

projektet medan metallanalyser utförda vid Eurofins var de externa analyserna. 

Analys Analyt Utförd vid Enligt standard 

SS Vatten Käppala SS-EN 872:2005 

GR Vatten Käppala SS 02 81 12.83-09-15 

Tot-P Vatten och Slam Käppala SS-EN ISO 6878:2005 

TS och GR Slam Käppala SS 02 81 13 

Konservering Vatten Käppala SS-EN ISO 5667-3:2012 

Metaller Vatten och Slam Eurofins SS 02 81 50-2 

 

3.2 Vattenanalys 

De analyser som utfördes på Käppalas laboratorium var totalfosforanalys för både inkommande och 

utgående vatten samt SS- och GR-analys för inkommande vatten. Prover för metall- och 

kvicksilveranalys skickades till Eurofins. Alla interna analyser utfördes på dubbelprov och 

kontrollprover användes enligt standard vid förberedelse av totalfosforanalys. 

3.2.1 Suspenderad substans och glödrest 

50 ml av inkommande vatten mättes upp i 500 ml mätglas och vakuumfiltrerades genom märkt och 

förvägt filterpapper. Mätglaset sköljdes en gång med avjonat vatten som filtrerades genom samma 

filterpapper. När all vätska hade passerat genom filterpappret togs det bort och torkades vid 110 °C i 

minst 2 timmar. Det torkade pappret togs ut och vägdes varefter det placerades i en ugn vid 555 °C i 1 

timme. Filterpappret vägdes en sista gång för att erhålla glödrestvikt. 
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Figur 5. Ugnar för torkning och glödning av prov. Ugnen till 

vänster används för glödning medan de resterande två är för 

torkning av filterpapper respektive slamprover. 

 

Figur 6. Ugnen för torkning av filterpapper med suspenderad 

substans. 

3.2.2 Förberedelse för totalfosforanalys 

Från utgående vattenprover togs 40 ml till ett provrör där 10 ml KPDS tillsattes. Inkommande 

vattenprover homogeniserades i 4 minuter varefter 3 ml överfördes till ett provrör där 37 ml avjonat 

vatten och 10 ml KPDS tillsattes. Om proverna inte förbereddes samma dag som provtagning krävdes 

konservering med svavelsyra (H2SO4). Därför konserverades alla utgående vattenprover med 100 µl 4 

M H2SO4 och alla inkommande vattenprover, som har lägre pH än utgående, med ca 3 droppar 4 M 

H2SO4. 

3.2.3 Förberedelse för metall- och kvicksilveranalys 

Det som utfördes vid Käppalas laboratorium innan metall- och kvicksilverproverna skickades iväg var 

tillsättning av konserveringssyra. Metallprover från inkommande vatten tillsattes 200 µl 4 M 

svavelsyra (H2SO4). Metallprover från utgående vatten och kvicksilverprover från inkommande och 

utgående vatten tillsattes 100 µl 4 M H2SO4. 

3.2.4 Utvärdering av konserveringsmetod 

För att jämföra konserveringsmetoden som används av Käppala med den som anges i standard (SS-EN 

ISO 5667-3:2012) togs dubbla metall- och kvicksilverprover vid 17 separata provtagningar, 8 vid 

inkommande vatten och 9 vid utgående vatten. Hälften av proverna från varje provtagning 

konserverades med 4 M H2SO4, enligt Käppalas rutiner, och hälften enligt standard med salpetersyra 

(HNO3), blandad till 8 M för likvärdigt pH, med volymer i enlighet med förberedelserna för metall- 

och kvicksilveranalys. Därefter skickades proverna till Eurofins för analys. 

3.3 Provtagning av rötslam 

Provtagning skedde vid två provuttagspunkter, primära rötkammaren (R100) och den sekundära 

rötkammaren (R200). Vardera rötkammaren har två provuttagspunkter vilka varierades men endast de 

som pumpade från de låga zonerna användes. Vid provuttag sköljdes uttagsledningen med rötslam 

innan rötslamsprovet samlades upp. Detta för att förhindra att rester av gammalt rötslam skulle följa 

med i provuttaget. Vid varje rötkammare togs två rötslamsprover. Dessa samlades upp i 

förslutningsbara plastbehållare om 1 l. Temperaturen vid provuttagspunkterna var cirka 36° C. 

3.4 Rötslamsanalys 

På rötslamsproverna utfördes interna analyser för andel torrsubstans (TS), andel glödrest (GR) samt 

totalfosforhalt. Metallanalyser utfördes externt av Eurofins Environment Testing Sweden AB 

(Eurofins). Dubbelprov utfördes på samtliga interna analyser och kontrollprover användes enligt 

standard vid förberedelse av totalfosforanalys. 
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3.4.1 Torrsubstans och glödrest 

Detta moment utfördes enligt svensk standard för TS och GR, SS 028113-1. Aluminiumformar 

förglödgade vid 555° C, märktes och vägdes. Rötslamsprov från en kammare hälldes upp i två av de 

märkta formarna och vägdes. Formarna ställdes i en ugn satt till 110° C där de torkades i minst 20 

timmar. Torkade prover vägdes och andelen torrsubstans beräknades, varefter de ställdes in i ugn 

inställd på 555° C. Efter två timmar vid denna temperatur vägdes formarna återigen och glödrest av 

torrsubstans beräknades. 

 

Figur 7. Insida av ugn för torkning av slamprover. 

3.4.2 Förberedelse för totalfosforanalys 

Rötslam späddes 100 gånger med avjonat vatten i en 1000 ml mätkolv. Lösningen fick stå med 

magnetomrörning tills fullständig omblandning hade erhållits. Från denna lösning överfördes 1 ml till 

provrör och tillsattes 39 ml avjonat vatten samt 10 ml kaliumperoxodisulfat (KPDS), enligt standard 

för fosforanalys. 

3.4.3 Förberedelse för metallanalys 

Två förslutningsbara plastbehållare om 0,5 L fylldes till tre fjärdedelar med rötslamsprov. Vikten 

jämfördes och reglerades så att skillnaden mellan första och andra behållaren med lock var max 0,50 

g. Vid eventuellt överflöd i den andra behållaren användes en pappershanduk som doppades i 

behållaren för att på så sätt avlägsna en mängd av det flytande provet. Behållarna centrifugerades i 45 

minuter, varefter vätskan hälldes av. Bottenkakan samlades upp med hjälp av en plastsked i en 

plastpåse som förslöts och skickades till Eurofins för analys. 

3.5 Analys av avvattnat slam 

Avvattnat slam samlades under en vecka av ordinarie laboratoriepersonal vid Käppala. För att 

analysera totalfosforhalten blandades dessa prover för att skapa ett veckoprov. Detta upprepades för 12 

veckor. I samtliga fall utfördes dubbelprover och kontrollprover användes enligt standard vid 

förberedelse av totalfosforanalys. 

3.5.1 Torrsubstans 

Veckoprovet vägdes in i en förvägd och märkt aluminiumform och torkades i minst 20 timmar vid 

110° C enligt svensk TS standard, varefter torrvikten noterades. 

3.5.2 Förberedelse för totalfosforanalys 

För totalfosforanalys vägdes 4 g avvattnat rötslam upp och vikten antecknades. Det uppvägda provet 

löstes i avjonat vatten och homogeniserades. Därefter överfördes det lösta provet till en 1000 ml 

mätkolv. Den ursprungliga provbehållaren fylldes på med avjonat vatten, homogeniserades och 

överfördes till mätkolven, vilket upprepades tills vattnet blev klart. Provet späddes till märket och 

sattes för magnetomrörning. När provet var blandat pipetterades 10 ml till en ren 1000 ml mätkolv och 
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späddes där till märket med avjonat vatten. Av denna blandning pipetterades 40 ml till ett provrör till 

vilket 10 ml KPDS tillsattes. 

3.6 Totalfosforanalys 

Nollprov förbereddes genom att till 40 ml avjonat vatten tillsattes 10 ml KPDS i provrör. Standard- 

och kontrollprov förbereddes med hjälp av stamlösningar. Standardprovet var baserat på en på förhand 

uppmätt standardkurva och användes direkt för att räkna ut halten fosfor i det undersökta provet. 

Kontrollprovet hade en känd koncentration fosfor och användes för att kontrollera att standardprovet 

stämmer. Till standardprovet användes 25 ml standardstamlösning med koncentrationen 1 mg fosfor/l 

som späddes med 15 ml avjonat vatten i provrör varefter 10 ml KPDS tillsattes. För kontrollprovet 

användes 40 ml från en stamlösning på 0,3 mg fosfor/l och sedan tillsattes 10 ml KPDS i provrör. 

Förberedda prov tryckkokades i en autoklav vid 120° C och 1,0 bar i 30 min. Noll-, standard- och 

kontrollprov var med vid varje tryckkokning. Endast ett nollprov användes vid varje tryckkokning, 

resten var dubbelprov. Proverna läts svalna innan askorbinsyra och molybdatlösning innehållandes 

trevärt-antimon tillsattes. 

 

 

Figur 8. Autoklaver för uppslutning. 

 

Figur 9. Spektrofotometer som användes vid totalfosforanalys. 

Spektrofotometern (Figur 9) nollställdes först för absorbansen av avjonat vatten vid våglängden 880 

nm. Nollprovets absorbans vid samma våglängd mättes och spektrofotometern nollställdes till 

nollprovet. Samtliga prover mättes därefter och absorbansen antecknades. 

Totalfosforkoncentrationen kunde med hjälp av absorbansen hos standarden beräknas enligt formeln: 

𝑎 =
𝐴𝑝

𝐴𝑠𝑡
∗
𝑉𝑠𝑡
𝑉𝑝

∗ 𝐾𝑠𝑡 

Där a är provets fosforkoncentration, Ap och Ast är absorbansen hos provet respektive standarden, Vst är 

volymen av standard innan spädning (25 ml) och Vp är volymen av provet innan spädning (ml). Kst är 

fosforkoncentrationen i standarden, i detta fall 1,0 mg/l. 

4 Resultat 

Resultaten från rötslamproverna och det avvattnade slammet redovisas i grafisk form medan resultaten 

från vattenproverna testas statistiskt innan signifikans redovisas. 
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4.1 Vattenanalys 

Detta avsnitt presenteras de resultat som erhölls från vattenanalyserna, både de interna och de externa. 

I Tabell 2 listas de flöden som uppmätts vid den tidpunkt då provtagning skedde. Medelvärden från 17 

prover för varje djup för inkommande och utgående vatten listas i Tabell 3 och Tabell 4. 

Standardavvikelserna blir i detta fall höga då det aktuella flödet vid tidpunkten för provtagningen 

påverkar halterna. Medelvärdet ger ändå en hänvisning om hur djupen förhåller sig till varandra vad 

gäller skillnader i halt. Flödet tas med i kommande analyser. Mätdata från samtliga resultat från 

inkommande och utgående vatten återfinns i Bilaga I, Tabell B 1 respektive Tabell B 2. 

 

Tabell 2. Flöden av inkommande och utgående vatten vid datum och klockslag av provtagning för respektive provnummer.  

Prov 

Flöde (m
3
/s) Datum & Klockslag 

Inkommande Utgående Inkommande Utgående 

1 1,99 1,54 2013-01-31 11:30 2013-02-08 11:20 

2 1,63 1,71 2013-02-04 11:10 2013-02-08 14:30 

3 1,60 1,41 2013-02-06 11:15 2013-02-12 10:45 

4 1,52 1,36 2013-02-14 14:05 2013-02-14 09:10 

5 1,65 1,61 2013-02-18 13:30 2013-02-18 14:30 

6 1,36 1,47 2013-02-20 09:00 2013-02-20 09:00 

7 1,25 1,32 2013-03-19 09:30 2013-03-19 08:30 

8 1,54 1,46 2013-03-19 15:00 2013-03-19 14:05 

9 1,25 1,40 2013-03-21 09:20 2013-03-21 08:30 

10 1,48 1,47 2013-03-21 14:20 2013-03-21 13:30 

11 1,37 1,45 2013-03-26 11:55 2013-03-26 11:00 

12 1,50 1,46 2013-03-26 14:10 2013-03-26 13:25 

13 1,75 1,67 2013-04-12 11:40 2013-04-09 08:40 

14 1,90 1,66 2013-04-12 14:15 2013-04-12 10:35 

15 4,26 1,79 2013-04-16 10:50 2013-04-12 13:20 

16 3,30 3,66 2013-04-16 14:05 2013-04-16 13:05 

17 1,79 1,75 2013-04-30 11:50 2013-04-30 11:00 

 

Tabell 3. Resultat från analys av inkommande vatten vid olika djup. Medelvärde och standardavvikelse är från 17 prover. 

    Medelvärde Standardavvikelse 

Analys  Enhet Botten Mitten Yta Botten Mitten Yta 

Cd µg/l 0,103 0,111 0,117 0,025 0,057 0,032 

Cr µg/l 2,1 1,8 2,0 0,5 0,6 0,4 

Hg µg/l 0,034 0,032 0,035 0,020 0,021 0,042 

Ni µg/l 4,2 4,2 4,2 0,9 0,9 0,9 

Pb µg/l 2,1 1,9 2,5 0,7 0,7 1,8 

Cu µg/l 51 46 55 17 14 15 

Zn µg/l 100 87 101 20 16 25 

Sn µg/l 1,42 1,30 1,40 0,72 0,50 0,49 

Fosfor mg/l 5,6 5,5 5,9 1,4 1,4 1,6 

 

 



 

10 

 

 

Tabell 4. Resultat från analys av utgående vatten vid olika djup. Medelvärde och standardavvikelse är från 17 prover. 

    Medelvärde Standardavvikelse 

Analys Enhet Botten Mitten Yta Botten Mitten Yta 

Cd µg/l 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,08 

Cr µg/l 0,30 0,29 0,49 0,12 0,16 0,79 

Hg µg/l 0,025 0,025 0,025 0 0 0 

Ni µg/l 4,6 4,4 4,6 0,7 0,8 0,9 

Cu µg/l 4,0 3,9 3,7 0,9 0,9 0,7 

Pb µg/l 0,24 0,24 0,24 0,03 0,04 0,06 

Zn µg/l 22 22 21 2 3 1 

Sn µg/l 0,24 0,25 0,24 0,04 0 0,04 

Fosfor mg/l 0,176 0,167 0,162 0,074 0,042 0,026 

 

4.1.1 Suspenderad substans och glödrest 

SS och GR från 17 prover jämfördes med variansanalys (ANOVA; två faktorer utan reproducering) för 

inkommande vatten. Varken SS eller GR avvek signifikant beroende på djup (p > 0,05). I Tabell 5 

redovisas medelvärden och standardavvikelser för de 17 proverna fördelat på djup. Mätdata återfinns i 

Bilaga I, Tabell B 3. 

Tabell 5. Medelvärde och standardavvikelse av 17 prover inkommande vatten för SS och GR. 

  Medelvärde  Standardavvikelse 

Analys  Enhet Botten Mitten Yta Botten Mitten Yta 

SS g/l 0,211 0,199 0,210 0,049 0,054 0,053 

GR % 13,5 13,5 12,6 4,0 4,4 4,2 

 

4.1.2 Totalfosforhalt 

Totalfosforhalten från vardera djup jämfördes över 17 prover med variansanalys (ANOVA; två 

faktorer utan reproducering) för både inkommande och utgående vatten. Inget av fallen gav signifikans  

(p > 0,05). 

4.1.3 Metallhalt 

Metallhalterna som analyserna vid Eurofins gav presenteras dels som medelvärden dels grafiskt i 

Figur 10 för inkommande vatten och Figur 11 för utgående vatten med mätosäkerheten inlagd. 

Medelvärdena för varje metall på olika djup återfinns i Bilaga I. Halten av varje metall från vardera 

djup jämfördes över 17 prover med separata variansanalyser (ANOVA; två faktorer utan 

reproducering) för både inkommande och utgående vatten. Variansanalyserna ger lägre signifikans om 

något av djupen har avvikande data. Genom att använda två faktorer tas även hänsyn till flödet då 

metallhalter vid samma provtillfälle jämförs med varandra. I inkommande vatten avvek halten zink 

signifikant (p<0,05) beroende på djup medan halten koppar avvek signifikant beroende på djup i 

utgående vatten. Inga av de övriga metallerna avvek signifikant beroende på djup (p > 0,05). Samtliga 

p-värden finns listade i Tabell 6. 
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Figur 10. Medelvärde av halter i inkommande vatten, baserat på 17 prover. Presenterat i logaritmisk skala och felstaplarna 

representerar mätosäkerhet. För TS och GR är detta 6 % respektive 8 %, övriga är listade i Bilaga III, Tabell B 5. 

 

 
Figur 11. Medelvärde av halter i utgående vatten, baserat på 17 prover.  Presenterat i logaritmisk skala och felstaplarna 

representerar mätosäkerhet, samtliga listade i Bilaga III, Tabell B 6. 
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Tabell 6. Resultat av variansanalys av haltskillnader mellan djup i inkommande och utgående vatten. Analysen tar hänsyn till 

påverkan av flöde. Värden med fet/kursiv stil är signifikanta (p < 0,05). Mätosäkerhet har inte innefattats i analysen. 

Analys 

P-värde 

Inkommande Utgående 

Cd 0,357 0,599 

Cr 0,265 0,325 

Hg 0,945 1,000 

Ni 0,937 0,154 

Cu 0,056 0,006 

Pb 0,130 0,919 

Zn 0,002 0,074 

Sn 0,624 0,615 

Fosfor 0,441 0,379 

SS 0,349 - 

GR 0,082 - 

 

4.1.4 Konserveringsmetod 

Metallhalterna i 17 prover med H2SO4 som konservering jämfördes med halterna i 17 prover från 

motsvarande tidpunkter fast med HNO3-konservering. Inkommande och utgående jämfördes även 

separat med 8 prover från inkommande vatten och 9 prover från utgående vatten. Till jämförelserna 

användes ANOVA (två faktorer utan reproducering) för varje enskilt ämne. Som man kan se i Tabell 7 

avvek ingen av metallerna signifikant beroende på konservering, varken totalt, för inkommande vatten 

eller för utgående vatten (p > 0,05). 

Tabell 7. P-värden från ANOVA per metall över totalt 17 prover med H2SO4 och 17 prover med HNO3, 8 inkommande vattenprover 

och 9 utgående vattenprover i varje uppsättning. Värden med fet/kursiv stil är signifikanta (p < 0,05). 

Metall 
P-värde 
Totalt 

P-värde 
Inkommande 

P-värde 
Utgående 

Cd 0,39 0,004 0,17 

Cr 0,44 0,463 1,00 

Hg 1,00 1,000 1,00 

Ni 0,12 0,364 0,10 

Pb 0,25 0,260 1,00 

Cu 0,47 0,494 0,37 

Zn 0,61 0,542 0,67 

Sn 0,33 0,350 1,00 

 

4.2 Rötslamsanalys 

Rötslamsanalysernas resultat presenteras grafiskt i följande avsnitt för att ge en tydlig bild och för att 

enkelt visa trender. 

4.2.1 Torrsubstans och glödrest 

Figur 12 och Figur 13visar trender i TS och GR vid 20 tidpunkter för rötslam från R100 respektive 

R200. 
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Figur 12. Torrsubstans och glödrest av rötslam från R100 i procent. Felstaplarna representerar 15 % mätosäkerhet. 

 

 

Figur 13. Torrsubstans och glödrest av rötslam från R200 i procent. Felstaplarna representerar 15 % mätosäkerhet. 

4.2.2 Totalfosforhalt 

Trender för totalfosforhalt över 20 tidpunkter i R100 och R200 redovisas i Figur 14. 
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Figur 14. Totalfosforhalt i rötslam från R100 och R200 i mg/l. Felstaplarna representerar 15 % mätosäkerhet. 

 

4.2.3 Metallhalt 

Diagram för samtliga metaller återfinns i Bilaga II. Ingen skillnad i halter beroende på tid kunde 

urskiljas ur resultaten. 

4.3 Analys av avvattnat slam 

Resultaten från avvattnat slam är fokuserade mot totalfosforbalansen men i detta avsnitt presenteras 

även andelen TS då denna krävs för att beräkna totalfosforhalten i provet. 

4.3.1 Torrsubstans 

Ingen skillnad skulle påvisas i TS utan denna analys användes endast för att uppskatta fosforhalten per 

kg TS. Värt att notera är att några av Bucherpressarna från vecka 10 och framåt ersattes av en 

centrifug (Alfa Laval ALDEC G3-75) i processen vilket ledde till att TS från de senare veckorna var 

något lägre. Figur 15 visar trenden i TS över de 12 veckor som undersöktes. 

 

Figur 15. TS i avvattnat slam över 12 veckor. 

4.3.2 Totalfosforhalt 

I Figur 16 visas totalfosforhalten i avvattnat slam som g/kg TS. Denna halt gav underlag för 

utvärderingen av totalfosforbalansen. 
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Figur 16. Totalfosforhalt i avvattnat slam över 12 veckor. 

4.4 Totalfosforbalans 

För att utvärdera totalfosforbalansen jämfördes inkommande totalfosformängd i vatten med summan 

av utgående totalfosformängd i vatten och avvattnat slam under samma period. Den inkommande 

mängden baserades på de ordinarie veckorapporteringarna av genomströmmande volym vatten och 

inkommande totalfosforhalt. De utgående mängderna baserades på ordinarie veckorapportering av 

genomströmmande volym vatten, utgående totalfosforhalt i vattnet och antingen ordinarie 

månadsprovers eller denna rapports veckoprover av avvattnat slam. Differensen mellan inkommande 

och utgående fosformängd beräknades därefter för båda alternativen. Resultatet presenteras i Tabell 8. 

Tabell 8. Månadsmängd för inkommande och utgående fosfor i Käppala reningsverk under februari och mars. Inkommande fosfor 

är uppskattat mängd fosfor i inkommande vatten och de båda utgående fosformängderna är baserade på fosformängd i utgående 

vatten plus värdet i avvattnat slam från 1) ordniarie månadsprov eller 2) veckoprover från denna utredning. Differensen till 

inkommande fosformängd för båda alternativen är även listad. 

Månad Veckor 
Inkommande  

fosfor (kg) 
Utgående  

fosfor 1 (kg) 
Utgående  

fosfor 2 (kg) Differens 1 Differens 2 

Februari 6-9 21391 18695 20731 -12,6% -3,1% 

Mars 10-13 22290 22587 24554 1,3% 10,2% 

5 Diskussion 

Av resultaten från vattenanalyserna (Bilaga I) kan man se att det inte fanns någon skillnad mellan 

djupen på någon av punkterna vid samma flöde vad gäller de flesta rena ämnen, alltså metaller och 

totalfosfor. Detta gällde för både inkommande och utgående vatten. Möjlig förklaring är att 

utformningen på flödeskanalerna ger en tillräckligt god omblandning för förhindra uppkomsten av de 

koncentrationsgradienter som eventuellt hade uppstått i annat fall. De metaller som visade signifikant 

skillnad var zink i inkommande (p = 0,002) och koppar i utgående (p = 0,006). Den stora 

mätosäkerheten hos metallanalyserna av vatten (±20% för zink och ±25% för koppar) är inte 

medräknade i variansanalysen och som man ser i Figur 10 och Figur 11 gör dessa mätosäkerheter att 

värdena till större del ligger inom samma intervall. Då inte fler metaller verkar ha påverkats av djupet 

är det mycket möjligt att mätosäkerheten och andra felkällor har spelat in i dessa enstaka fall. Det 

avvikande djupet för zink var medelnivån vid inkommande, det vill säga ordinarie nivå, som låg på en 

lägre halt än de övriga djupen. Vid utgående så avvek ytnivån med avseende på kopparhalt, som var 

något lägre vid den nivån. Detta kan räknas som ett argument mot att använda ytnivån då den inte gav 

lika höga halter som de andra vid samma tillfällen. Det finns fler anledningar till att inte använda de 

andra nivåerna, vilket behandlas nedan. 
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Även om det skiljde något mellan djupen i vattenanalyserna kan man argumentera för att undvika att 

använda ytnivåerna vid båda provpunkterna. Ytnivåerna behöver justeras, antingen manuellt eller 

automatiskt, beroende på flöde. Jämfört med de fasta punkterna vid botten eller på medeldjupet skulle 

dessa lösningar ge en merkostnad genom krav på extra arbetskraft och, i det automatiska fallet, en 

modifierad provtagningsapparatur. Att behålla aktuella provtagarnivån för inkommande vatten kan 

även vara att rekommendera. Efter perioder med höga flöden ansamlades sediment på botten vilket 

gjorde att provtagningen vid bottennivån behövde köras ett flertal gånger för att skölja bort sedimentet 

från provtagarens slang. Det utesluter rent praktiskt möjligheten att använda denna nivå då 

provtagaren inte kan rengöra sig själv under den automatiska ordinarie provtagningen. 

Försöket där konservering med salpetersyra jämfördes med konservering med svavelsyra gav totalt 

sett inga signifikanta utslag. Nickel hade en relativt låg sannolikhet i variansanalysen (p = 0,12), vilket 

skulle kunna antyda att just nickel får en högre halt vid konservering med salpeter än med svavelsyra. 

Kadmium gav även ett signifikant utslag i de inkommande vattenproverna. Även om kadmium har en 

mätosäkerhet på 50 % som inte har tagits med i variansanalysen, kan detta behövas undersökas vidare. 

Eftersom sannolikheten fortfarande ligger över den satta signifikansgränsen (0,05) för det totala antalet 

prover även utan att hänsyn tas till mätosäkerheten, bör resultat från analyser på 

svavelsyrakonserverade prover anses som tillförlitliga. 

Rötslamsprovtagningen gav relativt jämna resultat under den period som den utvärderades. Det fanns 

inga distinkta skillnader mellan olika tid på dygnet och inte heller mellan olika veckodagar i samma 

vecka. Mätosäkerheten täckte eventuella avvikelser vilket gör att samtliga halter, metaller såväl som 

fosfor, kan anses lika under dessa mätningar. Förvisso ändrar sig rötslammets kvalitet i båda kamrarna 

över tid men den utvecklingen är långsam nog för att ett regelbundet veckostickprov ska ge en 

tillräckligt bra upplösning. 

I totalfosforbalansen skiljde sig den ordinarie provtagningen av avvattnat slam från de veckoprover 

som utfördes för kvalitetssäkringen till den grad att det är svårt att avgöra vilken som var mest lämplig 

för att mäta fosforbalansen. Veckoproverna gav en något lägre total differens under de två månaderna 

som jämfördes men gav helt annorlunda differens än månadsproverna på vardera månaden. Om man 

går efter att hålla en differens mellan inkommande och utgående under 10 %, gav dock veckoproverna 

ett bättre resultat. 

5.1 Felkällor 

En felkälla till vattenanalyserna var att provtagaren behövde ta prover i flera omgångar för att nå upp 

till de volymer som krävdes av analyserna. Eftersom det var en viss fördröjning mellan 

provtagningarna (den kortaste möjliga tiden mellan var ca 30 sekunder) är det något missvisande att 

påstå att alla prover är tagna vid samma tidpunkt. Det är dock så nära man kan komma med de 

inställningar som var tillgängliga. 

Alla metallhalter har en felkälla i och med mätosäkerheten, främst metallhalterna i vatten. Detta 

berodde på att många av halterna var i det lägre området för de metoder som användes av Eurofins, 

vilket gav en hög mätosäkerhet i resultatet. Denna felkälla kan avhjälpas med att metallanalyser utförs 

internt vid Käppalas laboratorium, till exempel genom att införskaffa och kalibrera en egen induktivt 

kopplad plasma-masspektrofotometer (ICP-MS) till de analyser som Käppala behöver. Toppar som ses 

i rötslamsresultaten i enstaka fall beror antagligen på interna avvikelser i den externa analysen.  

I fosforanalyserna var en felkälla att ansamlingar eller klumpar av prov kunde komma in i analysen. 

Dessa ansamlingar var mest förekommande i rötslamproverna eftersom de inte homogeniserades innan 

de späddes. I analysen gav detta utslag genom att ge höga totalfosforhalter men då detta var i enstaka 

fall, och samtliga prover utfördes som dubbelprover, kunde helt orimliga halter uteslutas. 

6 Slutsats 

Provtagningsdjup påverkar varken metallanalyserna eller totalfosforanalysen av inkommande och 

utgående vatten. Det påverkar inte heller halten suspenderad substans eller glödrest i inkommande 
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vatten. För rötslamprovtagningen fungerar det aktuella systemet med ett stickprov i veckan. 

Haltändringar i rötslammet sker tillräckligt långsamt för att inte ge utslag under samma dag eller ens 

under samma vecka. Jämförelsen av totalfosforbalansen gav ett svårtolkat resultat och därför 

rekommenderas att ytterligare försök med veckoprovtagning jämsides ordinarie månadsprovtagning på 

avvattnat slam utförs för att se om differensen till inkommande fosformängd blir mindre med 

veckoprovtagningen. 
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Bilaga I: Resultat Vattenanalyser 

Tabell B 1. Mätdata från analyser av inkommande vatten. Vid beräkningar halverades värden som var lägre än (<) 

detektionsgränsen. 

Djup Prov 
Cd 

(µg/L) 
Cr 

(µg/L) 
Hg 

(µg/L) 
Cu 

(µg/L) 
Ni 

(µg/L) 
Pb 

(µg/L) 
Zn 

(µg/L) 
Sn 

(µg/L) 
Fosfor 
(mg/L) 

Botten 1 0,100 1,5 <0,050 52 3,5 1,3 89 1,02 4,4 

Mitten 1 0,096 1,8 <0,050 53 4,4 1,7 85 0,93 3,8 

Yta 1 0,090 1,7 <0,050 53 4,4 1,7 94 0,92 6,4 

Botten 2 0,081 2,1 0,060 54 3,2 1,4 97 0,85 4,5 

Mitten 2 0,064 1,1 <0,050 50 3,0 0,7 80 0,89 5,5 

Yta 2 0,110 1,5 <0,050 67 3,4 1,5 130 1,00 4,8 

Botten 3 0,094 2,9 0,090 41 4,4 1,5 78 1,50 5,1 

Mitten 3 0,110 1,7 <0,050 35 4,0 1,6 77 1,20 4,7 

Yta 3 0,120 1,7 <0,050 45 4,0 1,8 76 1,50 5,4 

Botten 4 0,100 2,5 0,070 57 4,6 1,7 98 1,40 6,2 

Mitten 4 0,100 1,8 <0,050 59 4,1 2,7 92 2,10 6,3 

Yta 4 0,100 1,8 0,200 54 4,5 1,6 97 1,40 6,6 

Botten 5 0,093 1,7 <0,050 53 3,4 1,8 89 1,40 5,3 

Mitten 5 0,086 1,6 <0,050 45 4,6 1,7 92 1,30 5,5 

Yta 5 0,085 1,6 <0,050 48 3,3 4,0 85 1,50 5,3 

Botten 6 0,140 2,2 <0,050 56 3,7 1,7 99 1,50 5,4 

Mitten 6 0,086 1,6 <0,050 43 3,6 1,6 81 1,20 5,5 

Yta 6 0,120 2,0 <0,050 57 3,3 1,7 97 1,50 5,4 

Botten 7 0,070 1,2 <0,050 28 3,7 1,2 83 0,75 6,4 

Mitten 7 0,100 1,4 <0,050 29 3,2 1,9 88 0,85 6,0 

Yta 7 0,110 2,6 <0,050 54 3,6 1,8 93 1,40 7,3 

Botten 8 0,130 1,7 <0,050 66 4,1 3,1 110 1,60 7,0 

Mitten 8 0,130 1,9 0,100 71 4,0 4,3 110 2,00 7,6 

Yta 8 0,140 2,4 <0,050 79 4,4 9,0 140 2,10 7,2 

Botten 9 0,140 2,0 <0,050 86 4,3 3,3 130 1,80 6,0 

Mitten 9 0,088 1,2 <0,050 37 3,6 1,3 84 1,10 5,4 

Yta 9 0,140 2,0 <0,050 72 4,2 2,2 110 1,50 8,7 

Botten 10 0,120 1,7 <0,050 44 4,6 2,7 110 0,93 7,1 

Mitten 10 0,098 1,3 <0,050 36 3,8 1,6 100 0,99 6,4 

Yta 10 0,150 2,1 <0,050 63 4,1 2,7 97 1,60 6,2 

Botten 11 0,100 3,0 <0,050 62 5,6 3,7 120 2,20 5,8 

Mitten 11 0,082 2,1 <0,050 34 4,9 2,2 100 1,00 6,5 

Yta 11 0,110 2,4 <0,050 67 5,0 2,3 120 2,00 6,7 

Botten 12 0,120 2,2 <0,050 71 5,2 2,6 130 3,50 7,1 

Mitten 12 0,240 2,2 <0,050 68 4,4 2,0 110 2,20 6,9 

Yta 12 0,130 2,3 <0,050 79 5,4 2,6 130 2,40 7,3 

Botten 13 0,092 2,3 <0,050 50 4,4 2,0 90 1,60 4,6 

Mitten 13 0,068 1,9 <0,050 47 3,9 1,6 83 1,40 4,5 

Yta 13 0,100 2,1 <0,050 55 4,7 2,2 100 1,60 5,5 

Botten 14 0,084 2,3 <0,050 57 4,8 1,8 120 2,00 6,7 

Mitten 14 0,110 1,9 <0,050 57 4,4 1,7 99 1,90 6,2 

Yta 14 0,084 1,8 <0,050 37 4,4 1,5 96 0,85 6,5 

Botten 15 0,080 2,6 <0,050 27 3,0 1,8 89 0,65 3,0 

Mitten 15 0,081 3,7 <0,050 29 3,8 1,9 53 0,62 7,3 

Yta 15 0,096 2,6 <0,050 32 2,9 2,1 62 0,75 2,5 

Botten 16 0,062 1,8 <0,050 25 2,6 1,4 50 0,61 2,3 

Mitten 16 0,075 2,2 <0,050 32 5,4 1,8 53 0,77 1,8 

Yta 16 0,086 1,8 <0,050 27 2,9 1,6 51 0,55 2,6 

Botten 17 0,140 1,4 <0,050 30 5,7 2,0 110 0,76 6,1 

Mitten 17 0,270 1,8 <0,050 64 6,7 1,8 100 1,70 5,2 

Yta 17 0,210 1,5 <0,050 53 6,3 2,4 140 1,30 5,7 
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Tabell B 2. Mätdata från analyser av utgående vatten. Vid beräkningar halverades värden som var lägre än (<) detektionsgränsen. 

Djup Prov 
Cd 

(µg/L) 
Cr 

(µg/L) 
Hg 

(µg/L) 
Cu 

(µg/L) 
Ni 

(µg/L) 
Pb 

(µg/L) 
Zn 

(µg/L) 
Sn 

(µg/L) 
Fosfor 
(mg/L) 

Botten 1 0,02 0,68 <0,050 3,6 5,5 <0,50 27 <0,50 0,15 

Mitten 1 <0,02 <0,50 <0,050 3,4 5,0 <0,50 25 <0,50 0,15 

Yta 1 <0,02 3,50 <0,050 2,8 6,1 <0,50 21 <0,50 0,15 

Botten 2 <0,02 0,35 <0,050 3,0 5,1 0,11 25 <0,50 0,10 

Mitten 2 <0,02 0,90 <0,050 2,6 5,0 0,07 22 <0,50 0,09 

Yta 2 <0,02 0,73 <0,050 2,7 4,8 <0,50 19 <0,50 0,10 

Botten 3 <0,02 <0,50 <0,050 4,0 4,3 <0,50 21 <0,50 0,18 

Mitten 3 <0,02 <0,50 <0,050 3,6 4,2 <0,50 20 <0,50 0,18 

Yta 3 <0,02 <0,50 <0,050 3,7 4,3 <0,50 21 <0,50 0,17 

Botten 4 <0,02 <0,50 <0,050 3,4 4,8 <0,50 20 0,07 0,16 

Mitten 4 <0,02 <0,50 <0,050 3,7 4,3 <0,50 20 <0,50 0,16 

Yta 4 <0,02 <0,50 <0,050 3,7 4,7 0,01 21 <0,50 0,16 

Botten 5 <0,02 <0,50 <0,050 3,6 4,1 <0,50 18 <0,50 0,15 

Mitten 5 <0,02 <0,50 <0,050 3,5 3,8 <0,50 17 <0,50 0,15 

Yta 5 <0,02 <0,50 <0,050 3,4 4,2 <0,50 19 0,10 0,15 

Botten 6 <0,02 <0,50 <0,050 3,7 3,8 <0,50 19 <0,50 0,19 

Mitten 6 <0,02 <0,50 <0,050 3,3 3,9 <0,50 24 <0,50 0,17 

Yta 6 <0,02 <0,50 <0,050 3,6 3,9 <0,50 19 <0,50 0,19 

Botten 7 <0,02 <0,50 <0,050 5,5 5,5 <0,50 24 <0,50 0,16 

Mitten 7 0,047 <0,50 <0,050 6,2 4,8 <0,50 28 <0,50 0,16 

Yta 7 0,027 <0,50 <0,050 4,7 4,0 <0,50 23 <0,50 0,16 

Botten 8 0,029 <0,50 <0,050 4,6 4,0 <0,50 22 <0,50 0,17 

Mitten 8 <0,02 <0,50 <0,050 4,5 3,9 <0,50 21 <0,50 0,17 

Yta 8 <0,02 <0,50 <0,050 4,2 3,6 <0,50 22 <0,50 0,16 

Botten 9 0,025 <0,50 <0,050 4,1 4,3 <0,50 21 <0,50 0,17 

Mitten 9 0,039 <0,50 <0,050 4,1 4,4 <0,50 21 <0,50 0,17 

Yta 9 <0,02 <0,50 <0,050 3,7 4,3 <0,50 21 <0,50 0,17 

Botten 10 <0,02 <0,50 <0,050 4,1 4,2 <0,50 22 <0,50 0,18 

Mitten 10 <0,02 <0,50 <0,050 3,9 4,4 <0,50 22 <0,50 0,18 

Yta 10 <0,02 <0,50 <0,050 3,7 4,2 <0,50 21 <0,50 0,18 

Botten 11 <0,02 <0,50 <0,050 5,5 5,7 <0,50 24 <0,50 0,18 

Mitten 11 <0,02 <0,50 <0,050 4,7 5,6 <0,50 21 <0,50 0,18 

Yta 11 0,33 0,60 <0,050 4,9 6,0 <0,50 21 <0,50 0,18 

Botten 12 <0,02 <0,50 <0,050 5,1 5,8 <0,50 22 <0,50 0,16 

Mitten 12 <0,02 <0,50 <0,050 4,5 5,9 <0,50 21 <0,50 0,17 

Yta 12 <0,02 <0,50 <0,050 4,4 5,8 <0,50 20 <0,50 0,17 

Botten 13 0,057 <0,50 <0,050 3,2 4,7 <0,50 21 <0,50 0,17 

Mitten 13 <0,02 <0,50 <0,050 3,7 3,8 <0,50 29 <0,50 0,18 

Yta 13 <0,02 <0,50 <0,050 3,5 5,1 <0,50 21 <0,50 0,18 

Botten 14 <0,02 <0,50 <0,050 2,8 4,7 <0,50 23 <0,50 0,16 

Mitten 14 <0,02 <0,50 <0,050 3,0 4,7 <0,50 24 <0,50 0,17 

Yta 14 <0,02 <0,50 <0,050 2,9 4,8 <0,50 23 <0,50 0,16 

Botten 15 <0,02 <0,50 <0,050 3,0 4,4 <0,50 23 <0,50 0,17 

Mitten 15 0,046 <0,50 <0,050 2,9 4,2 <0,50 24 <0,50 0,17 

Yta 15 <0,02 <0,50 <0,050 2,4 4,7 <0,50 23 <0,50 0,17 

Botten 16 <0,02 0,52 <0,050 5,6 3,0 <0,50 25 <0,50 0,44 

Mitten 16 <0,02 <0,50 <0,050 4,9 2,4 <0,50 22 <0,50 0,30 

Yta 16 <0,02 <0,50 <0,050 4,3 2,6 <0,50 23 <0,50 0,21 

Botten 17 <0,02 <0,50 <0,050 3,7 4,2 <0,50 21 <0,50 0,09 

Mitten 17 <0,02 <0,50 <0,050 4,0 4,4 <0,50 21 <0,50 0,09 

Yta 17 <0,02 <0,50 <0,050 3,9 4,4 <0,50 20 <0,50 0,11 
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Tabell B 3. Mätdata för SS och GR i inkommande vatten. 

Djup Prov SS (g/L) GR (%) 

Botten 1 0,27 10,8 

Mitten 1 0,16 13,9 

Yta 1 0,19 16,4 

Botten 2 0,21 9,3 

Mitten 2 0,15 10,1 

Yta 2 0,20 10,3 

Botten 3 0,20 11,1 

Mitten 3 0,27 10,1 

Yta 3 0,20 11,4 

Botten 4 0,22 11,7 

Mitten 4 0,23 11,0 

Yta 4 0,23 11,6 

Botten 5 0,20 11,1 

Mitten 5 0,25 12,3 

Yta 5 0,20 11,1 

Botten 6 0,21 10,9 

Mitten 6 0,19 11,9 

Yta 6 0,19 10,2 

Botten 7 0,23 11,4 

Mitten 7 0,24 13,0 

Yta 7 0,26 12,6 

Botten 8 0,25 10,6 

Mitten 8 0,25 10,5 

Yta 8 0,28 12,1 

Botten 9 0,28 13,1 

Mitten 9 0,18 11,5 

Yta 9 0,26 11,7 

Botten 10 0,27 8,2 

Mitten 10 0,22 11,2 

Yta 10 0,24 10,5 

Botten 11 0,23 12,2 

Mitten 11 0,23 12,5 

Yta 11 0,24 13,5 

Botten 12 0,25 12,2 

Mitten 12 0,24 12,0 

Yta 12 0,25 12,4 

Botten 13 0,18 14,7 

Mitten 13 0,17 14,5 

Yta 13 0,19 12,7 

Botten 14 0,20 12,1 

Mitten 14 0,22 12,0 

Yta 14 0,22 12,7 

Botten 15 0,10 19,8 

Mitten 15 0,10 24,0 

Yta 15 0,11 23,7 

Botten 16 0,08 25,7 

Mitten 16 0,08 25,4 

Yta 16 0,10 23,2 

Botten 17 0,20 9,9 

Mitten 17 0,22 13,1 

Yta 17 0,24 13,2 
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Bilaga II: Metallhalter i rötslam 

 

  

  

Figur B 1. Diagram över kadmium-, krom-, koppar- och kvicksilverhalter i R100 och R200. Felstaplar representerar mätosäkerhet enligt de som finns redovisade i Bilaga III, Tabell B 4.  
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Figur B 2. Diagram över nickel-, bly-, tenn- och zinkhalter i R100 och R200. Felstaplar representerar mätosäkerhet enligt de som finns redovisade i Bilaga III, Tabell B 4. 
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Bilaga III: Mätosäkerheter från Eurofins 

 

Tabell B 4. Mätosäkerhet i rötslamanalyser. Gäller både R100 och R200. 

Analys Mätosäkerhet (%) 

Torrsubstans 10 

Cr 15 

Hg 25 

Cd 15 

Pb 25 

Zn 15 

Ni 15 

Cu 30 

Sn 20 

 

Tabell B 5. Mätosäkerhet i prover av inkommande vatten. Värdena är medianerna av mätosäkerheten i 17 prover. 

Analys Mätosäkerhet (%) 

Cd 50 

Cr 25 

Hg 60 

Ni 15 

Pb 35 

Cu 25 

Zn 20 

Sn 20 

 
Tabell B 6. Mätosäkerhet i prover av utgående vatten. Värdena är medianerna av mätosäkerheten i 17 prover. 

Analys Mätosäkerhet (%) 

Cd 50 

Cr 25 

Hg 60 

Ni 15 

Pb 35 

Cu 25 

Zn 30 

Sn 30 

 

 

 

 


