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Sammanfattning 
Lakvatten bildas då regnvatten perkolerar genom en deponi och har en varierande föroreningsgrad. 

Sorteringsvatten är vatten från hårdbelagda sorteringsytor där avfallet sorteras efter karaktär. För en 

deponiverksamhet är lak- och sorteringsvatten de i huvudsak största påverkande faktorerna på den 

omgivande miljön. Sofielunds återvinningsanläggning ägs av SRV återvinning och är belägen vid 

Gladö kvarn i Huddinge kommun. Anläggningen är en av de största i landet med en årlig mottagning 

av över 200 000 ton industri- och hushållsavfall. Reningen av lak- och sorteringsvattnet från deponin 

sker i den lokala reningsanläggningen som drivs av Stockholm vatten innan det skickas vidare till 

Henriksdals reningsverk i Stockholm. Reningen består av silning, biologisk rening, sedimentering 

samt filtrering genom sandfilter. För att Henriksdal ska kunna REVAQ certifiera sitt slam bör halter av 

bestämda parametrar understigas. 

I examensarbetet har reningsförfarandet setts över och optimerats efter vattnets karaktär. Kravet för 

rening av strömmarna lak- och sorteringsvatten skiljer sig något och för att minska belastningen på det 

biologiska reningssteget har sorteringsvattnet istället genomgått kemisk rening. Uppgiften var att 

utreda hur den kemiska fällningen vid anläggningen ska bedrivas med den maskinella utrustning som 

finns samt ge rekommendation till förbättringar. Vattnets föroreningsgrad bedömdes efter 

analysresultat inom kontrollprogrammet och riktvärden i prövotidsvillkoret. Optimeringen av den 

kemiska reningen testades på lab med olika fällningskemikalier för att sedan appliceras vid 

anläggningen. Målet var att minska partikelinnehållet i vattnet och reducera tungmetallerna kadmium, 

krom, kvicksilver, bly, koppar och zink i sorteringsvattnet. Resultaten från lab stod som grund för 

testningen i full skala där kemikalierna tillämpades i ett verkligt scenario och optimerades utifrån 

utfallet. 

Sorteringsvattnet innehöll höga halter av tungmetaller och organiskt material innan rening och god 

reducering kunde observeras efter behandling. Två kemikalier som visat bäst resultat vid labtester, 

PAX-XL60 och PIX-111, testades vid reningsanläggningen. Efter utförda försök i lab visade PAX-

XL60, en flytande aluminiumklorid, främst resultat i att avskilja partiklar och föroreningar. Vid 

applicering vid reningsanläggningen visade sig PIX-111, som är en flytande järnklorid, de mest 

eftertraktat resultat med tanke på effektivitet, pris och hantering. Det visade sig att en dosering av 

cirka 20 mg aktivt ämne per liter sorteringsvatten var fullt tillräcklig för att uppnå god rening. För att 

minska kemikaliekonsumption och kostnader bör doseringsförfarandet ses över för att hitta en mer 

exakt dosering vilket också kan vara bra ur en miljösynpunkt. 
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Abstract 
Leachate is formed when rainwater percolates through a landfill and has a varying degree of pollution. 

Sorting water is water from sorting areas where the waste is sorted by character. For landfill operation, 

leachate and sorting water are the biggest influencing factors on the surrounding environment. 

Sofielunds recycling plant is owned by SRV and is located at Gladö kvarn in Huddinge. The facility is 

one of the largest in the country with an annual reception of over 200 000 tonnes of industrial and 

domestic waste. The purification of leachate and sorting water from the landfill is done in the local 

treatment plant operated by the Stockholm water before sending it on to Henriksdals reningsverk in 

Stockholm. The treatment consists of screening, biological treatment, sedimentation, and filtration 

through sand filters. For Henriksdal to be able to REVAQ certify their sludge, concentrations of 

certain parameters ought to be met. 

In the thesis the purification procedure have been reviewed and optimized based on the water's 

character. The requirement for purification of leachate and sorting water is slightly different and to 

reduce the load on the biological treatment stage, the sorting water is instead undergoing chemical 

treatment. The task was to investigate how the chemical precipitate at the facility shall be conducted 

with the mechanical equipment available and provide recommendation for improvement. Water 

contamination level was assessed by laborative results within the control programme and of the 

probation conditions of pollutants. The optimization of the chemical treatment was tested in the lab 

with various precipitation chemicals and then applied at the facility. The goal was to reduce the 

particle content of the water and reduce the heavy metals cadmium, chromium, mercury, lead, copper 

and zinc in the sorting water. The results of the lab stood as the basis for the testing of full-scale where 

the chemicals were applied in a real scenario and optimized on the basis of the outcome. 

The sorting water contained high levels of heavy metals and organic material before purification and 

good reduction was observed after treatment. Two chemicals that have shown the best results in lab 

tests, PAX-XL60 and PIX-111, were tested at the treatment plant. The experiments performed in the 

lab showed that PAX-XL60, a liquid polymerized aluminum chloride, gave the best results in the 

separation of particles and pollutants. When applied at the treatment plant, PIX-111, which is a liquid 

ferric chloride, was found to provide the most desirable results with efficiency, price and handling in 

mind. It was found that a dose of about 20 mg of active substance per liter sorting water was adequate 

to achieve good reduction. To reduce the chemical consumption and costs, the dosing procedure ought 

to be reviewed to find a more precise dosing, which may also be beneficial from an environmental 

standpoint.  
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Förord 
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Nomenklatur 
 

Definitioner: 

AOX Adsorberbara halogenerade ämnen eller ämnesgrupper 

BOD Biokemisk syreförbrukning 

COD Kemisk syreförbrukning 

ICP-MS Inductively coupled plasma-mass spectrometry, analysmetod för tungmetaller 

NOX Kväveoxidföreningar 

pH Aktiviteten av oxoniumjoner, surhetsgrad 

TOC Totalt organisk kol 

TSS Total suspended solids, suspenderade ämnen 

TS Torrsubstanshalt 

 

Kemiska beteckningar: 

Al Aluminium 

As Arsenik 

Cd Kadmium 

Cr Krom 

Cu Koppar 

Fe Järn 

Hg Kvicksilver 

Ni Nickel 

Pb Bly 

Zn Zink 
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1 Introduktion 
I introduktionen fås en övergripande överblick över problem och syfte med arbetet. 

1.1 Deponi 

Avfall som varken kan energiutvinnas eller återvinnas på annat sätt måste förvaras säkert under en 

betydande tid framöver. Förvaring sker i deponier som är konstruerade för att garantera låg påverkan 

på omgivande ekosystem. I Sverige har den här typen av avfallshantering sjunkit de senaste åren, det 

tros bero på effektivare sortering av material för återvinning och skiftningar i konjunkturen. (SRV 

återvinning, 2014) 

Söder om Stockholm hittar vi SRV återvinning som är ett aktiebolag ägt av fem kommuner på 

Södertörn: Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn. Verksamheten omfattar insamling, 

förädling av återvinningsmaterial, bränsle och avfall samt deponering. Deponin är belägen vid Gladö 

Kvarn i Huddinge vilken är av intresse i denna studie.  

Avfallsverksamheten vid Gladö kvarn omfattas av tre deponier. De tre deponierna vid Sofielunds 

avfallsanläggning benämns Deponi 1, Deponi 2 och Deponi 3. Innehåll i deponierna varierar något på 

grund av förändrade regler för deponering.  

Deponi 1: Öppnade upp för deponering från 1939 fram tills den sluttäcktes 1977. 

Deponi 2: Deponering startades upp 1978 och avslutades 2006 och är idag helt sluttäckt. Inom 

deponin finns celler för stabilisering och deponering av aska samt områden för mottagning av asbest. 

Deponi 3: En deponi som togs i drift 2005 och är av modern design. En del av denna deponi består av 

deponerad asbest. 

Utöver deponierna finns även sorteringsytor dit övrigt avfall körs som inte går till Deponi 3. Vid 

sorteringsytorna kontrolleras och sorteras avfall för vidare behandling och återvinning.  

Lakvatten 

Lakvatten är förorenat vatten, till största del regnvatten, som perkolerat genom en deponi. Det är av 

stor vikt att reningen av detta vatten sker effektivt, då lakvatten ofta innehåller miljöfarliga ämnen som 

i sin tur kan utgöra stor påverkan på omgivande miljö. Det som skiljer lakvatten från andra typer av 

förorenade vatten är först och främst innehåll av tungmetaller. Dessa typer av föroreningar är 

långlivade och ofta svårare att separera i jämförelse med organiska föroreningar som man hittar i till 

exempel avloppsvatten. Tungmetaller i allmänhet har stor tendens att påverka biologiskt liv vilket ofta 

leder till förgiftning redan vid låga koncentrationer (Tidlund, 2014). Lakvattnet måste enligt krav 

genomgå biologisk behandling med efterföljande partikelseparation med sandfilter (Chocan Strömner, 

2012). 

Problem som uppstår vid lakvattenrening är att innehållet av deponin kan vara oviss och att 

koncentrationer av de miljöfarliga ämnena ändras med tiden, beroende på till exempel nederbörd, pH 

och temperatur. 

 

 

 

http://srv-atervinning.episerverhosting.com/Foretag/Tillsammans-for-miljon/Deponi-Soptippen/
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Sorteringsvatten 

Vatten från sorteringsytorna har oftast en lägre föroreningsgrad och kravet på behandlingen är inte lika 

stor (Chocan Strömner, 2012). Sorteringsvattnet kan därför behandlas separat för att minska flödet 

lakvatten. Kravet som ställs för att uppnå en viss slamkvalitet efter reningen, är att sorteringsvattnet 

skall genomgå biologisk behandling eller kemisk fällning, samt efterföljande partikelseparation i 

sandfilter. 

 

Figur 1.1 - Dammar för förvaring av lak- och sorteringsvatten (Oscar Sernstad, 2014) 

Vatten från deponierna och sorteringsytorna förvaras i stora dammar som visas i figur 1.1 innan 

vattnet påbörjar reningsprocessen. Lakvattnet och sorteringsvattnet pumpas parallellt in i 

reningsanläggningen och flödena varieras beroende på nederbörd. I tabell 1.1 presenteras ett 

medelvärde för det totala flödet vatten in till reningsanläggningen för 2013 och det mål som är satt till 

2015. 

Tabell 1.1 – Medelvärden för flöden till behandling för 2013 och mål för 2015 (Chocan Strömner, 2012). 

Medelvärde för flöden 

till behandling 

2013 Mål för 2015 Enhet 

Lakvatten 30,7 17,6 m3/h 

Sorteringsvatten 12 6,9 m3/h 

Totalt 42,7 24,5 m3/h 

 

1.2 Sofielunds reningsverk 

Sofielunds lakvattenreningsverk är beläget söder om Stockholm vid SRV återvinningsanläggning som 

ligger vid Gladö kvarn i Huddinge. Verket drivs av Stockholm Vatten på uppdrag av SRV återvinning 

AB. Lakvattnet från deponin genomgår rening i Sofielunds reningsverk innan det skickas vidare till 

Henriksdal reningsverk i Stockholm, där ytterligare rening sker. Då Henriksdals reningsverk 

huvudsakligen arbetar med hushållsspillvatten, bör det renade lakvattnet ha en liknande 

föroreningsgrad. För att Henriksdal reningsverk ska ha ett REVAQ certifierat system (Svenskt Vatten 

AB, 2014), vilket innebär att reningsverket bedriver ett aktivt uppströmsarbete, är målsättningen att 

kvaliteten hos det renade lakvattnen från Sofielundsverket skall nå de riktlinjer certifieringen innebär, 

se tabell 1.2.  
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Tabell 1.2 - Mål för sammansättningen av behandlat vatten från Sofielundsanläggningen vid 250 000 m3 renat 

vatten/år som flödet är idag, respektive 150 000 m3 renat vatten/år som är målet för 2015 (Chocan Strömner, 2012). 

Parameter Halt Mängd per år 

med 250 000 m3 

renat vatten/år 

Mängd per år med 

150 000 m3 renat vatten/år 

Cd 0,1 µg/l 25 g 15 g 

Cr 20 µg/l 5 kg 3 kg 

Cu 50 µg/l 13 kg 7 kg 

Hg 0,1 µg/l 25 g 15 g 

Pb 10 µg/l 2,5 kg 1,5 kg 

Zn 150 µg/l 38 kg 22 kg 

BOD7 20 mg/l   

Suspenderade ämnen 20 mg/l   

 

1.3 Syfte och omfattning 

Lakvattnet måste enligt villkor genomgå biologisk behandling och kan för ytterligare rening genomgå 

kemisk fällning, detta är dock inget krav. Sorteringsvattnet skall enligt samma villkor genomgå 

biologisk behandling eller kemisk fällning. För att minska belastningen på den biologiska 

behandlingsdelen finns alternativ att låta sorteringsvattnet endast genomgå kemisk fällning. 

Förhoppningarna är att den minskade belastningen på den biologiska behandlingsdelen renar 

lakvattnet så pass effektivt att man kan låta bli att kemiskt fälla detta flöde. Syftet med arbetet är att 

undersöka om detta är möjligt och vilken typ av fällningskemikalie och i vilka mängder som behövs 

för rening av sorteringsvattnet. Om fallet är att även lakvattnet måste fällas kemiskt för att uppnå 

renhetskraven måste även de större flödena tas med i beräkningen vid dimensioneringen och val av 

fällningskemikalie. Uppgiften blir att utreda hur den kemiska fällningen bäst skall bedrivas med den 

maskinella utrustning som finns tillgänglig samt ge rekommendation till förbättringar. 

1.3.1 Begränsningar 

Arbetet omfattar en litteratur studie och praktiskt arbete i form av laboration. Försök utförs med olika 

fällningkemikalier för att utreda vilken som i detta fall är mest effektiv ur renings- och 

ekonomisynpunkt med utgångspunkt från lakvattnets karaktär. Resultaten står som grund för 

dimensionering i Sofielund lakvattenreningsverk som för närvarande är i drift utan kemisk fällning 

som separationssteg.  

Arbetet utgår från Sofielunds avfallsanläggning och den typen av lakvatten som återfinns inom deras 

deponiverksamhet. Utrustning för fällningskemikalier finns redan vid reningsanläggningen och 

investeringskostnad för detta ingår alltså inte ingå i studien, dock finns intresse av driftkostnader för 

kemikalier vilket inkluderas. 
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2 Bakgrund 
Kapitlet ger en inblick över renings- och separationstekniker som används idag i Sofielunds 

reningsverk. Studien fokuserar på kemisk fällning då syftet är att finna vilken typ av kemikalie som 

ska appliceras i Sofielunds reningsverk.   

2.1 Mekanisk rening 

Första steget i reningsprocessen är mekanisk rening där större föremål och skräp fångas upp med hjälp 

av trumsilar som silar vattnet för att förhindra driftstörningar så som igensättning av pumpar och 

rörledningar.  

2.2 Biologisk rening 

I den biologiska reningen reduceras framför allt organiskt material med hjälp av mikroorganismer. I 

samband med den biologiska reningen finns sedimenteringsbassänger där produkterna från 

organismerna kan sedimentera och avlägsnas. Biologisk rening kan vara ett ensamt reningssteg 

alternativt användas simultant med kemisk rening för förbättrad effekt. I Sofielundanläggningen 

genomgår lakvattnet biologisk rening i luftningsbassäng med efterföljande sedimentering och 

filtrering.  

2.3 Moderna reningsmetoder, membranteknik 

Membranfiltrering är en växande behandlingsmetod att reducera föroreningar hos olika typer av vatten 

(Bark, 2001). Tekniken har funnits länge i andra delar av världen men är relativt ny i Sverige. Främst 

har tekniken använts vid framställning av dricksvatten och avsaltning, men studeras även för 

behandling av förorenat vatten. Det är än så länge ovanligt att använda membran som primär 

reningsprocess för rening av behandling av avloppsvatten (Bark, 2001). Ett membran är per definition 

en yta som är permeabel för vissa ämnen men impermeabel för andra. Beroende på vilka 

reningsresultat man vill uppnå kan olika typer av membranprocesser vara aktuella. I de flesta fall 

behöver vattnet filtreras i flera steg, med skiftande membranporstorlek. Flera faktorer inverkar på 

resultatet man vill uppnå vid membranfiltrering och det specifika vattnets sammansättning är av 

avgörande betydelse. Då varje vatten är unikt är det svårt att dra generella slutsatser kring 

membranfiltrering om avskiljningsförmåga och kapacitet (Bark, 2001).  

Porstorlek 

En viktig faktor vid membranfiltrering är storleken på partiklarna som ska separeras från det 

förorenade vattnet. Membranets porstorlek är avgörande för vilka ämnen som kommer att 

transporteras genom membranet. Till membranfiltreringsprocesserna räknas mikrofiltrering, 

ultrafiltrering, nanofiltrering och omvänd osmos, se figur 2.1. Vid mikrofiltrering avskiljs större 

partiklar, som makromolekyler, bakterier och virus. Den mindre porstorleken kallas ultrafiltrering och 

här kan även lösta ämnen avskiljas.  
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Nanofiltreringsmembran frånskiljer primärt divalenta joner och större molekyler. Den minsta typen av 

porstorlek som används idag kallas omvänd osmos, där det är möjligt att separera föroreningar där 

molekylerna är av samma storlekordning. Med ett sådant filter kan exempelvis vatten och salt 

separeras. 

 

Figur 2.1 - Partikelstorlekens betydelse för val av porstorlek för membranet (ProMinent, 2014) 

Fouling 

Fouling är en term som används för att beskriva ackumulationen av förorenat material på 

membranytan. Det är en viktig faktor vid designen och användandet av ett system som innefattar 

membran, då fouling påverkar omfattningen av rening, för- och efterbehandling, driftkostnader med 

mera.  I de flesta fall är det önskvärt att minska inverkan av fouling så mycket som möjligt och kan 

förhindra eller minskas på tre olika sätt (Metcalf och Eddy, 2003): 

 Förbehandling av ingående vätska 

 Backspolning av membranet 

 Kemisk rening av membranet 

Förbehandling kan användas för att minska belastningen på membranet och därigenom minska 

slitaget, det kan göras genom att reducera mängden olösta ämnen genom sedimentation eller kemisk 

fällning. Den vanligaste metoden för att behandla fouling är backspolning av membranet med till 

exempel luft eller vatten eller en kombination av dessa.  Kemisk rening av membranet kan användas 

för att få bort konstituenter som inte påverkas av förbehandlingen eller backspolningen och kan 

jämföras med en tvätt med vatten och tillsatt tvättmedel.  En fysisk skada på membranytan kan 

generellt sett inte lagas och membranet måste då bytas ut helt, vilket bidrar till stora kostnader.  

2.4 Kemisk rening 

Anläggningen i Sofielund är redan utrustad med den utrustning som behövs för kemisk fällning och 

det finns inga planer på att investera i ny maskinell apparatur. Därför anses kemisk rening vara det 

alternativ som är mest intressant för fortsatt rening vid anläggningen. 

Kemisk rening har länge använts som vatten- och avloppsreningsteknik. Syftet är främst att reducera 

partiklar, metaller, fosfor och färg. På ett reningsverk är huvudmålet vid tillsats av fällningskemikalier 

att avskilja partiklar och fosfor (Hansen, 1997). Inom lakvattenrening finns andra problemområden så 

som höga koncentrationer tungmetaller och oorganiska föreningar där kemisk rening kan vara det enda 

alternativet för tillräckligt god separation. Vid kemisk separation av tungmetaller sker fällningen 

främst med hjälp av hydroxidfällning. För att öka reduktionen av föroreningar och partiklar 

kombineras därför fällningskemikalier ofta med kalk eller lut (Freeman, 1998). Detta bidrar till ett 
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högre pH vilket i sin tur ökar koncentrationen av hydroxidjoner som är avgörande vid 

hydroxidfällning. (se hydroxidfällning) 

Processen vid kemisk rening bygger på att omvandla löst substans till fast substans för att på ett lätt 

sätt separera föroreningarna från vattnet. Vid kemisk fällning sker detta i huvudsak genom 

hydroxidfällning eller koagulering som sedan flockas. Dessa olösliga substanser kan därefter separeras 

från vattnet med hjälp av mekaniska reningsmetoder som till exempel sedimentering eller filtrering. 

Den kemiska reningen sker i fyra steg (Henze m.fl., 1997): 

 Fällning 

 Koagulering 

 Flockning 

 Separation 

Fällningen och koagulationen anses äga rum simultant eftersom de båda sker snabbt. I samband med 

fällningen blir den lösta fosforn, i första hand ortofosfater, konverterad till fast material med låg 

löslighet genom tillsatsen av metall salter. Typiska fällningskemikalier är järn, aluminium eller 

calcium baserade salter. 

2.4.1 Fällning av fosfor 

Vid avloppsrening är avskiljning av fosfor, både löst i vattnet och partikulärt bundet ett av 

huvudmålen. Den fosfor som är löst i vattnet fälls ut med tillsatt salt medan den partikulärt bundna 

fosforn fälls ut tillsammans med partiklarna genom koagulering. Vid Sofielunds reningsanläggning 

finns inget behov av fosforfällning då vattnet förs vidare till Henriksdal. Dock kommer fällning av 

fosfor fortfarande ske vid anläggningen och kan vara av intresse i fråga om dosering och innehåll av 

slam.  

Järn- och Aluminiumsalt (oxidationstal 3, Fe3+ och Al3+) är vanligast när det kommer till kemikalier 

vid kemisk rening. Vid fällningen är deras egenskaper nästintill identiska och fällningen baseras på 

löslighet och molkvoten mellan de tillsatta metalljonerna, Me3+, och ortofosfat, PO4
3- i vattnet. 

Reaktionerna som sker mellan jonerna och fosfat brukar benämnas med ekvationerna 2.1 och 2.2. 

Vätekarbonatjonen i ekvation 2.2 kommer från löst koldioxid i vattnet. 

     

Primär reaktion: 𝑀𝑒3+ + 𝐻2𝑃𝑂4
−  → 𝑀𝑒𝑃𝑂4 + 2𝐻+ (Ekvation 2.1) 

Sidoreaktion:  𝑀𝑒3+ + 3𝐻𝐶𝑂3
−  → 𝑀𝑒(𝑂𝐻)3 + 3𝐶𝑂2 (Ekvation 2.2) 

 

I båda fallen kan ses att fällningen sker tillsammans med en alkalitets reduktion och med reduktion av 

pH i vattnet. Sidoreaktionen ger också ett tillskott av hydroxider som hjälper till vid flockningen 

genom svepkoagulering. Vid svepkoagulering fångas små partiklar upp av de porösa 

hydroxidflockarna som annars inte hade sedimenterat. 
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Eftersom avskiljningen av fosfor är ett av huvudsyftena i avloppsrening brukar innehållet av fosfor stå 

till bas vid beräkningar för hur mycket fällningskemikalie som ska doseras. I avloppsvatten krävs en 

molkvot av cirka 1.5 mol metall/mol totalt fosfor, vid de pH som konventionell avloppsrening sker. 

Teoretiskt sett kan en trevärd metalljon binda en ortofosfat. Fosfatjonen har laddningen -3, vilket 

betyder att i kombination med den trevärdiga metalljonen får den totala laddningen 0 (-3 + 3 = 0). På 

samma sätt behöver en tvåvärd metalljon därför 1.5 mol för att binda samma fosfat. För de 

polymeriserade aluminiumprodukterna minskar förmågan att binda löst fosfor med ökande 

polymeriseringsgrad och laddning. Detta kan härledas till att den totala laddningen per atom blir högre 

(Hansen, 1997). 

2.4.2 Hydroxidfällning 

Vid lakvattenrening handlar främst den kemiska fällningen om att konvertera lösliga substanser till 

olöslig form och på så vis reducera tungmetaller, till exempel kadmium, krom, kvicksilver, zink, 

koppar, bly, nickel och arsenik. Lakvattnets innehåll är beroende av deponins innehåll och innehåller 

normalt både stabila och lösta tungmetaller. Genom hydroxidfällning kan tungmetallerna konverteras 

till olösliga komplex. Metallen bildar tillsammans med hydroxidjonerna olösliga metallhydroxider 

genom jonbindning som sedan kan avskiljas genom den mekaniska separeringen. Eftersom 

avskiljningen av fosfor bidrar med en sänkning av pH har lut eller kalk länge använts för att 

kompensera för denna sänkning och för att höja pH för att öka koncentrationen hydroxidjoner. 

 

Hydroxidfällning: 𝑀𝑒𝑥+ + 𝑥𝑂𝐻−  → 𝑀𝑒(𝑂𝐻)𝑥 (Ekvation 2.3) 

  

Den metall som genom hydroxidfällning kan fällas ut är bland annat beroende av pH, fällningsmedel, 

metallkoncentrationen, löslighet samt material som kan förhindra fällningssteget. Tungmetaller 

förekommer oftast i löst form vid närvaro i lakvatten och de lägsta metallkoncentrationen nås vid ett 

visst pH där metallens löslighet är som lägst. Koncentrationer på mindre än 0,1 mg/l kan uppnås vid 

optimala förhållanden (Freeman, 1998). Lösligheten för olika metallhydroxidkomplex varierar kraftigt 

med pH och för de flesta metallerna är lösligheten omvänt proportionerlig mot pH, det vill säga att en 

låg löslighet kräver ett högt pH vilket illustreras i figur 2.1. 
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Figur 2.2 - Löslighet för metallhydroxider, Mtot som funktion av pH (Nilsson, 1971) 

Sorteringsvattnet innehåller en mängd olika tungmetaller med respektive löslighet och en kompromiss 

behöver göras för att en god jämförelse skall kunna erhållas. Krom och Zink har båda sina teoretiska 

löslighetsminimum runt pH 8-9 och tungmetaller som Kadmium, Nickel, Koppar och Bly gynnas av 

ett högre pH. Vattnet från anläggningen hade ett medelvärde av pH 8 under försöken och då tillräckligt 

låg löslighet av metallhydroxiderna nås vid detta värde, utfördes försöken utan tillsats av någon form 

av pH reglerande medel. Utrustningen vid anläggningen är också begränsad och maskinell apparatur 

för dosering av pH reglerande medel finns inte tillgänglig.  

Hydroxidfällningen kan i hämmas vid närvaro av ämnen som till exempel hummus som kan 

komplexbinda med tungmetallerna i vattnet. I flera fall löses detta med en kraftig sänkning av pH i 

vattnet till pH 2-3 för att bryta komplexbindningarna varpå pH höjs igen med lut eller kalk för en 

minskad löslighet av metallhydroxider (Freeman, 1998).  

2.4.3 Koagulering 

Koaguleringsprocessen är väldigt komplex och kunskapen i ämnet är ofullständig i jämförelse med 

vad man vet om flockningsprocessen. Den egenskap som bidrar mest till god separation är storleken 

på partiklarna som avgör dess karaktär, där partikeldiametern kallas dp. (Henze m.fl., 1997): 

Löst material:  ”dp”< 10-3 µm 

Kolloider:  10-3 µm < dp < 1 µm 

Primära partiklar: 1 µm < dp < 100 µm 

Sedimenterbara flockar:  dp > 100 µm 

Kolloida partiklar hålls lösta då de påverkas mer av Browniansk rörelse än av gravitationen (Henze 

m.fl., 1997). Med det menas att partiklarna är så små att krafter från kollisioner mellan 

vattenmolekyler och kolloiderna dominerar över gravitationen på kolloiderna. Vidare påverkas 

partiklarna av elektriska repulsiva krafter från sina egna ytladdningar där den negativa laddningen 
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dominerar. Dessa krafter kombinerat hindrar koagulationen av de kolloida partiklarna och den följande 

separeringen. 

Sammanfogningen av partiklarna som förekommer i processen är alltså resultat av en destabilisering 

av kolloiderna, detta sker vanligen genom en tillsats av kemikalier. Kemikalien, även kallad 

koagulanten, är ett positivt laddat salt eller en organisk polymer som destabiliserar kolloiderna som då 

kan närma sig varandra och bilda större partiklar med hjälp av Van der Waals-krafter (Hansen, 1997). 

Den kemiska sammansättningen av kolloiden har stor betydelse för bildandet av större partiklar utöver 

typen av koagulant. Katjoner, oftast i form av järn- eller aluminiumjoner sätts till vattnet i form av ett 

metallsalt, det bidrar till att reducera föroreningspartiklars repulsiva krafter i vattnet. Katjonerna 

ansamlas kring partiklarnas yta, som har en dominerande negativ laddning. Partiklarna får då en 

neutraliserad laddning vilket bidrar till en initiering av flockbildning.  

Flockning 

Efter laddningsneutralisation kan de kolloida partiklarna komma nära varandra och med hjälp av 

bryggor mellan partiklarna bilda större flockar genom Van der Waals-krafter (Hansen, 1997). 

Sedimentationshastigheten är proportionell mot flockstorleken och bör därmed vara så stor som 

möjligt för en snabb separering.  

Svepkoagulering 

Metallsaltet som tillsätts kan liknas vid syror vilka reagerar med vatten. Metalljonen bildar hydroxider 

som bildar voluminösa flockar som fångar partiklar och även en del löst substans som annars skulle 

stanna kvar i vattenfasen då sedimentationshastigheten är låg. Denna mekanism kallas för 

svepkoagulering och hjälper flockningsprocessen, dock är hydroxidflockarna mycket känsliga för 

mekanisk åverkan och måste hanteras med försiktighet (Hansen, 1997). 

2.4.4 Flockning 

I flockningsprocessen sammanfogas de primära partiklarna till större flockar genom Van der Waals-

krafter (Hansen, 1997). Storleken hos flockarna står i proportion till sedimentationshastigheten 𝑣. 

Vilken bör vara hög till de mekaniska separeringssteget där sedimentation eller flotation är de 

vanligaste förekommande metoderna. Principen för flockningsprocessen visas i figur 2.3. 

 

Figur 2.3 - Schematisk bild över en flockningsprocess (TutorVista, 2014) 

Det inkommande vattnet utsätts för försiktig omrörning, detta orsakar de primära partiklarna att 

kollidera och bildar de större flockarna. Omblandningen får dock inte vara för stark så att flockarna 

bryts sönder. Flockningsprocessen är inte alltid separat utan kan kombineras med fällningssteget. 

Detta brukar ske med hjälp av en luftningsbassäng där luftningen fungerar som omrörning. 
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Mekanismerna vid flockningsprocessen består av två motsatta reaktioner. Kinetiken för dessa två 

mekanismer baseras på figuren 2.4. 

 

 

Figur 2.4 - Formation av flockar från primära partiklar. (Henze m.fl., 1997) 

a - Formering av flockar där primära partiklar sammanfogas.  

b - Uppbrytning av flockarna vilket bidrar till att primära partiklar bildas. 

 

       𝑟𝑉,𝑓 = −𝑟𝑉,𝑝 = 𝐾𝑇 ∗ 𝑛𝑃 ∗ Φ ∗ 𝐺      vid jämvikt (Henze m.fl., 1997) 

 

    (Ekvation 2.4) 

     𝑟𝑉,𝑓     Flockbildningshastighet, nflockar/s 

     𝑟𝑉,𝑝     Hastighet för formation av primära partiklar, npartiklar/s 

     𝐾𝑇       Konstant, Vvatten
2/Vflockar 

     𝑛𝑃        Antalet primära partiklar per enhetsvolym vatten, n/Vvatten 

     Φ        Volymen flockar per enhetsvolym vatten, Vflockar/Vvatten  

     𝐺         Medelvärdet av hastighetsgradienten, 1/s 

Enligt formeln är flockbildningen proportionell mot koncentrationen av partiklar i vattnet, 𝑛𝑃, 

volymen flockar per volymsenhet vatten, Φ och hastighetensgradienten, 𝐺, vilket kan tolkas som 

turbulensen av vattnet.   

2.4.5 Separering 

Sedimentation 

För att avskilja föroreningarna och de bildade flockarna i vattnet används flera metoder så som 

flotation, sedimentering och filtrering. Där den vanligaste separationstekningen inom vattenrening är 

sedimentation. Vid sedimentering sjunker det lösa material som är tyngre än vatten, som man inom 

vattenrening kallar slam, till botten med hjälp av gravitation. Primärt använts processen för att 

separera sedimenterbart organiskt och oorganiskt material från vattnet. En snabb sedimentation är 

viktigt för en god separation vilken styrs av sedimenationshastigheten som representeras teoretiskt av 

Stokes lag. Sedimentationshastigheten är beroende av densitetsskillnad mellan slam och vattnet, 

storleken på partiklarna samt vattnets viskositet. Stokes lag visas i ekv 2.5.     
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 𝑣 =
2 ∗ 𝑅2 ∗ 𝑔(𝜌𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙 − 𝜌𝑣ä𝑡𝑠𝑘𝑎)

9𝜇
 

 (Ekvation 2.5) 

 

     𝑣 = sedimentationshastighet, m/s 

     R = partikelradie, m 

      g = gravitationskonstant, m/s2 

      𝜌𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙 = partikelns densitet, kg/m3 

       𝜌𝑣ä𝑡𝑠𝑘𝑎 = vätskans densitet (vatten), kg/m3 

       𝜇 = vätskans viskositet (vatten), kg/ (m·s) 

Enligt Stokes lag är sedimentationshastigheten kvadratiskt proportionell mot partikelradien vilket 

betyder att en fördubbling av partikeldiametern ger en fyrdubblad sedimentationshastighet.  

Sedimentationshastigheten är den viktigaste parametern vid dimensionering av 

sedimenteringsbassänger. För att hålla en låg investeringskostnad för bassänger och låga 

underhållskostnader styrs ofta processen mot hög sedimenteringshastighet. Vid jämförelse används 

termen ytbelastning som bestäms genom kvoten mellan flöde och bassängens ytarea. 

      𝑌𝑡𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = ġ/𝐴         (Ekvation 2.6) 

      

      ġ = vattenflöde, m3/h 

      A = horisontell area för bassängen, m2 

Ytbelastningen ger ett mått för vattnets uppehållstid genom en sedimenteringsbassäng. För hög och 

ojämn flödeshastighet kan leda till att partiklarna blir kvar i vattenfasen utan tillräcklig separation. I 

värsta fall kan detta leda till slamflykt där slammet följer med vattenfasen ut från 

sedimenteringsbassängen.  

Filtrering 

Vid Sofielundsanläggningen används sandfilter som sista reningsmetod för att reducera partiklar som 

ännu inte sedimenterat, se figur 2.5. Lakvatten innehåller vanligtvis förhållandevis höga halter 

svårnedbrytbart material vilket i de flesta fall innebär att biologisk rening inte är tillräcklig och i dessa 

fall kan en filtreringsprocess vara ett bra komplement. Filtrering är en separation som skiljer ut ämnen 

efter storlek, men andra parametrar styr också filtreringsprocessen så som densitet, ytladdning, 

hydrofilicitet och komplexbildning. Till skillnad från biologiska processer är uppstarttiderna för 

filtrering och motsvarande fysikaliska processer kortare och reningen lättare att automatisera (Nilsson 

m.fl., 1991). Teknikerna är dessutom ofta mindre känsliga för temperaturvariationer, men har 

nackdelen att efterbehandling av slam och andra restprodukter ofta är nödvändiga. (Nilsson m.fl., 

1991). 
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Figur 2.5 – Filtreringsprocess 

2.4.6 Koagulanter och flockulanter 

Koagulanter och flockulanter har länge använts i syfte att reducera fosfor, suspenderat material och 

metaller och är dokumenterat och väl utprövat (Hansen, 1997).  Koagulanter är ofta oorganiska salter 

eller högladdade organiska polymer. Gemensamt för dem är att de har en positiv laddning då 

ytladdningen för föroreningarna är dominerande negativ. Flockulanter kan tillsättas för att förstärka 

flockbildningen i syfte att bilda större flockar vilket ökar sedimentationshastigheten och förbättrar 

separation. Flockulanter är också de av organisk eller oorganisk typ, dock skiljer sig laddningen där 

både positiva och negativa varianter finns tillgängliga.  

Oorganiskt salt som koagulant eller flockulant 

En fällningskemikalie kan förekomma som ett oorganiskt salt som bildar flockar genom reaktion med 

partiklar i vattnet. De vanligaste varianterna på marknaden är aluminiumsulfat, aluminiumklorid, 

järnklorid samt järnsulfat (Carlsson och Hallin, 2003; Eriksson, 1996). Metoden är inte begränsad till 

vissa grundämnen utan teoretiskt kan vilken positivt laddad jon som helst användas. Begränsningar 

ligger i att det måste vara ekonomiskt rimligt och att jonen bör ha hög positiv laddning för att arbeta 

effektivt. Det är på grund av kostnads- och hälsopremisser järn och aluminium har det bredaste 

användningsområdet bland positivt laddade joner.  

Järnjonen förekommer vanligast med oxidationstal +2 och +3, där järnjonen med +3 är att föredra då 

egenskaper som fällningskemikalie är betydligt bättre (Hansen, 1997). För aluminiumjonen är den 

enklaste formen den trevärda men kan enkelt polymeriseras till stora komplex med betydligt högre 

laddningstal. Den högre laddningen bidrar till bättre förmåga att neutralisera den negativa 

ytladdningen hos föroreningarna. Teorin beskrivs av Schultze-Hardys regel som säger att 

koncentrationen för den positivt laddade jonen för att neutralisera ytladdningen hos en partikel är 

omvänt proportionell mot jonens laddning upphöjt till 6. 

     𝐶 =
𝐾

𝑍6
              (Ekvation 2.7) 

        

       C = koncentration av partiklar som ska neutraliseras, mol/m3 

       Z = laddning för den positivt laddade jonen, A·s 

       K = konstant, mol·(A·s)6/m3 

  

Föroreningar 

Vattenmolekyler 



 
19 

 

Sambandet visar att ökad laddning för den positivt laddade jonen, minskar koncentrationen som krävs 

för att reducera laddningen i vattnet. Schultze-Hardys regel är en teoretisk regel och i praktiken 

föreligger också andra mekanismer som bidrar till att effekten inte blir lika stor som sambandet visar. 

Faktorer som pH, temperatur och jonstyrka spelar stor roll för tendensen att bilda flockar i vattnet som 

kan separeras. 

2.5 Vattnets karaktär 

Sorteringsvattnets innehåll varierar över tid och beror på parametrar som temperatur, regnmängd och 

pH. Henriksdals reningsverk, som tar emot det renade lak- och sorteringsvattnet har krav på vad 

vattnet får innehålla och för att få REVAQ-certifiera sitt slam är det av stor vikt att reduceringen av 

föroreningar sker effektivt. För mer information om vattnets innehåll, se avsnitt 4 Resultat. 

2.5.1 REVAQ 

REVAQ är ett nationellt kvalitetssäkringssystem för reningsverk. Bakom systemet står Svenskt 

Vatten, LRF, Lantmännen, Svensk Dagligvaruhandel samt Naturvårdsverket. Systemet arbetar för att 

skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen genom att minska flödet 

av farliga ämnen till reningsverk. 

Fokus ligger på uppströmsarbete för att säkra kvaliteten på reningsverkens slam. Slam från REVAQ-

certifierade reningsverk genomgår kontroller som säkerställer förekomsten att oönskade 

ämnen/tungmetaller inte överskrider fastställda gränsvärden. Dessa gränsvärden är strängare än både 

svensk lagstiftning och vad EU:s regler kräver. 

Återföring av växtnäring från slam är en förutsättning för att kretsloppet ska slutas. Därför måste 

slammet hålla en god kvalitet så att återföringen kan ske på ett naturligt och smidigt sätt. Samtidigt 

måste kvaliteten ökas för att vara hållbar i ett flerhundraårigt perspektiv. Gränsvärden för återföring av 

tungmetaller till mark och åkermark enligt REVAQ presenteras nedan.  

Tabell 2.1 – Gränsvärden för tungmetaller enligt REVAQ idag, (Miljödepartementet, 1998) 

Metall 𝒎𝒈/𝒌𝒈 𝑻𝑺(𝒔𝒍𝒂𝒎) 𝒈/(𝒉𝒂 ∗ å𝒓) 𝟐𝟎𝟎𝟎  𝒈/(𝒉𝒂 ∗ å𝒓) 𝟐𝟎𝟐𝟓  

Bly 100 25 25 

Kadmium 2 0,75 0,37 

Koppar 600 300  

Krom 100 40  

Kvicksilver 2,5 1,5 0,23 

Nickel 50 25  

Silver   0,56 

Zink 800 600  

       

       𝑚𝑔/𝑘𝑔 𝑇𝑆 = milligram metall per kg torrsubsans (slam) 

      𝑔/(ℎ𝑎 ∗ å𝑟) = gram metall per hektar och år 

 



 
20 

 

2.5.2 Tungmetallsanalys 

Den vanligaste typen av analysmetod för att identifiera tungmetaller är ICP-MS. Tekniken 

introducerades 1983 och ger kvalitativa och kvantitativa resultat. Instrumentet mäter de flesta 

elementen i det periodiska systemet. Detektionsgränsen är mycket låg och koncentrationer ner till ppt 

kan detekteras. 

 

Figur 2.6 - ICP-MS analys (Oscar Sernstad, 2014) 

Provet tillsätts vanligtvis i form av aerosol, antingen genom att suga ett flytande prov eller löst fast 

prov genom en nebulisator eller med hjälp av en laser för att direkt konvertera fasta prover till en 

aerosol, se figur 2.6. Aerosolen tillförts ett argon plasma som dissocierar molekylerna och sedan tar 

bort en elektron från komponenterna som därigenom var för sig bildar laddade joner. De laddade 

partiklarna är riktade in i en masspektrometer. När jonerna når masspektrometern blir de åtskilda av 

deras massa-till-laddningsförhållande. Den vanligaste typen av denna typ av separation sker med 

hjälpt av kvadrupol massfilter. (Ruth, 2005) Vid en given tidpunkt, kan endast en typ av mass-till-

laddningsförhållande passera filtret vilket separerar grundämnena. Jonerna detekteras med hjälp av en 

elektron multiplikator, som vid träff släpper en kaskad av elektroner som förstärks tills de blir en 

mätbar puls. Intensiteten hos de uppmätta pulserna jämförs med en kalibreringskurva för att bestämma 

koncentrationen av elementet. 

2.6 Föroreningar 

Föroreningar i lakvattnet ingår i Sofielunds kontrollprogram och kontrolleras kontinuerligt, se Bilaga 

1: Kontrollerade ämnen. En kortfattad förklaring av föroreningarna följer nedan.  

2.6.1 TOC 

Totalt organiskt kol (TOC) är den mängden kol bundet i en organisk förening och används som en 

icke-specifik indikator på vattenkvaliteten. Analysen genomförs genom att oxidera den totala halten 

organiskt kol till koldioxid som därefter detekteras. Innan analys måste oorganiskt kol avlägsnas vilket 

görs genom avdrivning av inert gas (Öman m.fl., 2000). 

2.6.2 BOD 

Den mängd upplöst syre som behövs av aeroba biologiska organismer i en vattenmassa för att bryta 

ner organiskt material mäts med hjälp av BOD. Analysen genomförs på ett givet vattenprov vid en 

viss temperatur under en specifik tidsperiod. Analysen är inte en exakt kvantitativ analys, även om det 
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allmänt används som en indikation på den organiska vattenkvaliteten (Clair m.fl., 2003). BOD 

används som ett mått på effektiviteten i avloppsreningsverk och mäts i milligram förbrukat syre per 

liter prov. 

2.6.3 N-tot och P-tot 

N-tot och P-tot är ett mått på det totala kväve och fosfor innehållet i vattnet. Kväve och fosfor är 

grundämnen som är nödvändiga i den biologiska produktionen och ger inga akut toxiska effekter. 

Däremot bör värdena kontrolleras då stora mängder i recipienten kan leda till övergödning. Sjöar och 

hav är känsliga för problemet och resulterar i stor alg produktion som i sin tur kan leda till syrebrist då 

stora biomassor bryts ned (Öman m.fl., 2000). 

2.6.4 Tungmetaller 

Definitionen på en tungmetall är att metallen eller legeringen skall ha en densitet som överstiger 5 

g/cm3, det innebär att de flesta metalliska grundämnen är tungmetaller. I miljösammanhang förknippas 

tungmetaller med giftighet, där främst kadmium, kvicksilver och bly har påvisats stora miljöeffekter. 

Dock är uppbyggnaden av många biomolekyler som enzymer och proteiner beroende av tungmetaller 

som byggstenar. Zink och järn är två exempel på essentiella tungmetaller för bland annat människan.  

Tungmetaller förekommer i huvudsak i tre faser, i vattenfas som lösliga komplex eller fria joner, i fast 

fas kopplade till partiklar så som kolloider, jord eller sediment och absorberade på eller i levande 

organismer. Den form som anses mest toxisk och som är intressant i detta arbete är tungmetallerna i 

vattenfas, där andelen i lakvatten kontrolleras av tre viktiga processer, komplexbildning, utfällning och 

adsorption. Processerna styrs av faktorer som metallens fysikaliska och kemiska egenskaper i den 

omgivande miljön (Landner och Lindeström, 1998). 

Adsorption 

Metallerna är bundna till ytan av kolloida- och suspenderade partiklar och står för en stor den av 

omsättningen av tungmetallers uppkomst i vattenmiljö. Absorbenterna kan utgöras av oorganiska 

partiklar och organiska partiklar i vatten så som sediment och jord. Processen är beroende av faktorer 

som salthalt i vattnet och pH där en ökning av pH binder de lösta metalljonerna effektivt till ytan av 

suspenderat material. 

Utfällning 

Lösligheten för metallsalterna fastställer hur mycket utfällning som kommer ske i vattnet. Utfällningen 

sker i huvudsak med hydroxidjoner och bildar metallhydroxider där högt pH bidrar till större 

utfällning. I syrefattiga miljöer reduceras lösligheten för metallhydroxider dramatiskt och utfällningen 

blir avsevärt lägre (Landner och Lindeström, 1998). 

Komplexbildning 

Olika typer av oorganiska och organiska ligander spelar en betydande roll för komplexbildningen av 

metalljoner i vatten. I sötvatten är det i huvudsak liganderna karbonat (CO3-)- och hydroxidjoner (OH-) 

som påverkar komplexbildningen mest. Det betyder att vattnets alkalinitet och pH avgör fördelningen 

och förekomsten av metallkomplexen. Andra ligander som spelar en stor roll i komplexbildningen är 

olika aminosyror, fulvo- och humussyror som alla bildar stabila komplex med tungmetaller (Landner 

och Lindeström, 1998). 

Tungmetallerna As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb och Zn ingår i Sofielunds kontrollprogram och har 

riktvärden i gällande prövotidsvillkor. Målen togs fram så att Henriksdals avloppsreningsverk 

fortfarande skall kunna REVAQ-certifiera sitt slam. Tabell 1.2 redovisar målet för sammansättningen 
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av det behandlade vattnen som passerar reningen för både lakvatten och sorteringsvatten. Nedan följer 

en kort beskrivning av respektive tungmetall. 

2.6.5 Arsenik, As 

Arsenik är en halvmetall som har visat sig ge allvarliga effekter vid både akut och kronisk exponering. 

Metallen är även cancerogen och kan efter års exponering ge tumörer i lunga, hud, urinblåda och 

njurar och lever. Svenska Naturvårdsverket anger följande riktvärden för arsenik i mindre känslig 

markanvändning: 25 mg metall/kg torrsubstans där folk inte kan antas vistas stor del av dygnet. 

(Naturvårdsverket, 2009). Arsenik förekommer i flera former som arsenit, arsenat, arsenikoxid och 

arsenikpentoxid. I lakvatten är den vanligaste formen arsenat som står för cirka 80 % av förekomsten, 

resterande är arsenat och metylerande former.    

2.6.6 Kadmium, Cd 

Kadmium är ett metalliskt grundämne med stora toxiska effekter. Kadmium bedöms som miljöfarligt 

och är bioackumulerbart. Kadmium kan ge upphov till hjärt- och njursjukdomar samt benskörhet hos 

människor men är även giftigt för djur och växter. Hos människan ansamlas metallen framförallt i 

njurarna där också skador först uppträder. I Sverige är kadmium i stort sett förbjudet och dagens 

utsläpp har främst sitt ursprung i gruvor och metallverk. Naturvårdsverkets riktvärden för kadmium är 

15 mg metall/kg torrsubstans i mindre känslig markanvändning (Naturvårdsverket, 2009). 

2.6.7 Krom, Cr 

Krom förekommer endast i kemiska föreningar i jordskorpan och används ofta i legeringar, då 

krommetallen bildar ett tunt oxidskikt vid exponering av luft som skyddar metallen från oxidering. 

Exponerande arbete med krom har visat en ökad risk att drabbas av lungcancer. Krom har en mutagen 

effekt hos människan men är även ett essentiellt näringsämne. En hög syrehalt gynnar uppkomsten av 

oxiderat krom Cr(VI) vilket är mer lättlösligt än Cr(III) vilket betyder att pH och syrehalten i deponin 

kan vara avgörande för kroms förekomst i lakvatten. Riktvärden för den totala kromhalten i mindre 

känslig markanvändning uppgår till 150 mg metall/kg torrsubstans (Naturvårdsverket, 2009). 

2.6.8 Koppar, Cu 

Koppar är bioackumulerbart i växter och toxiskt för akvatiskt liv och varmblodiga djur. Koppar är 

däremot även essentiell för bland annat växters fotosyntes och respiration. Livsmedelsverket anger den 

övre gränsen för hälsorelaterade värden för koppar i vatten till cirka 2-3 mg/dag för vuxna. I svenskt 

dricksvatten är 0,6 mg/l medianvärdet för koppar, dock kan förhöjda halter förekomma vilken kan 

bero på korrosion av kopparledningar. Förekomsten i vattenlösning bestäms bland annat av vattnets 

salthalt och hårdhet samt närvaro av ligander. Främsta förekomsten av koppar är som ledningsmaterial 

i hus, varmvattenberedare och som taktäckningsmaterial. Inom industrin används koppar vid 

kretskortstillverkning och som legeringsämne i metallblandningar. (Öman m.fl., 2000). I mindre 

känsliga markområden anges riktvärdet till 200 mg metall/kg torrsubstans (Naturvårdsverket, 2009). 

2.6.9 Kvicksilver, Hg 

Kvicksilver förekommer naturligt i mycket låga halter och flera oorganiska former av metallen är 

olösliga. Däremot är flera organiska föreningar som metylkvicksilver och dimetylkvicksilver båda 

lösliga och stabila i vattenlösning. Kvicksilver anses mycket toxiskt, redan vid låga koncentrationer på 

grund av sin kraftigt etsande egenskap som blockerar svavelatomer vilket ingår i många proteiner. 

Metallen och dess föreningar har framförallt negativa effekter på nervsystemet och dess utveckling. 

Kemikalieinspektionen har bedömt kvicksilver som miljöfarligt på grund av dess toxicitet för 

varmblodiga och akvatiska djur. Hälso- och miljöfarligheten beror på förekomsten i organisk eller 

oorganisk form. Om kvicksilverhalterna förekommer i organiska form kan det akvatiska livet påverkas 
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negativt i lakvatten. Det oorganiska kvicksilvret kan omvandlas till organiskt i recipienten och därefter 

tas upp av organismer. Sverige har sedan den 1 juni 2009 ett totalt förbud mot kvicksilver med 

hänvisningen till att det anses vara ett miljögift. Tidigare har kvicksilver använts i termometrar och 

batterier och ingick även i tandfyllningsmedlet amalgam. Idag begränsas utsläppen till förbränning av 

fossila bränslen, avfallsförbränning och krematorier vilket bidrar till kvicksilverutsläpp till luften. 

(Öman m.fl., 2000). Riktvärde för kvicksilver anger naturvårdsverket till 2,5 mg metall/kg 

torrsubstans i mindre känsliga markområden (Naturvårdsverket, 2009). 

2.6.10 Nickel, Ni 

Nickel har visat akut toxicitet för akvatiska organismer, däribland alger. Nickel kan orsaka lungcancer 

hos människan och är giftig för fiskar och andra djur. Metallens biotillgänglighet och beteende i 

naturer beror bland annat på redoxpotential, pH, jonstyrka, organiska halt i marken samt vilken typ av 

nickel som finns närvarande (Öman m.fl., 2000). Nickel har också en essentiell roll för högre växters 

enzymfunktion (Brady m.fl., 1999). Användningsområden för nickel idag är ytbehandling och som 

legeringsämne i rostfritt stål. Vidare används metallen i batterier och utsläpp i form av emissioner sker 

vid förbränning av fossila bränslen. Naturvårdsverket anger riktvärdet 120 mg metall/kg torrsubstans 

för nickel i mindre känsliga markområden (Naturvårdsverket, 2009). 

2.6.11 Bly, Pb 

Bly är skadligt och akut förgiftning kan ge järnbrist hos människan och kan även orsaka fosterskador 

redan vi måttlig exponering hos gravid kvinnor. Metallen kan även ge upphov till kramper och 

hjärnskador och är vidare giftig för alla levande organismer utom växter (Öman m.fl., 2000). I 

vattenmiljö förekommer metallen framförallt som komplexbundet eller adsorberat bli till partikulärt 

organiskt material. Salthalt och hårdhet påverkar blyets biotillgänglighet och med det toxiciteten i 

vatten. Idag är blyanvändningen i Sverige relativt begränsad men bly har använts i framförallt bensin, 

färg, batterier och framförallt som legeringsämne i stål. Utsläpp av bly sker vid förbränning av fossila 

bränslen som kol och olja (Brady m.fl., 1999). Gränsvärdet för bly i mindre känsliga markområden 

uppgår till 400 mg metall/kg torrsubstans (Naturvårdsverket, 2009). 

2.6.12 Zink, Zn 

Zink är en essentiell metall och i många fall nödvändig för de flesta organismer men kan i högre 

koncentrationer vara toxiskt, akvatiska organismer är särskilt känsliga. Metallen är bioackumulerbar i 

organismer men bedöms inte vara biomagnifierbar. Zink tros dock orsaka genotoxiska effekter och 

kromkomplex med zink har visat sig ha cancerogena effekter (Öman m.fl., 2000). Det är däremot 

ovanligt med negativa effekter av zink hos människan då metallen är ett essentiellt näringsämne. Zink 

har länge använts som korrosionsskydd, det är inte ovanligt att lyktstolpar, cykelställ, stuprör och 

bilkarosser är behandlade med metallen. Därför finner man zink i både avloppsvatten och dagvatten 

från ytbehandlande industrier (Öman m.fl., 2000). I mindre känsliga markområden anges gränsvärdet 

till 500 mg metall/kg torrsubstans enligt naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2009). 

För att beräkna tungmetallstransporter i vattendrag ger vattenanalyser ett underlag för att bedöma hur 

källorna bidrar till belastningen på vattenområden. Tabellen 2.2 visar klassindelningen av metaller och 

hur bedömningen av tillstånd kan ske. Klass 1 motsvarar miljöförhållanden utan påverkan. 

Halthöjningen i klass 2 sker oftast från lokala källor alternativt spridning från atmosfär som kan 

uppträda naturligt. Höjningen i klass 2 ger inga eller mycket små mätbara biologiska effekter. Klass 3 

och uppåt ger en ökad risk för biologisk påverkan och en uppföljning av värdena bör därför utföras 

(Naturvårdsverket, 2002). 
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Tabell 2.2 - Klassindelning av metaller i sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket, 2002). 

 Klass 1 

Mycket låg 

halt 

Klass 2 

Låg halt 

Klass 3 

Måttligt hög 

halt 

Klass 4 

Hög halt 

Klass 5 

Mycket hög 

halt 

As (μg/l) < 0,4 0,4–5 5–15 15–75 > 75 
Cd (μg/l) < 0,01 0,01–0,1 0,1–0,3 0,3–1,5 > 1,5 
Cr (μg/l) < 0,3 0,3–5 5–15 15–75 > 75 
Cu (μg/l) < 0,5* 0,5–3* 3–9* 9–45 > 45 
Ni (μg/l) < 0,7 0,7–15 15–45 45–225 > 225 
Pb (μg/l) < 0,2 0,2–1 1–3 3–15 > 15 
Zn (μg/l) < 5 5–20 20–60 60–300 > 300 
Risk för 

biologiska 

effekter 

Ingen eller 

mycket liten 

risk 

Liten risk Risk föreligger 

främst i mjuka, 

närings- och 

humusfattiga 

vatten samt i 

sura vatten 

Ökad risk Hög risk redan 

vid kort 

exponering 

*Klassindelningen för koppar avser främst sjöar och mindre vattendrag. Större vattendrag kan kopparhalten upp till 

3 μg/l förekomma även i opåverkade områden. Kopparhalten i klass 3 utgör inte samma risk i större 

vattendrag som i sjöar och mindre vattendrag.  

2.7 Sofielunds lak- och sorteringsvattenrening 

Lakvatten 

Avfall som tas emot vid SRV återvinningsanläggning och sorteras efter karaktär. Avfall som varken 

kan återvinnas eller energiutvinnas deponeras.  Under avfallet som deponeras finns en 

bottenkonstruktion som består av ett dräneringskikt med ledningar, tätskikt och en geologisk barriär. 

Dräneringsskiktet består av makadam med perforerade ledningar som har till uppgift att samla upp 

lakvattnet inne i deponin och leda det vidare till den lokala lakvattenreningen. Under dräneringen finns 

ett tätskikt av polyeten som ska hindra lakvattnet från att läcka ut till den omgivande miljön under 

deponins aktiva driftsfas. Botten av konstruktionen utgörs av den geologiska barriären som ska utgöra 

en extra säkerhet om något av de andra skikten fallerar.  

Sorteringsvatten 

Det vatten som förekommer från en sorteringsyta karakteriseras av det avfall som lagras där för 

tillfället. Detta betyder att det förekommer stora variationer i ämnessammansättningen och 

koncentrationer av olika ämnen i det vatten som lämnar ytan vid avspolning och urlakning kan skifta. 

Vattnet kan allmänt sägas vara ett dagvatten då de relativt snabbt rinner av ytan, dock finns även en 

del likheter med lakvatten eftersom vatten även infiltrerar och urlakar de avfallsvolymer som finns på 

ytan. En viktig skillnad från lakvatten är dock att vattnet inte genomgår någon mognadsprocess innan 

det lämnar sorteringsytan, vilket beror på att eventuella nedbrytningsprocesser inte hinner ske i vattnet 

innan det avrinner. Föroreningar som förekommer i sorteringsvatten från en sorteringsyta kan vara av 

många skilda slag, de mest kritiska föroreningarna kan sägas vara tungmetaller och vissa 

svårnedbrytbara organiska föroreningar.  

Lak- och sorteringsvattnet renas lokalt i Sofielunds reningsverk innan vattnet förs ut till avloppsnätet 

och vidare till Henriksdals reningsverk. Slammet från reningsanläggningen läggs på vassbäddar där 

vassens funktion är att stabilisera och koncentrera slammet för enklare hantering. Innehållet i slammet 

presenteras under avsnitt 4 Resultat. 
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2.7.1 Processbeskrivning 

I reningsanläggningen självfaller lakvatten och sorteringsvatten från deponin till förvaringsdammar, 

där lakvatten fyller damm 1-3 och sorteringsvatten fyller damm 4-6, se figur 2.6. Sorteringsvattnet 

pumpas genom en trumsil för att få bort de grövsta föroreningarna som plast och textilier som kan 

följa med vattnet. Vattnet först nu vidare till flockningskammaren där kemikalier tillsätts för kemisk 

fällning. Vattnet pumpas vidare till ett kontinuerligt kontaktfilter, DynaSand filter. Sorteringsvattnet 

leds till botten av detta filter och passerar filterbädden vertikalt uppåt samtidigt som filterbädden faller 

i motgående riktning (se bilaga 5). Vid filtrets topp leds vattnet vidare till Henriksdals reningsverk för 

ytterligare rening. Slammet från DynaSand filtren behandlas i vassbädar för enklare hantering. Vatten 

som dräneras underifrån vassbäddarna skickas återigen in i reningsanläggningen via pumpstationen. 

Ett mer utförligt flödesschema hittas i bilaga 6: Flödesschema. 

 

Figur 2.7 - Processchema för sorterings- och lakvattnet. (Oscar Sernstad, 2014) 
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2.7.2 Slambehandling  

Slammet som produceras vid verket läggs på vassbäddar som finns på området. Vassbäddar är en typ 

av biologisk slambehandling och är en metod som använts länge utomlands och har funnits i Sverige 

sen början av 1990-talet. Huvudsyftet är att förbättra avvattningen av slammet och att stabilisera 

slutprodukten för lättare hantering.  

Det oavvattnade slammet med en torrsubstans runt 0,5-1 % pumpas jämnt på bäddarna. Vattenfasen 

dräneras genom sandbädden där slampartiklarna filtreras och blir kvar i bädden. Vassens rotsystem 

perforerar slambädden och får på så sätt ner mer syre i slammet. Detta skapar en förutsättning för 

aerob nedbrytning vilket medför att slammet mineraliseras. Bladvassen som planterats i bädden bidrar 

också med stor avdunstning av vattnet vilket betyder att slammets torrsubsanshalt (TS) kan ökas 

avsevärt, speciellt sommartid. I vassbäddar kan man nå en TS-halt på över 40 %. Vassen bidrar till att 

skapa en god miljö för bakterier, svampar och insekter som är viktiga för komposteringsprocessen. För 

att den organiska substansen skall kunna brytas ned är en god syretillförsel en förutsättning för att 

vassbäddarna ska kunna fungera korrekt.  

En lagom fuktighet i bädden samt en god tillgång till nedbrytande mikroorganismer är också en 

förutsättning för att denna komposteringsprocess skall fungera. Den långa uppehållstiden i bädden 

göra att slammet stabiliseras och att man får en avdödning av patogener och andra organismer som 

bakterier och virus som följer med slammet, detta kallas att slammet hygieniseras (VEG TECH 

TEKNIK, 2014). När vassbädden är fylld efter cirka 10-15 år återstår nu en betydligt mindre volym 

komposterat slam som har en TS-halt på uppemot 50-60 %, vilket underlättar hantering avsevärt. Efter 

tömning brukar en liten mängd kompost sparas i bottnen med levande vassrhizom. Denna rhizom gör 

att den nya vassen kan få en snabb återetablering och nytt slam kan nu behandlas. 

I Sverige använder vi enbart bladvassfrö från svenska bestånd spridda över landet. Bladvassens 

(Phragmites australis) härkomst är mycket viktig för att få en god etablering och livslängd av vassen. 

Bladvassen skall klara långa kalla vintrar och en kort ljus sommar. Under vinterhalvåret försämras 

vassbäddens nedbrytning- och avdunstningsegenskaper men bibehåller som perforerade uppbyggnad. 

Det komposterade slammet innehållande tungmetaller och andra onedbrytbara material läggs sedan på 

deponin där det slutförvaras.  

Se figur 2.7 för ytterligare beskrivning av vassbäddens funktion. 
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Figur 2.8 – Slambehandling vid Sofielunds reningsverk genom vassbädd (VEG TECH TEKNIK, 2014).   

1. Oavvattnat slam pumpas jämnt ut på vassbäddarna 

2. Huvuddelen av vattenfasen dräneras ut via bäddens dräneringssystem och leds tillbaka till 

Sofielundsanläggningens pumpstation. 

3. Bladvassen bidrar med stor avdunstning och vassens finrötter och rhizom bidrar till 

kanalbildning i slammet som förbättrar syretillförsel och infiltrationskapacitet. 

4. Mineraliserings- och avvattningsprocessen minskar slamvolymen avsevärt och förenklar 

hantering av slutprodukt.  
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3 Metoder 
Nedan presenteras metoder och material som använts under lab- respektive fullskaleförsök. 

3.1 Befintligt sorteringsvatten 

Mätresultat från tidigare analyser undersöktes för att ta reda på vilka föroreningsparametrar som inte 

uppfyllde riktvärdet som angivits, se tabell 1.1. Detta för att få en uppfattning hur pass effektiv den 

kemiska reningen bör vara för att nå de angivna målen. Eftersom föroreningsgraden varierar för 

vattnet, utfördes ett så kallat nollprov på varje ny sats med sorteringsvatten för att jämförelsen mellan 

kemikalier blir rättvis. På nollprovet utfördes samma analysmetoder som används vid 

fällningsförsöken för att få en uppfattning om vattnets grad av föroreningar innan den kemiska 

behandlingen. Resultaten användes sedan vid jämförelsen av kemikalier och deras förmåga till 

koagulation och flockulation.  

3.2 Kemisk fällning i lab 

Försöken utfördes i labskala på Henriksdals reningsverk i Stockholm. Ett flertal kemiska 

fällningsprodukter utprovades på sorteringsvattnet för att avgöra vilken produkt som är lämpligast ur 

ett reningsperspektiv. Effektiviteten för reningen och ekonomiska aspekter står som bas för 

utvärderingen av produkterna. Fokus under experimentet var att minska turbiditet och partiklar i 

vattnet. Eftersom tungmetaller främst är bundna till partiklar betyder det att låga partikelhalter också 

bidrar till en effektiv reducering av tungmetaller (Lindmark & Lundberg, 1994). Då partikelfällningen 

är lättare att analysera än till exempel hydroxidfällning valdes därför att endast undersöka hur stor 

partikelfällning som de facto skett under experimentet. Mer exakta data för utgående vattens innehåll 

av tungmetaller utfördes endast under fullskaletesterna, se 4 Resultat. 

3.2.1 Material 

Vid utförandet av försöken krävdes material som redovisas nedan i tabell 3.1.  

Tabell 3.1 - Material som använts under labförsöken (Oscar Sernstad, 2014) 

Material Märke Syfte 

1-liters bägare CERBO Koagulering och flockningskärl 

Magnetomrörare Janke & Kunkel Omblandning 

Magneter Janke & Kunkel Omblandning 

pH mätare WTW Mätning av [H+] 

Turbiditetsmätare Hanna instruments Turbiditet, partiklar i vattnet [NTU] 

Filtersug Millipore Suga provet genom filtret 

Glasfiberfilter Munktell Mätning av TSS (suspenderat 

material) [mg TSS/l] 

Pipetter, 0.5-10 ml Braun Dosering av fällningskemikalie 

Ugn Heraeus Torkning av filter, 105 C 

Våg Sartorius Invägning av filter 

Byrett BLAUBRAND Dosering av syra och bas 

Blandningskärl Nalgene Lösning av fast fällningskemikalie, 

spädning av syra och bas 

Exsickator Glaswerk Wertheim Avsvalning av filter 
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3.2.2 Metodik 

I labförsöken provades de kemiska fällningsprodukterna för att uppnå en optimal koagulation och 

fällning av partiklar i sorteringsvattnet. Vattnet hämtades från anläggningen en gång per vecka och 

testerna utfördes tre gånger per fällningskemikalie och batch. Parametrar för en utvärdering beror av 

nedanstående: 

1. Minimera halten suspenderat material, och med det halten tungmetaller. 

2. Minimera produktionen av slam 

3. Rätt dosering av kemikalierna ur ett ekonomiskt perspektiv. 

4. Optimera pH för de olika kemikalierna. 

Optimering för koagulering utfördes i flera steg: 

I steg 1 testades doseringen för de olika kemikalierna för en optimal partikelfällning. Olika doseringar 

sattes till vattnet med efterföljande analys. Fällningen studerades visuellt och genom analys av 

turbiditet, pH och TSS för att hitta den optimala partikelfällningen. Vid doseringstesterna upptäcks 

fort vilken dosering som bör användas, då ytterligare tillsats av kemikalier endast ger en svag inverkan 

på ytterligare rening. Se exempel i figur 3.1.  

 

Figur 3.1 - Turbiditet som funktion av tillsatt mängd aktivt ämne. Valet av doseringsmängd visas i figuren (Oscar 

Sernstad, 2014) 

I steg 2 testades ifall ett annat pH på sorteringsvattnet kan ge inverkan på val av kemikalie och vald 

dosering tillsattes sorteringsvatten med förjusterat pH med hjälp av syra respektive bas. Vid 

anläggningen testades hur pH kunde variera med tiden. Därefter valdes att kemikalierna skulle testas 

vid pH 6,7,8 och 9 för att se hur kemikaliernas karaktär förändras vid en pH ändring. Här valdes de tre 

kemikalierna med mest eftertraktat resultat ut för ytterligare analys. Kemikalierna valdes ut med 
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avseende på effektivitet, ekonomi och hanterbarhet. De flesta kemikalier kunde nå ett bra värde, dock 

vid en sådan dosering att det var ekonomiskt orimligt och valdes därför bort. Hanteringen av 

kemikalien var också en viktig parameter eftersom anläggningen redan är i drift och det finns inga 

planer på att investera i ny utrustning. I steg 2 och 3 mättes turbiditet, pH och TSS som jämfördes 

mellan kemikalierna, se analysmetoder. 

Steg 3 gick ut på att göra ytterligare analys av de tre utvalda kemikalierna i form av bredare pH 

variation och försök där syra och bas tillsattes samtidigt som kemikalierna för att simulera hur detta 

skulle ske vid verket om en justering blir aktuell. 

Vid steg 4 gjordes fullskaleförsök med analys av tungmetaller. Vid det aktuella tillfällena för 

fullskaletest var medelvärdet av pH 7,8. Fällningskemikalierna testades med utvald dosering vid 

reningsverket och prover togs ut för analys av turbiditet, TSS, pH och tungmetaller.  

3.2.3 Fällningskemikalier 

Kemisk fällning används för närvarande på ett tiotal kommunala deponier runtom i landet med gott 

resultat (Naturvårdsverket, 2008). Varje typ av lakvatten är unikt och därför är det viktigt att göra 

försök med flera olika typer av kemikalier.    

Val av kemikalier 

Fällningskemikalierna tillhandahölls av Kronos, Kemira och SNF Floerger. Totalt testades åtta 

stycken kemikalier. Henriksdal har tidigare använt PAX-produkter från Kemira för sitt avloppsvatten 

med goda resultat och valdes därför till detta experiment. För närvarande använder Henriksdal Hepta 

för fosforreduktion och är också intressant att testa för att se hur kemikalien hanterar lakvatten. 

Eftersom lakvattnets pH kan variera har kemikalier med god förmåga till partikelreduktion inom ett 

stort pH-intervall valts ut. Järn- och aluminiumbaserade salter har vid tidigare försök visat de främsta 

resultaten utifrån effektivitet och pris inom kemisk fällning.  

Moderna fällningskemikalier 

Under lång tid har fällningskemikalierna varit rena oorganiska föreningar i saltform, oftast i form av 

järn- eller aluminiumjoner, som är billiga och enkla att framställa. På senare tid har dock organiska 

fällningskemikalier hittat ut på marknaden och har i flera fall lyckats förbättra fällningsförfarandet hos 

flera anläggningar, både rent ekonomisk och resultatmässigt. Produkterna har utvecklats för att helt 

eller delvis ersätta användning av oorganiska fällningskemikalier. Det bidrar och till att minska de 

nödvändiga doserna av grundläggande reagens som används i koagulationsprocessen inklusive 

natriumhydroxid, kalk och så vidare. Organiska fällningskemikalier erbjuder några tydliga fördelar i 

jämförelse med oorganiska dito. Flockarna är större, starkare och bildas snabbare. Saltkoncentrationen 

ökas inte i och med dosering och mindre slam genereras. Doseringen är betydligt lägre, typiskt runt 1 

% torrvikt organiskt material, medan de oorganiska fällningskemikalierna kan kräva doseringar 

uppemot 20 %. Justering av pH är inte nödvändigt vid användandet av organiska kemikalier. 

(Tripathy, 2006) Dock är oorganiska fällningskemikalier billigare och används ofta av ekonomiska 

skäl. Fler fördelar med organiska fällningskemikalier (Tripathy, 2006): 

 Lättare slamavvattning 

 Mindre korrosiv 

 Kan anpassas för ändamålet (funktionella grupper, molekylvikt osv.) 
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Försökskemikalier 

Kemikalierna från Kemira skiljer sig från produkterna från SNF Floerger. Produkterna från Kemira är 

av beprövad teknik som använts länge inom avloppsrening och de aktiva substanserna är uteslutande 

oorganiska (Hansen, 1997). Kemikalierna från SNF Floerger är modernare och rena organiska 

polymerer. Fällningsprodukterna arbetar dock på samma sätt, där föroreningarna först koagulerar vart 

efter flockning sker för att lättare separera slammet från vattnet. Hepta är ett järnsulfatheptahydrat som 

används vid Henriksdals reningsverk för att minska mängden fosfor i ingående vatten. Hepta är en 

biprodukt vid titandioxidproduktion och har därför ett mycket fördelaktigt pris. Nedan följer en tabell 

av de olika kemikalierna med förklaring av sin respektive aktiva substans och densitet för beräkning 

av dosering.   

Tabell 3.2 - Fällningskemikalier och dess aktiva substans och densitet (Oscar Sernstad, 2014) 

Fällningsprodukt Tillverkare Aktiv substans Densitet  

PIX-111 Kemira Järn(III)klorid, Fe3+, 13,8w% 

lösning 

1,42 g/cm3 

PAX-XL60 Kemira Polyaluminiumklorid, Al+, 

7,1w% lösning 

1,32 g/cm3 

PAX-XL100 Kemira Polyaluminiumklorid,Al+, 

9,25w% lösning 

1,396 g/cm3 

PAX-XL360 Kemira Polyaluminiumklorid,Al+, 

6,8w% lösning 

1,31 g/cm3 

Hepta Kronos Järn(II)sulfatheptahydrat, Fe2+ 1,27 g/cm3 

FL4620 SNF Floerger Polydiallyldimethylammonium 

chloride, polyDADMAC, 

polymer+, 1% lösning 

1,10 g/cm3 

FL4820 SNF Floerger Polydiallyldimethylammonium 

chloride, polyDADMAC, 

polymer+, 1% lösning 

1,11 g/cm3 

ALG (10%) Kemira Aluminiumsulfat, 

Al3+,granuler, blandas till 

10w% lösning 

0,97 g/cm3 i fast 

form 

 

 

3.2.4 Analysmetoder 

Analysmetoder som användes under lab, med och utan tillsatts av fällningskemikalier, var ett antal 

välkända metoder för analys av vatten. För en objektiv analys av partikelfällningen i steg 1, 2 och 3 

testades turbiditet, halten TSS (Total suspended solids) och pH. TSS togs även på den grumliga fasen 

för fällningsproverna, där flockarna inte har fått sedimentera, detta för att få en uppfattning om hur 

filtren kommer belastas i efterföljande steg. På grund av kostnader och tidsbrist var det endast i steg 4 

prover togs ut för analys av tungmetaller och COD på ackrediterat lab.   

Turbiditet 

Turbiditeten mättes med en turbiditetsmätare vilken visar ett mått på grumligheten i ett prov som 

generellt är osynliga för blotta ögat, vilket kan liknas vid rök i luften. Turbiditetsmätaren mäter hur 

mycket infallande ljus avviker från sin rätlinjiga bana vid passagen genom ett prov, vilket till största 

delen beror på reflektion i partikelytor, vilket därför utgör ett mått på partikelhalten i vattnet. Enheten 

som turbiditet mäts i är NTU (Nephelometric Turbidity Unit), som uttrycker hur signaler förhåller sig 

till en kalibrerad nephelometer. 
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TSS (Total Suspended Solids) 

Med suspenderat material menas partiklarna i ett prov. Analysen genomförs med hjälp av filterpapper 

med typisk retention på 1,6 µm. Filter med tillhörande vågskepp värmdes först upp i ugn vid ca 105 

°C i minst en timme, detta för att försäkra sig om att inget vatten finns kvar i filtren innan provtagning. 

Efter filtret svalnat i exsickator vägdes den totala vikten in på våg. Uppmätt provvolym, 20-100 ml 

beroende på provtyp, filtrerades sedan med hjälp av en filtersug. Filtret, tillsammans med tillhörande 

vågskepp torkades därefter i ugn i minst 3 timmar vid 105 °C för att vara säker på att allt vatten har 

avdunstat från filtret. Viktskillnaden före och efter provtagning gav halten suspenderat material med 

hjälp av en enkel beräkning i mg/l. 

 

 𝑚𝑔 𝑇𝑆𝑆

𝑙
=

(𝐴 − 𝐵) ∗ 1000

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚, 𝑚𝑙
 

(Ekvation 3.1) 

 

 

Där: 

A = Vikt av filter + torkat material, mg 

B = Vikt av filter, mg 

TSS analysen utfördes två gånger per prov och ett medelvärde av båda mätningarna togs fram. 

pH 

För att få en uppfattning om hur surt eller basiskt förhållandet i vattnet var, mättes pH före och efter 

tillsats av kemikalier. Det har tidigare visat sig vara av stor vikt då lösligheten hos ämnen, i huvudsak 

tungmetaller, ändras markant med vätejonskoncentrationen. Effektiviteten hos fällningskemikalierna 

påverkas också av pH och detta bör tas i hänsyn vid val av kemikalier om vattnet varierar i pH. 

Tungmetaller 

Prover togs ut för ytterligare analys av tungmetaller på ackrediterat lab. Tungmetaller av intresse var 

Cd, Cr, Cu, Pb, Zn och Hg. 

3.2.5 Utförande 

För att simulera verkligheten så långt som möjligt utfördes fällningsförsöken i så kallat bägarförsök. 

En 1-litersbägare agerade flockningsbassäng och sedimenteringsbassäng med varierande 

omrörningshastighet. Vid inblandning av fällningskemikalien användes mycket snabb 

omrörningshastighet, ca 600 varv per minut, i ungefär 30 sekunder efter inblandningen för att försäkra 

en jämn inblandning. Efter detta sänktes omblandningen till ca 80-100 varv per minut i 10 minuter. 

Syftet med denna långsamma omrörning var att partiklarna skulle flocka för att få en snabbare 

sedimentering. Uppehållstiden för vattnet i flockningsbassängen på reningsverket är ca 9 minuter, 

därför valdes 10 minuter som flockningstid på lab för att simulera verkligheten. 

 
𝑇𝑢𝑝𝑝𝑒ℎå𝑙𝑙𝑠𝑡𝑖𝑑 =

𝑉𝑡𝑜𝑡

ġ
 

 

(Ekvation 3.2) 

 

Där:  𝑉𝑡𝑜𝑡 = flockningsbassängens totala volym, m3 

                         ġ = medelvärdet av flödet sorteringsvatten in, m3/s 
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Efter flockningen fick provet sedimentera i 30 minuter. Proverna till analysen gjordes på 

klarvattenfasen, ca 2 cm under ytan efter varje fällningsförsök efter sedimenteringen.  Samma analyser 

gjordes också på ett nollprov, där lakvattnet var obehandlat för enklare jämförelser. 

 

STEG 1: Dosering av fällningskemikalie, ~10-50 mg aktivt ämne/l. 

I det första steget var syftet att hitta en optimal dosering för partikelfällningen för respektive kemikalie 

för sorteringsvattnet. För de lösta kemikalierna betyder denna dosering att tillsatsen ligger kring 

intervallet 0.1-0.5 ml kemikalie per liter vatten. För ALG, som var i fast fas späddes denna först ut till 

en 10 % -ig lösning och tillsattes därefter i steg om 2 ml. Efter sedimentering testades turbiditet, TSS 

och pH på respektive koncentration kemikalie samt ett nollprov på klarvattenfasen. Doseringen valdes 

ut där en fortsatt tillsättning av kemikalie inte gav tillräcklig förbättring för att vara rimlig. Att 

överdosera kan istället ge andra problem som markant pH reducering eller reaktioner mellan 

kemikalier och ämnen i vattnet vilket ej eftertraktas (Hansen, 1997).   

STEG 2: Variation av pH innan tillsats. 

Första steget gav en bild av vilken dosering som bör tillsättas för respektive kemikalie. I steg 2 behölls 

en något lägre dosering än vad doseringstesterna i steg 1 resulterade i. Detta för att undvika 

överdosering vid variation av pH, då ett lägre respektive högre pH kan kräva en lägre dosering. Innan 

tillsättning av kemikalier ändrades pH med hjälp av NaOH och HCl till respektive initialvärde. 

Koncentrationen vätejoner valdes utifrån data från reningsverket, där pH varierade mellan 7,7-8,2. 

Utifrån data valdes därför att fällningarna skulle ske vid pH 6,7,8 och 9. Resultatet stod som grund för 

vilka tre kemikalier som vilka gick vidare till steg 3. Vid ett högre pH blir fällning av metaller genom 

hydroxidkomplex mer påtaglig. Det har inte tagits i hänsyn då det är det totala resultatet som är 

intressant vid försöken.  

STEG 3: Fördjupad analys 

De tre kemikalier som visat sig ge det mest eftertraktade resultatet i form av effektivitet och ekonomi 

togs vidare för ytterligare studier. Kemikaliernas variation vid pH ändring gjordes med större precision 

än tidigare och med steg om 0,5. Återigen analyserades resultatet med avseende på turbiditet, pH och 

TSS. En mer exakt dosering valdes därefter ut för respektive kemikalie för bättre jämförelse vid steg 4. 

STEG 4: Fullskaletest och analys av tungmetaller. 

Data på ingående sorteringsvatten från SRV under 2013 var tillgänglig och gav en indikation på vilka 

metaller som ligger över gränsvärden och bör tas i beaktande. Två kemikalier valdes ut från steg 3 

vilka testades vid anläggningen. Doseringen vid anläggningen valdes utifrån labtesterna. Flödet 

sorteringsvatten valdes till 20 m3/h för att förenkla dosering. Renat vatten från sandfiltren togs ut för 

analys av tungmetaller vid ackrediterat lab. Parametern tungmetaller väger tungt i valet av 

fällningskemikalie då Henriksdals reningsverk vill behålla sin REVAQ-certifikation på sitt slam. 
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4 Resultat 
Nedan presenteras resultaten från labförsök respektive fullskaleförsök. Resultat från analys av den 

osedimenterade fasen i proverna kommer inte att presenteras då resultatet anses för osäkert för att ge 

någon form av slutledning utan genomfördes endast för att ge en uppfattningom hur vattnet in i 

sandfiltren kommer se ut. Testerna på sorteringsvattnet repeterades tre gånger per försök och 

presenteras av ett medelvärde för att ge en generell bild av fällningsförfarandet. 

Turbiditet 

Analysen gjordes tre gånger per prov och ett medelvärde mellan mätningarna räknades ut. Efter tillsats 

av kemikalie och sedimentation i 30 minuter utfördes analysen på den klara vattenfasen. 

pH 

Analysen utfördes med en pH mätare efter tillsats av kemikalie och sedimentation 30 minuter. 

TSS 

Mängd olöst material mättes efter tillsats av kemikalie och sedimentation 30 minuter. Analysen 

gjordes två gånger per prov och ett medelvärde räknades ut. Analysen utfördes även i doseringssteget 

på en osedimenterad fas.  

4.1 Befintligt vatten 

Mätningar från lak- och sorteringsvattnet utvärderades 2013 med avseende på föroreningsparametrar i 

tabell 2.1. Mätningarna var gjorda varje kvartal före och efter behandling i anläggningen. 

Prövotidsvillkoret från Miljödomstolen (Mål nr M 5717-07) nåddes inom ramen för provtagningen. 

Målen avser utgående vatten som transporteras till Henriksdals reningsverk för ytterligare rening. 

Tabell 4.1 - Gränsvärden från Miljödomstolen för utsläpp till spillvattennätet, (Mål nr M 5717-07, daterat 2009-10-

13) 

Tungmetaller Parameter*, kg/år 

Arsenik 6 

Kadmium 0,3 

Krom 20 

Koppar 20 

Kvicksilver 0,1 

Bly 10 

Zink 400 
*Gränsvärdena gäller under förutsättning att Stockholm Vatten anser det möjligt att ta emot och behandla vattnet 

med avseende på nedbrytbarhet, bioackumulerbarhet och toxicitet. Vattnets pH ska som riktvärde vara 6,5–11. 

Kraven från Stockholms vatten är hårdare för att Henriksdal ska kunna REVAQ-certifiera sitt slam 

och fler av föroreningarna översteg gränsvärdena, jämför tabell 1.1. Nedan presenteras resultaten av 

mätningarna från lak- respektive sorteringsvattnet. Lak- och sorteringsvattnet undersöktes före och 

efter sandfiltren, där vattnet transporteras vidare till Henriksdal. 

Mätningarna under 2013 skedde en gång per kvartal och omfattade Cd, Hg, Cr, Pb, Cu, Zn, BOD7 och 

suspenderade ämnen. Mätningar gjordes även på utgående vatten från anläggningen men har valts att 

inte inkluderas i studien då vattnet här blandats med utgående lakvatten och kan ge en missvisande 

bild av hur reduceringen av föroreningar ser ut i reningsanläggningen. 

Sorteringsvattnet innehåller varierande koncentrationer av föroreningar och där en del relativa 

mängder överstiger målet med god marginal. Kostnaden för tungmetallsanalys är relativt hög och 
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tidskrävande, därför har tungmetallsanalysen utförts på vatten efter sandfiltret på de två 

fällningskemikalier som gav mest eftertraktat resultat. Analysen skedde vid ackrediterat laboratorium.  

 

Figur 4.1 - Tungmetaller i ingående sorteringsvatten  

Under perioden 2013 var kadmium ett särskilt stort problem och ingående koncentrationer låg långt 

över målvärdet. Medelvärdet för kadmium under perioden var mer än tio gånger högre än gränsvärdet 

tillåter. Kvicksilverhalten höll under samma period en låg nivå i ingående sorteringsvatten och 

medelvärdet för koncentrationen låg under målet. Dock kan observeras att höga koncentrationer hos 

båda metallerna förekommer under perioden vilket tros bero på regnmängd vilket bidrar till varierande 

löslighet vid deponin. Kadmium är en av tungmetallerna som kommer analyseras i senare 

tungmetallsanalys vid ackrediterat lab. 

 

Figur 4.2 - Tungmetaller i ingående sorteringsvatten 
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Krom ansågs inte vara ett stort problem under perioden och medelvärdet för ingående sorteringsvatten 

låg strax över målet. Inkommande mängd bly under 2013 låg under målen för renat vatten och 

betraktades inte som ett problem. 

 

Figur 4.3 - Tungmetaller i ingående sorteringsvatten 

Koppar- och zinkkoncentrationerna varierade kraftigt under perioden. Zink visade särskilt höga värden 

med ett medelvärde som överstiger målet med en faktor 2,5 och ett högsta värde som överstiger målet 

med en faktor 8.  

 

Figur 4.4 - BOD7 och suspenderade ämnen i ingående sorteringsvatten 

BOD7 och suspenderade ämnen visade liknande karaktär och medelvärdet för det ingående vattnet 

under perioden och innehåller cirka tre gånger så höga koncentrationer som målet tillåter.  

Jämförelsevis räknar Naturvårdsverket med att varje person ger ifrån sig en mängd av biologiska 

nedbrytbara substanser som motsvarar 70 g BOD7/dygn till avloppsvattensystemet. Denna siffra står 

som grund för dimensionering av reningsverk. (Naturvårdsverket, 2006) 
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4.2 Labförsök 

Labförsöken utfördes på Henriksdals reningsverk under projektarbetets gång. Under arbetsperioden 

februari 2014 till och med juni 2014 hämtades vatten från pumpstationen för inkommande 

sorteringsvatten från Sofielunds lakvattenreningsverk till Henriksdals lab för försök i labskala. 

Temperatur och pH varierande under provtiden från cirka 5 °C till 15 °C. Koncentrationen vätejoner 

höll sig inom ett snävt intervall och pH var i medeltal 7,9 vid försöken.  

4.2.1 Steg 1: dosering, ~10-50 mg aktivt ämne/l 

I det första försöket testades samtliga kemikalier med olika koncentrationer inom intervallet 10-50 mg 

aktivt ämne/l på sorteringsvattnet. Doseringen valdes från rekommendation av tillverkarna och studier 

av liknande försök. Kemikalierna blandades kraftigt in under 30 sekunder och fick därefter flockas vid 

långsam omrörning i 10 minuter och efter det sedimenteras i ytterliga 30 minuter. Efter 30 minuters 

sedimentation analyserades turbiditet, pH och TSS på den klara vattenfasen. Analysen av TSS utfördes 

alltid dubbelt för att få ett mer tillförlitligt resultat. Turbiditeten i ett nollprov av sorteringsvatten 

varierade mellan 30 till 37 NTU. Vid tillsats av kemikalie med ökad koncentration minskade 

turbiditeten i vattnet för kemikalierna PIX,PAX-XL60,PAX-XL100,PAX-XL360 och ALG. 

Turbiditeten för resterande kemikalier ökade eller hölls på en relativt konstant nivå.  

 

Figur 4.5 – Doseringskurva, turbiditet som funktion av tillsatt mängd kemikalie, variationen mellan försöken utlöses 

ur grafen. 

Vid tillsats av ALG varierade turbiditeten stort inom intervallet. ALG är känsligt för pH ändringar 

vilket också bekräftas i steg 2. Vid tillsats av ALG sänks pH avsevärt vilket tros vara en bidragande 

effekt till detta avvikande resultat. ALG visade sig vara den koagulant som påverkades mest av en pH 

variation. 

PIX och PAX-produkterna gav lägst resultat i fråga om turbiditet. Fällningsförsöket studerades 

samtidigt även visuellt och flockarnas storlek varierade något mellan kemikalierna. Generellt gav 

produkterna som innehöll Al3+ något mindre flockar och gav ett kompaktare slam. För de organiska 

fällningskemikalierna (FL4820 och FL4620) samt Hepta uteblev bildningen av flockar. Försöken i 

steg 1 repeterades med vatten från tre hämtningstillfällen för att ge en mer realistisk bild över hur 
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kemikalierna kommer appliceras på reningsverket. Resultaten gav liknande utfall och en dosering för 

respektive kemikalie kunde hittas utifrån resultaten, se tabell 4.2.  

Tabell 4.2 - Vald dosering för respektive kemikalie 

Kemikalie Vald dosering, mg aktivt ämne/l 

PIX-111 40  

PAX-XL60 20 

PAX-XL100 20 

PAX-XL360 20 

Hepta 30* 

FL4620 30* 

FL4820 30* 

ALG (10%) 30 
* Då kemikalien inte gav upphov till några flockar valdes en dosering mitt i doseringsintervallet  

Analyser av proverna visade att pH värdet sjönk med tillsatt mängd fällningskemikalie samtliga fall 

med undantag av de organiska varianterna FL4620 och FL4820. En liten inverkan på pH är allmänt 

eftertraktat och här visar de organiska-produkterna de främsta resultaten dock uteblev flockbildning 

och ingen rening kunde erhållas. PAX-produkterna gav därför de mest eftertraktade resultaten där en 

klar rening kunde uppnås. PAX-XL360 hade minst inverkan på pH av produkterna som gav upphov 

till fällning och ALG uppvisade störst påverkan på pH. Figur 4.6 visar pH reduktionen i vattnet vid 

tillsats av fällningskemikalier. 

 

Figur 4.6 - pH variation vid ren tillsats av fällningskemikalie 
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TSS analys utfördes efter 30 minuters sedimentation på den klara vattenfasen som ska simulera vattnet 

efter sandfiltret, enligt figur 4.7. Resultaten av suspenderat material visar att halten i vattnet sjönk med 

tillsatt mängd fällningskemikalie. Lägsta halten suspenderat material var 2 mg/l och uppmättes med 20 

mg aktivt ämne/l av PAX-XL360. För nollprovet varierade halten suspenderat material från 30 mg/l 

till 35 mg/l beroende på när vattnet hämtades från anläggningen.   

 

Figur 4.7 - TSS på klarfasen efter 30 minuters sedimentering. Simulerar resultatet efter sanfiltret. 

PIX-111 och PAX-produkterna visar generellt lägst värden vid en TSS analys och ligger i proportion 

till turbiditetsanalysen. Hepta, FL4620 och FL4820 visar ingen markant skillnad från nollprovet där 

inga flockar kunde observeras. 
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Figur 4.8 - TSS på en osedimenterad fas. Simulerar resultatet före sandfiltret. 

TSS-analys på en osedimenterad vattenfas som simulerar vattnet i flockningsbassängen visar en 

kraftig ökning vid tillsats av fällningskemikalier, då flockarna ej kan passera glasfiberfiltret som 

används vid TSS analys. Hepta, FL4620 och FL4820 visar ingen ökning av TSS vilket beror på 

uteblivande flockbildning. Data för samtliga grafer i steg 1: dosering hittas i bilaga 2: Fällningsförsök 

1, dosering. 

4.2.2 Steg 2: pH variation, pH 6-9 

Med hjälp av doseringskurvan kunde en dosering för respektive kemikalie väljas ut för vidare 

undersökning vid variation av initialt pH. Detta gjordes för att se effekten på kemikalierna under de 

varierande omständigheterna, se figur 4.10. Data från reningsverket visar att pH varierande mellan 

7,3–8,2 och utifrån detta valdes att testa kemikalierna med vald dosering på sorteringsvatten med 

varierande initialt pH. 
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Figur 4.9 - pH variation i flockningsbassängen under 3 dygn 

Med hjälp av NaOH och HCl varierades det initiala pH värdet till 6,7,8 och 9 för vattenproverna innan 

tillsats av fällningskemikalie. Ingen typ av buffert användes då resultatet ska spegla hur fällningen ska 

se ut i anläggningen. Turbiditeten för nollprovet var 31 NTU. Resultatet visar att PAX produkterna ger 

jämnast resultat i fråga om turbiditet över pH intervallet (figur 4.10).  PIX ger lägre turbiditet än PAX-

XL60 vid pH 7,8 och 9 och lägre än PAX-XL100 vid pH 7 och 9. Hepta, FL4620 och FL4820 visade 

inget upphov till flockbildning och gav därför ingen märkbar skillnad i turbiditet inom intervallet. 

Data för följande graf hittas i bilaga 3: pH variation. 
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Figur 4.10 – Turbiditet vid varierat pH, vald dosering enligt tabell 4.2. 

Vid tillsats av ALG vid pH 9 försämrades fällningskemikaliens effektivitet avsevärt och 

flockningsprocessen uteblev.    

Flockbildningen studerades också visuellt. Störst flockar gav PIX-111 vilket gav upphov till något 

snabbare sedimentering av partiklarna. Vid en sedimentering av partiklarna hade här PIX-111 varit att 

föredra, dock sker avskiljning av slam med hjälp av sandfilter i anläggningen och en snabb 

sedimenteringstid är inte den viktigaste parametern vid val av fällningskemikalie. PAX-produkterna 

gav mindre flockar och således långsammare sedimentering.  

PAX-XL60, PAX-XL100 och PAX-XL360 visar mest eftertraktade resultat vid analys av turbiditet, 

pH och TSS. ALG visar goda fällningsegenskaper men får problem med flockbildning vid högt pH 

och hos Hepta och de organiska varianterna FL4620 och FL4820 uteblir flockbildning genom hela 

experimentet. Även PIX-111 visar goda resultat, dock vid en högre dosering än PAX-produkterna. Tre 

av de åtta ursprungliga produkterna valdes här för ytterligare analys. Utifrån resultatet valdes PAX-

XL60, PAX-XL360 och PIX-111 för vidare försök. PIX-111 visar i själva verket sämre resultat än 

PAX-XL100, dock är produkten billigare. Den kemiska sammansättningen av fällningskemikalierna 

skiljer sig mellan produkterna. PIX-111 använder sig utav järnklorid som aktivt ämne och PAX-

produkterna använder sig utav polymeriserad aluminiumklorid som aktiv substans. Det faktum att 

PIX-111 även använder järnklorid är även det ett argument för att fortsätta försöken med kemikalien. 
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Tabell 4.3 - Pris för fällningskemikalierna PIX-111, PAX-XL60 och PAX-XL360 

Kemikalie Densitet, g/cm3 Viktprocent 

aktivt ämne, % 

Pris, SEK per 

ton 

Pris, SEK per kg aktivt 

ämne 

PIX-111 1,42 13,8 1700 12,32 

PAX-XL60 1,32 7,1 2300 32,40 

PAX-XL360 1,31 6,8 2800 41,18 

 

Enligt tabell 4.3 är priset för PIX-111 betydligt mindre än för motsvarande PAX-produkter och visar 

samtidigt liknande egenskaper som god koagulation och flockning vilket bidrar till reducering av 

partiklar.   

 

4.2.3 Steg 3: Fördjupad analys 

Då fällningskemikaliernas uppträdande förändras med pH gjordes en fördjupad analys med tre 

mätningar vid varierande initiala förhållanden. Kemikalierna PIX-111, PAX-XL60 samt PAX-XL360 

tillsattes med vald dosering enligt tabell 4.2 i sorteringsvatten med pH 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 och 9. 

  

Figur 4.11 - Turbiditet vid ändrat initialt förhållande, variationen mellan försöken utläses ur grafen. 
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I figur 4.11 visar PIX-111 låg turbiditet inom intervallet 7-8, däremot är turbiditeten högre vid 

gränsvärdena 5 och 9.  PAX-XL60 visar betydligt jämnare turbiditet vid en pH-variation. Samma sak 

gäller PAX-XL360 där resultaten är jämna och vid en låg nivå.  

 

Figur 4.12 - TSS vid varierat pH 

TSS analys på vatten efter 30 minuters sedimentation visar att PIX-111 har lägst koncentration löst 

material, se figur 4.12. Värt att observera är att PAX-XL360, som visar lägst turbiditet ger högst 

värden i TSS analysen vid variation av initialt pH vilket kan verka motsägelsefullt. Det tros dock bero 

på att en del material inte ger utslag i turbiditetsanalysen samtidigt som de inte passerar glasfiberfiltret 

i TSS analysen. 

 

4.3 Steg 4: Fullskaletest  

Utifrån resultaten från fällningsförsök på lab gjordes nya tester i behandlingsanläggningen.  

Uppskalningen beräknades enligt beräkningsexemplet nedan. De valda doseringarna i tabell 4.2 står 

som grund för doseringen i fullskala.  

Räkneexempel för PAX-XL60: 

Dosering,Dos: 20 mg aktivt ämne / liter sorteringsvatten 

 𝐷𝑜𝑠

𝑤
= 𝐷𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡   (Ekvation 4.1) 

   

 𝐷𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡

𝜌𝑃𝐴𝑋−𝑋𝐿60
= 𝑉𝑘𝑒𝑚  

 

(Ekvation 4.2) 

 𝑉𝑘𝑒𝑚 ∗ 𝑄 =  𝑉𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑎𝑡𝑠 (Ekvation 4.3) 
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Tabell 4.4 - Data för PAX-XL60 som används vid beräkningsexemplet för fullskaledoseringen. 

 Parameter Värde Enhet 

Dosering aktivt ämne Dos 20 mg aktivt ämne / liter 

sorteringsvatten 

Viktprocent aktivt ämne 

i fällningskemikalien  

w 0,071 %  

Dosering av 

fällningskemikalie 

𝐷𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡 281,7 mg fällningskemikalie / 

liter sorteringsvatten 

Densitet 𝜌𝑃𝐴𝑋−𝑋𝐿60 1,32  g/cm3 

Volym 

fällningskemikalie 

𝑉𝑘𝑒𝑚 0,213 ml kemikalie / liter 

sorteringsvatten 

Flöde sorteringsvatten1 𝑄 10 m3 / h 

Volym tillsatt 

fällningskemikalie i 

fullskala 

𝑉𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑎𝑡𝑠 1067 ml kemikalie / h  

1 Flödet sorteringsvatten kan variera men valdes till 10 vid räkneexemplet. 

Den varma våren har gett upphov till en kraftig tillväxt av alger i såväl lakvatten som sorteringsvatten 

till fullskaletesterna. Det betyder att turbiditet och TSS har tydligt högre värden vid såväl nollprov som 

vid analys av det renade vattnet. Tre olika doseringar testades ut vid anläggningen vid ett konstant 

vattenflöde.  Flödet sorteringsvatten valdes till 20 m3/h. Doseringarna utgick från laborativa resultat, 

där det första doseringsförsöket var hälften av utvald dosering vid labförsök för att inte sätta igen 

sandfiltren. PIX-111 testades vid doseringarna 20, 30 respektive 40 mg aktivt ämne per liter 

sorteringsvatten. På samma sätt valdes doseringarna ut för PAX-XL60 som testades vid 10, 15 och 20 

mg aktivt ämne per liter sorteringsvatten. För doseringsschema, se bilaga 4: Fullskaleförsök. 

Prover togs från flockningsbassängen efter tillsats av fällningsprodukt samt efter sandfiltret. 

Analyserna från flockningsbassängen ger en uppfattning om hur effektiv inblandning är och ger en 

uppfattning om doseringen bör regleras. Vattnet efter sandfiltret är det vatten som går till Henriksdal 

och koncentrationer av föroreningar bör understiga målen. 
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Figur 4.13 - Turbiditet vid fullskaletest för PIX-111 

Redan vid doseringen 20 mg aktivt ämne/liter sorteringsvatten ger fällningskemikalien resultat och 

turbiditeten efter sandfiltret sänk från ca 120 till 85, se figuer 4.13. Vid högre dosering sänks 

turbiditeten ytterligare och konvergerar kring 80 NTU.  

 

Figur 4.14 - TSS vid fullskaletest för PIX-111 

Resultaten av TSS före och efter sandfiltren visas i figur 4.14. Sandfiltret reducerar flockarna effektivt 

och reducering av partiklar kan observeras redan vid låg dosering fällningskemikalie. Den stora 

ökningen av partiklar i flockningsbassängen vid doseringen 20 mg aktivt ämne/liter förmodas bero på 

flockbildning. 
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Figur 4.15 - Turbiditet vid fullskaletest av PAX-XL60 

Turbiditeten vid doseringen av PAX-XL60 minskar efter sandfiltret vid dosering av 20 mg aktivt 

ämne/liter i jämförelse med ett nollprov utan kemikalier. Vid en högre dosering ökar turbiditeten efter 

filtret där också mycket koagulerat material kunde ses. God koagulation kunde ses i vattnet i 

flockningskammaren, dock uteblev flockbildning. Det gav upphov till dålig separation i sandfiltret och 

stora mängder slam återfanns i det filtrerade vattnet vid högre dosering vilket kan uppfattas i figur 

4.15. Flockarnas storlek är betydligt mindre än för fällningsprodukten PIX vilket ger upphov till den 

slamsmitning som kan observeras genom filtret. 

 

 

Figur 4.16 - TSS vid fullskaletest av PAX-XL60 

PAX-XL60 visar en ökning av TSS efter sandfiltren vid en ökad dosering. Analysen visar liknande 

tendens som turbiditeten där ökad dosering ger ökat resultat vilket återigen beror på den slamsmitning 

som förekommer. I figur 4.16 utläses att partikelhalten vid doseringen är högre än vid nollprovet där 

ingen fällningskemikalie tillsätts.  
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4.3.1 Tungmetallsanalys 

Prover från utloppet av sandfiltret togs och skickades till ackrediterat lab för tungmetallsanalys. 

Proverna togs ut efter ett dygns dosering av kemikalie vid anläggningen. Den aktuella doseringen vid 

tungmetallsanalysen var 15 mg aktivt ämne/liter sorteringsvatten för PAX-XL60 och 30 mg aktivt 

ämne/liter sorteringsvatten för PIX-111.  

 

Figur 4.17 - Tungmetallsanalys av utgående vatten vid doseringen 30 mg aktivt ämne/liter sorteringsvatten för PIX-

111  

Samtliga tungmetaller utom krom understiger eller uppfyller kravet för rening vid anläggningen vid 

den aktuella doseringen. Krom anses inte vara ett problemområde för Henriksdals reningsverk och det 

faktum att värdet endast överstiger målvärdet något gör att PIX-111 fortfarande anses vara ett bra 

alternativ för att fälla sorteringsvattnet kemiskt. 
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Figur 4.18 - Tungmetallsanalys av utgående vatten vid doseringen 15 mg aktivt ämne/liter sorteringsvatten för PAX-

XL60 

För PAX-XL60 understiger eller uppfylls kravet för samtliga tungmetaller. Dock ligger bly, koppar 

och zink närmare gränsvärdet för rening. Ur ett tungmetallsperspektiv visar även PAX-XL60 goda 

reduceringsegenskaper som är av stor vikt vid val av fällningskemikalie. 

4.4 Sammanfattning av resultat 

Åtta fällningskemikalier provades ut på sorteringsvatten från Sofielunds lakvattenreningsverk för att 

hitta den som passar bäst för applikationen. Kemikalierna levererades från flera tillverkare och var av 

både organisk och oorganisk uppbyggnad. Från tillverkaren Kemira testades ALG, PIX-111, PAX-

XL60, PAX-XL100 och PAX-XL360. SNF Floerger levererade FL4620 och FL4820. Vid Henriksdals 

reningsverk används Hepta vilken också provades ut på sorteringsvattnet. PAX-produkterna visade 

den största sänkningen i turbiditet och TS. Produkterna visade också lägst påverkan på pH värdet vid 

tillsats. Under en variation av initialt pH-värde visade återigen PAX-produkterna lägst turbiditet och 

även jämnast resultat över intervallet. PAX-XL60, PAX-XL360 och PIX-111 valdes ut för fortsatta 

studier. Parametrarna som valet baserades på var effektivitet, hantering av kemikalier och ekonomi. 

PIX-111 valdes också på grund av det faktum att det aktiva ämnet i kemikalien är järnklorid, vilket 

skiljer sig från PAX-produkterna som använder aluminiumklorid som aktivt ämne. Effekter vid 

reducering av tungmetaller kan skilja beroende på aktivt ämne, därför är ett alternativ till 

aluminiumklorid fördelaktigt att inkludera. Vid en djupare analys av kemikalierna visade PAX-XL360 

lägst värden i fråga om turbiditet och TS. PIX-111 visade större känslighet vid pH variation och gav 

inte samma jämna värden. Tungmetallsanalysen visar att båda kemikalierna reducerar tungmetaller 

effektivt och skulle kunna appliceras vid anläggningen. Vid dosering av PAX-XL60 understigs eller 

uppfylls samtliga gränsvärden för tungmetaller. Vid tungmetallsanalys av PIX-111 visar endast krom 

en ringa överstigning av gränsvärdet. Krom anses dock inte som ett problem för Henriksdal. PIX-111 

visar också större reducering av övriga metaller vilket bedöms mer åtråvärt. 

Vid fullskaleanalys visar båda kemikalier goda koaguleringskunskaper, dock är det endast PIX-111 

som visar tendens till tillräcklig flockbildning. Flockbildning är en förutsättning för att sandfiltret 

effektivt ska kunna separera slammet från vattnet. Filtrering vid användning av PAX-XL60 uppvisar 
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dålig separation och mycket av det koagulerade slammet passerar filtret utan påverkan. Den kemikalie 

som rekommenderas för Sofielunds lakvattenreningsverk är därför PIX-111. 

5 Diskussion 
I kapitlet diskuteras resultatet utifrån egna erfarenheter och felkällor som uppkommit under arbetets 

gång.  

5.1 Befintligt vatten 

Sorteringsvattnets innehåll varierar kraftigt med tiden beroende på dels nederbörd och 

temperaturskillnader, därför är det mycket svårt att analysera. På grund av detta är det endast 

realistiskt att analysera en del av dessa föroreningar. Kunskaper om ämnenas transport är dessutom 

bristfälliga och ger en svag bild av vad som hamnar i lak- respektive sorteringsvattnet. 

Utgångspunkten för innehållet i deponin är uppmätta halter och koncentrationer frånutvärdering av 

verket. Sorteringsvattnet ut från Sofielundsanläggningen utvärderades med avseende på 

prövotidsvillkor och utifrån ämnenas analysresultat från fullskaleförsöken.   

5.2 Utvärdering av resultat 

Kemisk fällning 

Analysmetoderna som valdes ut att användas i labförsöken för att bestämma partikelhalten och 

partikelfällningen var turbiditet samt TSS. Dessa analyser har fördelar att vara mindre kostsamma och 

kan ge en karakterisering av lakvattnet. Analysen av tungmetaller på ackrediterat lab gjordes därför 

endast på få utvalda kemikalier som visade bäst resultat i fråga om TSS och turbiditet. Detta bör tas i 

hänsyn vid utvärderingen av resultaten då resterande kemikalier inte testades för reducering av 

tungmetaller. Experimentet visar att en kraftig minskning av turbiditeten för sorteringsvattnet kan 

uppnås vid relativt låg dosering av kemikalier. I experimenten sjönk turbiditeten från ~40 NTU till 

<10 NTU. TSS är också en vanlig analys för vattentester och ger ett mått på hur mycket olöst material 

som finns i vattnet. Resultatet visar att en kraftig minskning i TSS kan erhållas vid tillsats av 

fällningskemikalier till vattnet, från ~80 mg/l till <10 mg/l. Korrelationen mellan turbiditet och TSS 

kunde märkas tydligt vid labtesterna. I experimentet minskade turbiditeten och TSS med ökad 

dosering kemikalier, dock stoppades fortsatt dosering då turbiditet och TSS konvergerade, detta för att 

doseringen inte längre blir ekonomiskt rimlig och endast ger upphov till överdosering. 

Överdosering/underdosering 

Vattnets föroreningsgrad bestämmer dosering för fällningskemikalierna. Starkt förorenat vatten kan 

kräva doseringar upp till 2000 mg kemikalie/l, där avloppsvatten i ett kommunalt reningsverk normalt 

kräver 100-200 mg kemikalie/l.  I och med att föroreningsgraden varierar kraftigt beroende på klimat 

blir doseringen svår att förutse. Stor risk finns därför för att över- eller underdosering kommer ske vid 

verket. Detta bör lösas genom repeterande försök vid anläggningen.  

Miljöaspekter 

Kemikaliernas framställning och den miljöpåverkan som sker efter användning har inte tagits i hänsyn 

vilket skulle kunna påverka valet av kemikalie. Påverkan på vassbäddarna har inte studerats och lite 

information finns om hur kemikalierna skulle kunna påverka vassbäddarnas funktion ur ett långsiktigt 

perspektiv. 

Anläggningens konstruktion 

Det faktum att tillsatsen av kemikalierna sker i flockningsbassängen direkt innan sandfiltret inte är 

optimalt och bättre resultat hade kunnat uppnås ifall ett sedimenteringssteg hade föregått filtreringen. 
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Den bristande konstruktionen är dock inget som är planerat att ändras och längre tester bör utföras för 

att se hur filtren hanterar den kemiska fällningen under längre period.  

Enligt konsulterna som konstruerat anläggningen, ska sandfiltret klara av kemisk fällning direkt innan 

filtrering vid en belastning som understiger 7 m/h. Under fullskaleförsöken med kemikalier användes 

en belastning av 6.66 m/h, då det är vid höga flöden det finns intresse av att använda sig utav kemisk 

fällning. Vid ett längre försök bör flödet varieras för att se hur filtret hanterar belastning vid aktuell 

dosering.   

För att få en effektiv blandning av kemikalie och sorteringsvatten bör tillsättningen ske i ett område 

med turbulent flöde. Inblandningen av fällningskemikalierna är undermålig i anläggningen och en 

avsevärd förbättring bör kunna uppnås vid mer turbulent inblandning. En viktig parameter för att 

reducera turbiditet och partiklar effektivt är att låta flockarna byggas upp under försiktig blandning för 

att undvika att slå sönder de känsliga flockarna. En effektiv inblandning samtidigt som att nå långsam 

omrörning vid flockbildning är svårt att uppnå i nuvarande anläggning och bör ses över för förbättrat 

resultat. 

Fullskaleförsök 

PIX-111 har tidigare använts för försök vid anläggningen med misslyckat resultat. Det berodde på 

sandfiltren som i ett tidigt skede satte igen och filtrering genom filtret kunde inte fortsätta. Det kan 

vara orsakat av för hög dosering av kemikalie eller för dålig spolning av sandfiltren. Fullskaleförsöket 

med kemikalien visade reducering av turbiditet, partiklar och pH. Vid försöken användes befintlig 

installerad utrustning som pump och ledningar. Pumpen kalibrerades vid tillfället för försöket och 

antas dosera riktigt. 

Vid försök med PAX-XL60 gick stora delar av det koagulerade slammet genom sandfiltret och ingen 

separation kunde observeras. Detta tros bero på att flockningsprocessen var för långsam och att de 

flockar som hann byggas upp i flockningsbassängen var för små och separerades inte i filtret. Vid 

dosering av PAX användes en extern pump som kalibrerades innan försöken, dock studerades inte 

skillnader mellan pumputrustningarna. 

Felkällor 

Vid fullskaleförsöken, som utfördes i juni, hade vattnet utsatts för algblomning vilket visade sig både 

vid turbiditetmätningar och halten suspenderat material. Vid labförsöken varierade turbiditeten mellan 

30-35 NTU och halten suspenderat material varierade mellan 30-40 mg/l för obehandlat 

sorteringsvatten. Vid fullskaleförsöket hade dock turbiditeten ökat till nästan 200 NTU och halten 

suspenderat material hade fördubblats till 70-80 mg/l vilket påverkat resultatet. Dock var en jämförelse 

mellan kemikalierna var ändå möjlig och anses ge tillräckliga bevis för valet av kemikalie. I det första 

fällningsförsöket gav de torkade och uppvägda proverna vid TSS analys inga representativa resultat. 

Filterpapperet ”dammade” något vid kontakt med vatten och en del vikt förlorades under filtrering av 

prov. Detta löstes genom att blöta filtren innan torkningen i ugn.  Fällnings- och flockningskemikalier 

har tillsats med hjälp av 1 ml engångspipetter. Produkternas viskositet varierade något och doseringen 

kan därför skiftat mellan fällningskemikalierna. Detta är en orsak till varför polymererna späddes ut 

till 1 % lösning. Sorteringsvatten hämtades i dunkar från pumpstationen. Vattnet från pumpstationen 

har inte transporterats genom ledningar, galler och trumsil, utan har endast haft möjlighet att 

sedimentera i förvaringsdammarna. 
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6 Slutsatser 
Sorteringsvattnet från SRV deponi genomgår idag biologisk rening tillsammans med lakvatten. För att 

minska belastningen på den biologiska delen i processen leds sorteringsvattnet separat till en 

flockningsbassäng där kemikalier tillsätts. 

Åtta stycken kemikalier testades för att hitta den mest fördelaktiga för applikationen.  Utifrån 

labförsök visade PAX-XL60 ge de mest eftertraktade resultatet men utifrån fullskaleförsök visar PIX-

111 bäst resultat och rekommenderas för framtida användning. PIX-111 använder järnklorid som 

aktivt ämne. Laddningen för molekylen neutraliserar effektivt de negativa laddningarna hos kolloida 

partiklar i vattnet för ökad flockbildning.  

Med hjälp av en bättre inblandning av fällningskemikalien skulle resultatet kunna förbättras och därför 

minska behovet av kemikalier. 

Med hjälp av ett sedimenteringssteg efter tillsatsen av kemikalier bör resultatet kunna förbättras. 

En dosering av 20 mg aktivt ämne per liter sorteringsvatten för fällningskemikalien PIX-111 anses 

fullt tillräcklig för en god rening.  

Data från Sofielundsanläggningen visar att pH-variationen inte är avgörande för resultatet. Goda 

resultat uppnåddes i ett brett pH-intervall och en reglering av pH anses inte behövas i anläggningen för 

att optimera fällningsförfarandet.  

6.1 Fortsatt arbete 

Ett problem som kan uppstå är komplexbildning av tungmetaller i vattnet vilket försämrar 

kemikaliernas effektivitet. En lösning på problemet är att ändra fällningsförfarandet genom att initialt 

sänka pH kraftigt (pH 2-3) före tillsatts av fällningskemikalier vilket bidrar till brytning av 

komplexbindningar och fler tungmetaller fås ut i lösning. Därefter höjs pH till ~8 där kemikaliernas 

effektivitet är som störst innan fällningskemikalien tillsätts. Studier kring tungmetallers 

komplexbildning kan göras och undersöka ifall det är ekonomiskt rimligt i full skala vid reningsverket. 

Inblandning av kemikalier i lakvatten har stor inverkad på effektivitet och bör optimeras för den 

utvalda kemikalien som ska användas vid reningsverket. Försök som riktas mer mot inblandning och 

effekterna av dessa kunde vara av intresse för fortsatta arbeten kring Sofielunds lakvattenanläggning. 

Den största rörliga kostnaden i fällningsförfarandet är kemikaliekostnaden. Mer ingående studier kring 

dosering bör göras efter valet av kemikalie i ett försök att minska kemikalieåtgången vid 

anläggningen. Då labskaleförsök inte ger en fullt riktig bild av fällningen i reningsanläggningen kunde 

dessa försök uteslutande ske i full skala vid reningsanläggningen.  

Slambehandligen i Sofielundanläggningen sker idag i vassbäddar vilket inte kan anses som en 

långsiktig lösning. På grund av det kalla klimatet i Sverige har vassbäddarna problem med tillväxt 

under vinterhalvåret vilket försämrar behandlingen. Studier kring alternativ slambehandling för 

anläggningen kan undersökas.  
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8 Bilagor 
Bilaga 1: Kontrollerade ämnen 

Tabell 8.1 - Kontrollerade ämnen vid Sofielunds lakvattenreningsverk 

Typ Förklaring Enhet 

Alkalinitet Buffringskapacitet mg/l 

BOD7 Biokemisk 

syreförbrukning 

mg/l 

TOC Organiskt kolinnehåll mg/l 

NH4-N Ammonium mg/l 

TOT-P Totalt fosforinnehåll mg/l 

SS Suspenderad substans mg/l 

Ca Kalcium mg/l 

TOT-N Totalt kväveinnehåll mg/l 

Cl Klor mg/l 

As Arsenik µg/l 

Cd Kadmium µg/l 

Cr Krom µg/l 

Cu Koppar µg/l 

Hg Kvicksilver µg/l 

Pb Bly µg/l 

Zn Zink µg/l 

Flöde Flöde m3/h 

Turbiditet Grumlighet NTU 

pH Surhetsgrad -log [H+] 

Konduktivitet Ledningsförmåga mS/m 
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Bilaga 2: Fällningsförsök 1, dosering 

Tabell 8.2 - Turbiditet vid dosering, NTU 

Tillsatt mängd 

aktivt ämne,mg/l 

sorteringsvatten 

PIX-

111, 

NTU 

ALG 

(10%), 

NTU 

Hepta, 

NTU 

PAX-

XL60, 

NTU 

PAX-

XL100, 

NTU 

PAX-

XL360, 

NTU 

FL4620, 

NTU 

FL4820, 

NTU 

0 35 35 35 35 35 35 35 35 

10 21,03 7,01 35 2,19 6,98 4,15 36 34 

20 19,76 9,81 37 0,53 3,24 1,49 35 36 

30 10,82 5,58 39 0,4 3,08 0,93 34 34 

40 3,13 12,38 41 0,81 2,59 0,66 38 33 

50 2,36 8,88 40 0,17 1,2 0,26 35 36 

 

Tabell 8.3 - pH vid dosering 

Tillsatt mängd 

aktivt ämne, 

mg/l 

sorteringsvatten 

PIX-111, 

 -log [H+] 

 

 

ALG 

(10%), 

 -log [H+] 

 

Hepta, 

 -log [H+] 

 

PAX-

XL60, 

 -log [H+] 

 

PAX-

XL100, 

 -log 

[H+] 

 

PAX-

XL360, 

 -log [H+] 

 

FL4620, 

 -log 

[H+] 

 

FL4820, 

 -log 

[H+] 

 

0 7,73 7,73 7,78 7,73 7,73 7,79 7,73 7,73 

10 7,13 7,08 7,76 7,5 7,38 7,51 7,72 7,74 

20 6,97 6,78 7,72 7,32 7,13 7,31 7,74 7,72 

30 6,74 6,53 7,72 7,13 7,01 7,24 7,73 7,74 

40 6,65 6,33 7,71 7,07 6,84 7,14 7,72 7,73 

50 6,51 6,14 7,7 6,91 6,73 7,04 7,74 7,73 

 

  



 
57 

 

 

Tabell 8.4 - TSS analys efter sedimentation 30 minuter 

Tillsatt mängd 

aktivt ämne, 

mg/l 

sorteringsvatten 

PIX-

111, 

mg/l 

PAX-

XL60, 

mg/l 

PAX-

XL100, 

mg/l 

PAX-

XL360, 

mg/l 

ALG(10%), 

mg/l 

Hepta, 

mg/l 

FL4620, 

mg/l 

FL4820, 

mg/l 

0 33,75 33,75 33,75 33,75 33,75 33,75 33,75 33,75 

10 16,5 1,5 14 11,5 14 34 34,5 33 

20 17,5 1 9,5 0 19,5 33 34 32,5 

30 14 2,5 8,5 0 16,5 34,5 35 34,5 

40 5,5 0 6 0 23 33 32,5 33,5 

50 3 2 3 1,5 17 33,5 33 34 

 

Tabell 8.5 - TSS analys innan sedimentation 

Tillsatt mängd 

aktivt ämne, 

mg/l 

sorteringsvatten 

PIX-

111, 

mg/l 

PAX-

XL60, 

mg/l 

PAX-

XL100, 

mg/l 

PAX-

XL360, 

mg/l 

ALG 

(10%), 

mg/l 

Hepta, 

mg/l 

FL4620, 

mg/l 

FL4820, 

mg/l 

0 33,75 33,75 33,75 33,75 33,75 33,75 33,75 33,75 

10 112,5 137,5 127,5 92,5 145 34 34,5 33 

20 140 142,5 185 140 212,5 33 34 32,5 

30 207,5 175 217,5 162,5 252,5 34,5 35 34,5 

40 250 202,5 255 212,5 307,5 33 32,5 33,5 

50 327,5 230 307,5 260 380 33,5 33 34 
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Bilaga 3: pH-variation 

Tabell 8.6 - Turbiditet vid varierat initialt pH 

PIX-111  

40 mg aktivt ämne 

 PAX-XL60  

20 mg aktivt ämne 

 

 PAX-XL360  

20 mg aktivt ämne 

Initial pH, 

 -log [H+] 

 

Turbiditet, 

NTU 

Initial pH, 

 -log [H+] 

 

Turbiditet, 

NTU 

Initial pH, 

 -log [H+] 

 

Turbiditet, 

NTU 

5,97 5,67 5,97 3,74 6,01 3,36 

6,48 7,34 6,49 4,09 6,49 4,24 

6,99 6,89 7 4,23 7,01 4,22 

7,5 8,53 7,48 5,35 7,47 4,15 

8,03 7,63 7,99 6,82 8,01 4,64 

8,5 6,59 8,5 5,28 8,5 4,81 

9,01 5,21 9 5,68 9,01 5,02 

 

Tabell 8.7 - TSS vid varierat initialt pH 

PIX-111  

40 mg aktivt ämne 

 PAX-XL60  

20 mg aktivt ämne 

 

 PAX-XL360  

20 mg aktivt ämne 

Initial pH, 

 -log [H+] 

 

TSS, 

mg/l  

Initial pH, 

 -log [H+] 

 

TSS, 

mg/l  

Initial pH, 

 -log [H+] 

 

TSS, 

mg/l  

5,97 5 5,97 6,5 6,01 6,5 

6,48 8,5 6,49 10,5 6,49 12,5 

6,99 7 7 10 7,01 10,5 

7,5 7 7,48 8 7,47 9 

8,03 4,5 7,99 8,5 8,01 12,5 

8,5 6 8,5 6,5 8,5 10,5 

9,01 4,5 9 9 9,01 10,5 
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Bilaga 4: Fullskaleförsök och tungmetallsanalys 

Tabell 8.8 - Doseringsschema vid anläggningen för PAX-XL60, röd markerar maximal rekommenderad dosering 

   Räknebas fällningskemikalie, aktivt ämne, mg/l 

  0 10 20 30 40 50 

       

Flöde, m3/h Dosering fällningskemikalie i flockningskammare, ml/m^3  

1 0 106,7008 213,4016 320,1024 426,8032 533,5041 

2 0 213,4016 426,8032 640,2049 853,6065 1067,008 

3 0 320,1024 640,2049 960,3073 1280,41 1600,512 

4 0 426,8032 853,6065 1280,41 1707,213 2134,016 

5 0 533,5041 1067,008 1600,512 2134,016 2667,52 

6 0 640,2049 1280,41 1920,615 2560,819 3201,024 

7 0 746,9057 1493,811 2240,717 2987,623 3734,528 

8 0 853,6065 1707,213 2560,819 3414,426 4268,032 

9 0 960,3073 1920,615 2880,922 3841,229 4801,536 

10 0 1067,008 2134,016 3201,024 4268,032 5335,041 

11 0 1173,709 2347,418 3521,127 4694,836 5868,545 

12 0 1280,41 2560,819 3841,229 5121,639 6402,049 

13 0 1387,111 2774,221 4161,332 5548,442 6935,553 

14 0 1493,811 2987,623 4481,434 5975,245 7469,057 

15 0 1600,512 3201,024 4801,536 6402,049 8002,561 

16 0 1707,213 3414,426 5121,639 6828,852 8536,065 

17 0 1813,914 3627,828 5441,741 7255,655 9069,569 

18 0 1920,615 3841,229 5761,844 7682,458 9603,073 

19 0 2027,315 4054,631 6081,946 8109,262 10136,58 

20 0 2134,016 4268,032 6402,049 8536,065 10670,08 

21 0 2240,717 4481,434 6722,151 8962,868 11203,59 

22 0 2347,418 4694,836 7042,254 9389,671 11737,09 

23 0 2454,119 4908,237 7362,356 9816,475 12270,59 

24 0 2560,819 5121,639 7682,458 10243,28 12804,1 

25 0 2667,52 5335,041 8002,561 10670,08 13337,6 

26 0 2774,221 5548,442 8322,663 11096,88 13871,11 

27 0 2880,922 5761,844 8642,766 11523,69 14404,61 

28 0 2987,623 5975,245 8962,868 11950,49 14938,11 

29 0 3094,324 6188,647 9282,971 12377,29 15471,62 

30 0 3201,024 6402,049 9603,073 12804,1 16005,12 
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Tabell 8.9 - Doseringsschema vid anläggningen för PIX-111, röd markerar maximal rekommenderad dosering  

   Räknebas fällningskemikalie, aktivt ämne, mg/l 

 0 10 20 30 40 50 

       

Flöde, m3/h Dosering fällningskemikalie i flockningskammare, ml/m^3  

1 0 51,03082 102,0616 153,0925 204,1233 255,1541 

2 0 102,0616 204,1233 306,1849 408,2466 510,3082 

3 0 153,0925 306,1849 459,2774 612,3699 765,4623 

4 0 204,1233 408,2466 612,3699 816,4932 1020,616 

5 0 255,1541 510,3082 765,4623 1020,616 1275,771 

6 0 306,1849 612,3699 918,5548 1224,74 1530,925 

7 0 357,2158 714,4315 1071,647 1428,863 1786,079 

8 0 408,2466 816,4932 1224,74 1632,986 2041,233 

9 0 459,2774 918,5548 1377,832 1837,11 2296,387 

10 0 510,3082 1020,616 1530,925 2041,233 2551,541 

11 0 561,339 1122,678 1684,017 2245,356 2806,695 

12 0 612,3699 1224,74 1837,11 2449,479 3061,849 

13 0 663,4007 1326,801 1990,202 2653,603 3317,003 

14 0 714,4315 1428,863 2143,295 2857,726 3572,158 

15 0 765,4623 1530,925 2296,387 3061,849 3827,312 

16 0 816,4932 1632,986 2449,479 3265,973 4082,466 

17 0 867,524 1735,048 2602,572 3470,096 4337,62 

18 0 918,5548 1837,11 2755,664 3674,219 4592,774 

19 0 969,5856 1939,171 2908,757 3878,343 4847,928 

20 0 1020,616 2041,233 3061,849 4082,466 5103,082 

21 0 1071,647 2143,295 3214,942 4286,589 5358,236 

22 0 1122,678 2245,356 3368,034 4490,712 5613,39 

23 0 1173,709 2347,418 3521,127 4694,836 5868,545 

24 0 1224,74 2449,479 3674,219 4898,959 6123,699 

25 0 1275,771 2551,541 3827,312 5103,082 6378,853 

26 0 1326,801 2653,603 3980,404 5307,206 6634,007 

27 0 1377,832 2755,664 4133,497 5511,329 6889,161 

28 0 1428,863 2857,726 4286,589 5715,452 7144,315 

29 0 1479,894 2959,788 4439,682 5919,575 7399,469 

30 0 1530,925 3061,849 4592,774 6123,699 7654,623 
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Bilaga 5: Sandfiltrets funktion 

 

Figur 8.1 - Sandfiltrets funktion 

Förorenat vatten strömmar in i filterbädden genom inloppsröret (1) och genom 

vattenfördelningsarmarna (2). Vattnet stiger upp genom sandbädden (3) samtidigt som sanden rör sig 

nedåt (4). Det filtrerade vattnet lämnar filtret via en filtratkant (5) och senare genom utloppet i filtrets 

övre del (6). Den förorenade sanden lyfts av en mammutpump (7) från filtrets botten upp till 

sandtvättens övre del (8). Därefter faller sanden genom sandtvätten (9) där den renas i en motström av 

rent filtrerat vatten. Den renade sanden faller tillbaka till ytan av filterbädden (10) för att åter delta i 

filtreringsprocessen. Det förorenade tvättvattnet från sandtvätten lämnar filtret genom 

tvättvattenutloppet (11). I filtrets nedre del finns en sandfördelarkon (12) vilken styr sandens rörelse så 

att en jämn hastighet erhålls över hela filterytan. Vid behov kan filtret dräneras från botten. (13)
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Bilaga 6: Flödesschema 

 

Figur 8.2 - Flödesschema över anläggningen  


