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Sammanfattning 
 
Examensarbetet är utfört på uppdrag av SRV Återvinning AB. SRV har en ny anläggning för att 

rena THS. THS är benämningen på oljehaltigt vatten från tvätthallar, gatubrunnslam och 

oljeavskiljare. THS är förorenat med tungmetaller. Henriksdals reningsverk är mottagare av 

renat vatten från SRV och har specificerat sex tungmetaller som det är önskvärt att reducera i 

deras tillflöde eftersom reningsverket är ReVAQ-certifierat. ReVAQ-certifieringen är till för att 

garantera att slammet som produceras i reningsverket håller en mycket god kvalité och kan 

användas för spridning på åkermark. De sex prioriterade metallerna är: bly, kadmium, krom, 

koppar, kvicksilver och zink. Två av reningsstegen i THS-anläggningen ingick i examensarbetets 

undersökning: normalisering med svavelsyra och metallutfällning med en organisk sulfid, Na3T. 

Faktorförsök genomfördes i THS-anläggningen för att se hur stor effekt de två undersökta 

reningsstegen har. Ytterligare försök genomfördes, dels för att få information om hur ett ökat 

THS-tillflöde påverkar reningen men även för att bekräfta att det i dagsläget inte är nödvändigt 

att tillsätta Na3T. 

Även när Na3T inte användes understeg metallhalterna i det renade vattnet Stockholm Vattens 

krav på processvatten från industrier. Mängden metall som släpps ut årsvis kommer, baserat på 

resultaten, understiga kraven från deldomen (Mål 5717-07) kungjord i miljödomstolen. Är inte 

Na3T behövlig tillkommer även en miljövinst genom minskade kemikalietransporter och att 

mindre mängd kemikalie behöver framställas.  Om mottaget THS blir mer förorenat eller 

svårbehandlat, beroende på övrigt innehåll, än det hittills varit kan det vara nödvändigt att 

tillsätta Na3T för att reducera metallhalterna till önskad nivå.  

Normaliseringssteget fungerade inte helt tillfredsställande för alla metaller. Troligen beror det 

på att pH-värdet inte kan hållas tillräckligt lågt i reningssteget. Att byta doseringspumpen eller 

att använda mer koncentrerad svavelsyra för att kunna förbättra normaliseringssteget är inte 

aktuellt för SRV. 

Bly- och kadmiumhalterna har på renat THS-vatten flera gånger understigit 

kvantifieringsgränsen på 0,2 respektive 0,02 µg/l. Om kadmiumhalten i inkommande THS skulle 

öka drastiskt skulle eventuellt Na3T behöva tillsättas då kadmium inte bildar hydroxidfällning. 

Det har inte gått att påvisa att kromhalten ändras när normaliseringssteget används, men det 

blir en större haltändring om Na3T används. Utsläppta mängder krom per år är under kraven 

från miljödomstolen även om Na3T inte tillsätts. Processen behöver inte finjusteras för att fälla 

mer koppar eftersom haltreduktionen i alla genomförda försök har varit stor, runt 99 %. 

Kvicksilverhalterna har under alla försöken understigit kvantifieringsgränsen på 0,1 g per liter 

THS vilket är bra för alla parter (tvätthallsägare, SRV, Henriksdals reningsverk och åkermark). 

Zink var den, av de undersökta metallerna, som påverkades mest av ett lägre pH-värde i 

normaliseringssteget. Även om ett högre pH-värde används uppfyller zinkreningen nu gällande 

krav. Reningsresultaten stämmer även vid ett högre flöde i THS-anläggningen (8,0 m3/h). 
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Den största arbetsmiljökonsekvensen i THS-anläggningen är exponeringsrisken för kemikalierna. 

Risken för att personal och obehöriga ska exponeras för använda kemikalier har begränsats men 

tillvägagångssättet för påfyllning av Na3T har större exponeringsrisk för kemikalien i jämförelse 

med övriga kemikalier. Påfyllningen av Na3T är dessutom både omständig och 

personalkrävande. Kemikaliekostnaden för Na3T, om den används, är cirka 100 000 kronor per 

år och för svavelsyran omkring 110 000 kronor, beroende på alkaliniteten hos ingående THS 

samt valt pH-värde i normaliseringssteget. Risken att använda kemikalierna är uppskattad till 

drygt 12 000 kronor årligen för Na3T respektive knappt 154 000 kronor årligen för svavelsyran.  

 

Den totala vattenvolymen till Henriksdal under 2013 var 329 000 m3 och om THS-anläggningen 

arbetar vid det flöde den är dimensionerad för ökar volymen med cirka 18 000 m3 per år. THS-

strömmen är renare och cirka en tjugondel av de övriga strömmarna och därför blir påverkan på 

vattnet till Henriksdal inte speciellt stor. 
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Summary  

This thesis is done in cooperation with SRV Återvinning AB which is a recycling company. SRV 

has a new plant to clean THS. THS is oily water from car washes, sludges from manholes and oil 

separators. THS polluted with heavy metals. Henriksdals sewage treatment plant receives the 

cleaned THS water. It is desirable to reduce six heavy metals in this inflow. The sewage 

treatment plant in Henriksdal is ReVAQ certified. The ReVAQ certification is to ensure that 

sludge produced in a ReVAQ certified plant is of very high quality and can be used as fertilizer 

on arable land. The six priority metals are: lead, cadmium, chromium, copper, mercury and zinc. 

Two of the new treatment steps are included in this study: normalization with sulfuric acid and 

metal precipitation with an organic sulfide, Na3T. DOE (Design of Experiments) were conducted 

in the THS facility to examine the effectiveness of the two new treatment steps. Further 

experiments was carried out to see how an increased feed affects the purification of THS and 

also to confirm that it is not necessary to add Na3T. 

The content of the metals in the purified water was lower than the requirements stated by 

Stockholm Vatten for process water from industries and the annually release of metal was lower 

than the requirements of an adjudication proclaimed in the Swedish Environmental Court ( Case 

5717-07), even if Na3T is not used. If Na3T is not used an environmental benefit is obtained due 

to reduced chemical transports and smaller amount of chemicals need to be made. If the 

received THS becomes more polluted or more difficult to treat, depending on the other content, 

than the so far received THS, it may be necessary to add Na3T to reduce the metals to the 

desired level. 

The normalization step was not working satisfactory, probably due to that the pH-value cannot 

be kept low enough in the purification step. To replace the dosage pump or to use more 

concentrated sulfuric acid in order to improve the normalization step is not seen to be worth 

the effort.  

The concentrations of lead and cadmium in the purified water from THS have several times 

been below the limit of quantification, LOQ, (0.2 µgPb / l and 0.02 µgCd / l). Na3T can be needed 

if the cadmium content of incoming THS would increase drastically because cadmium does not 

form a hydroxide precipitation. It was not possible to prove that the normalization step 

contributed to a reduction of the chromium content in the THS-water, but the DOE showed that 

the amount of chromium was decreased if Na3T is used. The chromium content in the outgoing 

THS-water is below the requirements although no Na3T is added. In the experiments the 

purification of copper was good, the change in concentration was around 99 % and therefore 

the process does not need to be fine-tuned to reduce the amount of copper. The concentrations 

of mercury in all experiments have been below the limit of quantification (0.1 gHg /literTHS). It 

is good for everybody (carwash owners, SRV, Henriksdal sewage treatment plants and arable 

land) that the incoming content of mercury was so low that it was not possible to quantify. Zinc 

was the metal which was most affected by a lower pH in the normalization step. Although a 

higher pH was used the content of zinc in outgoing THS-water fulfilled the current 

requirements. 
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The greatest working environmental risk for the workers in the plant is the risk of being exposed 

by chemicals. The risks for being exposed to chemicals in the THS-facility have been reduced 

and emergency equipment is easily accessible in the facility. The filling of Na3T was done in a 

different way than for the other bulk chemicals. The procedure increases the risk of chemical 

exposure and is both problematic and requires more staff. The chemical costs for Na3T, if used, 

is about 100 000 SEK per year and the cost for sulfuric acid is about 110 000 SEK per year, 

depending on the alkalinity and the chosen pH value in the normalization step. The risk of using 

chemicals is estimated to be a bit more than 12 000 SEK annually for Na3T and just under 154 

000 SEK annually for the sulfuric acid.  

The total volume of water sent to Henriksdal in 2013 was 329 000 m3. If the THS-facility works at 

its dimensioned flow rate, the volume to Henriksdal is increased by approximately 18 000 m3 

per year. But since the THS-stream is cleaner and about one twentieth of the other streams a 

larger metal reduction could be achieved by treating the other water streams more efficient.  
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Förkortningar, produktnamn och dylikt. 
 

Ämne Förklaring 

AFS Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

COD/BOD Kemisk/Biokemisk syreförbrukning. Mått på den mängd syre som krävs 
för att bryta ned organiskt material i vatten (engelska: 
Chemical/Biochemical Oxygen Demand). 
 

KLARA Riskbedömningsverktyg som används av flera landsting och universitet 
bland annat KTH 

LIVSFS Livsmedelsverkets föreskrifter  

Medusa Datorprogram för att beräkna och skapa kemiska jämviktsdiagram 

Na3T Handelsnamn för 1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trition, trinatriumsalt. 
Kommersiell fällningskemikalie för tungmetaller. Färdigblandad 15-vikt% 
lösning. 

PIX-111 Järn(III)klorid lösning med saltsyra, används som flockningskemikalie. 

ReVAQ Certifieringssystem för slam från reningsverk. Certifieringen innebär att 
slammet ska vara mer säkert att användas på åkermark 

SRV Återvinning AB Återvinningsföretag ägt av kommunerna: Huddinge, Haninge, Botkyrka, 
Salem och Nynäshamn 

SWEDAC Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment (Styrelsen 
för ackreditering och teknisk kontroll) 

THS Tvätthallsslam. Samlingsnamn för avloppsvatten från tvätthallar, 
gatubrunnar, oljeavskiljare, avdragsvatten från olja och dylikt. 

THS-anläggningen En nybyggt anläggning i Gladö till för att rena THS 

TMT15 / TMT-15 Ett annat handelsnamn för Na3T. TMT15 har samma verksamma 
substans som Na3T och består även den av en 15-vikt% lösning. 
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1 Inledning 

Examensarbetet är det avslutande arbetet för högskoleingenjörsutbildningen inom kemiteknik 

och omfattar 15 hp. Examensarbetet är utfört på uppdrag av SRV Återvinning AB. På SRVs 

område i Gladö kvarn, utanför Huddinge, har en ny anläggning byggts för att rena oljehaltigt 

vatten från tvätthallar, gatubrunnslam, oljeavskiljare och dylikt. Det förorenade 

vattnet/slammet som ska renas hos SRV benämns som tvätthallsslam, THS, och 

reningsanläggningen för THS-anläggningen. Stockholms Vatten är mottagare av SRVs renade 

vatten och de har specificerat sex prioriterade metaller som det är önskvärt att reducera innan 

det går till deras inflöde. Metallreduktionen av de sex metallerna är utgångspunkten för arbetet. 

Metallerna är: bly, kadmium, krom, koppar, kvicksilver och zink. 

1.1 Bakgrund 

I THS finns en hel del föroreningar som härstammar från olika bildelar som bland annat däck och 

bromsbelägg, även kemikalier från bilvård och asfalt förekommer. Metaller som koppar, nickel, 

zink och järn återfinns i relativt höga koncentrationer och även de mer skadliga metallerna 

kadmium, bly och kvicksilver förekommer i THS. Slammet är klassat som miljöfarligt avfall och 

kräver behandling och ett slutgiltigt omhändertagande. Den nybyggda THS-anläggningen bidrar 

till en större samhällsnytta än tidigare anläggning tack vare att anläggningen kan behandla 

större kvantiteter av THS och dessutom kan bättre rening utföras. 

SRVs nya THS-anläggning har under examensarbetets gång börjat användas i stor skala. THS-

anläggningen kan rena upp till 25 000 ton THS per år och reningsstegen är inte fullständigt 

utvärderade än. I den nya reningsanläggningen finns utrymme för att tillföra nya reningssteg 

som förbättrar reningen av metaller jämfört med den äldre anläggningen, som är tagen ur bruk. 

Två nya reningssteg ska undersökas, normalisering med svavelsyra och reningssteget med en 

kommersiell fällningskemikalie, Na3T. Normaliseringssteget med svavelsyra används för att 

bryta komplexbindningar och därigenom kunna frigöra en större mängd metaller som senare 

kan fällas ut. Genom att använda en kommersiell fällningskemikalie, är förhoppningen att en 

större mängd metalljoner kan fällas ut.  

THS innehåller stora mängder metaller och genom att införa de två stegen i THS-anläggningen 

är SRVs förhoppning att metallutsläppen minskas och därigenom skapas en vattenström som är 

så pass ren att mottagaren av processat vatten (Henriksdals reningsverk) får ett vatten som inte 

innehåller föroreningar i sådan mängd att de påverkar deras processer eller slutprodukt 

negativt. Reningsverkets produktion av slam ska ge ett användbart slam i jordbruket och 

slammet ska i slutändan uppfylla krav ställda för ReVAQ-certifiering. Stockholm Vatten ställer 

därför krav på SRV när det gäller vattnet som SRV släpper vidare till deras nät. 

  



 

2 

1.2 Syfte 

Med den nya anläggningen kan SRV och examensarbetet bidra till det uppströmsarbete som 

Stockholm Vatten förespråkar för att i tidigare skede identifiera och undanskaffa miljögifter. 

Genom att bygga en ny THS-anläggning kan föroreningar i avfallsströmmen behandlas på ett 

effektivare sätt nära källan och rening kan ske innan skilda avfallsströmmar blandas med 

varandra. I THS-anläggningen är det möjligt att införa nya reningssteg för att sätta in effektivare 

rening av THS om så skulle krävas. 

Efter att THS behandlas i THS-anläggningen och i SRVs interna reningsverk skickas 

processvattnet till Henriksdals reningsverk, innan vattnet når recipient. Ett av syftena med THS-

anläggningen är att minimera metallinnehållet i slammet producerat av Henriksdals reningsverk. 

Slammet som produceras i Henriksdals reningsverk ska spridas ut på åkermark. 

Uppströmsarbetet är en viktig del i reningskedjan för att komma åt skadliga ämnen så tidigt som 

möjligt. Genom att ta bort skadliga metaller så nära källan som möjligt finns det en större 

möjlighet att plocka ut mer metall och på ett enklare sätt. Det är dessutom säkrare att utföra 

rening i flera steg ifall reningen i någon punkt skulle fallera. 

En kostnad-nytta-analys är tänkt att påvisa om det är meningsfullt att använda de nya 

reningsstegen, normalisering med svavelsyra och fällning med en organosulfid, NaT3 för den 

THS som SRV för närvarande tar emot. Examensarbetet kommer därför att bidra till samhälls- 

och miljönytta. 

1.3 Mål 

Kostnad-nytta-analysen ska ställa och avväga tre parametrar mot varandra: reningsgraden som 

kan nås med ett normaliseringssteg samt ett efterföljande fällningssteg med Na3T, för de sex 

prioriterade ReVAQ-metallerna; merkostnaden för de extra stegen; samt 

arbetsmiljökonsekvenser lokalt i anläggningen för att ta hand om THS och att använda de nya 

kemikalierna i reningen. Uppsatsen kommer att ta upp vilket mervärde de två nya reningsstegen 

har och hur de här tre parametrarna möjligen interagerar med varandra och vad olika 

reningsalternativ får för konsekvenser.  

Kostnad-nytta-analysen kommer att utvärdera de två reningsstegen var för sig och tillsammans 

för att ta ställning till om det blir en rimlig kostnad för den aktuella reningen jämfört med vad 

som skickas i den totala vattenströmmen från SRV till Henriksdals reningsverk. Förhoppningen 

är att kunna minska mängden tungmetall i det ReVAQ-certifierade slammet som sprids ut på 

åkermark till en rimlig kostnad. 

1.4 Målgrupp 

Examensarbetets målgrupp är i huvudsak uppdragsgivaren, SRV Återvinning AB. Svenskt Vatten 

som är ägare till certifieringssystemet ReVAQ och Stockholm Vatten som är mottagare av renat 

THS kan ha intresse av arbetet. Andra intressenter som arbetar kring kemisk rening av 

avfallsströmmar kan ha nytta av uppsatsen.  
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1.5 Metod 

För att kunna genomföra en kostnad-nytta-analys för de nya reningsstegen har SRVs krav på 

behandlat processvatten granskats, information om ReVAQ har tagits fram och föreskrifter om 

arbetsmiljö har granskats. Reningsprocessen har körts i anläggningen och prover på behandlat 

processvatten och på inkommande THS har skickats på analys till ALcontrol Laboratories AB. 

ALcontrol AB är ackrediterat av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) enligt 

SS-EN ISO/IEC 17025 samt är också certifierat enligt SS-EN ISO 14001. [1] 

1.6 Avgränsningar 

I examensarbetet görs följande avgränsningar:  

 Endast reningsgraden för de, av Stockholm Vatten, prioriterade ReVAQ-metallerna 

beaktas: bly, kadmium, krom, koppar, kvicksilver och zink. 

 Vid kostnads-nytta-analysen anses THS inte förändra sin kemiska sammansättning 

beroende på årstid och från vilken plats det kommer ifrån utan antas vara identiskt med 

det avfall som SRV benämner normalt THS. 

 Vid beräkningar av metallhaltminskningen jämförs utgående processvatten med det för 

tillfället ingående THS. 

 

2 Teoretisk bakgrund 

För att lösa problemet har ett förarbete och en litteraturstudie genomförts. 
Bakgrundsinformationen kan vara nödvändig för att förstå rapporten och innehållet fullt ut.  

2.1 ReVAQ 

Bakgrunden till ReVAQ-certifieringen är att skapa ett mer hållbart återflöde av näringsämnen 

som fosfor och kväve till åkermark, utan att halten skadliga ämnen ackumuleras [2]. ReVAQ-

certifierat slam får inte överskrida givna halter för ett 60-tal ämnen, haltkraven på ämnena är 

mycket strängare än de krav som både svensk och europeisk lagstiftning har på slam som 

används på åkermark [3]. Eftersom det är praktiskt taget omöjligt för reningsverken att helt på 

egen hand rena avfallsströmmar på ett sådant sätt att slammet saknar föroreningar krävs det 

ett så kallat uppströmsarbete för att komma åt föroreningarna så nära källan som möjligt [4]. 

När ett reningsverk har certifieringen behöver kontinuerliga förbättringar ske [5] och det krävs 

att reningsverket är helt öppen med information [2].  

Den nya THS-anläggningen hos SRV är ett sådant uppströmsprojekt för att kunna ta bort 

föroreningar innan avfallsströmmen blir utspätt av annat vatten. THS är generellt väldigt 

förorenat och är en potentiell källa för tungmetaller till Henriksdals reningsverk. THS-

anläggningen är ett av flera steg för att säkerställa slamkvalitén hos producerat slam vid 

Henriksdals reningsverk.  
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Brytvärd fosfor är en ändlig resurs och i många fyndigheter är det även höga halter av kadmium. 

En risk med bruten fosfor från mineralfyndigheter är att kadmiumhalten i åkermarken och i 

grödor ökar. Slam från reningsverk får inte deponeras, slammet får däremot användas för 

täckning av deponier [6]. Eftersom slam från kommunala reningsverk innehåller eftertraktade 

näringsämnen såsom fosfor och kväve är det önskvärt att använda slammet på åkermark 

istället. Om mineralfosfor används kommer kadmium och andra tungmetaller tillföras 

kontinuerligt istället för att fosforn i slam återanvänds och inga nya tungmetaller kommer in i 

kretsloppet. [7]  

2.2 Kemisk fällning 

Kemisk fällning är en behandlingsmetod som kan används för att minska mängden metaller i 

THS. Genom att ändra den form metallerna kan föreligga i, från att vara lösta i vattnet till 

olösliga former är det möjligt att separera metaller som fast material från vattnet. Den 

vanligaste formen av kemisk fällning av metallhaltigt vatten är att ändra pH på vattenströmmen 

för att få metalljoner att fällas ut som metallhydroxider. De vanligaste kemikalierna för att få en 

hydroxidutfällning är lut, natriumhydroxid, och släckt kalk, kalciumhydroxid. Släckt kalk är en 

billigare kemikalie än lut, men lut däremot är oftast enklare att hantera. [8] 

Att rena vatten från metall genom att fälla jonerna som metallhydroxider är teoretiskt sett en 

bra reningsmetod om det är en enskild metall som ska separeras, eftersom det är möjligt att 

justera pH så att ett svårlösligt metallhydroxidkomplex bildas. Den lägsta metallhalten nås vid 

ett pH där metallen har lägst löslighet. För många metaller är löslighet lägre mot allt högre pH-

värde och en del metaller har ett löslighetsminimum. Därför är det är svårare att erhålla en god 

rening med endast pH-justering om vattnet innehåller flera olika metaller. Olika metaller har sitt 

löslighetsminimum vid olika pH-värden, vilket gör reningen mer problematisk om mycket av 

varje metall ska fällas ut.  

I figur 1 visas ett löslighetsdiagram för de sex prioriterade ReVAQ-metallerna och att pH-värdet 

vid löslighetsminimum för koppar och bly skiljer sig med över en pH-enhet. Vid ett pH-värde 

mellan nio och tio föreligger den större delen av metalljonerna som olösliga metallhydroxider. 

Det framgår även att varken kadmium- eller kvicksilverjoners löslighet påverkas av pH. 
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Figur 1. Medusadiagram över lösligheten för de undersökta metallerna vid olika pH-värden. Metallhalterna är 

uppmätta halter i ”normalt THS”, se bilaga 6. Kromjonernas löslighet har ett värde under vald skala i diagrammet.  

Ett problem med att höja pH för fälla ut metaller som metallhydroxider är att de metaller som 

redan ingår i en komplexbindning inte påverkas. En möjlighet är att använda sulfider för att fälla 

ut metallerna som metallsulfider då metalljonerna binder hårdare och mer gärna till sulfider än 

till bland annat hydroxider [8] [9] [10]. Det är även möjligt att använda sig av ett 

normaliseringssteg för att bryta komplexbindningar. Normalisering innebär att processvattnet 

behandlas med en stark syra, vanligtvis svavelsyra, för att bryta komplexbindningar och frilägga 

metalljonerna så att jonerna sedan är mottagliga för fällningskemikalier [8].  

En nackdel med sulfidfällningar är att små partiklar bildas, vilket får konsekvensen att de blir 

mer svåra att avskilja [8]. Förutom enklare sulfider som natriumsulfid finns det kommersiella 

sulfidkemikalier som exempelvis Metallclean A, Metallclean B och TMT-15/Na3T. Kommersiella 

fällningskemikalier är dyrare och därför används de fördelaktigast i ett polersteg för att inte 

kemikalieåtgången ska bli allt för stor. Om billigare natriumsulfid används istället för 

kommersiella sulfider finns det en risk att giftig gas av svavelväte bildas [8]. I anläggningar 

inomhus är det oftast oacceptabelt att riskera svavelvätebildning [8]. 
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I tabell 1 presenteras löslighetsprodukten, Ksb, för några metallhydroxider kontra dess 

metallsulfider med fällningskemikalien natriumsulfid [8]. Från tabellen framgår att 

metallsulfider är mindre lösliga än metallhydroxider. Därmed kan reningen bli bättre om fällning 

sker med en sulfid. Enklaste sättet att fälla ut metaller är att höja pH medan om lägre resthalter 

i vattnet ska åstadkommas behöver metaller fällas med en sulfid. 

Tabell 1. Jämförelse mellan metallhydroxiders och metallsulfiders löslighet vid pH ≈ 10.  

Halter är angivna i mol/liter. [8]   

Metall Löslighetsprodukt  

Me2+(OH-)2 (s) 

Löslighetsprodukt 

Me2+(S2-) (s) 

Bly 4*10-6 3,2*10-15 

Kadmium 1,4*10-5 10-14 

Koppar 1,6*10-7 10-22 

Nickel 1,5*10-6 3,3*10-14 

Zink 1,6*10-6 2,5*10-13 

 

Na3T som fällningskemikalie 

Även om TMT/Na3T är en beprövad kemikalie, som använts praktiskt för rening av metallhaltiga 

vatten under en tid finns relativt få studier om vilka komplex sulfiden bildar. Na3T har tre pKa 

värden: Pka1 5,71; pka2 8,36 och pka3 11,38. Eftersom Na3T doseras i ett reningssteg i THS-

anläggningen där pH är omkring nio är den dominerade formen HNa3T2- och H2TMT-. Om pH 

skulle vara under fem skulle Na3T till största del befinna sig i sin syraform och en reaktion med 

metalljoner kan därför inte vara förväntad [11]. I figur 2 visas olika former som Na3T kan 

förekomma i när kemikalien befinner sig i en lösning tillsammans med kopparjoner. Metalljoner 

tenderar att binda till fler Na3T-molekyler och då bildas mycket stora komplex som 

sedimenterar lättare [12]. 

 

Figur 2. Olika former av Na3T i en lösning med kopparjoner. (a) Lösligt natriumsalt, (b) H3Na3T, (c) Cu(H2Na3T)2, (d) 

CuHNa3T och e, Cu3(Na3T)2. [9]  

 



 

7 

2.3 Kemisk flockning 

Genom kemisk flockning kan föroreningar i suspenderad- och kolloidalform avskiljas ur ett 

avloppsvatten. Kolloidala partiklar är mycket små och går inte att sedimentera eftersom de 

vanligtvis har en negativ ytladdning och därmed repellerar varandra [8]. Vid tillsats av 

flervärdiga joner såsom Al3+ eller Fe3+ kan jonerna attraheras på de kolloidala partiklarnas yta 

och det möjliggör sedimentering eftersom partiklarna nu är oladdade. Partiklarna bildar flockar 

med varandra och faller, tack vare gravitationen, mot botten [8] [13]. Tillsats av flervärdiga 

metalljoner kallas även för koagulering. Istället för metalljoner kan även polymerer med 

flertalet laddningar användas, polymererna brukar kallas för flockningshjälpmedel eller 

hjälpkoagulanter [8]. För att minska mängden flockningskemikalie som behöver tillsättas kan pH 

justeras [8] [14]. 

Tillsats av metallsalter får även metalljonerna att bilda hydroxider när de kommer i kontakt med 

vattnet. Metallhydroxidflockarna kan även de binda till sig kolloidala partiklar och processen 

kallas för svepkoagulering eftersom metallhydroxiderna har en tendens att dra med sig andra 

partiklar mot botten [8].  

En fördel med flockning är att metoden till viss del även minskar vattnets COD/BOD innehåll, 

men nackdelen är att det produceras stora volymer slam som behöver tas om hand [8].  

 

2.4 Kemiska arbetsmiljörisker 

Det är riskfullt att arbeta med kemikalier som kan vara skadliga. Det viktigaste för att skapa en 

säker arbetsmiljö är att planera arbetet i förväg [15]. Arbetsmiljöverket är den myndighet som 

har regeringens och riksdagens uppdrag att ansvara för och se till att gällande lagar rörande 

arbetsmiljö följs [16]. Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret när det gäller arbetsmiljön 

medan arbetsmiljöverket har inspektörer som kontrollerar att arbetsmiljölagen och 

föreskrifterna följs [16]. Arbetsmiljöverket har föreskrifter som ställer krav på företag och 

verksamhetsutövare; föreskrifterna är juridiskt bindande [16].  

Arbetsgivaren måste känna till gällande arbetsmiljölagstiftning och det är arbetsgivaren som 

ansvarar för att kemikaliehanteringen sker på ett säkert sätt. [15] 

Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2011:19, är gällande som lag. Föreskriften fastslår bland annat 

att en riskbedömning alltid ska genomföras innan laborativt arbete påbörjas och så ofta som 

verksamheten kräver [17]. När verksamheten förändras, både tillfälligt och permanent ska en ny 

riskbedömning genomföras. Riskutvärderingen måste ta upp alla experiment och handlingar 

som kan orsaka olycksfall eller ohälsa. Föreskriften innehåller även allmänna råd om hur 

föreskrifterna ska tillämpas i praktiken. [17] 
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AFS 2011:19 § 15 fastslår att oavsett resultatet av riskbedömningen finns skyldigheter som ska 

följas om kostnaden är rimlig i proportion med riskminskningen. Skyldigheterna nämns i tre 

punkter: kemiska produkter och material ska väljas för att minimera riskerna både med själva 

kemikalierna och med hanteringen av dem; exponeringen ska begränsas och att antalet 

personer som kan bli exponerade minimeras; mängden av varje kemisk riskkälla på 

arbetsplatsen ska begränsas till den minsta mängden som krävs för arbetet, om det på sådant 

sätt minskar risken [17]. 

SRV Återvinning AB har genomfört en riskbedömning enligt de lagkrav som råder dessutom har 

en kortare riskutvärdering utförts inom detta arbete, se bilaga 1.  

Riskutvärderingen i bilaga 1 är ett verktyg som kan användas för att identifiera och minimera 

riskerna i anläggningen. I föreliggande arbete är riskutvärderingen använd som underlag till 

utvärderingen av reningsstegen. I framtiden kan riskutvärderingen användas för att få en andra 

åsikt om riskerna i THS-anläggningen nu när även praktisk erfarenhet finns. För ny personal kan 

bilagan vara ett bra och kortfattat sätt att få lära sig anläggningen och dess risker. 

 

2.5 Flerfaktorförsök - teori 

Flerfaktorsförsök är en statistisk försöksplanering för att analytiskt studera effekter av olika 

faktorer på en variabel. Avsikten med flerfaktorförsök är att ta reda på vilka och till hur stor grad 

olika processparametrar är signifikanta för processen. Fördelen med flerfaktorförsök är att 

metoden inte endast ger huvudeffekten för hur en faktor påverkar processen för alla värden på 

de andra faktorerna utan metoden ger eventuella samspelseffekter mellan parametrarna [18]. 

Det är viktigt att övriga processparametrar, det vill säga de som inte undersöks, hålls på en 

konstant nivå för att inte resultatet ska bli missvisande [18]. För att minska inverkan av 

systematiska fel såsom ett fluktuerande THS-innehåll bör försöksordningen slumpas. Genom att 

genomföra försöken i slumpvis ordning minskas även risken att yttre förändringar ger 

missvisande försökssvar. Exempel på yttre förändringar kan vara variationer i temperaturen. 

Dock har risken för störande samvariation inte elimineras och därför bör även samma försök 

upprepas ett antal gånger så att resultatet kan verifieras. 

Begränsningar med flerfaktorförsök är att skattningen av responsvariabeln endast stämmer 

inom det undersökta intervallet [18]. Exempelvis om en processfaktor är omrörarhastigheten 

där låg nivå sätts till 300 varv per minut och hög nivå till 500 varv per minut erhålls ingen 

information om vad som kan tänkas ske vid 600 eller 200 varv per minut. Det antas att det råder 

ett linjärt samband i intervallet 300 till 500 rpm. För att den linjära approximationen ska vara 

god bör intervallet vara litet, det vill säga att det inte ska skilja för mycket mellan låg och hög 

nivå [18].  

Ofta används flerfaktorförsök för att optimera en process, i den här undersökningen har 

flerfaktorförsök används för att se hur två processparametrar påverkar reningen av metallerna i 

ett avloppsvatten, THS. 
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Antalet försök som behöver genomföras är 2n, där n är antalet valda faktorer som man jämför. 

Basen är satt till 2 eftersom försöken utförs med en hög och en låg nivå [18].  

När försöken är utförda ska en analys göras och en ekvation som är en karta över effekterna tas 

fram. Det går att utläsa ett teoretiskt resultat för processinställningar som inte har blivit 

testade. För att erhålla ekvationen (inom gränserna för valda parametrar) sker beräkningarna 

med uppställda faktorförsök med hjälp av matriser. En matris, X, ställs upp där första kolumnen 

fylls med ettor, det kommer senare att leda fram till ett β0-värde. β0-värdet är det 

genomsnittliga resultatet för alla genomförda faktorförsök [18]. Resterande β-värden visar hur 

mycket de olika effekterna påverkar resultatet [18]. X-matrisen fylls på med -1 eller +1 av 

parametrarna, på motsvarande sätt som försöken har genomförts med hög eller låg nivå. Då 

resultatet blir uppmätt skrivs de in i en Y-matris. B-matrisen ger β-värdena enligt 

B=inv(XT*X)*XT*Y.  

 

3 THS-anläggningen 

THS-anläggningen är en anläggning som nyligen tagits i drift för att behandla oljehaltigt vatten 

från tvätthallar, gatubrunnsslam, oljeavskiljare och dylikt. Anläggningen är i dagsläget den mest 

moderna reningsanläggningen av sitt slag [19]. Enligt gällande rutin sker enklare tester av THS 

innan mottagandet för att säkerställa att avfallet är behandlingsbart i anläggningen, bland annat 

emulsioner tillåts inte i THS-anläggningen [14]. Klas Hedman, Sweco Environment AB är ansvarig 

för maskinspecifikationen av THS-anläggningen. Hedman har erfarenhet från anläggningar 

liknande THS-anläggningen och har gett förslag till kemikaliedoseringar i THS-anläggningen [14]. 

 

3.1 Reningskrav på THS 

Renat THS pumpas efter rening vidare och hamnar tillsammans med övrigt förorenat vatten från 

bland annat hårdgjorda ytor och lakvatten från deponierna i så kallade lakvattendammar. Detta 

vatten renas ytterligare i SRVs interna reningsverk. Efter behandling skickas allt vatten ut på 

spillvattennätet till Henriksdals reningsverk, innan vattnet når recipienten. Slammet från 

Henriksdals reningsverk är ReVAQ-certifierat, därför är det hårda krav på vad som släpps ut till 

spillvattennätet.  

Stockolms Vatten har angivet att sex metaller är prioriterade nämligen: kvicksilver, kadmium, 

bly, krom, koppar och zink. I tabell 2 framgår vilka riktvärden på metallutsläpp SRV har på sin 

totala vattenström eftersom mottagaren är ReVAQ-certifierad. 

  



 

10 

Tabell 2. Riktvärden för metallhalter för att uppfylla kraven för ReVAQ [20] 

Ämne  Riktvärde  Enhet  

BOD  20  mg/l  

Susp.  20  mg/l  

Bly  10  μg/l  

Koppar  50  μg/l  

Krom  20  μg/l  

Kadmium  0,1  μg/l  

Kvicksilver  0,1  μg/l  

Zink  150  mg/l  

Arsenik  24  μg/l  

pH 6,5 - 11  

 

 

Det finns även krav på de årliga utsläppen av metaller från SRV i en deldom kungjord i 

miljödomstolen Mål 5717-07. En prövotidsredovisning ska ske senast två år efter att THS-

anläggningen har tagits i drift [21]. Riktvärdena redovisas i tabell 3, och även i SRVs miljörapport 

(2013) [22]. 
 
Tabell 3. Riktvärden för årligt utsläpp av metaller till spillvattennätet. 

Parameter kg/år 

Arsenik 6 

Kadmium 0,3 

Krom 20 

Koppar 20 

Kvicksilver 0,1 

Bly 10 

Zink 400 

 

3.2 Flödet genom anläggningen 

THS kommer till SRV Återvinning AB med sugbilar. Slammet töms på en tipplatta, vätska åker 

ner i en pumpgrop och pumpas vidare till en lagrings/utjämningsbassäng. Grus, frigolit och 

annat material som följt med blir kvar på tipplattan, och får rinna av innan avfallet transporteras 

bort. 

THS kan skilja sig mycket i föroreningsgrad beroende på vart slammet kommer ifrån, det är en 

av anledningarna till att utjämningsbassängen är stor, 285 m3. Ett analysresultat på ”normalt” 

och utjämnat THS finns i bilaga 6. Metallhalterna i ingående flöde till THS-anläggningen och 

därmed även i utjämningsbassängen har varierat under den tid som de storskaliga försöken har 

genomförts. Hur mycket framgår av analysresultaten i bilaga 7 och 8. 
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En fullständig processritning finns i bilaga 5 och figur 3 visar THS-anläggningens delar. THS från 

utjämningsbassängen pumpas till den första reaktionstanken där järnkloridlösning och 

svavelsyra tillsätts. Tillsatt svavelsyra har koncentrationen 37 vikts-% samt järnkloridlösningen 

med handelsnamnet PIX 111 är löst i 1-2 vikt-% saltsyra. Surgörningen lösgör metalljoner så att 

de senare kan fällas ut. Järnkloridlösningens uppgift är att bilda flockar för att lättare kunna 

separera fast material som utfällda metaller och suspenderade partiklar. 

Från den första reaktionstanken rinner vattnet vidare till den andra reaktionstanken. Där 

tillsätts en natriumhydroxidlösning, 45 vikt-%, för att göra en grovjustering av pH. I den tredje 

reaktionstanken görs en finjustering av pH till cirka 9 för att fälla ut metalljoner som 

metallhydroxid. I den reaktionstanken finns även möjlighet att tillsätta en organisk sulfid för att 

fälla ut en större mängd metall. Även kadmium- och kvicksilverjoner kan bindas med hjälp av 

sulfiden då metalljonerna inte bildar hydroxidfällning.  

Därefter går flödet vidare till en flockningstank som har en större volym och långsammare 

omrörning. Här tillåts partiklarna bilda flockar och även en hjälpkoagulant med handelsnamnet 

Magnafloc® 110L tillsätts. Processat vatten genomgår en lamellsedimentering och leds till ett 

sandfilter för att få bort partiklarna. Efter sandfiltret används ett kolfilter som polermetod för 

att få bort organiska föroreningar eftersom THS är rikt på petroleumprodukter.  

Efter kolfiltret finns en slutkontroll där pH och halten torrsubstans i det renade vattnet mäts. 

Här är det även möjligt att ta prover av vattnet innan det skickas till en lagringstank. En del av 

vattnet från lagringstanken används för att spola ur slambilarna som kommer med obehandlat 

THS. Resterande vatten skickas via lakvattendammar till SRVs företagsinterna reningsverk där 

vattnet genomgår en rening tillsammans med lakvatten och övrigt vatten från SRVs område. 

  

 

Figur 3. Processkiss över THS-anläggningen. 1 utjämningsbassäng, 2 reaktionstank ett, 3 reaktionstank två, 4 

reaktionstank tre, 5 flockningstank, 6 lamellsedimentation, 7 kontinuerligt sandfilter, 8 kontinuerligt kolfilter, 9 

slutkontroll och provtagningsställe, 10 lagringstank för renat THS, 11 slamlager och 12 kammarfilterpress. 
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3.3 Användning av kemikalier i THS-anläggningen   

I reaktionstank 1 används svavelsyra och järnkloridlösning. I reaktionstank 2 och 3 tillsätts en 

natriumhydroxidlösning för att höja pH. I reaktionstank 3 finns även möjlighet att tillföra en 

organisk sulfid. I flockningstanken tillsätts en polymerlösning som hjälpkoagulant. 

Säkerhetsdatablad för kemikalierna återfinns i bilaga 10.  

I figur 4 och 5 visas bilder på lagringscisternerna för kemikalierna. 

     

   

 

Lut- och svavelsyradoseringen styrs av pH-värdet i reaktionstank 1, 2 och 3 med hjälp av PID-

regulatorer, så mängden tillsatt lut och svavelsyra varieras för att hålla ett jämt pH-värde i 

tankarna. 

Doseringen av järnkloridlösning (PIX111), Na3T och Magnafloc® ställs in med ett värde på FK. 

Flödeskvoten FK är kvoten mellan normerat tillflöde av doserad kemikalie och normerat tillflöde 

av THS. Alla flöden har normerats genom division med dess maximala flöde och har ett värde 

mellan 0 och 1. 

 

 

𝑭𝑲 =  
𝑁𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑑𝑜𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑘𝑒𝑚𝑖𝑘𝑎𝑙𝑖𝑒

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑇𝐻𝑆 
 [
𝑙𝑑𝑜𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑘𝑒𝑚𝑖𝑘𝑎𝑙𝑖𝑒 /𝑙 𝑘𝑒𝑚𝑖𝑘𝑎𝑙𝑖𝑒 𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑇𝐻𝑆𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙

3 /𝑚𝑇𝐻𝑆𝑚𝑎𝑥

3 ] 

 

 

  

Figur 4. Förvaringscistern av PE för 
svavelsyra. Foto: Mattias Persson 

 

Figur 5 Förvaringscisternerna för 
svavelsyra, lut och järnkloridlösning. 
Foto: Mattias Persson 
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FK relaterar flödet av de enskilda kemikalierna till storleken på tillflödet av THS för att få samma 

halt av kemikalierna oavsett hur stort tillflödet av THS är. Tillflödet av THS kan varieras mellan 0 

och 20 kubikmeter per timme och doserpumparna för järnkloridlösningen och Na3T kan varieras 

från 0 till 12 liter per timme. För Magnafloc® är reglerområdet mellan 0 till 30 liter per timme. 

Pumparna är drivna av stegmotorer vilket ger dem ett stort reglerområde [23]. 

Flödeskvoten mellan maximalt flöde av järnklorid eller Na3T och maximalt tillflödet av THS är:  

12 [
𝑙𝑘𝑒𝑚𝑖𝑘𝑎𝑙𝑖𝑒 𝑚𝑎𝑥

ℎ
]

20 [ 
𝑚3

𝑇𝐻𝑆𝑚𝑎𝑥

ℎ
]

= 0,6 [
𝑙  𝑘𝑒𝑚𝑖𝑘𝑎𝑙𝑖𝑒 𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑇𝐻𝑆𝑚𝑎𝑥

3 ] 

 
Om FK = 1,5 ställs in och inflödet av THS är 3,4 m3/h så blir kemikaliedoseringen: 
 

0,6 [
𝑙  𝑘𝑒𝑚𝑖𝑘𝑎𝑙𝑖𝑒 𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑇𝐻𝑆𝑚𝑎𝑥

3 ] ∗ 3,4 [ 
𝑚3 𝑇𝐻𝑆

ℎ
] ∗ 1,5 [

𝑙𝑑𝑜𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑘𝑒𝑚𝑖𝑘𝑎𝑙𝑖𝑒 /𝑙 𝑘𝑒𝑚𝑖𝑘𝑎𝑙𝑖𝑒 𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑇𝐻𝑆𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙

3 /𝑚𝑇𝐻𝑆𝑚𝑎𝑥

3 ]  = 

 

= 𝟑, 𝟎𝟔 [
𝑙𝑑𝑜𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑘𝑒𝑚𝑖𝑘𝑎𝑙𝑖𝑒

ℎ
]   

 
Vilket motsvarar: 
 

0,6 [
𝑙  𝑘𝑒𝑚𝑖𝑘𝑎𝑙𝑖𝑒 𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑇𝐻𝑆𝑚𝑎𝑥

3 ] ∗ 1,5 

[
 
 
 
 𝑙𝑑𝑜𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑘𝑒𝑚𝑖𝑘𝑎𝑙𝑖𝑒 

𝑙 𝑘𝑒𝑚𝑖𝑘𝑎𝑙𝑖𝑒 𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑇𝐻𝑆𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙

3

𝑚𝑇𝐻𝑆𝑚𝑎𝑥

3
]
 
 
 
 

= 𝟎, 𝟗 [
𝑙𝑑𝑜𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑘𝑒𝑚𝑖𝑘𝑎𝑙𝑖𝑒

𝑚3 𝑇𝐻𝑆
] 

3.3.1 Svavelsyra, CAS-nummer 7664-93-9 

Svavelsyran som använts är 37 vikt-% och kostar, då den kommer med tankbil, 2,50 kronor per 

kilo. Till priset tillkommer avgifter för transport av farligt gods och ett oljetillägg. Från den 

senaste fakturan (2015-01-02) blev den totala kostnaden för 5 100 kg svavelsyra: 13 470 kronor 

exklusive moms [14]. Den faktiska kemikaliekostnaden är 2,64 kronor per kilo eller 3,38 kronor 

per liter (densiteten 1,28 kg/l är hämtat från säkerhetsdatabladet, bilaga 10).  

Förbrukningen av svavelsyra är direkt kopplad till vilka egenskaper inkommande THS har, som 

dess pH-värde och hur hög alkalinitet vätskan har. Vid hög alkalinitet har Klas Hedman 

uppskattat förbrukningen till cirka 40 ton per år vid tillståndsgiven årsvolym (25 000 ton) [24]. 

En sådan förbrukning medför en kostnad på knappt 110 000 kronor per år. 
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3.3.2 Järnkloridlösning, CAS-nummer 7705-08-0 

Järnkloridlösningen som använts är PIX 111 och lösningen innehåller 35-45 vikt% järnklorid och 

även saltsyra. PIX111 har ett pH-värde på ca 1.  

Kilopriset ligger på 3,90 kronor och till det tillkommer avgift för transport av farligt gods. Från 

fakturan den 2015-01-02 blev den totala kostnaden för 5 680 kg PIX 111: 22 442 kronor 

exklusive moms [14]. Den faktiska kemikaliekostnaden uppgår till 3,95 kronor per kilo eller 5,63 

kronor per liter (densitet 1,41–1,44 kg/l är hämtat från säkerhetsdatabladet, bilaga 10).   

Behövlig järnkloridtillsats beror på hur svårbehandlat avfallet är. Exakta doseringstabeller för 

järnkloridtillsatser finns inte utan reningsprocesserna brukar köras på erfarenhetsdata [25]. 

Enligt Klas Hedman [23], bör den erforderliga mängden ligga mellan 30 och 200 g Fe3+ per 

kubikmeter processvatten. En mer exakt dosering fastslås genom försök i laborationsskala eller 

genom att göra försök i fullskala. 

 

Under alla genomförda försök har FK =1,47 använts för PIX 111 (järnkloridlösningen). Vid ett 

inflöde på 3,4 kubikmeter THS per timme blir doseringen av järnklorid: 

0,6 [
𝑙 𝑃𝐼𝑋 111 𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑇𝐻𝑆𝑚𝑎𝑥

3 ] ∗ 3,4 [ 
𝑚3 𝑇𝐻𝑆

ℎ
] ∗ 1,47 [

𝑙𝑑𝑜𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑃𝐼𝑋 111 /𝑙 𝑘𝑒𝑚𝑖𝑘𝑎𝑙𝑖𝑒 𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑇𝐻𝑆𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙

3 /𝑚𝑇𝐻𝑆𝑚𝑎𝑥

3 ] ≈  

≈ 𝟑, 𝟎 [
𝑙𝑃𝐼𝑋 111

ℎ
]   

Flödet 3 liter per timme kan även avläsas på doseringspumpens display för kontroll av inställt 

flöde. 

Doseringen motsvarar: 
 

3,0 [
𝑙𝑃𝐼𝑋 111

ℎ
]

3,4 [ 
𝑚3

𝑇𝐻𝑆
ℎ

]
≈ 0,88 [

𝑙𝑃𝐼𝑋 111

𝑚3
𝑇𝐻𝑆

] 

Vilket motsvarar minst: 

0,88 [
𝑙𝑃𝐼𝑋 111

𝑚3
𝑇𝐻𝑆

]  ∗ 1,41 [
𝑘𝑔𝑃𝐼𝑋 111

𝑙𝑃𝐼𝑋 111
] ∗ 0,35 [

𝑘𝑔𝐹𝑒𝐶𝑙3

𝑘𝑔𝑃𝐼𝑋 111
] ∗ 0,3443 [

𝑘𝑔𝐹𝑒

𝑘𝑔𝐹𝑒𝐶𝑙3

] ∗ 1000 [
𝑔

𝑘𝑔
] ≈ 

 ≈ 𝟏𝟓𝟎 [
𝑔𝐹𝑒

𝑚3
𝑇𝐻𝑆

] 
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3.3.3 Natriumhydroxidlösning, CAS-nummer 1310-73-2 

Natronluten hade koncentrationen 45 vikt-%. Kilopriset ligger på 3,90 kronor per kilo och till det 

tillkommer oljetillägg och avgift för transport av farligt gods. Från fakturan den 2015-01-02 blev 

den totala kostnaden för 5 900 kg natronlut: 23 797 kronor exklusive moms. Den faktiska 

kemikaliekostnaden uppgår då till 4,03 kronor per kilo och 5,97 kronor per liter (densitet 1,48 

kg/l vid 20oC hämtat från säkerhetsdatabladet, bilaga 10). 

Natronlut doseras i både reaktionstank 2 och 3 för att lättare kunna justera pH på 

processvattnet [14] [26]. Mängden lut som behövs beror på många saker, dels alkaliniteten på 

processvattnet men även vilket pH-värde som används i reaktionstank 1. En uppskattning av 

Klas Hedman är att det vid tillståndsgiven årsdrift (25 000 ton mottaget THS) skulle krävas ca 45 

ton per år [24]. Det motsvarar drygt 180 000 kronor per år. 

3.3.4 Hjälpkoagulant Magnafloc 110L, CAS-nummer 64742-48-9 
Som hjälpkoagulant användes anjoniska polymeren Magnafloc® 110L. Kilopriset ligger på 200 

kronor och inga övriga tillägg tillkommer. Från fakturan den 2014-12-12 var den totala 

kostnaden för 25 kg Magnafloc® 110L: 5 000 kronor exklusive moms [14].  

Lösningen av Magnafloc 100L måste spädas och lösningen ska alltid tillsätts i vattnet under god 

omblandning. Tillredd polymerlösning består av 1 vikt % Magnafloc® och resten färskvatten 

[14]. Det motsvarar att mottagen polymer räcker till cirka 2 500 liter tillredd polymerlösning. 

Det motsvarar att den tillredda lösningen kostar 2 kronor per liter tillredd lösning av 

Magnafloc®.  

Förhållandet mellan maximalt flöde för Magnafloc® och det maximala tillflödet av THS är:  

30 [
𝑙𝑘𝑒𝑚𝑖𝑘𝑎𝑙𝑖𝑒 𝑚𝑎𝑥

ℎ ]

20 [ 
𝑚3

𝑇𝐻𝑆𝑚𝑎𝑥

ℎ
]

= 1,5 [
𝑙 𝑘𝑒𝑚𝑖𝑘𝑎𝑙𝑖𝑒 𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑇𝐻𝑆𝑚𝑎𝑥

3 ] 

 

Under försöken användes FK = 1,40 och vid 3,4 kubikmeter THS per timme blir doseringen av 

färdigblandad Magnafloc®: 

1,5 [
𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑦𝑚𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑇𝐻𝑆𝑚𝑎𝑥

3 ] ∗ 3,4 [ 
𝑚3 𝑇𝐻𝑆

ℎ
] ∗ 1,40 [

𝑙𝑑𝑜𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑙𝑦𝑚𝑒𝑟 /𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑦𝑚𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑇𝐻𝑆𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙

3 /𝑚𝑇𝐻𝑆𝑚𝑎𝑥

3 ] = 

= 7,14 [
𝑙𝑝𝑜𝑙𝑦𝑚𝑒𝑟

ℎ
]   

Doseringen motsvarar: 

7,14 [
𝑙𝑝𝑜𝑙𝑦𝑚𝑒𝑟

ℎ ]

3,4 [ 
𝑚3

𝑇𝐻𝑆
ℎ ]

= 2,1 [
𝑙𝑝𝑜𝑙𝑦𝑚𝑒𝑟

𝑚3
𝑇𝐻𝑆

] 
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3.3.5 Organisk sulfid, Na3T, CAS-nummer 17766-26-6 

Organosulfiden 1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trition, ett trinatriumsalt som går under 

handelsnamnet Na3T har använts. Samma verksamma kemikalie går under namnet TMT-15 [10] 

[27]. Den organiska natriumsulfiden är vanlig vid spillvattenrening och fäller ut en- och 

tvåvärdiga tungmetaller såsom kadmium, bly, zink, koppar, nickel, silver, kvicksilver, titan, tenn 

och palladium [10] [27] [28] [29]. Na3T marknadsförs även som en fällningskemikalie som klarar 

av att fälla metall som är komplexbundet [10] [27] och till skillnad från exempelvis natriumsulfid 

är det en mycket liten risk att den giftiga gasen svavelväte bildas [8]. Även om den bildade 

fällningen är både svårlöslig och temperaturbeständig [10] [30] finns det indikationer på att 

metalljonerna kan lakas ut om fällningen utsätts för surt vatten [28]. Strukturformel för Na3T 

visas i figur 6. [27]  

 

Figur 6. Strukturformel för Na3T, 1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trition, trinatriumsalt. [27] 

Metallerna faller i löslighetsordning när Na3T tillsätts och erfarenhetsmässigt är en 

rekommenderad dos för liknande processvatten cirka 100 ml Na3T/m3 processvatten [23].  

I tabell 4 har ett teoretiskt behov av Na3T tagits fram utifrån halter av metall som förekommer i 

THS och en rekommenderad dosering av TMT15 [30] [31]. Men erfarenheter från andra 

anläggningar visar att det ofta fodras högre doseringar. En anledning till att en högre halt Na3T 

behöver tillsättas är att sulfiden även tar metalljoner från utfällda metallhydroxider [23]. 

Uträkningen i tabell 4 av hur mycket Na3T som behövs är baserad på den kvarvarande halten av 

fria metalljoner i vattnet efter hydroxidutfällning vid pH 9 och inkluderar även halter av Ag+ och 

Ni2+ vilka också förekommer i THS. Halten fria metalljoner hämtas från figur 7. Det är även 

viktigt att ha i åtanke att Na3T kan undantränga metalljoner från hydroxiderna [23]. 
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Figur 7. Medusadiagram över lösligheten för samtliga metaller i THS som fälls med Na3T. Metallhalterna är uppmätta 

halter i ”normalt THS”, se bilaga 6. Kromjonernas löslighet har ett värde under vald skala i diagrammet. 
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Tabell 4. Teoretisk mängd Na3T som behövs för att behandla processvattnet/THS vid pH 9. 

Metall kadmium krom koppar kvicksilver bly zink nickel silver 

Halt i normal THS 

[µg/l]*  

0,75 49 190 < 0,1 64 5100 1900 0,56 

Kvar efter 

hydroxidfällning 

vid PH 9 [%]** 

100 % 0,00 % 0,12 % 100 % 1,4 % 14 % 0,13 % 100 % 

Kvarvarande halt 

[g/l] 

7,5*10
-7

 0 2,3*10
-7

 1,0*10
-7

 8,8*10
-7

 7,0*10
-4

 2,5*10
-6

 5,6*10
-7

 

Dos Na3T 

rekommenderad 

[mlNa3T/gmetall] 

[30]  [31] 

10 18 18 6 5,5 20 20 6 

Teoretisk volym 

Na3T per liter 

slam för varje 

metall [ml] 

7,5*10
-6

 0 4,2*10
-6

 6,0*10
-7

 4,9*10
-6

 1,4*10
-2

 4,9*10
-5

 3,4*10
-6

 

Summa 

[mlNa3T/lTHS]  

0,0141 

Summa 

[mlNa3T/m
3

THS] 

14,1 

* Analysvärden för normalt THS, se bilaga 6  

** Beräknat från data i figur 7 

Eftersom doseringspumpen inte klarar att dosera så lite som 0,0141 liter Na3T per kubikmeter 
THS enligt tabell 4, valdes den låga doseringen i försöksserierna, till den lägsta dos som pumpen 
klarade av att dosera i en jämn takt: 0,10 liter Na3T per timme.  
 
En dosering på 0,10 liter Na3T per timme motsvarar: 

 

 𝑭𝑲 =  
0,10

(0,6∗3,4)
[

[
𝑙Na3T

ℎ
]

𝑙 𝑘𝑒𝑚𝑖𝑘𝑎𝑙𝑖𝑒 𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑇𝐻𝑆𝑚𝑎𝑥
3  ∗ [ 

𝑚3 𝑇𝐻𝑆

ℎ
]
] =  0,05 [

𝑙Na3T /𝑙 𝑘𝑒𝑚𝑖𝑘𝑎𝑙𝑖𝑒 𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑇𝐻𝑆𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙
3 /𝑚𝑇𝐻𝑆𝑚𝑎𝑥

3 ] 

 
Vilket är: 
 

0,10 [
𝑙𝑁𝑎3𝑇

ℎ ]

3,4 [ 
𝑚3

𝑇𝐻𝑆
ℎ ]

≈ 𝟎, 𝟎𝟐𝟗 [
𝑙𝑁𝑎3𝑇

𝑚3
𝑇𝐻𝑆𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙

] 

En dosering på 0,029 liter Na3T per kubikmeter THS är drygt en faktor 2 större än den 

framräknade från de metallhalter som uppmätts i den THS som analyserats. 

För den höga dosen valdes ett flöde på 0,33 liter Na3T per timme (vilket motsvarar FK = 0,16 

eller 0,097 liter Na3T per m3 THS) för att få Hedmans föreslagna dosering på 100 ml Na3T/m3 

processvatten [26]. 
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Na3T är en dyr fällningskemikalie. Priset från BRENNTAG Nordic AB var 27 kronor per kilo och 

ett oljetillägg tillkommer. Från fakturan 2014-12-08 blev den totala kostnaden för 1 120 kg Na3T 

30 349 kronor exklusive moms [14]. Den faktiska kemikaliekostnaden uppgår till 27,10 kronor 

per kilo eller 30,35 kronor per liter (densiteten är 1,12 kg/l vid 20oC, bilaga 10).  

Vid kraftigt förorenat THS och med en behandlad mängd på cirka 25 000 ton per år är det inte 

troligt att förbrukningen av Na3T överstiger 3 ton per år [24]. Årskostnaden blir då knappt 

100 000 kronor exklusive moms. Om 100 ml Na3T per m3 THS doseras blir årskostnaden knappt 

76 000 kronor. 

 

3.4 Minskning av metallhalt på grund av utspädning 

Halten metall i ingående THS och renat processvatten mäts i mikrogram per liter. En viss 

haltminskning kommer att bero på utspädning då kemikalier tillsätts. Den maximala 

spädningsfaktorn för de tre stegen är när doseringspumparna i anläggningen doserar kemikalier 

vid sitt maximala flöde. Den maximala spädningsfaktorn vid ett tillflöde på 3,4 m3 THS per 

timme blir:  

Spädningsfaktor = 
𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑓ö𝑟𝑒

𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟
= 

𝐻𝑎𝑙𝑡𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟

𝐻𝑎𝑙𝑡𝑓ö𝑟𝑒
  =  

3400 [
𝑙𝑇𝐻𝑆
ℎ

]  

3400 [
𝑙𝑇𝐻𝑆
ℎ ] + 12 [

𝑙𝑠𝑣𝑎𝑣𝑒𝑙𝑠𝑦𝑟𝑎

ℎ ] + 24 [
𝑙𝑙𝑢𝑡
ℎ ] + 12 [

𝑙𝑁𝑎3𝑇
ℎ ] + 30 [

𝑙𝑝𝑜𝑙𝑦𝑚𝑒𝑟

ℎ ]

 ≈ 𝟎, 𝟗𝟕𝟖 

 

Halten efter spädning är minst 98 % av den halt som ingående THS har. Vid drift har mindre 

kemikalieflöden tillförts processen, därav kommer haltminskningen till följd att tillsatta 

kemikalier aldrig att bli så mycket som 2 %. Därför kan utspädningen bortses ifrån.  

 

3.5 Påfyllning av kemikalier 

När THS-anläggningen byggdes var det tänkt att alla processkemikalier utom Magnafloc® skulle 

komma med tankbil och pumpas in i speciella behållare från utsidan. Genom att koppla på en 

slang på utsidan av THS-anläggningen minskas risken vid kemikaliepåfyllnad då manuell 

hantering undviks. Figur 8 är ett foto tagen på utsidan av THS-anläggningen, där 

kemikaliepåfyllnad kan ske. Figur 9 visar röranslutningen för påfyllnad av natronlut innanför de 

låsta dörrarna. 
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Figur 8. Kemikalier kan tas emot på utsidan av THS-
anläggningen. Foto: Mattias Persson 9. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
Det är bara en liten mängd Magnafloc® 100 L som behöver tillsättas, därför köps kemikalien in i 
25 kilos behållare. Den koncentrerade polymeremulsionen pumpas till och späds med 
färskvatten i en automatisk polymerberedningsenhet (Polymore Mini 2-0,08). Den tillredda 
polymerlösningen lagras i den så kallade dagtanken som rymmer 150 l. Färdigblandad 
polymerlösning består av 1 % Magnafloc® 110L och resten färskvatten. Figur 10 visar var 
polymerlösning bereds. 

 

 

 

 

 

 

  

A 

B 

Figur 9. Röranslutning för 
kemikaliepåfyllnad direkt från tankbil. 
Foto: Mattias Persson 8 

 

Figur 10. Tillredning av Magnafloc, A: 25 kilo dunk 
med polymeren Magnafloc® 110L, B: Automatisk 
polymerberedningsenhet, C: Tank där polymeren 
förvaras innan den pumpas in i flockningstanken, 
D: Röranslutning från beredningsenheten till 
lagringstanken, E: Slang till Flockningstanken. 
Foto: Mattias Persson  

 

C 

  

D 

  

E 
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Den organiska natriumsulfiden, Na3T levereras endast i enkubiks plastcontainer, IBC (eng. 

intermediate bulk container), istället för med tankbil från leverantören. Containern tas in på 

bottenvåningen i THS-anläggningen och Na3T pumpas från originalemballaget till anläggningens 

förvaringstank med hjälp av en tryckluftdriven membranpump. Figurerna 11 till 14 illustrerar 

hur påfyllningen går till inne i anläggningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Originalemballaget ur vilken Na3T pumpas från. Foto: Mattias Persson  

 

 

       

Figur 12. Förvaringscisternen som Na3T pumpas till. Foto: Mattias Persson 
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4 Försök i THS-anläggningen 

Omgång 1 

Under perioden 15 april till och med 18 april 2015 genomfördes åtta försök i THS-anläggningen 

Enligt försöksplanering skulle tvånivåers faktorförsök med två faktorer utföras, det vill säga ett 

22- faktorförsök, där normaliseringssteget och fällning med Na3T skulle undersökas. De två 

försöksparametrar som ändrades var: pH i reaktionstank 1 (normaliseringssteget) och tillsatt 

mängd organisk sulfid i reaktionstank 3. Övriga processparametrar mängd järnklorid, pH i 

reaktionstank 2, pH i reaktionstank 3, mängd polymer i flockningstanken, 

omrörningshastigheter i tankarna samt ingående flöde av THS skulle hållas konstant. 

Omrörarhastigheten i reaktionstankarna var satta till 1 000 varv per minut.  Omrörarhastigheten 

i flockningstanken var satt till 31 varv per minut för att inte slå sönder bildade flockar. Impellern 

i flockningstanken är större än de i reaktionstankarna. 

Figur 14. Membranpumpen (C) som används för 
överföring av NaT3 från originalemballaget. 
Foto: Mattias Persson 13  

 

 

Figur 13. Påfyllningen av Na3T från 
originalförpackningen (A), via en membranpump till 
förvaringscisternen (B). Foto: Mattias Persson 14 

 

 

A 

  

B 
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A 

  

B 
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Dock kunde inte pH i reaktionstank 2, där natriumhydroxidlösningen tillsätts, hållas konstant. 

När processen fungerade som det var tänkt pendlade mätt pH mellan 6,5 och 8,5 cirka 4 gånger 

per timme, se bilaga 3, dock pH var stabilt i slutkontrollen där prov togs, troligen på grund av en 

bättre omblandning i mellanliggande sand- och kolfilter. pH i tankarna och i provtagningskärlet 

visas i bilaga 2 och pH-tidsdiagram finns i bilaga 3. Efter tre försök gick pH-metern i 

reaktionstank två sönder. En fast dosering av lut på cirka 4 liter per timme valdes istället för att 

få en grov justering av pH. I reaktionstank 3 fungerade pH-metern och därmed fungerade 

finjusteringen av pH så att pH kunde hållas konstant. 

Omgång 2 

Fortsatta försök genomfördes den 6 maj 2015 med fyra kompletterande försök för att 

undersöka vad som händer när tillflödet ökas, samt vilken rening som fås om Na3T inte tillsätts 

alls vid det högre flödet. 

Provtagning 

Prover på renat THS togs i alla försöken ur den så kallade slutkontrollen som är monterad efter 

kolfiltret i anläggningen. Till provtagning av renat THS användes samma behållare till alla försök. 

Behållaren sköljdes ur minst sju gånger med motsvarande vatten som senare ska tas prov på, 

innan prov togs ut.  Bild på en provtagningsbehållare med behandlat THS visas i figur 15 och bild 

med inkommande THS visas i figur 16. 

Provtagning gjordes även på inflödet precis innan reaktionstank 1.  Haltreduktionen för de sex 

metallerna beräknades utifrån den senaste uppmätta halten i inflödet under dagen och halten 

för behandlat THS uppmätt efter att en viss tid förflutet från försökets start. Metallhalten i THS 

som förvaras i den stora utjämningsbassängen kan variera med tiden, analysresultat på 

inkommande och utgående vatten i THS anläggningen visas i sin helhet i bilaga 7 och 8.   

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 15. Behandlat THS. Foto: Mattias 
Persson  

 15. 

Figur 16. Obehandlat THS. Foto: Mattias 
Persson  

. 16. 
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Figur 17 visar provtagningsstället för inkommande THS. Prover togs ur en tappkran monterad på 

rörledningen som THS pumpas genom från utjämningsbassängen till reaktionstank 1. Olika 

provtagningsbehållare användes för provtagning av inkommande THS och för behandlat. 

Rörsektionen där THS i normalfallet inte strömmar genom sköljdes ur med en betydande mängd 

THS och sedan stötvis minst sju gånger med inkommande THS ner i en slaskhink. När 

rörsektionen var genomsköljd sköljdes även provtagningsbehållaren minst sju gånger innan prov 

samlades upp för analys.  

4.1 Beskrivning av faktorförsöken  

Innan faktorförsöken, genomfördes även ett första försök helt utan sulfidtillsats för att tydligt 

kunna se vad det extra reningssteget bidrar med. 

Som faktorer användes pH i normaliseringssteget (reaktionstank 1) och sulfidtillsats i 

reaktionstank 3. Den låga nivån i normaliseringssteget sattes till pH 4,7. Vid pH 4,7 fanns 

fortfarande lite marginal kvar till maximala flödet på 12 liter svavelsyra per timme, för att kunna 

reglera pH-värdet till denna nivå om pH i THS skulle vara högre. Den höga nivån sattes till 5,7. 

Då doseras endast lite svavelsyra, men återigen med ett utrymme för att hela tiden kunna 

reglera pH till den nivån ifall alkaliniteten ändras på mottaget THS. THS är inte så pass surt som 

pH 5,7 när det kommer till SRV utan värdet ligger omkring pH 7. Även tillsatt järnkloridlösning 

bidrar till att sänka pH-värdet. (se säkerhetsdatablad, bilaga 10).  

  

Figur 17. Provtagningsställe för ingående THS, A: Pump 
efter utjämningsbassängen och rörledning (B) till 
reaktionstank 1, C: tappkran för provtagning och D: 
slaskhink. Foto: Mattias Persson  
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Inställt pH-värde i reaktionstank 3 var 9. De metaller som inte fälls ut som hydroxid vid pH 9 är 

tänkt att fällas med Na3T. Den framräknade tillsatsen Na3T, enligt avsnitt 3.3.5, vid pH 9 är 14,1 

[ml Na3T/m3 THS]. Den installerade doseringspumpen klarar inte av att dosera ett så lågt flöde 

av Na3T. Därför valdes den lägsta dosen som pumpen kunde dosera i en jämn takt, vilket var 

cirka 33 [ml Na3T/m3 THS].  Enligt Klas Hedman, som har erfarenhet från liknande anläggningar 

krävs det en högre dos för fälla de lösta metallerna [23] [26]. Anledningen till att mer Na3T 

behöver tillsättas är att sulfiden även tar metalljoner från de redan utfällda metallhydroxiderna. 

Som hög tillsats valdes Hedmans föreslagna dosering 100 [ml Na3T/m3 THS]. Den låga och höga 

nivån för de två processvariablerna vid faktorförsöken visas i tabell 5.  

 
Tabell 5. Processvariabler till 2

2
- faktorförsöket. 

Faktor Låg nivå Hög nivå 

pH i normaliseringssteget 4,7 5,7 

Na3T [l lösning/m3 THS] 0,033 0,10 

 

Efter justering av tillsatt Na3T i reaktionstank 3 togs prov ut efter en väntetid på minst tre och 

en halv timme för att vara säker på att provtagning skedde på det vatten som hade genomgått 

den nya behandlingen. Tiden räknades fram genom att beräkna upphållstiden i efterföljande 

apparatur fram till provtagningsstället (slutkontrollen). Medeluppehållstiden för reaktionstank 3 

(2,2 m3) och flockningstanken (3,9 m3) samt för lamellsedimenteringen (3,7 m3) beräknades 

enligt: 

2,2 [𝑚3] + 3,9 [𝑚3] + 3,7 [𝑚3]

3,4 [
𝑚3

ℎ
]

≈ 2,9 [ℎ]  

 

Uppehållstiden i kol- och sandfiltret beräknades approximativt från bäddarnas höjd och den 

linjära strömningshastigheten, ub, i respektive filter. Medelvärdet för strömningshastigheten 

genom bäddens alla kanaler, uk är betydligt större, ub/. Porositeten,  för stillaliggande 

sandbäddar med runda korn har ett värde på cirka 0,4 [32] och för expanderade bäddar är 

porositeten större. Den approximativa beräkningen är konservativ eftersom den egentliga 

strömningshastigheten är större men okänd i respektive kanal. 

 

Enligt maskinspecifikationen [26] är kolfiltrets bäddhöjd 1,0 m och innerdiametern är 1,4 m. 

Volymsflödet kommer att vara något större än 3,4 m3/h på grund av kemikalietillsatserna.  

Kolonntvärsnittet =  
𝜋𝐷2

4
= 

𝜋∗1,42

4
≈ 1,54 [𝑚2] 
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Linjära hastigheten, ub är: 

3,4 [
𝑚3

ℎ
]

1,54 [𝑚2]
≈ 2,2

𝑚

ℎ
 

Skattad uppehållstid i kolfiltret är: 

1,0 [𝑚]

2,2 [
𝑚
ℎ

]
≈ 0,45 ℎ 

 
Sandfiltret med innerdiametern 1,4 m har bäddhöjden 2,0 meter och då blir uppehållstiden: 

2,0 [𝑚]

2,2 [
𝑚
ℎ

]
≈ 0,91ℎ 

Erforderlig tid för genomströmning efter att en Na3T-inställning gjorts beräknades till drygt 4 h 

enligt: 

2,9 [ℎ] + 0,44 [ℎ] + 0,87 [ℎ] ≈ 4,3 [ℎ] 

 

Tiden för genomströmning beräknades även för det vatten som genomgått en ny pH-inställning 

i reaktionstank 1. Varvid även medeluppehållstiderna för reaktionstank 1 (2,30 m3) och 

reaktionstank 2 (2,25 m3) måste läggas till för att få tiden.  

2,30 [𝑚3] + 2,25 [𝑚3]

3,4 [
𝑚3

ℎ ]
≈ 1,3 [ℎ] 

               

2,9 [ℎ] + 0,44 [ℎ] + 0,87 [ℎ] +  1,3 [ℎ] ≈ 5,6 [ℎ] 

Efter en pH-ändring kan prov först tas ut efter cirka fem och en halv timme. Därför ändrades pH-

nivån på kvällen och prov togs nästkommande morgon. Vid sista upprepningsförsöket togs prov 

efter minst fem timmar för att processen ska ha ställ in sig. pH-tidsdiagram för pH-värden i 

reaktionstankarna och slutkontrollen under faktorförsöken presenteras i bilaga 3. 

I tabell 6 presenteras försöksplanen med slumpmässig ordning för 22–faktorförsöket 

tillsammans med pH-värden i reaktionstankarna och i slutkontrollen. Varje dag togs 

referensprov på ingående THS eftersom misstanke förelåg om att metallhalterna i inkommande 

THS inte med säkerhet kommer att vara relativt konstanta. Den 16 april togs två prover med 12 

timmars mellanrum för att se om ingående THS ändrat sig markant under dagen. 
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Tabell 6. Försöksplan och pH-värden i processtegen under 2
2
-faktorförsöken samt plan för provtagning av ingående 

THS under tidsperioden 15 till 17 april 2015. Temperaturen höll sig stabilt på 17°C under alla försök. 

Experiment 
ordning 

Datum pH 
tank 1*** 

Na3T 
*** 

pH  
tank 1 

pH  
tank 2 

pH  
tank 3 

pH  
Slutkontroll 

1 2015-04-15 09:35 1 0 5,90 7,72 8,95 8,82 

2 2015-04-15 14:15 1 -1 5,82 7,59 9,05 8,83 

3* 2015-04-16 07:00 -1 1 4,69 6,59 8,99 8,84 

4 2015-04-16 15:00 -1 -1 4,70 ** 8,88 9,20 

5* 2015-04-16 18:30 -1 1 4,70 ** 8,86 8,95 

6* 2015-04-16 20:30 -1 1 4,70 ** 8,90 8,87 

7 2015-04-17 07:30 1 1 5,55 ** 8,96 8,86 

8* 2015-04-17 15:00 -1 1 4,70 ** 8,89 8,91 

THS IN 1 2015-04-15 FM        

THS IN 2 2015-04-16 07:15       

THS IN 3 2015-04-16 19:15       

THS IN 4 2015-04-17 07:45       

* Försöket kördes fyra gånger dvs. med tre upprepningar av en faktorkombination för att kunna få 

konfidensintervall för effekterna och standardavvikelse för försöket. 

**pH-metern i reaktionstank 2 gick sönder och pH kunde inte mätas. Lut doserades med ett konstant 

flödet (4,5 l/h) till reaktionstank 2 vid de 5 sista körningarna.  

*** För processparametrarnas, höga eller låga värde, se tabell 5. 

Mellan försök nummer 5 och 6 togs prov ut efter två timmar eftersom ingen justering av någon 

processparameter hade gjorts. De två försöken skulle kontrollera om erhållen reningen var den 

samma, när processen hållits konstant under en ännu längre tid. 

Fler rådata och kommentarer till faktorförsöken 2-8  redovisas i bilaga 2 tabell A. 

 

4.2 Beskrivning av kompletterande försök i anläggningen  

Med utgångspunkt från resultaten som erhållits i faktorförsöken konstaterades att tillsatsen av 

Na3T var överflödig då metallhalterna i utgående processvatten var låga. Faktorförsöken 

genomfördes vid det lägsta möjliga tillflödet av THS och därför genomfördes försök vid det 

dimensionerade (maximala) flödet för anläggningen, vilket är 8 kubikmeter THS in per timme. 

Omrörarhastigheten i reaktionstankarna ändrades inte.  

Uppehållstiden i varje reningssteg blev därmed ca 42,5 % lägre jämfört med det lägsta tillflödet 

på 3,4 kubikmeter THS in per timme: 

 (
3,4 [

𝑚3 𝑇𝐻𝑆

ℎ
]

8,0 [
𝑚3 𝑇𝐻𝑆

ℎ
]
= 0,425)  
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Flödeskvoterna för Na3T, järnkloridlösning och polymer ställdes in som i tidigare försök med 

samma mängd tillsatt kemikalie per kubikmeter tillsatt THS för att se hur reningen blir vid den 

kortaste uppehållstiden. Ytterligare ett försök utan Na3T genomfördes. I normaliseringssteget 

kunde pH (i reaktionstank 1) inte hållas så lågt som i de tidigare försöken eftersom 

doserpumpen endast kan dosera 12 liter per timme, därför ställdes pH in till 5,4 för att kunna 

hålla pH stabilt.  

Provtagning kunde ske efter 1,8 timme från ändring av dosering Na3T, då uppehållstiden är 42,5 

% av 4,2 timmar. I praktiken togs prover ut efter 2 timmar. 

Processparametrarna för de fyra försöken redovisas i tabell 7. 

Tabell 7. Processparametrar vid försök med maximalt THS-flöde och fler försök utan Na3T tillsats. 

Experiment 

ordning 

Datum Flöde 

[m3/h] 

Na3T pH  

Tank 1 

pH 

Tank 2 

pH 

Tank 3 

pH  

Slutkontroll 

T [°C] 

Utlopp 

1 2015-05-06 10:40 8,0 -1 5,40 7,46 9,01 8,75 21,4 

2 2015-05-06 12:45 8,0 1 5,40 7,48 9,01 8,84 21,8 

3 2015-05-06 14:45 8,0 0 5,39 7,50 9,00 8,85 21,9 

4 2015-05-06 18:40 3,4 0 5,40 7,86 8,83 8,82 21,8 

 

Fler rådata och kommentarer från när försöken genomfördes redovisas i bilaga 2 tabell B.      

 

5 Resultat 

Utsläppta halter har i alla försök understigit de krav som är satta för att garantera ReVAQ-

certifieringen (tabell 2). Ifall utsläppta halter skulle kunna hållas på den nivån under ett års drift 

kommer riktvärdena för årligt utsläpp till spillvattennätet satta av miljödomstolen (tabell 3) att 

uppfyllas, givet att övrigt vatten innehåller liknande halter som år 2013.  

I alla försök har, åtminstone lite, svavelsyra doserats för att säkerställa att pH i reaktionstank 1 

ska vara jämt och därmed inte ge missvisande svar. Om svavelsyra inte doseras kommer pH i 

första reaktionstanken att variera beroende på mottaget THS och det får i sin tur följden att 

mottaget THS inte genomgår en jämförbar reningsprocess. Möjliga pH-värden i 

normaliseringssteget beror på inkommande pH-värde, alkaliniteten och hur stort flödet är i THS-

anläggningen. Vid de kompletterande försöken har pH i normaliseringssteget varit satt till 5,4 

och därför kan inte resultaten direkt jämföras med faktorförsöken där pH har varierat i två 

nivåer (riktvärden 4,7 och 5,7).  

När analysresultaten från försöken förelåg, kunde en kostnad-nytta-analys ställas upp för att få 

svar på hur långtgående rening som i dagsläget är rimlig att genomföra i THS-anläggningen.  
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5.1 Resultat från faktorförsök  

Resultatet presenteras som en procentuell haltminskning för hur mycket metallinnehållet 

reducerats eftersom metallhalterna i tillflödet inte var konstant vid alla försök. 

I tabellerna 8-13 visas hur god rening som erhölls för varje metall: Cd, Pb, Hg, Cr, Cu och Zn. Det 

första försöket, första raden i tabellerna, visar vilken rening som erhölls utan Na3T tillsats.  

Mätosäkerheten för de analyserade ingående och utgående metallhalterna är erhållet från 

ALcontrol Laboratories som har utfört analyserna. Påläggsfaktorn k=2 har används vilket 

motsvarar cirka 95 procent konfidensgrad [33]. Analysresultaten från ALcontrol Laboratories 

redovisas i sin helhet i bilaga 7.  

 
 
Tabell 8. Resultat för kadmium – utgående halter och den procentuella haltminskningen. 

Exp. 

ordn. 

Metallhalt 

in 

µg Cd/l THS 

Mätosäkerhet 

± 

Metallhalt 

ut 

µg Cd/l THS 

Mätosäkerhet 

± 

Procentuell 

haltminskning  
(𝐇𝐚𝐥𝐭𝐢𝐧 − 𝐇𝐚𝐥𝐭𝐮𝐭 ) 

𝐇𝐚𝐥𝐭𝐈𝐧

∗ 𝟏𝟎𝟎 

pH Na3T 

1 0,26 0,065 0,032 0,008  87,7 1 0 

2 0,26 0,065 0,032 0,008  87,7 1 -1 

3* 0,22 0,055 0,02** 0,007  90,9*** -1 1 

4 0,22 0,055 0,02** 0,007  90,9*** -1 -1 

5* 0,21 0,053 0,024 0,007  88,6 -1 1 

6* 0,21 0,053 0,02** 0,007  90,5*** -1 1 

7 0,37 0,093 0,02** 0,007  94,6*** 1 1 

8* 0,37 0,093 0,02** 0,007  94,6*** -1 1 

* Upprepningar av en faktorkombination 

** Halten är under kvantifieringsgränsen 

*** Lägsta möjliga procentuella haltändringen baserad på halt vid kvantifieringsgränsen (LOQ) 

Kadmiumreningen blev generellt bra med en metallreduktion på nära 88 % och bättre. Under 

många försök understeg halten kvantifieringsgränsen. 
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Tabell 9. Resultat för blyrening – utgående halter och den procentuella haltminskningen.  

Exp. 

ordn. 

Metallhalt 

in 

µg Pb/l THS 

Mätosäkerhet 

± 

Metallhalt 

ut 

µg Pb/l THS 

Mätosäkerhet 

± 

Procentuell 

haltminskning  
(𝐇𝐚𝐥𝐭𝐢𝐧 − 𝐇𝐚𝐥𝐭𝐮𝐭 )

𝐇𝐚𝐥𝐭𝐈𝐧

∗ 𝟏𝟎𝟎 

pH Na3T 

1 17 4,3 0,2** 0,07  98,8*** 1 0 

2 17 4,3 0,2** 0,07  98,8*** 1 -1 

3* 15 3,8 0,2** 0,07   98,7*** -1 1 

4 15 3,8 0,2** 0,07  98,7 -1 -1 

5* 18 4,5 0,2** 0,07  98,9*** -1 1 

6* 18 4,5 0,2** 0,07  98,9*** -1 1 

7 42 11 0,49 0,12  98,8 1 1 

8* 42 11 0,45 0,11  98,9 -1 1 

* Upprepningar av en faktorkombination 

** Halten är under kvantifieringsgränsen 

*** Lägsta möjliga procentuella haltändringen baserad på halt vid kvantifieringsgränsen (LOQ) 

Endast när blyhalten in var högre, 42 g Pb per liter THS, blev utgående halt mätbar. Det 

innebär att blyreduktion åtminstone är runt 99 % eller bättre vid samtliga försök.  

 

Tabell 10. Resultat för kvicksilverrening – utgående halter och den procentuella haltminskningen.  

Exp. 

ordn. 

Metallhalt 

in 

µg Hg/l THS 

Mätosäkerhet 

± 

Metallhalt ut 

µg Hg/l THS 

Mätosäkerhet 

± 

Procentuell 

haltminskning  
(𝑯𝒂𝒍𝒕𝒊𝒏 − 𝑯𝒂𝒍𝒕𝒖𝒕 ) 

𝑯𝒂𝒍𝒕𝑰𝒏

∗ 𝟏𝟎𝟎 

pH Na3T 

1 0,1** 0,03 0,1** 0,03 - 1 0 

2 0,1** 0,03 0,1** 0,03 - 1 -1 

3* 0,1** 0,03 0,1** 0,03 - -1 1 

4 0,1** 0,03 0,1** 0,03 - -1 -1 

5* 0,1** 0,03 0,1** 0,03 - -1 1 

6* 0,1** 0,03 0,1** 0,03 - -1 1 

7 0,1** 0,03 0,1** 0,03 - 1 1 

8* 0,1** 0,03 0,1** 0,03 - -1 1 

* Upprepningar av en faktorkombination 

** Halten är under kvantifieringsgränsen 

 

Redan innan reningsstegen var kvicksilverhalten in lägre än den kvantifierbara halten på 0,1 g 

Hg per liter THS. Det bra för alla parter (tvätthallsägare, SRV, Henriksdals reningsverk och 

åkermark) att kvicksilverhalten i inkommande THS är så pass låg att den inte går att kvantifiera. 
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Tabell 11. Resultat för kromrening – utgående halter och den procentuella haltminskningen.  

Exp. 

ordn. 

Metallhalt 

in 

µg Cr/l THS 

Mätosäkerhet 

± 

Metallhalt 

ut 

µg Cr/l THS 

Mätosäkerhet 

± 

Procentuell haltminskning  
(𝐇𝐚𝐥𝐭𝐢𝐧 − 𝐇𝐚𝐥𝐭𝐮𝐭 ) 

𝐇𝐚𝐥𝐭𝐈𝐧

∗ 𝟏𝟎𝟎 

pH Na3T 

1 16 4 9,1 2,3 43,1 1 0 

2 16 4 6,9 1,7 56,9 1 -1 

3* 12 3 3,7 0,93 69,2 -1 1 

4 12 3 3,4 0,85 71,7 -1 -1 

5* 14 3,5 3,1 0,78 77,9 -1 1 

6* 14 3,5 2,6 0,65 81,4 -1 1 

7 21 5,3 2,7 0,68 87,1 1 1 

8* 21 5,3 2,7 0,68 87,1 -1 1 

* Upprepningar av en faktorkombination 

 

Den procentuella haltminskningen för krom var lägre än för de andra metallerna. Det var stora 

variationer i resultaten när faktorkombinationen var densamma, reduktionen varierade från 

69,2 % och 87,1 %. Bäst rening erhölls när den högre dosen av Na3T användes med en 

procentuell haltändring från ca 70 % till över 87 % som bäst när den ingående halten krom var 

högst i försöken. Den sämsta reningen med endast 43 % haltminskning var när ingen Na3T 

doseras alls.  

 

Tabell 12. Resultat för kopparrening – utgående halter och den procentuella haltminskningen. 

Exp. 

ordn. 

Metallhalt 

in 

µg Cu/l THS 

Mätosäkerhet 

± 

Metallhalt 

ut 

µg Cu/l THS 

Mätosäkerhet 

± 

Procentuell haltminskning  
(𝐇𝐚𝐥𝐭𝐢𝐧 − 𝐇𝐚𝐥𝐭𝐮𝐭 ) 

𝐇𝐚𝐥𝐭𝐈𝐧

∗ 𝟏𝟎𝟎 

pH Na3T 

1 61 15 0,93 0,23 98,5 1 0 

2 61 15 0,87 0,22 98,6 1 -1 

3* 110 28 1,3 0,33 98,8 -1 1 

4 110 28 1,3 0,33 98,8 -1 -1 

5* 110 28 1,5 0,38 98,6 -1 1 

6* 110 28 0,73 0,18 99,3 -1 1 

7 150 38 1,4 0,35 99,1 1 1 

8* 150 38 1,6 0,4 98,9 -1 1 

* Upprepningar av en faktorkombination  

I alla försök var den procentuella haltminskningen mycket hög, nära 99 %. Eftersom 

haltminskningen är så pass stor syns ingen inverkan av processparametrarna.  
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Tabell 13. Resultat för zinkrening – utgående halter och den procentuella haltminskningen. 

Exp. 

ordn. 

Metallhalt 

in 

µg Zn/l THS 

Mätosäkerhet 

± 

Metallhalt 

ut 

µg Zn/l THS 

Mätosäkerhet 

± 

Procentuell haltminskning  
(𝐇𝐚𝐥𝐭𝐢𝐧 − 𝐇𝐚𝐥𝐭𝐮𝐭 ) 

𝐇𝐚𝐥𝐭𝐈𝐧

∗ 𝟏𝟎𝟎 

pH Na3T 

1 830 210 53 13 93,6 1 0 

2 830 210 38 9,5 95,4 1 -1 

3* 640 160 41 10 93,6 -1 1 

4 640 160 32 8 95,0 -1 -1 

5* 630 160 47 12 92,5 -1 1 

6* 630 160 47 12 92,5 -1 1 

7 590 150 52 13 91,2 1 1 

8* 590 150 43 11 92,7 -1 1 

* Upprepningar av en faktorkombination  

Generellt blev det sämre rening av zink om mer Na3T tillsattes vid jämförelse mellan 

experiment 2 och 7 vid högt pH samt 3 och 4 vid lågt pH. Däremot var det bättre rening om lite 

Na3T doserades i jämförelse med när ingen Na3T tillsattes, se experiment 1 och 2. 

 

Med faktorkombinationen, lågt pH och hög dosering av Na3T gjordes totalt fyra försök för att 

kunna bedöma upprepbarheten i utförda försök. Standardavvikelsen och konfidensintervall 

beräknades på haltreduktionen av varje metall. 

Konfidensintervallet (KI) för medelvärdet redovisas i tabell 14,är beräknat med hjälp av ett t-

test [34]:  

𝐾𝐼 =  �̅�  ±  
𝑡
(

α

2
 ; 𝑛−1)

∗𝑆

√𝑛
            

 �̅�  är medelvärdet för mätningarna med lika inställda processparametrar  

 t = 3,182; -kvartilen är hämtad för ett tvåsidigt konfidensintervall i t-fördelnings tabell 

och signifikansnivå, = 0,05 dvs. för en 95 % konfidensgrad och tre frihetsgrader (n-1) 

[34]. Även statistiska funktioner i Excel 2010 som T.INV.2T genererar t-värdet [= 

T.INV.2T(0,05;3)]) för ett symmetriskt beläget konfidensintervall.  

 S är standardavvikelsen (för stickprov)  

 n är antalet observationer/mätningar 

Endast för krom, koppar och zink kan ett medelvärde på haltminskningen samt dess 
standardavvikelse och konfidensintervall beräknas för upprepningarna och de visas i tabell 14 

  



 

33 

Tabell 14. Medelvärde och standardavvikelse för den procentuella haltminskningen av metallhalten och medelvärdets 

konfidensintervall. Medelvärdet ligger med 95 % sannolikhet inom gränserna.  

 Procentuell haltminskning av metallhalt [%]    

± 
𝒕
(
𝛂

𝟐
  ; 𝒏−𝟏)

∗𝑺𝜷𝒊

√𝒏
 

Metall x1 x2 x3 x4 Medelvärde, �̅� Standardavvikelse, S  + - 

Cd * 88,6 * * * -  - - 

Pb * * * 98,9 * -  - - 

Hg * * * * * -  - - 

Cr 69,2 77,9 81,4 87,1 78,9 7,53  12,0 -12,0 

Cu 98,8 98,6 99,3 98,9 98,9 0,297  0,472 -0,472 

Zn 93,6 92,5 92,5 92,7 92,8 0,505  0,803 -0,803 

* Värdet på halterna var under kvantifieringsgränsen och är därför ej relevant att ha med  

Tabellerna 15-17 visar hur stor effekt varje processparameter pH och NaT3 hade på 

haltminskningen samt även samspeleffekter. β0 är den genomsnittliga procentuella 

haltminskningen för samtliga faktorförsök, β1 visar hur stor effekt ett högre pH värde har och β2 

visar hur stor effekt en högre dosering av Na3T har. β12 visar hur stor samspelseffekten är av ett 

högre pH-värde tillsammans med en högre dosering Na3T.  

Eftersom kadmium, bly och kvicksilver är under kvantifieringsgränsen kan ingen relevant 

utvärdering göras för metallerna.  

 

 

I effektvärdesdiagrammen, figur 18-20 visas värdena av huvudeffekterna β1 och β2 samt 

samspelseffekten β12. Felstaplarna i figurerna visar de maximala och minimala gränserna för β-

värdena baserat på mätosäkerheten på både inkommande och renat THS-vatten, se bilaga 9 för 

beräkningsexempel av felstaplarna. 

 

 

 

Faktor Förklaring Värde 

β0 Genomsnittlig 

haltminskning 

71,2 

β1 Högt pH i 

normalisering 

0,795 

β2 Större mängd 

Na3T 

6,94 

β12 Samspel pH och 

mängd Na3T 

8,19 

Faktor Förklaring Värde 

β0 Genomsnittlig 

haltminskning 

98,8 

β1 Högt pH i 

normalisering 

0 

β2 Större mängd 

Na3T 

0,125 

β12 Samspel pH och 

mängd Na3T 

0,125 

Faktor Förklaring Värde 

β0 Genomsnittlig 

haltminskning 

93,8 

β1 Högt pH i 

normalisering 

-0,495 

β2 Större mängd 

Na3T 

-1,41 

β12 Samspel pH och 

mängd Na3T 

-0,705 

Tabell 15. β-termer för krom 17 Tabell 16. β-termer för koppar 16 Tabell 17. β-termer för zink 15 
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Figur 18. Effektvärden för krom. Felstaplarna tar hänsyn till mätosäkerheten på inkommande och utgående THS-
vatten (95-% konfidensnivå). 

Den högre dosen Na3T hade stor effekt när det gäller att reducera halten krom. 
Normaliseringssteget hade ingen större direkt inverkan på haltminskningen men det blev en 
samspelseffekt mellan högre pH i normaliseringssteget och högre dos Na3T.  

 

 

Figur 19. Effektvärden för koppar, felstaplarna tar hänsyn till mätosäkerheten på inkommande och utgående THS-
vatten (95-% konfidensnivå). 
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Effektvärden för koppar är positiva men inte särskilt stora eftersom medelvärdet, β0 ligger 

mycket högt i jämförelse med krom. I pH-intervallet 4,7 till 5,7 påverkade pH-värdet inte 

reningen direkt, högre halt Na3T och samspel mellan högt pH och Na3T minskade kopparhalten 

ytterst lite. 

 

 
Figur 20. Effektvärden för zink, felstaplarna tar hänsyn till mätosäkerheten på inkommande och utgående THS-vatten 
samt (95-% konfidensnivå). 

Effektvärden för zink är negativa men inte särskilt stora eftersom medelvärdet, β0 ligger högt. 
Högre pH i normaliseringssteget, inom undersökt intervall, tog bort mindre zink. Det innebär att 
halten zink i utgående THS-vatten blev mindre när mer svavelsyra doserades. Den större dosen 
av Na3T försämrade zinkreningen gentemot den mindre dosen.  

I tabell 18 är metallhaltminskning för krom, koppar och zink sammanställd för att lättare kunna 

jämföra dem.  

 
Tabell 18. Jämförelse av haltminskningen av krom, koppar och zink vid faktorförsök. 

 Processparametrar Procentuell haltminskning  

(𝐇𝐚𝐥𝐭𝐢𝐧 − 𝐇𝐚𝐥𝐭𝐮𝐭 ) 

𝐇𝐚𝐥𝐭𝐈𝐧
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Datum pH Na3T Krom 

% 

Koppar 

% 

Zink 

% 

2015-04-15 09:35 1 0 43,1 98,5 93,6 

2015-04-16 15:00 -1 -1 71,7 98,8 95,0 

2015-04-15 14:15 1 -1 56,9 98,6 95,4 

*2015-04-16  07:00:00 -1 1 69,2 98,8 93,6 

2015-04-17 07:30 1 1 87,1 99,1 91,2 

*2015-04-17  15:00:00 -1 1 87,1 98,9 92,7 

*2015-04-16  18:30:00 -1 1 77,9 98,6 92,5 

*2015-04-16  20:30:00 -1 1 81,4 99,3 92,5 

* Upprepningar av en faktorkombination 
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5.2 Resultat av kompletterande försök i anläggningen 

Vid det höga flödet uppstod skumbildning som främst visade sig i slutkontrollen. Figur 21 och 22 

visar hur skumbildningen såg ut vid ett tillflöde på 8 kubikmeter per timme jämfört med 3,4 

kubikmeter per timme. 

   

 

 
Inkommande THS hade en annorlunda karaktär än vid de tidigare försöken. Färgen på THS var 

gråsvart mot tidigare mörkt gulbrun och doften påminde mer om avloppsvatten än den tidigare 

oljelukten. En förklaring till det kan vara att fler bilar med avdragsvatten från olja (från Västerås) 

hade lämnat THS [14]. Även temperaturen på inkommande THS var högre, cirka 21 °C mot 

tidigare 16 °C. 

I tabeller 19-24 framgår reningen av varje undersökt metall. Troligen har en driftstörning 

inträffat under första försöket då resultatet skiljer sig markant från övriga försök. 

Kadmiumreningen påverkades varken av tillflödets storlek eller av Na3T tillsatsen. Blyreningen 

blir även den väldigt bra, reduktion över 99 % i alla försök utom vid driftstörningen. Ingående 

kvicksilverhalt är för låg redan i inflödet för att kunna kvantifieras. Halten krom minskade mest 

när det var längre uppehållstid i anläggningen men reningen påverkades inte om Na3T tillsattes 

eller ej.  

Mätosäkerhetsintervallet är erhållet från ALcontrol Laboratories som har utfört analysen, 

påläggsfaktorn k=2 har används vilket motsvarar cirka 95 procent konfidensgrad [33]. 

Analysresultaten redovisas i sin helhet i bilaga 8.  

  

Figur 21. Skumbildning i slutkontrollen 
vid högt THS- tillflöde 10:35 6/5 2015.        
Foto: Mattias Persson 21 

Figur 22. Ingen skumbildning i slutkontrollen 
vid lågt THS-tillflöde 18:37 6/5 2015.                
Foto: Mattias Persson 22 
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Tabell 19. Resultat för kadmiumrening – utgående halter och den procentuella haltminskningen. 

Exp. ordn. Metallhalt in 

µg/l 

Mätosäkerhet 

± 

Metallhalt ut 

µg/l 

Mätosäkerhet 

± 

Procentuell haltminskning  

(𝐇𝐚𝐥𝐭𝐢𝐧 − 𝐇𝐚𝐥𝐭𝐮𝐭 ) 

𝐇𝐚𝐥𝐭𝐈𝐧

∗ 𝟏𝟎𝟎 

Q 

[m3/h] 

Na3T 

1 0,94 0,24 0,080 0,02  91,5 8,0 -1 

2 0,94 0,24 0,023 0,007  97,6 8,0 1 

3 1,0 0,25 0,027 0,007  97,3 8,0 0 

4 1,0 0,25 0,026 0,007  97,4 3,4 0 

 

Den bästa kadmiumreningen erhölls när en hög dos Na3T tillsattes. Däremot är mätosäkerheten 

överlappande och det går inte påvisa att en längre uppehållstid gav bättre rening. Det framgår 

även att det inte behöver bli renare om Na3T tillsätts eller ej. Det första försöket är det som 

sticker ut och det är endast i det som mätosäkerheten inte var överlappande.  

 

Tabell 20. Resultat för blyrening – utgående halter och den procentuella haltminskningen. 

Exp. ordn. Metallhalt in 

µg/l 

Mätosäkerhet 

± 

Metallhalt ut 

µg/l 

Mätosäkerhet 

± 

Procentuell haltminskning  

(𝐇𝐚𝐥𝐭𝐢𝐧 − 𝐇𝐚𝐥𝐭𝐮𝐭 ) 

𝐇𝐚𝐥𝐭𝐈𝐧

∗ 𝟏𝟎𝟎 

Q 

[m3/h] 

Na3T 

1 34 8,5 1,1 0,28  96,8 8,0 -1 

2 34 8,5 0,29 0,07  99,1 8,0 1 

3 41 10 0,26 0,07  99,4 8,0 0 

4 41 10 0,28 0,07  99,3 3,4 0 

 

I likhet med kadmiumreningen var det överlapp i mätosäkerheten för alla försök utom det 

första, det innebär att blyreningen varken påverkades av den minskade uppehållstiden eller av 

Na3T tillsatsen. Haltreduktionen blev över 99 % i alla försök utom det första. 

 
Tabell 21. Resultat för kvicksilverrening – utgående halter och den procentuella haltminskningen.  

Exp. ordn. Metallhalt in 

µg/l 

Mätosäkerhet 

± 

Metallhalt ut 

µg/l 

Mätosäkerhet 

± 

Procentuell haltminskning  

(𝐇𝐚𝐥𝐭𝐢𝐧 − 𝐇𝐚𝐥𝐭𝐮𝐭 ) 

𝐇𝐚𝐥𝐭𝐈𝐧

∗ 𝟏𝟎𝟎 

Q 

[m3/h] 

Na3T 

1 0,1* 0,03 0,1* 0,03 - 8,0  -1 

2 0,1* 0,03 0,1* 0,03 - 8,0  1 

3 0,1* 0,03 0,1* 0,03 - 8,0  0 

4 0,1* 0,03 0,1* 0,03 - 3,4  0 

* Kvicksilverhalten på både ingående THS och renat understiger kvantifieringsgränsen. 

Kvicksilverhalten var för låg för att kunna se hur den har påverkats av reningen. 
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Tabell 22. Resultat för kromrening – utgående halter och den procentuella haltminskningen.  

Exp. ordn. Metallhalt in 

µg/l 

Mätosäkerhet 

± 

Metallhalt ut 

µg/l 

Mätosäkerhet 

± 

Procentuell haltminskning  

(𝐇𝐚𝐥𝐭𝐢𝐧 − 𝐇𝐚𝐥𝐭𝐮𝐭 ) 

𝐇𝐚𝐥𝐭𝐈𝐧

∗ 𝟏𝟎𝟎 

Q 

[m3/h] 

Na3T 

1 30 7,5 6,6 1,7  78,0 8,0 -1 

2 30 7,5 9,2 2,3  69,3 8,0 1 

3 30 7,5 8,6 2,2  71,3 8,0 0 

4 30 7,5 8,2 2,1  72,7 3,4 0 

 

Kromreningen i de fortsatta försöken var annorlunda mot övriga metaller då det första försöket 

har givit den bästa reningen istället för den sämsta. Det verkar som att en längre uppehållstid i 

anläggningen ger bättre kromrening, dock är det inom mätosäkerhetsintervallet. Det har inte 

haft någon betydelse ifall Na3T tillsatts eller ej. 

 

Tabell 23. Resultat för kopparrening – utgående halter och den procentuella haltminskningen.  

Exp. ordn. Metallhalt in 

µg/l 

Mätosäkerhet 

± 

Metallhalt ut 

µg/l 

Mätosäkerhet 

± 

Procentuell haltminskning  

(𝐇𝐚𝐥𝐭𝐢𝐧 − 𝐇𝐚𝐥𝐭𝐮𝐭 ) 

𝐇𝐚𝐥𝐭𝐈𝐧

∗ 𝟏𝟎𝟎 

Q 

[m3/h] 

Na3T 

1 160 40 3,3 0,83  97,9 8,0 -1 

2 160 40 2,4 0,60  98,5 8,0 1 

3 170 43 2,1 0,53  98,8 8,0 0 

4 170 43 2,3 0,58  98,6 3,4 0 

 
I likhet med kadmium och bly blev reningen något sämre för koppar i det första försöket än 
övriga försök. Det blev inte sämre kopparrening vid det höga flödet i anläggningen. Tillsats av 
Na3T har ingen betydelse. 
 
 
Tabell 24. Resultat för zinkrening – utgående halter och den procentuella haltminskningen. 

Exp. ordn. Metallhalt in 

µg/l 

Mätosäkerhet 

± 

Metallhalt ut 

µg/l 

Mätosäkerhet 

± 

Procentuell haltminskning  

(𝐇𝐚𝐥𝐭𝐢𝐧 − 𝐇𝐚𝐥𝐭𝐮𝐭 ) 

𝐇𝐚𝐥𝐭𝐈𝐧

∗ 𝟏𝟎𝟎 

Q 

[m3/h] 

Na3T 

1 2100 530 250 13  88,1 8,0 -1 

2 2100 530 67 17  96,8 8,0 1 

3 2200 550 49 12  97,8 8,0 0 

4 2200 550 56 14  97,5 3,4 0 

 

Någon form av driftstörning kan ha inträffat under det första försöket utifrån erhållet 

reningsresultat. Halten zink ut var mer än tredubbla värdet jämfört med de andra försöken. I 

övrigt verkar varken flödet eller tillsatsen av Na3T ha någon betydelsefull inverkan på 

zinkreningen.   
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I tabell 25 visas reningen för fem av de undersökta metallerna. Halten kvicksilver in till THS-
anläggningen var under kvantifieringsgränsen. 
 
Tabell 25. Sammanställning av reningen av metaller under de kompletterande försöken.  

 Processparametrar Procentuell haltminskning  
(𝐇𝐚𝐥𝐭𝐢𝐧−𝐇𝐚𝐥𝐭𝐮𝐭 ) 

𝐇𝐚𝐥𝐭𝐈𝐧
∗ 𝟏𝟎𝟎  

Datum Q [m
3
/h] Na3T  Kadmium Bly Krom Koppar Zink 

2015-05-06 10:40 8 -1 91,5 96,8 78,0 97,9 88,1* 

2015-05-06 12:45 8 1 97,6 99,1 69,3 98,5 96,8 

2015-05-06 14:45 8 0 97,3 99,4 71,3 98,8 97,8 

2015-05-06 18:40 3,4 0 97,4 99,3 72,7 98,6 97,5 

*Eventuell driftstörning kan ha skett under första försöket då reningen skiljer sig markant mot övriga försök 

 

5.3 Resultat i jämförelse med ställda krav på årsbasis 

I tabell 26 visas vilken mängd metall som 2013 släpptes ut från det lokala reningsverket. Tabell 

27 visar tillståndsgivna maxutsläppen på årsbasis, riktvärden tagna från miljödomstolen [21] 

[22]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Under 2013 släpptes 329 000 m3 vatten på spillvattennätet till Henriksdals reningsverk [22]. 

Vattenmängden varierar från år till år, mest beroende på hur mycket nederbörd det har varit. 

Ett rimligt antagande är att THS-anläggningen kommer att tillföra en ökad vattenmängd på 

18 000 m3 till Henriksdals reningsverk om den körs med tillståndsgivna årsvolymer [14]. I tabell 

28 redovisas vilket utsläpp som skulle erhållas om all behandlad THS hade den högsta 

metallhalten, som blev uppmätt under försöken. 

  

Parameter kg/år 

Arsenik 1,03 

Kadmium 0,044 

Krom 9,3 

Koppar 4,3 

Kvicksilver 0,022 

Bly 0,31 

Zink 17,2 

Parameter kg/år 

Arsenik 6 

Kadmium 0,3 

Krom 20 

Koppar 20 

Kvicksilver 0,1 

Bly 10 

Zink 400 

Tabell 26. Utsläppsmängder till 
Henriksdals reningsverk 2013 [22] 27 

 

Tabell 27. Riktvärden för metallutsläpp till 
spillvattennätet [21] [22] 26 
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Tabell 28. Årsutsläpp baserad på högsta halter ut, i genomförda försök. 

Ämne Halt [µg/l ] Halt [kg/m
3
] Volym [m

3
/år] mängd [kg/år] 

Arsenik * * 18 000 * 

Kadmium 0,032 3,2 *10
-8

 18 000 0,00058 

Krom 9,1 9,1 *10
-6

 18 000 0,16 

Koppar 2,4 2,4 *10
-6

 18 000 0,043 

Kvicksilver** 0,1 1 *10
-7

 18 000 0,002 

Bly 0,49 4,9 *10
-7

 18 000 0,0088 

Zink*** 67 6,7 *10
-5

 18 000 1,2 

*Arsenik ingår inte i de undersökta metallerna, halterna är analyserade och finns i bilaga 6, 7 & 8   

** Kvicksilver halten är i alla försök under kvantifieringsgränsen på 0,1 µg/l. Årsutsläppen har beräknats med halten 

0,1µg/l 

*** Zinkhalten är den näst högsta då det troligen inträffade en driftstörning då utgående zinkhalt var 250 µg/l. Med 

den halten blir utsläppet på ett år 4,5 kilo.  

 
Även med den sämsta reningen är det god marginal till riktvärdena. Utsläppskraven på 

spillvattennätet kommer troligen att skärpas kontinuerligt då ReVAQ handlar om ett ständigt 

förbättringsarbete. SRV behandlar bland annat THS och lakvatten vilket båda är en potentiell 

källa för metallföroreningar som inte är önskvärda att lägga på åkermark.  

När tabell 26 jämförs med tabell 27 är det är tydligt att THS-anläggningen inte bidrar till en stor 

ökning av metall i vattnet som släpps till Henriksdal. I tabell 29 visas årsmedelhalter i vattnet 

som släpptes på spillvattennätet till Henriksdal 2013, då totalt 329 000 m3 lämnade SRVs 

område. 

 

Tabell 29. Årsmedelhalter i utsläppt vattenström från SRVs interna reningsverk till Henriksdal 2013 [22]. 

Ämne Årsmedelhalt [µg/l ]* 

Arsenik 3,13 

Kadmium 0,13 

Krom 28,27 

Koppar 13,07 

Kvicksilver 0,07 

Bly 0,94 

Zink 52,28 

*Årsmedelhalt = utsläppsmängd per år / årsflödet till Henriksdal 

En jämförelse av tabell 28 och 29 visar att halterna för alla metalljoner, utom zink, i renat 

lakvatten och vatten från hårdgjorda ytor är betydligt högre än metallhalterna i behandlat THS 

från THS-anläggningen.  
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6 Problematik vid drift av fullskaleanläggningen och åtgärd 

 Den största svårigheten är att det behandlade avfallet, THS, inte är lika varje dag och vid 

varje körning. Nya bilar med avfall från olika ställen kommer till SRV varje dag och 

föroreningarna i slammet varierar. För att ta hänsyn till det har ingående THS till 

reaktionstank 1 analyserats minst en gång om dagen för att kunna beräkna hur många 

procent metallhalten har minskat.  

 

 När flerfaktorförsöken genomfördes fallerade pH-givaren i reaktionstank 2 efter tre 

lyckade körningar. Det är svårt att säga hur det påverkade processen exakt. På grund av 

att pH-givaren inte fungerade var processen tvungen att köras på ett annat sätt. För att 

öka pH-värdet i tanken ställdes doseringspumpen för lut in på ett konstant flöde för att 

grovjustera pH. I reaktionstank 3 fungerade den normala processtyrda doseringen av lut 

och pH finjusterades som innan. 

 

 THS-anläggningen behandlar ett avfall med hjälp av kemikalier och pH-givarna får en 

beläggning när de sitter i reaktionstankarna. Beläggningen kan göra att pH-mätningen 

inte blir helt korrekt. För att garantera driften har pH-elektroderna rengjorts enligt 

fastställd rutin. Varje dag genomförs en kontroll av elektrodernas funktion där de testas 

i buffertar med varierande pH. Om pH skiljer mer än 0,3 pH-enheter kalibreras mätaren. 

 

 Tidsberäkningen för när provtagning kan ske är approximativ och baseras på ett 

pluggflöde genom anläggningen. Beräknad genomströmningstid är inte helt korrekt, 

speciellt i sand- och kolfilter eftersom bäddarna inte är stillaliggande. Eftersom den 

egentliga strömningshastigheten genom sand- och kolfiltret är okänd har konservativa 

beräkningar genomförts, för att vara på den säkra sidan. 

 

 PID-regulatorn som styr pH i tankarna behöver ses över då uppmätt pH vid utloppet av 

tankarna att variera likt en sinuskurva mellan ett max och min värde enligt bilaga 3 för 

de första försöken och bilaga 4 för fortsatta försöken. Efter sand- och kolfilter har pH 

varit helt stabilt då prov av ansamlat THS-vatten togs ut. 

 

 I det första försöket den 6 maj 2015 blev det mycket högre metallhalter i utgående 

processvatten än vid första försöksserien och även vid de senare genomförda försöken, 

när det gäller fem av sex ReVAQ-metaller. Exempelvis zinkhalten var mer än det 

tredubbla värdet, misstanke om driftstörning föreligger och att dra slutsatser från 

försöket kan vara missvisande. 

 

 Alla försök har genomförts under försommaren och temperaturen har varit relativ 

stabil. Resultaten erhållna under de här försöken är inte säkert representativa även för 

vinterhalvåret. Anledningen är den högre salthalten på vägarna kan få mer alternativt 

andra metaller att hamna i THS än under sommaren. Den lägre temperaturen kan även 

få de kemiska processerna i anläggningen att gå långsammare. 
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7 Kostnad och nytta 

I en kostnadsnyttoanalys, KNA, identifieras positiva och negativa effekter som ett projekt ger 

upphov till i samhället. De båda effekter jämförs med varandra för att se om de positiva 

effekterna är större än de negativa. Positiva effekter mäts i termer av nytta medan negativa 

effekter mäts i termer av kostnader. Storleken på de effekterna som tagits fram under 

identifieringen måste kvantifieras [35]. Många effekter är svåra att kvantifiera eftersom de mäts 

i andra mått än kronor, exempelvis miljöns betydelse för samhället eller olycksrisker.  

Denna KNA har genomförts efter projektet (ex post) och omfattar endast verksamheten rening 

av THS i anläggningen vid drift och den bygger på de reningsresultat för ReVAQ-metallerna som 

erhållits.  Analysen syftar till att jämföra två alternativ och dess nytta och kostnad för att se om 

de positiva effekterna är större än de negativa effekterna. Att använde de två reningsstegen 

Normalisering med svavelsyra och fällning med Na3T jämförs med alternativet att inte 

genomföra reningsstegen. 

För att genomföra en kostnad-nytta-analys, behöver de nyttoposter och kostnadsposter som 

behandling ger upphov till Identifieras. Vinster (nyttor) minus kostnader uppskattas för att sätta 

ett pris på effekterna för de två alternativen. Genom att utreda vad de olika alternativen får för 

fördelar och nackdelar och översätta dem till monetära termer (kr), om så är möjligt, går det att 

överskådligt värdera och bedöma vilken åtgärd för att uppfylla kravet på utsläpp till Henriksdals 

reningsverk är bäst i samhällsekonomiska termer. 

7.1 Vinster 

Mindre metallutsläpp är bra ur samhällsperspektiv. Slammet som produceras i Henriksdals 

reningsverk blir mer eftertraktat till att använda på åkermark om metallhalterna är låga så att 

fosfor kan återföras på ett hållbart sätt. Recipienten är i slutändan Saltsjön och även där finns 

det intresse från samhället att metallutsläppen inte är för stora. Nyttan är inte kvantifierad 

eftersom genomförda experiment tyder på att metallutsläppen blir låga oavsett alternativ. 

En positiv konsekvens (nytta) med att använda de nya reningsstegen normalisering med 

svavelsyra och fällning med Na3T är att metallutsläppen från THS-anläggningen till Henriksdal 

blir lägre. Följande citat är hämtat från Naturvårdsverkets rapport Kostnads-nyttoanalys som 

verktyg för prioritering av efterbehandlingsinsatser ”Om fiskens kilopris är 30 kr och 

efterbehandlingsåtgärden förväntas leda till att 1500 kg per år kan odlas så kan ett monetärt 

värde av kvantitetsökningen beräknas som 30 x 1500 = 45 000 kr per år” [35]. Från citatet 

framgår på vilket sätt en effekt med annat mått kan erhålla en prislapp. För ett minskat utsläpp 

som exempelvis påverkar fiskbeståndet positivt kan nytta i kronor antas vara samma värde som 

fisken skulle generera vid försäljning.  

Det går inte att dra någon slutsats om hur fiskbeståndet eller Saltsjön i allmänhet skulle 

påverkas av den relativt lilla skillnaden i metallutsläpp som skulle ske från THS-anläggningen ifall 

reningsstegen skulle användas eller inte. Den totala strömmen från SRV är cirka 0,27 % av den 

totala strömmen som Henriksdals reningsverk tar emot från regionen och där finns andra stora 

källor som släpper ut metaller. [14] 
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En bättre metallrening i THS-anläggningen kan ses som en positiv effekt och prisbeloppet är 

baserad på den avgift som Henriksdals reningsverk debiterar SRV Återvinning AB på eventuellt 

vatten som släpps direkt ut på spillvattennätet utan att passera det interna reningsverket. Den 

är 50 kronor per kilo minskad metallmängd [14]. Prisbeloppet 50 kronor per kilo borttagen 

metall gäller endast för vattnet med en bättre rening än kravet från miljödomstolen och om 

kraven från Henriksdal uppfylls. Om metallutsläppen skulle öka så mycket att miljödomstolens 

krav inte blir uppfyllda eller om Henriksdals slam påverkas så att slammet inte uppfyller ReVAQ-

certifieringen, kommer kostnaden bli mycket högre. Kostnaden blir då i storleksordningen 

500 000 kronor per kilo metall [14]. I genomförda försök har metallutsläppen varit låga oavsett 

hur processen har ställts in, därför används 50 kronor per kilo metall. 

Tabell 30 visar hur stor mängd som släpps ut av de undersökta metallerna vid den bästa 

reningen. Högsta metallutsläppen som skett från THS-anläggningen redovisas i tabell 31. 

 
Tabell 30. Årsutsläpp av metaller baserad på lägsta halter ut, i genomförda försök.  

Metall Halt [µg/l ] Halt [kg/m
3
] Volym [m

3
/år] Mängd [kg/år] 

Kadmium* 0,02 2 *10
-8

 18000 0,00036 

Krom 2,6 2,6 *10
-6

 18000 0,0468 

Koppar 0,73 7,3 *10
-7

 18000 0,01314 

Kvicksilver* 0,1 1 *10
-7

 18000 0,0018 

Bly* 0,2 2 *10
-7

 18000 0,0036 

Zink 38 3,8 *10
-5 

18000 0,684 

SUMMA    0,7497 

* Uppmätt halt var under kvantifieringsgränsen.  

 

Tabell 31. Årsutsläpp av metaller baserad på högsta halter ut, i genomförda försök. 

Metall Halt [µg/l ] Halt [kg/m
3
] Volym [m

3
/år] mängd [kg/år] 

Kadmium 0,032 3,2 *10
-8

 18000 0,00058 

Krom 9,1 9,1 *10
-6

 18000 0,16 

Koppar 2,4 2,4 *10
-6

 18000 0,043 

Kvicksilver* 0,1 1,0 *10
-7

 18000 0,0018 

Bly 0,49 4,9 *10
-7

 18000 0,0088 

Zink 67 6,7 *10
-5

 18000 1,21 

SUMMA    1,42420 

* Rening vid detektionsgränsen.  

Enligt tabell 30 och 31 är den årsvisa skillnaden i metallutsläpp 0,67 kilo mellan den sämsta och 

bästa reningen av de sex undersökta metallerna. Det motsvarar en skillnad på 34 kronor per år. 
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7.2 Kostnader 

Tre negativa konsekvenser (kostnader) är identifierade och kvantifierade. 

 Exponeringsrisk för kemikalierna  

 Straffavgift ifall tillflödet till Henriksdal påverkar ReVAQ-certifieringen 

 Extra kemikaliekostnad för reningsstegen (ej kostnad för samhälle) 

 

Risker 

En negativ konsekvens är att kemikalierna alltid medför vissa risker vid hantering i anläggningen. 

Riskerna minskar, men är inte helt eliminerade, om all personal som har tillträde till THS-

anläggningen, är medvetna om vilka kemikalier som finns och om riskerna i anläggningen.   

 
För att översätta riskerna till monetära termer har delar i FMEA (Failure Mode and Effect 

Analysis eller feleffektsanalys) används. FMEA är en kvalitativ analysmetod för att systematiskt 

förutsäga vilka situationer som kan uppstå och värdera feleffekterna [36]. 

Tre faktorer bestämmer riskkostnaden:  

 Hur allvarligt tillbudet/olyckan/felet/konsekvensen är kommer att bestämma 
prisbeloppet.  

 Frekvens (sannolikhet) att det inträffar 

 Hur stor upptäckssannolikheten är (med vilken sannolikheten att felet/olyckan upptäcks 
innan att den får någon konsekvens) 

 

Både sannolikheten att olycka/fel skulle inträffa och upptäckssannolikheten graderas i en skala 

1-10. Där 1 betyder att det är ytterst osannolikt att fel/olycka ska ske (mindre än 1 gång på 100 

år) respektive att det är säkert att felet upptäckas i tid. Siffran 10 innebär att det är stor risk att 

olyckan inträffar (så gått som dagligen) respektive att det är osannolikt att upptäcka orsaken till 

olyckan/fel innan den sker. 

Prisbeloppet vid en olycka är satt enligt vad samhället är villigt att betala för ohälsa och visas i 
tabell 32. [37] 
 

Tabell 32. Samhällets betalningsvilja vid olycksfall [37], 2010-års pris justerad till maj 2015 med KPI [38]. 

Konsekvens Riskvärdering 
[kr] 

Dödsfall 23 121 000 

Svårt skadad 3 838 000 

Lindrigt skadad 151 000 
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Påfyllning av Na3T 

Påfyllningen av Na3T, se figur 23, kan anses ha ett större riskmoment eftersom den sker med en 

manuell hantering inne i THS-anläggningen jämfört med övriga bulkkemikalier. 

Membranpumpen används inte bara vid påfyllning av Na3T utan används även vid SRVs 

mottagningshall. Personalen på SRV har vana att hantera membranpumpen då den används 

flera gånger i veckan i mottagningshallen [14].  

I och med att pumpen används frekvent är det en större sannolikhet att defekter upptäcks när 

pumpen används i mottagningshallen än när Na3T ska fyllas på, två till tre gånger per år. Två 

gånger per år motsvarar utförda försökens höga dosering. 

I värsta fall kan ett slangbrott leda till att Na3T kommer i kontakt med huden på armarna och i 

pannan och där rinna ner i ögonen om skyddsglasögonen inte är tätslutande. Påfyllning ska ske 

med två händer, enligt figuren, för att säkerställa att slangen håller sig kvar, inuti 

lagringstanken. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 23. Na3T fylls på med risk för exponering för armar och 
 eventuellt ögon och kropp. Ögon- och nödduschen är placerad 
 till vänster om stegen i figuren. Foto: Mattias Persson 

 
Prisbeloppet är bedömt som dubbla beloppet av en lindrig skada eftersom det värsta som kan 

hända är att Na3T hamnar i ögonen på personen som fyller på kemikalien. Na3T är enligt 

säkerhetsdatabladet, bilaga 10, ögonirriterande men några bestående skador är inte att 

förvänta. 

Sannolikheten att det skulle inträffa ett slangbrott så att personal blir exponerad av Na3T sker 

är ytterst osannolikt, men för att väga in okända yttre faktorer sätts frekvensen till 2. Påfyllning 

sker från ett öppet system till ett annat. Membranpumpen används frekvent och slangarna 

kontrolleras och byts regelbundet. Pumpen och slangarna är inte dolda vid påfyllning och två 

personer krävs vid påfyllning. Det är ytterst troligt att en skada på slangen skulle upptäckas 

innan det förekommer exponeringsrisk av kemikalien, upptäckssannolikheten sätts till 1.  

De sammanvägda sannolikheterna blir två av hundra möjliga och resulterar i prisbeloppet 6 040 

kronor årligen. 
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Användning av Na3T i anläggningen 

Risken vid användning av Na3T är ifall läckage skulle inträffa vid eller i närheten av 

reaktionstank 3 och Na3T skulle droppa ner till nedre våningsplan. Doseringspumpen klarar av 

att som mest dosera 12 liter per timme, men mycket mindre mängd behöver doseras (i försöken 

doserades som mest 0,8 liter Na3T per timme, vilket är ett så långsamt flöde att doseringen sker 

droppvis). Risken att slangen plötsligt skulle gå av och spruta i anläggningen ses därför som 

orimlig. Istället finns en risk att enstaka droppar skulle kunna läcka. Prisbeloppet bedöms som 

en lindrig skada eftersom direkt och/eller permanenta skador på ögon inte är att förvänta.  

Sannolikheten att läckage skulle ske just på övervåningen och att personal på bottenvåningen 

skulle bli träffad ses som otrolig, eftersom som arbete inte brukar ske i den änden av 

anläggningen. Frekvensen sätts till 2. 

Upptäckningssannolikheten är ganska stor. Doseringen av Na3T sker från toppen av 

reaktionstanken och en blöt pöl skulle snabbt upptäckas då kontroll på övervåningen i THS-

anläggningen ska ske tre gånger om dagen. Upptäckssannolikheten bedöms till 2. 

Faktorerna tillsammans ger 0,04 och risken motsvarar då 6 040 kronor per år.  

 

Påfyllning av svavelsyra 

Ett noga arbete har blivit utfört för att bygga bort risker vid påfyllningen av bulkkemikalierna. 

Påfyllning sker från tankbilar på baksidan av THS-anläggningen där personal inte vistas. 

Ledningarna är inkapslade och skyddade mot UV-ljus. Cisternerna är utrustade med 

överfyllnadsskydd som är testat, överfyllnadsskyddet ger både en ljud- och ljussignal för att 

markera ifall för mycket kemikalier fylls på. Skulle påfyllnad ske över nivågränsen kommer 

kemikalierna att rinna över till utjämningsbassängen som är lokaliserad under THS-anläggningen 

så att varken risk för tryckuppbyggnad eller läckage i närheten av människor finns.  

Risken vid påfyllnad från tankbil är ifall det skulle uppstå ett slangbrott eller ifall kopplingen 

mellan slang och rörledning i THS-anläggningen skulle brista. För alla tre bulkkemikalier kommer 

tankbilar och fyller på kemikalierna. Tankbilarnas pumpar arbetar med en halv bars tryck och 

lagringstankarna är ej trycksatta. Att bli exponerad för stora volymer av 37 vikt-% svavelsyra får 

konsekvensen att stora kroppsskador uppstår. Dödsfall är inte förväntat då svavelsyran inte 

kommer kunna skölja över personal. I värsta fall kan personal kunna komma i kontakt med 

svavelsyran vid slangbrott. Personal befinner sig inte intill slanganslutningarna och därför kan de 

inte bli exponerade i en så hög grad att dödsfall är att förvänta. Prisbeloppet är satt till 

3 838 000 kronor.   

Personal står inte vid slangen vid kemikaliepåfyllnad och eftersom det är ett externt företag som 

genomför påfyllningen. Det antas att deras utrustning är adekvat och kontrollerad innan 

påfyllningen samt att personalen är väl bekant med påfyllningsarbetet. Obehöriga äger inte 

tillträde till området och påfyllningen sker inte i anslutning till annan personal. För att vara på 

den säkra sidan sätts frekvensen att något skulle inträffa till 2.  
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Upptäckssannolikheten är god då företaget arbetar dagligen med kemikaliepåfyllnad samt 

kontroll av slangar och röranslutningar ska ske innan påfyllnad. Även om ett mindre slangbrott 

skulle inträffa är det mycket troligt att det kan upptäckas och påfyllningen kan avbrytas innan 

det finns risk för skada. Faktorn sätts till 2.  

De sammanvägda sannolikheterna blir två av hundra möjliga och resulterar i prisbeloppet 
76 760 kronor. 
 
 

Användning av svavelsyra i anläggningen 

Skulle en droppe svavelsyra hamna i någons öga är det risk för permanenta skador viket 

motsvarar 3 838 000 kronor.  

Sannolikheten att skada skulle uppstå är liten. Det finns ingen trucktrafik eller motsvarande i 

anläggningen som skulle kunna köra på eller skada slangen som svavelsyra transporteras i. Det 

finns inga ventiler som skulle kunna läcka och doseringspumparna är monterade i ett skåp med 

front av plexiglas, se figur 24.  

 

Figur 24. Skåpet med doseringspumpar har plexiglas skydd framtill. Foto: Mattias Persson 

Svavelsyran doseras i en tank som inte är trycksatt och tanken befinner sig över fundamentet 

där kemikaliecisternerna och doserpumpskåpet finns, se figur 24. Frekvensen sätts till 2. 

 
Upptäckssannolikheten ifall svavelsyra skulle läcka ses som mycket stor. Skulle ett stort läckage 

ske skulle pH i reaktionstank 1 snabbt bli högre vilket upptäcks både i kontrollrummet och direkt 

på displayen vid reaktionstank 1. Reaktionstankens topp buktar lätt inåt mot omröraren. Det 

skulle bildas en blöt pöl på tanken innan eventuell svavelsyra skulle droppa neråt till våningen 

under, se figur 25. Kontroll ska ske tre gånger dagligen på övervåningen i THS-anläggningen och 

en blöt pöl på reaktionstanken kommer att upptäckas. Ifall svavelsyra skulle droppa ner till 

bottenvåningen skulle en blöt pöl även där lätt upptäckas. Personalen är medveten om att det 

är skadliga kemikalier i anläggningen och sannolikheten är mycket hög att personalen upptäcker 

felet, så länge THS-anläggningen hålls städad. Faktorn sätts till 1. 0,02 av 3 838 000 kronor är 76 

760 kronor.  
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Figur 25. Reaktionstank 1 och 2. Röd ellips markerar var svavelsyra doseras i reaktionstank 1. Toppen på 
reaktionstanken buktar mot omröraren och ett eventuellt läckage skulle bilda en pöl intill. Foto: Mattias Persson 

 

Straffavgift 

Om metallutsläppen skulle öka så mycket att miljödomstolens krav inte blir uppfyllda eller om 

Henriksdals slam påverkas så att slammet inte uppfyller ReVAQ-certifieringen, tillkommer en 

stor kostnad. Kostnaden blir då i storleksordningen 500 000 kronor per kilo metall som 

överskrider givna gränsvärden [14]. 

 

Kemikaliekostnader 

Svavelsyra: 110 000 kronor per år (kapitel 3.3.1). 

Na3T: 100 000 kronor per år (kapitel 3.3.5). 

7.3 Resultat 

I tabell 33 listas de tidigare framtagna nyttorna, inklusive effekter utan priser. I tabell 38 och 39 
listas de framtagna kostnaderna.  

Tabell 33. Framtagna nyttor 

Nytta Värde  
[kr/år] 

Lägre metallutsläpp  34   

Bättre slam i Henriksdals Reningsverk * 

Lägre metallutsläpp i Saltsjön * 

*Ej kvantifierbar 
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 Tabell 34. Kostnader Na3T 35 

Kostnader Na3T SEK/år 

Extra kemikalieanvändning, Na3T 100 000   

Riskkostnader vid användning av Na3T   6 040  

Riskkostnader vid påfyllning av Na3T 6 040 

Totalkostnad Na3T 112 080  

 

Även om kostnaderna för kemikalierna överskrider de kvantifierbara nyttorna kan 

reningskraven på THS göra att det är nödvändigt att använda kemikalierna i de båda 

reningsstegen för att kunna behandla mottaget THS. Den nytta som de positiva effekterna har 

ligger som grund till ReVAQ-kraven och kraven kan komma att skärpas i framtiden. De positiva 

effekterna, som inte är kvantifierade, kan överväga alla kostnader om metallutsläppen blir för 

stora.  

 

8 Diskussion 

Renat THS-vatten blandas med lakvatten och vatten från hårdgjorda ytor på området, därmed 

finns ingen anledning att rena THS till utomordentlig kvalité när det ändå blandas upp med 

annat förorenat vatten innan den totala strömmen behandlas i det interna reningsverket. 

Vattnet släpps efter behandling till Henriksdals reningsverk. Beroende på hur mycket THS som 

behandlas kan reningsgraden ha stor betydelse för vilken total mängd metall som släps ut från 

SRV. Idag är den renade strömmen från THS-anläggningen klart mindre och renare än övriga 

strömmar från SRV. 

För att effektvärdena erhållna från faktorförsök ska bli korrekta är det viktigt att de 

processparametrar som inte undersöks hålls konstanta. I en fullskaleanläggning som behandlar 

varierande avfall är det väldigt svårt att få exakt samma process. Metallhalterna av koppar har i 

vissa försök varit dubbelt så stor mot andra. Även zink har i mottaget THS har varierat men 

något mindre. Under försöken har reningsprocessen gått jämt i avseende på temperatur och 

uppehållstid. En av de undersökta faktorerna, pH i normaliseringssteget, hade ett jämt värde på 

mycket nära 4,7 under hela försökstiden. När den höga nivån valdes (riktvärde 5,7) var nivån 

relativt stabilt på 5,9 dock var pH lägre men stabilt kring 5,6 under ett försök. Två försök 

bekräftade att tillräcklig tid hade förflutit innan provtagning av renat THS-vatten då reningen var 

den samma efter ytterligare två timmar. 

Sämsta reningen för fyra av de sex prioriterade ReVAQ-metallerna inträffade vid det höga flödet 

och en låg tillsatts av Na3T. Det är märkvärt att reningen för de här fyra metallerna blev sämre 

än när ingen Na3T tillsattes eller när mycket Na3T tillsattes. En eventuell driftstörning under det 

första försöket den 6:e maj kan inte uteslutas, speciellt som utgående zinkhalt var mer än 

tredubbla än under något annat genomfört försök. 

Kostnader Svavelsyra SEK/år 

Extra kemikalieanvändning, svavelsyra 110 000 

Riskkostnader vid användning av svavelsyra 76 760 

Riskkostnader vid påfyllning av svavelsyra 76 760 

Totalkostnad svavelsyra 263 520 

Tabell 35. Kostnader svavelsyra 34 
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Halten kadmium ut, under de fortsatta försöken, ligger något över kvantifieringsgränsen. 

Kadmium bör inte förekomma och troligen är det någon av THS-källorna som innehåller mer 

kadmium då ingående halt var mer än dubbelt så stor mot tidigare försök. Även THS med mer 

kadmium behöver kunna tas hand om i THS-anläggningen. THS-anläggningen hos SRV är den för 

närvarande anläggningen med modernast rening och det är en stor skillnad i kadmiumhalt på 

renat och orenat THS.  

 

Halten kvicksilver i ingående THS har i alla försöken varit under kvantifieringsgränsen 0,1 µg Hg 

per liter och därför kan inga slutsatser dras kring reningen av kvicksilver. Det är bra att det idag 

är så pass låga kvicksilverhalter i THS, dock bör analys ske när vatten tas emot från nya källor 

eftersom underlaget till det här arbetet inte kan förutspå kvicksilverreningen. Med hjälp av data 

från litteraturen är det troligt att det krävs tillsats av sulfid för att rena kvicksilver. Dock går det 

inte att säga om kvicksilvret, ändå får en god rening i flockningsprocessen.  

 

8.1 Fällning med organisk sulfid, Na3T 

Det finns flera skäl till strävan att undvika tillsats av organisk sulfid. Det är en relativt dyr 

fällningskemikalie, sett till priset, 38 kronor per liter och en årlig kemikaliekostnad på omkring 

100 000 kronor. Det finns risker som med alla kemikalier vid handhavande av kemikalien. Vid 

påfyllning krävs minst två personer som pumpar ur kemikalien från originalemballaget till en 

lagringstank. Det är en tidskrävande handling som dessutom ökar exponeringsrisken. 

Miljömässigt blir det även en viss belastning att använda kemikalien då den behöver framställas 

syntetiskt och transporteras till THS-anläggningen. I och med att leverans sker i IBC 

(plastcontainer på 1 m3) måste även transport ske mer frekvent än om en tankbil kommer och 

fyller upp en större mängd Na3T.  

Zink  

Zink är den av de sex undersökta metallerna som har högst ingående halt och därför är det 

viktigt att reningsprocessen klarar av att få bort en stor mängd zink för att inte utgående halt 

ska vara för hög.  

Zinkhalten blev lägre om lite Na3T tillsätts i de första försöken. I de fortsatta försöken påvisades 

ingen skillnad ifall Na3T doseras eller ej. Det vill säga att fällningssteget med organisk sulfid inte 

har någon direkt betydelse för reningsresultatet. En förklaring kan vara att zinkhalten i THS 

under de fortsatta försöken var mer än de dubbla mot faktorförsöken, en större dosering av 

Na3T kan eventuellt ha behövts för att märka skillnad på reningsresultatet. Reningen av zink blir 

tillräcklig god även om Na3T ej tillsätts även vid ett högt flöde, men om kraven eller ingående 

zinkhalt ökar kan troligen en bättre zinkrening fås om mycket Na3T tillsätts. 

Under faktorförsöken var utgående halt av zink relativt stabilt, eventuellt hinner en jämvikt att 

sälla in sig kring 40 µg zink per liter. Om så är fallet förklarar det varför effektstapeln av tillsatts 

Na3T blir negativ eftersom ingående halten av zink var lägre vid försök där mer Na3T tillsattes 

och i och med att halten ut var i stort sätt lika stor.  
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Om både den låga och höga doseringen av Na3T är en överdosering i förhållande till ingående 

metallhalter förklarar det varför det inte blev någon skillnad i rening när låg eller hög dos 

tillsattes under faktorförsöken. 

Koppar 

I faktorförsöken blev kopparreningen väldigt god oavsett inställde processparametrar, inom 

valda intervall, men en liten positiv reningseffekt erhölls om Na3T doserades. I de fortsatta 

försöken erhölls ingen skillnad om Na3T doseras eller ej, och inte heller hade flödet 

(uppehållstiden) någon betydelse. 

Kadmium 

Kadmium fälls inte ut som hydroxid, men ändå sker en påfallande god rening av kadmium i THS-

anläggningen även när Na3T inte doseras. Det kan bero på att kadmiumet är i partikelform eller 

söker sig till partiklar som sedan flockas. Om mottaget THS innehåller mycket mer kadmium 

eller om formen på kadmiumet ändras kan det vara nödvändigt att dosera Na3T.  

Bly 

I faktorförsöken var utgående blyhalt under kvantifieringsgränsen, därför kunde ingen slutsats 

ges kring blyreningen. Utgående halt blev kvantifierbar när blyhalten i ingående THS ökade, 

vilket inträffade under de fortsatta försöken och de två sista försöken i flerfaktorförsöken. Även 

om blyhalten in är relativt hög som vid de fortsatta försöken blir reningen god. De fortsatta 

försöken vid högt flöde indikerar att det inte har någon betydelse om Na3T tillsätts eller ej.  

Krom 

I de första försöken blir det en tydlig förbättrad kromrening om Na3T tillsätts, medan i de 

fortsatta försöken blev det ingen reningsskillnad. Att rening av krom blev bättre med en ökad 

halt Na3T är anmärkningsvärt med tanke på att Na3T inte är ett bra fällningsmedel för krom. En 

hypotes är att kromet i THS i huvudsak kan ha skilda laddningar (krom3+ och krom6+) vid de olika 

förssöksserierna och att Na3T endast är effektivt mot en av jonerna. För att bekräfta hypotesen 

behöver analyser ske på ingående THS som inte bara svarar på totalhalten krom utan även 

vilken laddning jonerna har.  Krom6+ är ej önskvärt i vattnet så även av den anledningen kan det 

kan vara bra att veta om det finns. Liksom för kadmium kan det tänkas att kromet är i partikulär 

form och därför blir halten främst reducerad tack vare flockningsprocessen.  

8.2 Normalisering med svavelsyra 

Normalisering med svavelsyra brukar genomföras med ett pH-värde mellan 3 och 4 [8], men på 

grund av alkaliniteten (i försöken kring 1200 mg HCO3
- per liter THS) var det inte möjligt att 

komma ner till så låga pH-värden med de flöden av 37 % svavelsyra som anläggningen 

dimensionerats för. Normaliseringssteget bidrar inte till haltminskningen av krom. Det lägsta 

pH-värdet som användes i normaliseringssteget var 4,7. Antingen är det förklaringen till att 

normaliseringssteget inte fungerade bra eller så är kromjonerna inte komplexbundna. 
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För kadmium, bly och kvicksilver går det inte att säga hur normaliseringssteget påverkar 

reningen eftersom som reningen blir så pass bra att det inte går att kvantifiera den utgående 

halten av metallerna. Faktorförsöken påvisar att zink får en bättre rening om pH är lägre. 

Resultatet gäller för undersökt pH-intervall. Därför är rekommendationen att dosera svavelsyra i 

reaktionstank 1, eftersom det förekommer relativt höga halter zink i THS. Zink kan eventuellt 

vara komplexbundet med något som förhindrar komplexbildning med Na3T eftersom reningen 

blir bättre när mer svavelsyra doseras i reaktionstank 1. 

För att förbättra normaliseringssteget i THS-anläggningen skulle en lösning kunna vara att 

använda sig av koncentrerad svavelsyra för att sänka pH ytterligare. Dock skulle det innebära 

mycket större risker och kostnader eftersom bland annat pumpar, ledningar, lagringskärl, 

reaktionstank 1 och omröraren skulle få ett större slitage och troligen behövas anpassas för 

klara av syran. Risken för person- och materialskador skulle öka ifall läckage inträffar.  

Om normaliseringssteget i reaktionstank 1 körs med ett lägre pH kommer även mer lut behöva 

doseras för att neutralisera syran, men det skulle inte öka riskerna särskilt mycket. Skillnaden 

om mer lut skulle användas är att påfyllning skulle behöva ske mer frekvent och att kostnaden 

för att behandla THS skulle öka. 

9 Slutsats 

THS-anläggningen är den modernaste anläggningen i sitt slag och försöken visade att 

anläggningen klarar av att rena THS på tillfredställande sätt. Jämförelsevis är det lakvatten och 

vatten från hårdgjorda ytor på SRVs område som kommer stå för den största mängden ReVAQ-

metaller som släpps vidare till Henriksdal från området. Även haltmässigt är det högre 

metallhalter i det renade lakvattnet och vatten från hårdgjorda ytor än för renat THS. Det gäller 

för alla metaller utom zink där halterna är snarlika. Varje steg är viktigt för att minska 

föroreningar som hamnar i slam som sprids på åkrar, men troligen finns det andra källor som är 

effektivare att förbättra. 

När både normaliseringssteget och den högre dosen Na3T användes blev reningen i THS-

anläggningen mycket god. Det gällde främst för de första utförda försöken. De fortsatta 

försöken genomfördes på ett mer förorenat THS som hade en annan karaktär. Slutsatsen att det 

blir bättre om mycket Na3T tillsätts kan inte dras från för de fortsatta försöken. Eventuellt kan 

en ännu större mängd Na3T behöva tillsättas för att behandla avdragsvatten från olja som 

innehåller betydligt högre metallhalter (det så kallade Västeråsvattnet). 

Utförligare tester borde genomföras för att se hur processen ska anpassas om avdragsvatten 

från olja (Västerås) påverkar reningsprocessen. Utjämningsbassängen innehöll en högre andel 

av sådant vatten vid de fortsatta försöken än under de första försöken och ingen effekt kunde 

ses vid användning av Na3T, eventuellt behöver en mycket större dos användas. 

Slutsatsen är att tillsatt organisk sulfid inte tillför speciellt mycket då reningen blev tillräckligt 

bra ändå. Med de ökade kostnaderna, den ökade kemikaliehanteringen samt de tillförda 

riskerna blir reningssteget, i dagsläget, överflödigt. 
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För att rena kadmium bättre krävs tillsats av sulfid då tungmetallen inte kan fällas som hydroxid. 

Försök visade att även utan sulfidtillsats blir det en tillräcklig reduktion av kadmiumhalten, men 

om halten kadmium i THS skulle vara högre kan en tillsats av organisk sulfid vara ett måste. Om 

halten är ungefär 0,4 µg Cd per liter var sulfidtillsats överflödigt eftersom utgående halt låg vid 

kvantifieringsgränsen. Vid en högre ingående kadmiumhalt, 1µg Cd per liter, blev utgående 

kadmiumhalt lägre än halterna i renat lakvatten och vatten från hårdgjorda ytor. 

Kvicksilverhalten i THS var under kvantifieringsgränsen och därför kan inga slutsatser dras kring 

kvicksilverreningen.  

Ett högre flöde i anläggningen verkade inte påverka reningsresultatet med avseende på de sex 

prioriterade ReVAQ-metallerna. Ett större flöde ger fördelar, inte bara ekonomiskt för SRV utan 

samhällsnyttan ökar då mer THS kan behandlas. Eftersom anläggningen kan behandla THS så 

pass bra är det en vinst om anläggningen behandlar så mycket avfall som möjligt. THS-

anläggningens bidrag till Henriksdals reningsverk är liten även när anläggningen körs vid det 

dimensionerade flödet. 

Svavelsyra är en billig kemikalie och vanlig kemikalie. Svavelsyra är inte skadligt att släppa ut i 

låga koncentrationer med avloppsvatten. Zink förekommer i hög grad i THS och försöken visade 

att zinkreningen blev bättre när svavelsyra användes i normaliseringssteget. Riskerna med 

svavelsyra har uppskattats till knappt 154 000 kronor årligen och steget kan vara nödvändigt. I 

alla försök doserades åtminstone en liten mängd svavelsyra för att hålla ett jämt pH-värde och 

därför går det inte att dra slutsatser om vad som händer om svavelsyra inte tillsätts eller om 

alkaliniteten i ingående THS avviker jämfört med försöken. Om svavelsyra inte tillsätts alls 

kommer pH att variera i steget med järnkloridtillsatsen och minskningen av metallhalt kan 

komma att variera mer. För att garantera en jämn reningsprocess bör svavelsyra doseras. 

Normaliseringssteget fungerade inte så bra. För att förbättra normaliseringen bör pH vara lägre 

och mer svavelsyra behöver doseras. En ny doseringspump som kan ge ett högre flöde behöver 

då införskaffas. I dagsläget finns inget behov att utveckla normaliseringssteget i THS-

anläggningen. 

Både haltminskningen av bly och koppar blev cirka 99 % för samtliga försök oavsett om Na3T 

tillsätts eller ej uppfylls gällande reningskrav.  

I enlighet med AFS 2015:19 § 15 ska kemiska produkter och användningen av dem minskas om 

det är möjligt ur kostnadshänseende för att ge bättre arbetsmiljö. Slutsatsen är att det inte går 

att se något mervärde av att använda Na3T som fällningskemikalie då reningen är tillräcklig. 

Däremot kan reningssteget bli nödvändigt om mycket förorenat och större mängd THS tas emot 

eller om utsläppskraven skärps. I så fall bör det undersökas om det finns någon leverantör som 

kan leverera Na3T (eller motsvarande kemikalie) med tankbil istället för i IBC (plastcontainer). 

Reningen av de undersökta ReVAQ-metaller blir bra när processen körs vid dimensionerat flöde 

utan Na3T-tillsats och pH-värdet 5,4 i steget med järnkloridtillsats. 
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Bilaga 1 – Riskutvärdering 

Riskutvärderingen har gjorts med hjälp av ett riskbedömningsverktyg i KLARA. KLARA är ett 
webbaserat hanteringssystem för kemikalier i vilket ett kemikalieregister kan föras och som har 
säkerhetsinformation om kemikalier. I KLARA kan även strukturerade riskbedömningar för 
hantering av kemikalier göras. För nuvarande används det på flera landsting och universitet, 
bland annat KTH. I enlighet med AFS 2011:19 ska riskkällor förtecknas och bedömas innan 
arbete får utföras och därför är verktyg som KLARA en god hjälp. För att gå igenom riskerna är 
KLARA uppdelat i 32 standardpunkter. De 32 punkterna redovisas i denna bilaga för THS-
anläggningen.  [39]  [40] [41] 

För att tydliggöra och klassificera faror med kemiska ämnen och blandningar (även kallade 
beredningar) används CLP förordningen (EG) nr 1272/2008 inom EU. CLP är en förkortning som 
på svenska är klassificering, märkning och förpackning (Classification, Labelling and Packaging). 
Förordningen omfattar kriterier för klassificering av ämnen och blandningar samt regler för 
märkning och för förpackningar. Det är tillverkaren/importören som måste fastställa vilka faror 
produkterna har innan de släpps ut på marknaden. Om produkten medför risk för skada på 
något sätt som att den har fysikaliska faror (som brand- eller explosionsfarlig) alternativt medför 
risk för hälsa eller miljö ska produkten märkas både konsumenter och/eller anställda som 
arbetar med produkten är medvetna om riskerna innan den används och vet hur produkten bör 
hanteras och förvaras. [42] 

I samband med att CLP-förordningen trädde i kraft inom EU införde FN ett system kallat GHS 
(Globalt Harmoniserande System) för märkning och klassificering av kemikalier. GHS är till för 
att underlätta och bidra till en ökad kemikaliesäkerhet speciellt för länder där det innan saknat 
system för bedömning. GHS underlättar även för den globala handeln med kemikalier eftersom 
GHS beskriver hur säkerhetsdatablad och förpackningsmärkningen ska se ut så att de är lika 
världen över. Faroklassificeringen är grunden för att märka och identifiera kemikaliernas farliga 
egenskaper och för att ge information om säker hantering. I figur 26 visas faropiktogrammen 
som används i CLP och som stämmer överrens med GHS. GHS-koden behöver inte anges vid 
märkning. [42] [43] [44] 

 

Figur 26 Faropiktogram. Farosymboler för: explosiv, brandfarlig, oxiderande, gas under tryck, frätande, giftig, skadlig, 
hälsofarlig och miljöfarlig.  
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Intill faropiktogrammen finns signalorden ”fara” eller ”varning” för att uppmärksamma 
brukaren på hur allvarlig risken är. I det tidigare märkningssystemet fanns ett andreaskors som 
har ersatts, istället används tre andra märkningar beroende på hur ämnet är klassificerat: 
skadlig, hälsofarlig eller frätande. [44] 

Mer information om CLP-förordningen och GHS finns bland annat hos kemikalieinspektionen 
(KEMI), myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) samt FN:s hemsida om GHS:  

 www.KEMI.se  

 www.MSB.se 

 http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html 

För märkning av kemikalier som används på en arbetsplats finns information på 
arbetsmiljöverkets hemsida: 
 

 www.av.se 

 
 
 
De 32 punkterna enligt KLARA: 
 

1. Ange vilka lokaler bedömningen avser 

THS-anläggningen på SRV Återvinnings område i Gladö Kvarn, Hökärrsvägen 104 i 

Huddinge. Processchema visas i figur 27.  

 

 

Figur 27. Processkiss över THS-anläggningen. 1 utjämningsbassäng, 2 reaktionstank ett, 3 reaktionstank 
två, 4 reaktionstank tre, 5 flockningstank, 6 lamellsedimentation, 7 kontinuerligt sandfilter, 8 kontinuerligt 
kolfilter, 9 provtagningstank, 10 lagringstank för renat THS, 11 slamlager, 12 kammarfilterpress och P 
provtagningspunkter. 

  

P 

P 

http://www.kemi.se/
http://www.msb.se/
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
http://www.av.se/
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2. Metodbeskrivning/Aktivitet 

Slam från tvätthallar, gatubrunnar, oljeavskiljare och dylikt tas emot i anläggningen där 

kemisk rening sker. Reningsmetoderna innefattar enligt  

o Normalisering med svavelsyra 2 

o Flockning med järnkloridlösning 2 

o Neutralisering med natronlut 3 

o Fällning med natronlut 4 

o Fällning med organisk natriumsulfid, Na3T 4 

o Tillsatts av polymerlösning som hjälpkoagulant. Polymerlösningen (Magnafloc 

110L) består av polymer löst i mineralolja som är utspädd med dricksvatten 5 

Den manuella hanteringen/aktiviteterna innefattar:  

 provtagning av ingående THS direkt efter pumpen från utjämningsbassängen (1)  

 provtagning på THS-strömmen efter polerstegen sand- och kolfilter (7 och 8) 

som följer efter reaktionstankarna (2-5) och lamellsedimentering (6).  

 provtagning av renad THS från provtagningstanken (9).  

 okulärbesiktning i de tre reaktionstankarna (2-4), i flockningstanken (5) och i 

lamellsedimenteringen (6) se figur 27. 
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3. Produktlista 

Produktnamn Konc. Enhet Form Mängd Fara Kommentar 

SVAVELSYRA  
CLP-information: 
H314, H290, 
P280, 
P301 + P330 + P331, 
P303 + P361 + P353, 
P305 + P351 + P338 
P308, 
P310 
Äldre riskinformation: C 
R35 
S26,S30,S45 

37 vikt-% Lösning   
 

 CAS nr: 7664-93-9 

Iron(III) chloride solution 
CLP-information: 
H290, H315, H318  
P280, 
P305 + P351 + P338 
Äldre riskinformation: 
R22, R38, R41, 
S26,S39 

35 -  45 
 

vikt - % 1- 2 vikt-% 
saltsyralösning 

  
  

Natriumhydroxidlösning  
CLP-information: H290, 
H314  
P280, P301 + P330 + P331, 
P305 + P351 + P338,  
P309 + P310  
Äldre riskinformation  
R35  

50 vikt -% Lösning   
 

45-vikt% används i THS-
anläggningen 
 
CAS nr: 1310-73-2 

Magnafloc 110L  
CLP-information:  
H319, H315 
P280c, P280d, 
P264, 
P305 + P351 + P338, 
P303 + P352, 
P332 + P313, 
P337 + P311, 
P362 
Äldre riskinformation: 
 Xi  
R36/38 
S26, S28.1 

1 Vikt-% Anjonisk 
polyakrylamid,  
dispergerad i lätt 
mineralolja 
 
Färdigblandad 
polymerlösning 
består av 1 vikt-% 
Magnafloc och 99 
vikt-% 
dricksvatten 

  
 

Farliga beståndsdelar 
(GHS) Enligt förordning 
(EG) Nr.1272/2008 
 
Nafta (petroleum), 
vätebehandlad tung halt 
(W/W): < 3 % CAS nr: 
64742-48-9 
Poly(oxy-1,2-etandiyl), a-
tridecyl-w-hydroxy-, fosfat 
(9CI) halt (W/W): < 1 %  
CAS nr: 9046-01-9 
 
Destillat (petroleum), 
vätebehandlad lätt halt 
(W/W): < 3 % 
CAS nr: 64742-47-8 

Na3T [1,3,5-triazin-
2,4,6(1H,3H,5H)-trition, 
trinatriumsalt] 
CLP-information: H319, 
P264, 
P280, 
P305 + P351 + P338 
Äldre riskinformation: Xi, 
R36 

15 vikt-% Lösning   
 

 CAS nr: 17766-26-6 

 

Faroangivelser Förklaring Gäller för 

CAS nr: 1310-73-2 
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H290  Kan vara korrosivt för metaller. Järnklorid, 
Natriumhydroxid, 
Svavelsyra 

H314  Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Svavelsyra, 
Natriumhydroxid 

H315  Irriterar huden. Järnklorid, 
Magnafloc 110L 

H318  Orsakar allvarliga ögonskador. Järnklorid 

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Na3T,  
Magnafloc 110L 

Skyddsangivelser Förklaring Gäller för 

P280  Använd 
skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 
OBSERVERA! Skyddsangivelsen kräver specificering av 
leverantör/tillverkare, för exakt formulering se 
säkerhetsdatabladet. 

Järnklorid, 
Svavelsyra, 
Natriumhydroxid, 
Na3T, 
Magnafloc 110 L 

P301 + P330 + 
P331  

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE 
kräkning. 

Svavelsyra, 
Natriumhydroxid 

P305 + P351 + 
P338  

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med 
vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om 
det går lätt. Fortsätt att skölja. 

Svavelsyra, 
Järnklorid, 
Natriumhydroxid, 
Magnafloc 110L, 
Na3T 

P309 + P310  OBS! Skyddsangivelsen existerar inte längre. 
(Tidigare text: Vid exponering eller obehag: Kontakta 
genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.) 

Natriumhydroxid 

P264 Tvätta rikligt med vatten och tvål grundligt efter 
användning 

Magnafloc 110L, 
Na3T 

P303 + P352  VID HUDKONTAKT (även håret): Tvätta med mycket tvål 
och vatten. 

Magnafloc 110L 

P303 + P361 + 
P353 

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla 
nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. 

Svavelsyra 

P308 P310 Vid exponering eller misstanke om exponering: 
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller 
läkare. 

Svavelsyra 

P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Na3T, 
Magnafloc 110L 
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P337 + P311 Vid bestående ögonirritation: Kontakta 
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. 

Magnafloc 110L 

P362 Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används 
igen. 

Magnafloc 110L 

Riskfraser Förklaring Gäller för 

R22 Farligt vid förtäring. Järnklorid 

R35 Starkt frätande. Svavelsyra, 
Natriumhydroxid 

R38 Irriterar huden. Järnklorid 

R41 Risk för allvarliga ögonskador. Järnklorid 

R36 Irriterar ögonen Magnafloc 110L, 
Na3T 

Skyddsfraser Förklaring Gäller för 

S26  Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket 
vatten och kontakta läkare 

Svavelsyra, 
Järnklorid, 
Magnafloc 110L 

S30  Häll aldrig vatten på eller i produkten Svavelsyra 

S39  Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd Järnklorid 

S45  Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, 
kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. 

Svavelsyra 

S28.1 Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket 
vatten och tvål. 

Magnafloc 110L 

Farokod Förklaring Gäller för 

C Frätande Svavelsyra, 
Järnkloridlösning, 
Natriumhydroxid 

Xn Hälsoskadlig Järnklorid 

Xi Irriterande Järnklorid, Na3T, 
Magnafloc 110L 
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4. Kemikaliernas inneboende risk 

a: Mycket hög risk    b: Hög risk    c: Måttlig risk    d: Låg risk    

 

Under denna punkt skall en sammantagen riskkategori fastställas. Nedanstående tabell skall 
användas. 

 

Riskkategori Allmänna riktlinjer R-fraser H-angivelser 

A: Mycket 
hög risk 

- Cancerogena, 
mutagena, 

R45, R46, R49  
R60,R61 

H350, H350i, H360, H360D, 
H360Df, H360F, H360FD, 
H360Fd, H370, H372, H340 

- Extremt explosiva eller 
brandfarliga produkter 
eller gaser 

R3, R6, R12, R15 EUH001, EUH006, H200, H201, 
H202, H203 
H220, H222, H224, H240, H241, 
H250 

- Mycket giftiga ämnen R26, R27, R28 H300, H304, H310, H330, 
EUH032 

- Ämnen som kan ge 
allergi vid inandning 

R42 H334 

- Mycket giftigt för 
vattenlevande 
organismer 

R50, R50/53 H400, H410 

- Ämnen med 
nivågränsvärde mindre än 
0,1 mg/m³ 

    

B: Hög risk 

- Cancerogena, 
mutagena, 
reproduktionstoxiska 
med lägre klassning 

R40,R62, R63, R68, R39 H351, H361, H361d, H361f, 
H361fd, H362, H371, H373, H341 

- Ämnen som kan ge 
allergi vid hudkontakt 

R43 H317 

- Giftiga ämnen R23, R24, R25 H301, H311, H331, 
EUH029, EUH031, EUH070 

- Explosiva eller mycket 
brandfarliga produkter 
eller gaser 

R1, R2, R4, R9, R11, R14, 
R16, R17 

H204, H205, H221, H223, H225, 
H251, H260, H271, H280, H281, 
EUH044 

- Frätande ämnen R34, R35 H314, H318, H319, EUH071 

- Giftigt för miljön R51, R51/53, R54, R55, 
R56, R57, R59 

EUH059, H401, H411, H420 

- Ämnen med 
nivågränsvärde  
0,1 - < 1mg/m³ 

    

C: Måttlig risk 
- Farliga och eller 
irriterande ämnen 

R20, R21, R22, R36, R37, 
R38 

H336, H302, H303, H305, H312, 
H313, H332, H333, H315, H320, 
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H335, EUH066 

- Explosivt under vissa 
förutsättningar eller 
blandning med andra 
ämnen samt brandfarligt 

R5, R7, R8, R10, R18,  
R19 

H226, H227, H228, H242, H252, 
H261, H270, H272,  
EUH014, EUH 018, EUH019, 

- Skadligt för 
vattenlevande 
organismer. Kan orsaka 
skadliga långtidseffekter 

R52, R52/R53, R53, 
R58 

H402, H412, H413 

- Ämnen med 
nivågränsvärde 
1 - < 5mg/m³ 

    

D: Låg risk 

- Ämnen med gränsvärde 
≥ 5mg/m³ 

    

 

Om en enskild förenings farlighet inte är känd bör man vara försiktig. Riskkategori B skall 
tillämpas eller kategori A om misstanke föreligger (exempelvis vid likartad kemisk struktur) att 
föreningen kan ha egenskaper som tyder på kategori A. När det finns flera olika kriterier för en 
viss förening skall den som indikerar högsta kategori gälla. 

5. Exponeringsnivå 

a: Hög    b: Måttlig    c: Låg  

 

Exponeringsnivån skall beräknas för kemikalierna, utifrån parametrarna: kvantitet av ämnet (A), 
fysikaliska egenskaper (B) och arbetssätt (C), se matris på nästkommande sida. 
 

Nivån beräknas genom att multiplicera faktorerna från matrisen med varandra enligt:  

Exponeringsnivå = Faktor A * Faktor B * Faktor C.  

Varje parameter A, B och C kan få ett faktorvärde på 1,10 eller 100. Bedömning av 
exponeringsnivån görs utifrån totalvärdet: 

o Totalvärde upp till 1000 = Låg exponeringsnivå 

o Totalvärde 1001 - 10 000 = Måttlig exponeringsnivå 

o Totalvärde över 10 000 = Hög exponeringsnivå 
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Parameter Faktor = 1 Faktor = 10 Faktor = 100 

A: Kvantitet av 
ämnet 

< 1 g 1 - 10 g > 10 g 

< 1 ml 1 - 10 ml > 10 ml 

B: Fysikaliska 
egenskaper hos 
ämnet 

Fasta ämnen 
(ex. tabletter) 

Dammande ämnen 
(ex. pulver) 

Gaser eller aerosoler 

Icke flyktiga vätskor Flyktiga vätskor, 
koncentrerade lösningar 

Mycket flyktiga 
vätskor 

Ingen hudabsorption Låg hudabsorption Ämnen som lätt tas 
upp genom huden 

C: Arbetssätt 

Övervägande slutet 
system 
(ex. dragskåp eller 
säkerhetsbänk) 

Delvis öppet system 
(ex. dragbänk eller utsug) 

Öppen hantering 

Låg risk för felhantering Låg risk för felhantering Måttlig till hög risk för 
felhantering 

 

Hur flyktigt ett ämne är definieras enligt följande: 

Flyktig organisk förening (VOC): organisk förening vars begynnelsekokpunkt är högst 250°C mätt 
vid ett standardtryck av 101,3 kPa.  
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Exempeltabell (anpassad efter WHO) 

Beskrivning Förkortning Kokpunkt (°C) Exempel 

Mycket flyktig 
organisk 
förening 
(gaser) 

VVOC 
<0  
till 
50-100 

Propan, Butan, 
Metylklorid 

Flyktig organisk 
förening 

VOC 
50-100  
till  
240-260 

Formaldehyd, 
d-Limonen, Toluen, 
Aceton, Etanol, 
2-Propanol, Hexanal 

Halvflyktig 
organisk 
förening 

SVOC 
240-260  
till  
380-400 

Bekämpningsmedel 
(ex. (DDT, Klordan,) 
Ftalater, 
Flamskyddsmedel (ex. 
PCBs, PBB) 

 

Beräkning av totalvärde: 

o Kvantiteten av alla använda kemikalier överstiger 10 gram eller 10 milliliter. 

o Alla kemikalier är i lösning. Na3T och Magnafloc 110L har en kokpunkt kring 

100°C, därför anses de vara flyktiga dock är de kraftigt utspädda med vatten.  

o Vid kontakt med kemikalierna är låg hudadsorption förväntad.  

o Arbetssättet med kemikalierna är i huvudsak i ett stängt system. Magnafloc 

110L förvaras i sluten dagtank och övriga kemikalier förvaras i stängda cisterner. 

I reaktionstankar, flockningstank, lamellsedimentering finns utsug. 

o Låg risk för felhantering bedöms föreligga och inga kemikalier doseras/handskas 

för hand.  

o I reaktionstankarna och i processen är kemikalierna utspädda, men vid 

påfyllning eller manuell urpumpning av kemikalier är det koncentrerade 

kemikalielösningar som används. 

Totalvärde = A x B x C i det här fallet: 100 x 10 x 10 = 10 000 
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6. Skyddsventilation 

Skyddsnivå 3 - speciallokal    Skyddsnivå 2 - dragskåp e.d.    Skyddsnivå 1 - öppen bänk    
 

 
Behov av ventilation bedöms genom att gå in i en matris med den riskkategorin och 
exponeringsnivån som erhållits i punkt 4 och 5. Det vill säga hög risk och måttlig 
exponeringsnivå. 

 Skyddsnivå 1 = Öppen bänk: öppen LAF-bänk 
 Skyddsnivå 2 = Skyddsventilerade arbetsplatser såsom dragskåp, dragbänk, punktutsug, 

mikrobiologisk säkerhetsbänk, LAF-bänk klass II  
 Skyddsnivå 3 = Speciallokal eller särskilda lokala rutiner 

I THS-anläggningen finns punktutsug, se kommentar punkt 12. 

 

Riskkategori  
Exponeringsnivå 

låg måttlig hög 

A: Mycket hög Skyddsnivå 2 Skyddsnivå 3 Skyddsnivå 3 

B: Hög Skyddsnivå 1 el 2 Skyddsnivå 2 Skyddsnivå 2 

C: Måttlig Skyddsnivå 1 Skyddsnivå 1 el 2 Skyddsnivå 2 

D: Låg Skyddsnivå 1 Skyddsnivå 1 Skyddsnivå 2 

 

 

7. Biologiskt material 

Lokala föreskrifter Humant Animalt 

Agens klass 1 Agens klass 2 Agens klass 3 

Ej relevant Agens klass 4 Tillstånd AV. 

 

8. Kommentarer till biologiskt material 

- 
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9. Eventuellt samverkande effekter och möjliga reaktioner 

Pictogram enligt GHS 
 

     

 

  

 
 

   
 

   
 

 

10. Kommentarer till samverkande effekter och möjliga reaktioner 

Na3T  
kan möjligtvis reagera med stark syra och bilda svavelväte, en mycket giftig gas.  

Järnkloridlösningen 
kan bilda klorvätegas vid kraftig brand. Undvik metaller då vätgas kan bildas om 
metallkontakt sker i outspädd form. Vätgas är en mycket brandfarlig gas. Undvik baser. 

Svavelsyra 
Värme produceras vid spädning med vatten. Material som ska undvikas är organiska 
material, baser, reduktionsmedel och metaller. Vid metallkontakt kan vätgas bildas vilket är 
en mycket brandfarlig gas. 

Natronlut  
Värme avges vid blandning med starka syror. Material som ska undvikas är syror, 
lättmetaller, aluminium, zink och organiska peroxider. Vid metallkontakt kan vätgasbildas 
vilket är en mycket brandfarlig gas. 

 

11. Krav på lokal och utrustning i lokal.  

   Ventilation    Övertryck    Undertryck    

   Kyla    Brandklassat utrymme el skåp    Golvbrunn    

   Ej relevant    Sluss Annat 

 

12. Kommentarer till krav på lokal och utrustning. 

I enlighet med punkt 6 ska skyddsnivå 2 gälla. 

Reaktionstankar, flockningstank och dylikt har ventilation för att undvika gaser och lukt i 
anläggningen. Nöddusch och ögondusch är ett krav för anläggningen. 
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13. Specificering av förvaring 

Ventilerat skåp            EX-klassat skåp         Kylskåp    Brandklassat skåp    

Syrafast skåp            Plåtskåp         Frys    Lågtemperaturfrys    

Invallning         Annat     Ej relevant     

  

Tillägg se punk 14 

 

14. Kommentarer till förvaring 

Svavelsyra 
Förvaras i utrymmen beständiga mot syror. 

Förvaras i originalbehållare:  
Det är inte möjligt att ha svavelsyran i originalbehållare eftersom svavelsyran kommer med 
tankbil och pumpas in i specialbyggd behållare i anläggningen då vätgas bildas i reaktion 
med metaller. Svavelsyra ska förvaras på en väl tillsluten, torr och sval plats men frostfritt. 
Kraven blir uppfyllda i anläggningen då cisternen är av fabrikat Cipax, artikelnummer 15005 
eller likvärdig (Material PE, rotationsgjuten svartpigmenterad) [26]. 

Järnkloridlösning 
Metaller och baser ska undvikas, i likhet med svavelsyra ska behållaren vara väl tillsluten 
och förvaras frostfritt. Kraven blir uppfyllda i anläggningen då cisternen är av fabrikat Cipax, 
artikelnummer 15005 eller likvärdig (Material PE, rotationsgjuten svartpigmenterad) [26]. 

Natriumhydroxidlösning 
Förvaras i utrymmen med golv motståndskraftiga mot alkali. Ej tillämpbart att förvara 
lösningen i originalbehållare då leverans sker med tankbil. Material som ska undvikas: 
aluminium, zink, tenn. Produkten avger vätgas vid reaktion med metallerna men är i sig själv 
ej brandfarlig. Produkten ska förvaras väl tillsluten på en sval och torr plats. Kraven blir 
uppfyllda i anläggningen då cisternen är av fabrikat Cipax, artikelnummer 15005 eller 
likvärdig (Material PE, rotationsgjuten svartpigmenterad) [26]. 

Na3T 
Förpackningen förvaras väl tillsluten. Produktleveransen skedde inte på planerat sätt och 
det blev inte möjligt att behålla produkten i originalemballage utan Na3T pumpas från 
originalbehållaren till en lagringstank med hjälp av en membranpump, för utförlig 
beskrivning se kapitel 2 avsnitt 5. Produkten ska förvaras frostfritt och ej utsättas för värme 
samt ska ej förvaras intill syror. 

Lagringstanken är av fabrikat Cipax, artikelnummer 21602 eller likvärdig (PE) [26]. 
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Magnafloc 110L 
Lagras svalt och torrt i oöppnade originalförpackningar. Undvik väta, fukt eller fuktiga 
förhållanden, extrema temperaturer och tändningskällor. 

Koncentrerad polymerlösning finns i originalförpackning. Färdigblandad polymerlösning 
finns i tank, kallad dagtank som rymmer 150 liter. Dagtanken består av PE och är 
rotationsgjuten. [26] 

 

15. Får ej förvaras tillsammans med 

Se punkt 16. 

Kemikalier som kan vara farliga att blanda, bör inte heller samförvaras. Speciell hänsyn ska 
läggas vid följande punkter:  

o Ej syror och baser tillsammans (ex. ammoniak + saltsyra, damm av 

ammoniumklorid bildas) 

o Ej starka syror och organiska ämnen tillsammans (ex. perklorsyra + organiska 

ämnen, mycket explosiva föreningar bildad) 

o Ej salpetersyra och alkoholer tillsammans - kan bilda nitratestrar som är 

explosiva. 

o Ej kraftigt oxiderande ämnen tillsammans med oxiderbara ämnen 

o Etrar och andra peroxidbildande ämnen förvaras mörkt och svalt i tättslutande 

kärl. 

o Ej väteperoxid och ketoner (ex. aceton) tillsammans - bildar explosiva peroxider 

Brandfarliga vätskor bör inte förvaras tillsammans med brandfarlig gas eller 

lättantändligt material.  

 

16. Kommentarer till får ej förvaras tillsammans med 

Ej tillämpbart då kemikalierna ej står i kemikalieskåp utan i separata cisterner och därmed 
sker ingen samförvaring. 
 
Den organiska polymeren Magnafloc 110L står i originalförpackning i anslutning till 
förvaringstanken för den färdigblandade polymerlösningen. 
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17. Krav på skyltning 

Skyltar med risk och/eller skyddsinformation skall finnas för arbete med ämnen och 
utrustning om de medför särskild risk för ohälsa eller olycksfall. Kryssa i vilka som krävs för 
arbetet 

 
Gasflaskor 

 
Radioaktiva ämnen 

 

Joniserande 
strålning  

 
 

 

Obehöriga äga ej tillträde 

 
Buller 

 
UV-ljus 

 

Försök pågår under 
natten 

 
Tryckkärl 

 
Kväve 

 
Riskklass smittfara 

 

Kemikalier 
 

Nödutrustning 

 
Annat 

 
Ej relevant 

    

         

18. Kommentarer till krav på skyltning 

Kemikalierna och nödutrustningen bör vara tydligt utmärkta. Skyltar för hålla obehöriga 
borta från anläggningen bör finnas.  

19. Personlig skyddsutrustning 

 

Skyddsglasögon/visir     Skyddshandskar     

 

Andningsskydd     Hörselskydd    

 

Skyddsrock     
 

Skyddsskor     

 

Blyförkläde     Heldräkt    

 

Annat     

 

Ej relevant    

     

20. Kommentarer till personlig skyddsutrustning 

I THS-anläggningen används skyddsglasögon och skyddshandskar. Vid inspektion i 
reaktionstankar och vid manuell inställning av doserpumpar används skyddsglasögon. Vid 
kalibrering av pH-elektroder påfyllning av kemikalier, inspektion av flockar i 
lamellsedimenteraren och vid provtagning används skyddsglasögon och skyddshandskar.  

Övrig skyddsklädsel består av SRVs normala arbetskläder av oömt material inklusive 
skyddskor med stålhätta. Efter arbete på området för farligt avfall, där THS-anläggningen 
befinner sig, ska personal använda och byta till personliga kläder och duscha innan de åker 
från arbetsplatsen. 

Skyddshandskar 
Information om genomsläpplighet och genombrottstid ska tillhandahållas av leverantören 
för skyddshandskarna. Det är alltid viktigt att kontrollera handskarna före användning och 
tänka igenom hur arbetet genomförs för att undvika sönderskärning, utslitning och att 
minska kontakttiden med kemikalierna. 
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Information om skyddshandskar och deras material fås normalt av leverantören, även 
arbetsmiljöverket har bra beskrivande broschyrer exempelvis ”ADI 549, Akta händerna - Välj 
rätt skyddshandskar mot kemikalier”. [15] 

I THS-anläggningen sker normalt inte arbete där det finns risk att komma i kontakt med 
outspädda kemikalier. 

Information om lämpliga skyddshandskar är hämtat från produkternas respektive 
säkerhetsdatablad (bilaga 10).  

Magnafloc 110L  
PVC-olje-/kemikaliebeständiga handskar rekommenderas. Vid längre direkt kontakt 
rekommenderas kemikaliebeständiga handskar av nitrilgummi skyddsindex 6 enligt EN 374. 

Na3T 
Nitrilgummihandskar som ska bytas vid första tecken på slitage. Vid handhavande av stora 
mängder eller under väldigt lång tid kan handskar av kloroprengummi (neopren) behövas. 

Svavelsyra 
Handskar som behövs vid arbete med svavelsyran innan den späds ut med THS, exempelvis 
vid kontroll eller manuell urpumpning från cistern eller förbikoppling av doserpump ska 
handskar av butyl- eller flourgummi användas. 

Järnkloridlösning 
Använd handskar av PVC eller kloroprengummi (neopren) 

Natronlut 
Följande handskar kan användas: naturgummi, polykloropren, nitrilgummi, butylgummi, 
flourgummi eller polyvinylklorid.   

 

21. Beskriv teknisk utrustning 

Beskriv den tekniska utrustningen och om de kritiska moment som föreligger (eller 
hänvisa ti ll manualer). Krävs specifik utbildning i handhavande, instruktioner på 
svenska/engelska mm? 

Endast behörig personal som fått säkerhetsgenomgång tillåts vistas i anläggningen. Kritiska 
moment är inspektion i reaktionstankar och kemikaliepåfyllnad.  

Vid kemikaliepåfyllnad från lastbil är det begränsade risker. Det finns gott om plats och 
påfyllning sker utomhus. Dock bör inte fler personer närvara än nödvändigt då det är stora 
volymer av kemikalier som pumpas in i anläggningen. När påfyllning sker med tankbil ska dörren 
in till THS-anläggningen vara öppen och fri väg ska råda till ögon- och nöddusch. 

Påfyllning av Na3T från plastcontainer kräver minst två personer och det är viktigt att 
skyddsglasögon och handskar används. Membranpumpen som används bör kontrolleras innan 
för att säkerställa att inget läckage sker. Pumpen bör vara ren så att föroreningar som kan 
reagera med sulfidlösningen inte tillförs. Innan påfyllning bör det tillses att det råder fri väg till 
nöd- och ögonduschar.  
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22. Yttre miljö 

 

 Utsläpp till luft     

 

 Utsläpp till vatten     

 

Utsläpp till mark     Ej relevant     

 
 

23. Kommentar till yttre miljö. 

Kommentera vilka kemikalier som släpps ut och om möjligt hur stor andelen är av den 
totala mängden. 

Utsläpp till vatten kan eventuellt ske vid driftstörning, risken minimeras genom att ej 
godkänt vatten recirkuleras i anläggningen. 

Ifall utsläpp skulle ske når inte utsläpp recipient direkt utan genomgår behandling i ett 
företagsinternt reningsverk. Vattnet från det interna reningsverket skickas sedan vidare till 
Henriksdals reningsverk.  

Kemikalieutsläpp till mark förhindras genom att en utjämningsbassäng är placerad under 
själva anläggningen och eventuella spill rinner ner till bassängen. Även golvbrunnar och 
vasken är kopplad till utjämningsbassängen.  

 

24. Avfallshantering 

 Cytostatika och 
läkemedelsförorenat avfall    

 Skärande/stickande/ 
smittförande avfall    

 Kemiskt 
avfall    

 Biologiskt 
avfall    

     Radioaktivt avfall     Smittförande avfall    
 

Annat     Ej relevant    

 Se punkt 25. 

 

25. Kommentar till avfallshantering 

Processen producerar ett metallhydroxidslam, slammet behandlas i en filterpress och 
filterkakorna klassas som farligt avfall på grund av de höga oljehalterna. För närvarande 
pågår tester på bland annat lakningsegenskaperna av slammet för att bättre kunna 
klassificera avfallet och för att avgöra hur filterkakorna ska deponeras. 

 Inget annat avfall/skadligt avfall är förväntat.  
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26. Första hjälpen samt beredskap inför olycka, brand och spill 

Förstahjälpentavla    

 

Nöddusch    

 

Ögondusch    

 

Jordfelsbrytare    

Brandsläckare vatten    

 

Brandsläckare skum    

 

Brandsläckare kolsyra    

 

Brandfilt    

Absorberande ämne    

 

Motmedel/serum    

 

Akutvagn (vid GMM)    

 

Brunnstätning    

Annat    

 

Ej relevant    

 

  

 

  

27. Kommentar till första hjälpen samt beredskap inför olycka, brand och spill 

Jordfelsbrytare krävs då processen kräver elektriska apparater nära vätska. Nöddusch och 
ögondusch behövs på grund av kemikalierna och THS. Brunnstätning är inte erforderligt då 
brunnar vid THS-anläggningen leder ett eventuellt vätskeutsläpp tillbaka till den 
utjämningsbassäng som THS lagras i. 

 

28. Arbetsmoment och omständigheter som är riskfyllda 

 

Överföring mellan kärl    

 

Blandning    

 

Upphettning    

 

Kylning    

 

Centrifugering    

 

Vakuumdestillering    

 

Transport/förflyttning    

 

Uppvägning    

 

Strömavbrott    

 

Ventilationsavbrott    

 

Ensamarbete    

 

Nattarbete    

 

Genomströmning    

 

UV-ljus    

 

Gravida/ammande    
 

Annat    

 

Ej relevant    

 

  

 

  

 

  

 

Se punkt 29 för förklaring av riskfyllda moment 

 

29. Kommentarer till arbetsmoment och omständigheter som är riskfyllda 

Ensamarbete är alltid en risk i en processanläggning men tillåts vid bland mindre riskfyllda 
arbeten som inspektion i reaktionstankarna, kalibrering av pH-elektroder och provtagning 
av processvatten. Vid de mer riskfyllda arbetsmomenten som är påfyllning av kemikalier 
från lastbil eller plastcontainer krävs det fler personer. 

Användning av filterpress kan eventuellt vara ett riskfyllt moment då det tidigare har skett 
läckage. Problemet ska nu vara åtgärdat av tillverkaren. För att minska exponeringsrisken 
ifall läckage skulle uppstå igen finns det bland annat ett skyddsdraperi placerat framför 
pressen.  

Ventilationsavbrott är en omständighet som kan vara riskfylld och för att förhindra 
exponering mäts undertrycket i ventilationskanalen. Vid ett eventuellt ventilationsbortfall 
stannar processen automatiskt. 
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Strömavbrott är ett riskfyllt moment och åtgärden i anläggningen vid strömavbrott är att 
doseringspumparna till kemikalierna slutar att pumpa och tillflödet av THS stängs av. Om 
pumparna som pumpar in THS in till reaktionstank 1 (PE01/PE02) slutar att gå blir 
doseringspumparna som doserar kemikalier helt strömlösa för att undvika eventuell 
oavsiktlig dosering av kemikalier.  När strömmen återställs startar processen igen, om 
nivåerna i alla tankar och bassänger är inom rätt intervall och inget säkerhetslarm har 
utlösts. 

 

30. Särskild information till annan personal 

Kommentera om det krävs särskilda instruktioner för annan personal, exempelvis 
djurskötare, diskpersonal, vaktbolag, städbolag och räddningstjänstens personal. Hänvisa 
ti ll var dokumentationen finns.  

Ingen obehörig personal äger normalt tillträde till anläggningen. Ifall obehörig personal ska 
vara i anläggning får de först en säkerhetsgenomgång som bland annat tar upp var och hur 
nödduscharna fungerar och var återsamlingsplatsen finns. 

 

31. Slutlig bedömning av hela metoden.  

 

 0. Försumbar risk     1. Acceptabel risk    

 2. Viss risk    

 

3. Allvarlig risk    

 4. Mycket allvarlig risk      

 

En slutlig bedömning skall göras av hela arbetet.  
Til l hjälp för detta används nedanstående matris  som är framtagen av Previa.   
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Sannolikhet 
För skadan 
I sannolikheten vägs olika faktorer in 

Konsekvens (Allvarlighet) 
Skada om olyckan inträffar 

 Frekvens och varaktighet 

 Olyckshistorik 

 Möjlighet att undvika eller 

begränsa skadan; den skadades 

utbildning på utrustningen, 

medvetenget om risken, 

plötslig/snabb eller långsam 

händelse 

 Befintligt skydd 

0. 
Ofarlig eller 
bagatellartad 

1. 
Kortare 
sjukskrivning 

2. 
Längre 
sjukskrivning 

3. 
Invaliditet 

4. 
Dödsfall 

5. 
Flera dödsfall 

5. Mycket vanlig 
En gång per dag 2 3 4 4 4 4 

4. Vanlig 
En gång i månaden 1 2 3 4 4 4 

3. Ganska vanlig 
En gång per år 1 2 3 3 4 4 

2. Ganska ovanlig 
En gång per tio år 1 1 2 3 4 4 

1. Osannolik 
En gång per 100 år 0 1 2 2 3 3 

0. Mycket osannolik 
Mindre än en gång på 100 år 0 0 1 1 2 2 

 

0. Försumbar risk 
1. Acceptabel risk, behöver inte åtgärdas 
2. Viss risk, behöver åtgärdas 
3. Allvarlig risk, behöver åtgärdas  
4. Mycket allvarl ig risk, behöver åtgärdas 
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32. Kommentarer slutlig bedömning av hela metoden samt ytterligare riskbegränsande 

åtgärder 

Det är svårt att göra en slutgiltig bedömning eftersom dokumenterade olyckor från 
referensobjekt inte finns tillgängligt då anläggningen är ensam i sitt slag i Sverige. Risken 
bedöms som acceptabel, dock vore det att föredra om Na3T helt kunde undvikas i 
processen eller om leverans skulle kunna ske med tankbil i likhet med övriga kemikalier. I 
dagsläget går det inte att få Na3T levererat med tankbil. Det är ett mer omständigt moment 
och en större risk för exponering föreligger när Na3T fylls på i cisternen från en 
plastcontainer inne i anläggningen än vad risken skulle vara om en tankbil kunde fylla på 
utanför anläggningen. Momentet att fylla på Na3T från plastcontainer beskrivs mer i kapitel 
3 avsnitt 5. 

Kemikalierna doseras i stängda reaktionstankar med doseringspumpar. Reaktionstankarna 
är möjliga att öppna för att kunna inspektera reningsprocessen och kemikaliedoseringen. 
Kemikalierna förvaras i speciella förvaringscisterner som är uppmärkta. Personlig 
skyddsutrustning ska vara beständiga handskar och skyddsglasögon. Både kemikalierna och 
processvattnet betraktas som skadligt/irriterande för huden och stänk är farligt för ögonen. 
En nöddusch med ögontvätt finns tillgängligt i anläggningen och en fristående ögontvätt 
finns på botten i anläggningen. Portabla ögontvättar ska införskaffas till övervåningen. 

Ingen förhöjd brandrisk föreligger på grund av kemikalierna, däremot förekommer en hel 
del elektrisk utrustning i anläggningen. En av de vanligaste orsakerna till brand i Sverige är 
just elbränder. Jordfelsbrytare och överspänningsskydd är utrustning som minskar risken för 
elrelaterade bränder. [45] 

Det mest riskfyllda momentet i anläggnigen är kemikaliepåfyllnad då får och kan inte 
ensamarbete ske. Dessutom är det viktigt att fri väg råder till ögon- och nödduschar. 

Kammarfilterpressen som avvattnar slammet som separeras i lamellsedimentationen har 
haft inkörningssvårigheter. Vid testkörningen läckte pressen och slam sprutade ut mellan 
två av plattorna. Filterpresstillverkaren har åtgärdat felet genom att justera trycket, lagt till 
en insattsplatta och bytt ut filterdukar. Filterpressen ska nu fungera utan problem. 

 

33. Deltagande personer i riskbedömningen 

Mattias Persson, blivande högskoleingenjör inom kemiteknik, KTH Stockholm 
mattiape@kth.se 

 

mailto:mattiape@kth.se
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Bilaga 2 – Rådata från försöken 
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Tabell A. Rådata och kommentarer från faktorförsöket (experiment nr 2-8) samt första experiment utan Na3T vid minimalt THS-flöde på 3,4 m
3
 per timme. 

          pH 
reaktionstank 

1 

pH 
reaktionstank 

2 

pH 
reaktionstank 

3 

Exp. nr pH Na3T [T] °C pH 
tank 1 

pH 
tank 2 

pH 
tank 3 

pH 
ut 

Turb ut 
[g/l] 

Kommentar Max Min Max Min Max Min 

1 1 0 17 5,9 7,72 8,95 8,82 0,03 15APR 09:35. Utjämningsbassäng h=17,2 m 17 grader 09:35 Fe kvot 1,47 sinuskurva 
i tank 2 lite variation i tank 3. Ej flödespropertionerlig provtagning nu utan manuellt 
prov efter kolfilter i slutkontrollen 

5,90 5,90 7,75 7,31 9,07 8,91 

2 1 -1 17 5,82 7,59 9,05 8,83 0,01 15 APR 10:12 börjat dosera Na3T, flödeskvot 0,05 (113 l/h) prov kan tidigast tas 
13:38. Provtagning skedde 14:15 

5,87 5,82 7,75 7,31 9,18 8,98 

3 -1 1 17  4,69 6,59 8,99 8,84 0 16 APR 07:00 Bilder tagna inklusive "påfyllning av Na3T" försök med lågt pH. pH fått 
ställa in sig under natten. Hög kvot Na3T ställde om process 6:55. Mycket större 
variation på pH i reaktionstank 2 jämförelsevis mycket stabilt i tank 3. Nästa 
provtagning kan ske tidigast 10:30 

4,71 4,69 8,6 6,33 9,13 8,91 

4 -1 -1 17 4,7 - 8,88 9,2 0 16 APR 15:00 THS S-1 pH 4,7Driftstörning! Ph-meter i reaktionstank 2 visar fel pH! 
Fått till följd att för mycket lut har doserats och pH reaktionstank 3 blir för högt. 
pH-givaren borttagen och manuell (fast) dosering av lut sker. Ny "start" 11:20 och 
provtagning skett 3,5 timmar efter en stabil process. pH i tank tre hålls inte lika 
stabil eftersom en fast dosering i tank 2 sker. 

4,70 4,70 - - 9,31 8,76 

5 -1 1 17 4,7 - 8,86 8,95 0 16 APR 18:30. Första upprepningen av processparametrar. pH-givare i 
buffertlösning 10 visar kring 7,8. Relativt stora variationer i pH i tank 3, provat att 
byta dosering i tank 2 utan att få stabilare resultat.  

4,70 4,70 - - 9,36 8,69 

6 -1 1 17 4,7 - 8,90 8,87 0 16 APR 20:30. Andra upprepningen. pH-givare strular fortfarande, processen sig lik, 
eventuellt har variationerna i pH i reaktionstank 3 minskat. Reaktionstank 1 har 
fortfarande ett väldigt stabilt pH. 

4,70 4,69 - - 9,36 8,66 

7 1 1 17  5,55 - 8,96 8,86 0 17 APR 07:30. 07:26 ställde om pH i Tank 1. pH givare inte inkopplad.  Skillnaden 
mellan max och min värde i tank 3 verkar vara mindre.  

5,60 5,55 - - 9,16 8,87 

 8 -1 1 17 4,7 - 8,89 8,91 0 17 APR 15:00. Tredje upprepningen. Det dröjer lite tid innan pH i tank 3 ställer in sig 
mot nya pH i tank1 (och troligen tank 2) ökat doseringen i tank 2 för att 
kompensera mot den extra syran i reaktionstank 1. pH blir jämnare och jämnare. 
Först nu som pH i tank 1 kommer i svängning 

4,74 4,62 - - 9,20 8,91 
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Tabell B. Rådata och kommentarer från kompletterande försök vid maximalt THS-flöde (experiment 1-3) och minimalt THS- flöde (experiment 4)        

          pH 
reaktionstank 

1 

pH 
reaktionstank 

2 

pH 
reaktionstank 

3 

Exp. 
nr 

Flöde 
[m3/h] 

Na3T Tid pH 
tank 1 

pH 
tank 2 

pH 
tank 3 

pH 
ut 

T ut 
[°C] 

Kommentar Max Min Max Min Max Min 

1 8,0 -1 2015-05-06 
10:40 

5,40 7,46 9,01 8,75 21,4 Ökat inflöde medför att pH inte kan sänkas till 4,7. Vid max 
dosering av svavelsyra fås pH cirka 5,3. Riktvärdet ställs in som 
5,4 för att ha marginal. Na3T doseringen slogs om 10:45. Foton 
tagna klockan10. pH-värdet är mycket stabilt i 
reaktionstankarna vid det högre flödet. 

5,42 5,38 7,58 7,46 9,02 8,98 

2 8,0 1 2015-05-06 
12:45 

5,40 7,48 9,01 8,84 21,8 THS in har annan lukt och färg än innan, lukten och utseendet i 
reaktionstankarna är lite annorlunda, mer gråsvart mot tidigare 
brungul. Lukten likar mer avlopp än som tidigare olja.   Mindre 
mängd THS i utjämningsbassäng än tidigare. Temperaturen in 
har ökat sen i morse. 

5,42 5,39 7,51 7,47 9,01 8,98 

3 8,0 0 2015-05-06 
14:45 

5,39 7,5 9,00 8,85 21,9 Temperaturen ökar fortfarande.  pH håller sig fortfarande 
väldigt stabilt. 

5,41 5,39 7,51 7,44 9,02 8,98 

4 3,4 0 2015-05-06 
18:40 

5,40 7,86 8,83 8,82 21,8 Det mindre flödet verkar göra att PID-regulatorerna får det 
svårare att ställa in ett jämt pH-värde. Tank 1 ställer ganska 
snabbt in sig medan värdet i tank 2 har kommit i gungning vilket 
återverkar i tank 3. 

5,42 5,38 8,17 6,99 9,27 8,82 
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Bilaga 3 – pH-diagram i tre processteg vid faktorförsöken 

Figurförklaring 

Y-axel visar pH-värde i reaktionstankarna. Brun färg för reaktionstank 1, grön färg för 
reaktionstank 2 och röd för reaktionstank 3. 

Provtagning skedde: 

2015-04-15 2015-04-16 2015-04-017 

09:35 07:15 07:30 

14:15 15:00 15:00 

 18:30  

 20:30  

 

Det som kan utläsas och kontrolleras i figur 28, 29 och 30 är vilka pH värden som processen har 
haft när provtagning har skett. pH intervallet när processen har ställt in sig kan även det utläsas i 
figurerna. 

 

 

Figur 28. pH-diagram för reaktionstank 1, 2 och 3 den 15 april. Y-axeln visar pH-värde, X-axeln visar absoluta 
tidsangivelser. Brun färg visar pH i reaktionstank 1, grön färg visar pH för reaktionstank 2 och röd färg visar pH i 
reaktionstank 3. 
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Figur 29.  pH-diagram för reaktionstank 1, 2 och 3 den 16 april. Y-axeln visar pH-värde, X-axeln visar absoluta 
tidsangivelser. Brun färg visar pH i reaktionstank 1, grön färg visar pH för reaktionstank 2 och röd färg visar pH i 
reaktionstank 3. Observera att pH-givaren i reaktionstank 2 visar fel värde och får till följd att pH i reaktionstank 3 
ändras vid åtta på morgonen tills doseringen i reaktionstank 2 ställs om. 

 

 
Figur 30. pH-diagram för reaktionstank 1 och 3 under den 17 april. Y-axeln visar pH-värde, X-axeln visar absoluta 
tidsangivelser. Brun färg visar pH i reaktionstank 1, grön färg visar pH för reaktionstank 2 och röd färg visar pH i 
reaktionstank 3. pH-givaren i tank två visar felaktigt värde. Gul ellips markerar den pH-kalibrering som skedde kring 
klockan 13:45. 
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För att kontrollera hur stabilt pH är i utgående vatten visas figur 31, 32 och 33. Det går även att 
se att vattnet har blivit omblandat i föregående filter eftersom variationerna i reaktionstank 3 
har blivit utjämnade. Ljusgrön linje är markering för pH i provtagningstanken. 

 
Figur 31. Ljusgrön linje markerar vilket pH värde utgående/provtagningsvatten hade den 15 april. pH-värdet utläses 
på y-axeln och x-axeln är en absolut tidsangivelse. Gul ellips markerar när kalibrering av pH-elektroden skedde. 

 

 
Figur 32. Ljusgrön kurva är pH-diagram över utgående/provtagningsvatten den 16 april. pH-värdet utläses på y-axeln 
och x-axeln är en absolut tidsangivelse. Brun ellips markerar vattnet som påverkades av driftstörningen som uppstod 
när pH-elektroden i reaktionstank 2 fallerade. 
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Figur 33. Ljusgrön kurva är pH-diagram över utgående/provtagningsvatten den 17 april. pH-värdet utläses på y-axeln 
och x-axeln är en absolut tidsangivelse 
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Bilaga 4 – pH diagram i tre processteg vid fortsatta försök 

Det som kan utläsas och kontrolleras i figur 34 är vilka pH värden som processen har haft när 
provtagning har skett. pH intervallet när processen har ställt in sig kan även det utläsas i 
figurerna. 

Figurförklaring 34,och 35. 

Y-axel visar pH-värde i reaktionstankarna. Brun färg för reaktionstank 1, grön färg för 
reaktionstank 2 och röd för reaktionstank 3. 

Provtagningar skedde den 6 maj klockan 10:40, 12,45, 14:45 och 18:40 

X-axeln visar den absoluta tidsangivelsen. 

 

Figur 34. pH-diagram för reaktionstank 1 och 3 under den 6:e maj (brun respektive röd linje). pH-givaren i 
reaktionstank 2 visar korrekt värde, men var placerad i buffertlösning under natten (grön linje). Gula ellipser markerar 
när pH-kalibrering genomfördes för de tre pH-givarna 

 

För att kontrollera hur stabilt pH är i utgående vatten visas figur 35. Det går även att se att 
vattnet har blivit omblandat i föregående filter eftersom variationerna i reaktionstank 3 har 
blivit utjämnade. Ljusgrön linje är markering för pH i provtagningstanken. 
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Figur 35. Ljusgrön kurva är pH-diagram över utgående/provtagningsvatten den 6:e maj. Y-axeln visar pH-värdet och x-
axeln visar absolut tidsangivelse. Gul ellips markerar när kalibrering av pH-elektroden skedde. I jämförelse med 
reaktionstank 3 har pH utjämnas vid sista provtagningstillfället. 
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Bilaga 5 - Fullständigt processchema 

Processchema i A3 format kan levereras på begäran. 
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Bilaga 6 - Analysresultat av så kallat normalt THS 
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Bilaga 7 - Analysresultat från faktorförsök 

Observera att tog ett par dagar från provtagning till analys, det kan ha påverkat BOD värdet. 
Totalmetallhalten ska ej ha påverkats av fördröjningen. 

I följande ordning presenteras analyssvaren: 

  Processparametrar 

 Datum pH Na3T 

1 2015-04-15  FM THS in THS in 

2 2015-04-15 09:35 1 0 

3 2015-04-15 14:15 1 -1 

4 2015-04-16 07:15 THS in THS in 

5 2015-04-16 07:00 -1 1 

6 2015-04-16 15:00 -1 -1 

7 2015-04-16 19:15 THS in (x2) THS in (x2) 

8 2015-04-16 18:30 -1 1 

9 2015-04-16 20:30 -1 1 

10 2015-04-17 07:45 THS in THS in 

11 2015-04-17 07:30 1 1 

12 2015-04-17 15:00 -1 1 
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1. THS in 2015-04-15  FM
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2. THS Högt pH ingen Na3T 2015-04-15 09:35
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3. Högt pH låg Na3T 2015-04-15 14:15
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4. THS in 2015-04-16 07:15
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5. Lågt pH hög Na3T 2015-04-16 07:00
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6. Lågt pH låg Na3T 2015-04-16 15:00
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7. THS in andra provtagningen 2015-04-16 19:15
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8. Lågt pH hög Na3T andra upprepningen 2015-04-16 18:30
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9. Lågt pH hög Na3T tredje upprepningen 2015-04-16
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10. THS in 2015-04-17 07:45

 



 

44 

11. Högt pH hög Na3T. 2015-04-17
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12. Lågt pH hög halt Na3T fjärde upprepningen 2015-04-17 15:00
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Bilaga 8 - Analysresultat från fortsatta försök i anläggningen 

Observera att det tog ett par dagar från provtagning till analys, det kan ha påverkat BOD värdet. 
Totalmetallhalten ska ej ha påverkats av fördröjningen. 

Observera att märkningen av analysresultat nummer 15142622 nummer 2 i ordningen är 
felaktig och ska vara THS Q8 S-1 

I följande ordning presenteras analyssvaren: 

  Processparametrar 

 Datum Q [m3/h] Na3T 

1 2015-05-06 09:00 THS in THS in 

2 2015-05-06 10:40 8,0 -1 

3 2015-04-15 12:45 8,0 1 

4 2015-04-16 18:25 THS in x2 THS in x2 

5 2015-04-16 14:45 8,0 0 

6 2015-04-16 18:40 -1 -1 
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1. THS in 2015-05-06 09:00
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2. Högt flöde låg Na3T 2015-05-06 10:40 

Observera att provets märkning har blivit felaktig, låg halt Na3T har tillsats. 
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3. Högt flöde hög Na3T 2015-05-06 12:45
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4. THS in andra tagningen 2015-05-06 18:25
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5. Högt flöde ingen Na3T 2015-05-06 14:45
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6. Lågt flöde ingen Na3T 2015-05-06 18:40 
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Bilaga 9 – Beräkningsexempel av felstaplar i effektvärdesdiagram 

Felstaplarna i effektvärdesdiagrammen tar hänsyn till mätosäkerheten på både mottaget THS 
och renat THS-vatten. 

Tabell C visar mätosäkerheten för faktorförsöken. 

 
Tabell C. Kromhalter med mätosäkerheten, på inkommande och renat THS-vatten för faktorförsöken.    

Exp. ordning 
Sorterat enligt DOE 

Cr 
Inkommande 
[µg/l] 

± Cr 
Utgående 
 [µg/l] 

± 

4 12 3,0 3,4 0,85 

2 16 4,0 6,9 1,7 

3 12 3,0 3,7 0,93 

7 21 5,3 2,7 0,68 

 

Tabell D visar hur stor variation det är i haltminskningen beroende på mätosäkerheten i 

inkommande och renat THS-vatten. 

Tabell D. Variationer i haltminskning (
(𝑯𝒂𝒍𝒕𝒊𝒏−𝑯𝒂𝒍𝒕𝒖𝒕 ) 

𝑯𝒂𝒍𝒕𝑰𝒏
∗ 𝟏𝟎𝟎) beroende på mätosäkerheten.  

Exp. ordning 
Sorterat enligt DOE 

Haltändring %  
Högt in, högt ut 

Haltändring %  
Högt in, lågt ut 

Haltändring %  
Lågt in, lågt ut 

Haltändring %  
Lågt in, Högt ut 

4 72 83 72 53 

2 57 74 57 28 

3 69 82 69 49 

7 87 92 87 79 

 

Om kromhalten för mottaget THS är i övre gränsen inom mätosäkerhetsintervallet, samtidigt 

som det renade THS-vattnets kromhalt befinner sig vid det lägsta värdet inom 

mätosäkerhetsintervallet, kommer storleken på β-värdena att vara mindre än framtaget (tabell 

15 i kapitel 5). De nya β-värdena som illustrerar det lägsta värdet inom 

mätosäkerhetsintervallet visas i tabell E. 

Tabell E. De minsta möjliga β-värdena, baserat på mätosäkerheten på  
inkommande och utgående THS-vatten. 

 

 

 

 

 

 

Exp. ordning 
Sorterat enligt DOE 

Y-matris 
 

B-matris 

 Minskning av metallhalt Cr [%] Faktor Värde 
Nedre gräns på felstapel, figur 18 

4 83 β0 88 

2 74 β1 0,45 

3 82 β2 4,2 

7 92 β12 5,0 
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Om kromhalten för mottaget THS istället är i den lägsta gränsen inom mätosäkerhetsintervallet 

samtidigt som det renade THS-vattnets kromhalt befinner sig vid det högsta värdet inom 

mätosäkerhetsintervallet, kommer storleken på β-värdena att vara större än framtaget (tabell 

15 i kapitel 5). De nya β-värdena som illustrerar det högsta värdet inom 

mätosäkerhetsintervallet visas i tabell 21. 

Tabell 36. De högsta möjliga β-värdena, baserat på mätosäkerheten på 
 inkommande och utgående THS-vatten. 

 

 

 

 

 

 

Beräkning har även genomförts för koppar och zink, värdena är inskrivna i 
effektvärdesdiagrammen figur 19 och 20. 

  

Exp. ordning 
Sorterat enligt DOE 

Y-matris 
 

β-matris 

 Minskning av metallhalt Cr [%] Faktor Värde 
Övre gräns på felstapel, figur 18 

4 53 β0 52 

2 28 β1 1,4 

3 49 β2 11 

7 78 β12 14 
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Bilaga 10 - Säkerhetsdatablad för kemikalierna 

 

Ämne Sidor 

Na3T 56 – 68 

Järnkloridlösning Pix 111 69 – 82 

Svavelsyra  83 – 98 

Natriumhydroxid 99 – 123 

Magnafloc 110L 124 – 133 

 

  



 

56 

Na3T CAS-nummer 17766-26-6 

 



 

57 

 



 

58 

 



 

59 

 



 

60 

 



 

61 

 



 

62 

 



 

63 

 



 

64 

 



 

65 

 



 

66 

 



 

67 

 



 

68 

 



 

69 

Järnkloridlösning PIX 111 CAS-nummer 7705-08-0 

 



 

70 

 



 

71 

 



 

72 

 



 

73 

 



 

74 

 



 

75 

 



 

76 

 



 

77 

 



 

78 

 



 

79 

 



 

80 

 



 

81 

 



 

82 

 



 

83 

Svavelsyra 37-vikt% CAS-nummer 7664-93-9 

 



 

84 

 



 

85 

 



 

86 

 



 

87 

 



 

88 

 



 

89 

 



 

90 

 



 

91 

 



 

92 

 



 

93 

 



 

94 

 



 

95 

 



 

96 

 



 

97 

 



 

98 

 



 

99 

Natriumhydroxidlösning 45 vikt-% CAS-nummer 1310-73-2 

 



 

100 

 



 

101 

 



 

102 

 



 

103 

 



 

104 

 



 

105 

 



 

106 

 



 

107 

 



 

108 

 



 

109 

 



 

110 

 



 

111 

 



 

112 

 



 

113 

 



 

114 

 



 

115 

 



 

116 

 



 

117 

 



 

118 

 



 

119 

 



 

120 

 



 

121 

 



 

122 

 



 

123 

 



 

124 

Magnafloc 110L CAS-nummer 64742-48-9 
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126 

 



 

127 

 



 

128 

 



 

129 

 



 

130 

 



 

131 

 



 

132 

 



 

133 

 


