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Sammanfattning 
Käppalaverket är ett avloppsreningsverk som är beläget på Lidingö. Avloppsreningsverket renar 

idag avloppsvatten från över en halv miljon människor. Varje år produceras det omkring 30 000 

ton slam på Käppalaverket. Det näringsrika slammet används sedan som gödsel som sprids på 

åkermarken. Från 2007 fram till 2012 har kopparhalten stigit i det producerade slammet på 

Käppalaverket. Det har resulterat i att mängden koppar har överstigit det uppsatta gränsvärdet 

för att få sprida slam på åkermark (300 g koppar/ha och år). Därmed får endast en begränsad 

mängd av det producerade slammet spridas på åkermarken. Gränsvärdet är satt för att skydda 

mark- och vattenlevande organismer. Den tvåvärda kopparjonen har nämligen en toxisk effekt 

på organismerna. Även Bromma och Henriksdals avloppsreningsverk har haft en liknande 

ökning i kopparhalt hos slammet, men inte lika kraftig som Käppalaverket.  

 

Den största delen av den koppar som hamnar i slammet förutspås komma från kopparrör i 

hushållen. Därför har flera olika parametrar undersökts för att se hur mycket påverkan de har på 

korrosionen av kopparrören. pH, alkalinitet och naturligt organiskt material (NOM) är de 

parametrar som mest påverkar mängden koppar som löses ut genom korrosion i dricksvattnet. 

En sänkning av pH leder till högre halt koppar i dricksvattnet, men en sänkning av alkalinitet 

och NOM-halt bidrar istället till en lägre halt koppar i dricksvattnet. Även temperatur och 

stilleståndstid har betydelse för hur snabbt korrosionen av koppar sker. Majoriteten av Käppalas 

medlemskommuner får sitt dricksvatten från Görvälnverket. Lovö och Norsborgs vattenverk 

levererar dricksvatten till övriga kommuner inom Käppalas upptagningsområde. Hos 

Görvälnverket har alkaliniteten stigit svagt från år 2000 fram till idag. Denna stigning borde 

endast påverka i ytterst liten grad på den höga kopparhalten i Käppalaverkets slam. På övriga 

parametrar som anses ha påverkan på kopparhalten i slammet har det inte setts någon tydlig 

tendens.  

 

Ökningen av kopparhalter i slammet tyder istället på andra orsaker. I februari 2009 bytte 

Käppalaverket tillsammans med Bromma och Henriksdals reningsverk analyslaboratorium. 

Bytet av laboratorium tyckts påverka analysresultaten så att analysresultaten från det nya 

laboratoriet uppvisar en högre halt koppar i slammet. Dessutom har standardavvikelsen varit 

större för de analysresult som erhållits efter laboratoriebytet jämfört med analysresultaten före 

laboratoriebytet. Analysosäkerheten har emellertid varierat mellan åren då kopparhalten i 

slammet steg. På Stockholm Vattens laboratorium dit proverna skickades innan laboratoriebytet 

var analysosäkerheten väldigt ospecifikt angivet. Enligt analysrapporten hade provresultatet en 
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analysosäkerhet mellan 15-40 %. Proverna skickades efter laboratoriebytet till Eurofins 

laboratorium i Lidköping. Där har analysosäkerheten på slamproverna minskat med tiden. 

Första tiden efter bytet var analysosäkerheten på proverna 30 % därefter har osäkerheten minskat 

till 15 %. 

 

Anledningen till att Käppalaverket haft en kraftigare stigning än Bromma och Henriksdals 

reningsverk är oviss. En förklaring skulle kunna vara att slamkonditioneringsprocessen 

Kemicond påverkade analysresultatet eftersom en viss koncentrationsförändring skulle skett då 

processen var i drift. Men kopparhalten har inte sjunkit så kraftigt som förväntat efter att 

Kemicond avvecklades. Emellertid har den totala mängden koppar in till Käppalaverket ökat 

under tidsperioden då kopparhalten i slammet varit högre. Det tyder på att det är någon annan 

bakomliggande orsak till ökningen av koppar i slammet.  
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Summary 
Käppala wastewater treatment plant (WWTP) is located in Lidingö and currently treats water 

from over half a million people. Every year the Käppala plant produces about 30 000 t sludge. 

The nutritious sludge is then used as fertilizer on farmland. From 2007 until 2012 the copper 

content has increased in the produced sludge. Eventually the amount of copper has exceeded the 

allowed limit for spreading sludge on farmland (300 g copper/ha and year). So only a limited 

amount of sludge can be spread on the farmland. The limit is set to protect the soil and aquatic 

organisms since the divalent copper ion has toxic effects on the organisms. Even Bromma and 

Henriksdal WWTP have had the same increase in copper content in the sludge, but not as high 

as the Käppala plant.  

 

The largest part of the copper that ends up in the sludge is predicted to originates from copper 

pipes in households. That is the reason why a number of different parameters has been 

investigated in order to see how much each parameter affects the amount of copper that is 

dissolved in the drinking water. The parameters that affect the most are; pH, alkalinity and 

natural organic matter (NOM). When pH is decreasing, more copper will dissolve to the drinking 

water, but when the alkalinity and the NOM content is increasing, more copper will dissolve to 

the drinking water. Even the temperature and the stagnation time is important for how fast 

corrosion of copper pipes will occurs. The Görväln plant purifies and supplies drinking water to 

the majority of the member municipalities of the Käppala plant. Lovö’s and Norsborg’s 

waterworks supply drinking water to the other municipalities within the catchment area of 

Käppala. The alkalinity has slightly increased in the Görväln plant from 2000 to present. This 

increase should only affect in a very small degree on the increase in copper content in the sludge 

of Käppala plant. There is no clear trend on the other parameters that is considered to have an 

influence on the copper content in the sludge.  

 

The sharp increase in copper content has probably other causes. In February 2009, the Käppala 

plant, together with Bromma and Henriksdal WWTP, changed analysis laboratory. The change 

of laboratory seemed to affect the results of the analysis giving higher values of copper content 

in the sludge. The standard deviation is also greater in the analysis results of the samples after 

the change of laboratory compared to with the analysis results before the change of laboratory. 

However, the uncertainty of the analysis has varied over the years when the rising in the copper 

content in the sludge occurred. At Stockholm Vatten’s laboratory where samples were sent 

before the laboratory change was the uncertainty of the analysis very unspecific given. 
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According to the analysis report, the result of the sample had an uncertainty of the analysis 

between 15-40 %. The samples were after the laboratory change sent to Eurofins laboratory in 

Lidköping. Here the uncertainty of the analysis has been diminished with the time. After the 

first years after the change the uncertainty of the analysis was 30 %. But after that the uncertainty 

of the analysis has declined to 15 %.  

 

The reason why the Käppala plant had a stronger increase of copper content in the sludge than 

in Bromma and Henriksdal WWTP is unknown. One explanation could be that the sludge 

conditioning process Kemicond affected the analysis result since a certain change in 

concentration could have occurred when the process was in operation. However, the copper 

content has not decreased as much as expected after Kemicond was liquidated. But the total 

amount of copper in to the Käppala plant has increased during the period when the copper 

content in the sludge was higher. This indicates that there are other underlying reasons for the 

increase of copper in the sludge.  
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1 Ordförklaringar och definitioner 

Nedan följer ordförklaringar och definitioner på en rad centrala begrepp som förekommer i 

rapporten.  

 

Ackumuleringstakt Ackumuleringstakt innebär den procentuella ökningen per år av

 metallinnehåll i marken.  

 

Avloppsreningsverk Avloppsreningsverk (förkortas ARV) tar emot och renar 

 avloppsvatten från hushåll och industri samt tillskottsvattnen

 till en sådan grad att det kan släppas ut i naturen. 

 

Avloppsvatten Avloppsvatten består av spillvatten från hushåll och industri

 samt tillskottsvatten. 

 

BDT-vatten BDT-vatten (gråvatten) är vatten från bad, disk och tvätt. 

 

Dagvatten Dagvatten är vatten som rinner av från hårda ytor exempelvis

 tak och vägar. 

 

Dricksvatten Dricksvatten är utgående renvatten från vattenverken. 

 

Dräneringsvatten Dräneringsvatten består av mark- och grundvatten. 

 

Essentiellt element Essentiella element är de grundämnen som anses vara

 nödvändiga för växter, djur och människor. Olika symptom på 

 att kroppen har brist på ämnet kan förekomma vid för lågt intag. 

 För höga halter kan däremot ge upphov till toxiska effekter.   

 

Fosforgiva Mängden fosfor som tillförs åkermarken. Vid slamspridning är full 

fosforgiva 22 kg fosfor/ha och år.  

 

Inläckage Inläckande vatten till spillvattennät. 

 



 

 
- 2 - 

Klosettvatten Klosettvatten (svartvatten) är avloppsvatten från WC, det vill

 säga urin, avföring och spolvatten.   

 

Medusa Medusa är ett datorprogram som beräknar och skapar olika 

 kemiska jämviktsdiagram för valda ingående element vid ett 

 bestämt pH-intervall. 

 

PCA-analys På svenska principalkomponentanalys, är en analys där olika

 komponenters påverkan på ett system undersöks för att 

 ta reda på om de rent statistiskt har någon inverkan och påverkan 

 på systemet. 

 

Revaq Revaq är ett certifieringssystem som minskar flödet av skadliga 

ämnen till avloppsreningsverken. Avloppsreningsverken som är 

certifierade måste genom kontinuerliga kontroller följa de satta 

gränsvärdena för de olika ämnena. 

 

Råvatten Råvatten är det inkommande vattnet till vattenverket. 

 

Rörnät Rörnät är de rör som leder dricksvattnet i hushållen till kranen.  

 

Slamproduktion Slamproduktion är den process då slammet avskiljs, behandlas

 för att därefter lagras och transporteras till åkermark som gödsel. 

 

Spillvatten Spillvatten består av hushållsspillvatten samt industrispillvatten. 

 Hushållsspillvattnet består i sin tur av klosettvatten (svartvatten) 

 och BDT-vatten (gråvatten). Industrispillvatten består av

 förorenat vatten från industri samt övriga verksamheter och 

 anläggningar. 

 

Spårelement Spårelement är de grundämnen som endast finns i relativt små 

 mängder i naturen.  
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Tillskottsvatten Tillskottsvattnen består av dräneringsvatten, dagvatten samt 

 inläckage. 

 

Torrsubstans Torrsubstans (förkortas TS) är mängden torrt material som 

 återstår efter slamavvattningen.  

 

Uppströmsarbete Uppströmsarbete innebär ett kontinuerligt och organiserat arbete 

 som strävar efter ett minskat flöde av giftiga och farliga ämnen

 till avloppsreningsverket. Genom att arbeta uppströms minskas

 de farliga ämnena vid källorna (hushåll, industrier och andra 

 verksamheter). 

 

Vattenverk Vattenverk (förkortas VV) renar och behandlar inkommande 

 råvatten (från grundvatten eller ytvatten) till dricksvatten som 

 leds ut till konsumenterna. 
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2 Inledning 

Den avslutande delen av högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik är examensarbetet som 

omfattar 15 högskolepoäng (10 veckors heltidsarbete). Examensarbetet är utfört på uppdrag av 

Käppalaförbundet. Käppalaförbundet är ett kommunalförbund med 11 medlemskommuner, 

Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, 

Vallentuna och Värmdö. Käppalaförbundet ansvarar för att ta hand om och rena 

medlemskommunernas avloppsvatten. Käppalaverket tar även emot och renar avloppsvatten från 

norra Järfälla. Reningen av avloppsvattnet sker på Käppalaverket som är beläget på Lidingö.  

 

2.1 Bakgrund 

På Käppalaverket produceras varje år omkring 30 000 ton avvattnat slam. Stora delar av det 

näringsrika slammet tas tillvara och sprids på åkermark som växtnäring. På så sätt kan både 

fosfor, kväve samt andra viktiga näringsämnen återföras till kretsloppet. Sedan 2008 är 

Käppalaverket Revaq-certifierat. Revaq-certifieringen av Käppalaverket bidrar till en långsiktig 

och hållbar utveckling med bättre kretslopp för näringsämnena. Genom Revaq kan 

Käppalaverket med organiserat uppströmsarbete minska skadliga ämnen och metaller i det 

inkommande avloppsvattnet. På så sätt förbättras slammet som produceras på 

avloppsreningsverket. Dessutom behövs inte konstgödsel spridas på åkermarken, utan fosforn 

och kvävet kan på ett naturligt sätt återföras till kretsloppet genom slamspridning. Certifieringen 

innebär därmed att Käppalaförbundet kontinuerligt måste följa upp halter av olika tungmetaller 

i slammet. Ett essentiellt spårelement är metallen koppar. Koppar är även ett av de utvalda 

prioriterade spårelementen på Käppalaverket. Kopparhalten i slammet är högre än hälften av det 

bestämda gränsvärdet som gäller för slamspridning på åkermark (300 g koppar/ha och år). 

Slammets kopparhalt har kontinuerligt ökat från 2006 fram till 2012, därefter har halten koppar 

i slammet minskat något.  

 

Den största delen av den koppar som finns i slammet härrör från kopparinstallationer i 

byggnader. Norrvatten levererar dricksvatten till majoriteten av Käppalaförbundets 

medlemskommuner. Norrvatten tar råvatten från Mälaren och renar vattnet i Görvälnverket. 

Olika vattenparametrar såsom pH, alkalinitet, mängden organiskt material och lösta salter i 

vattnet påverkar korrosionshastigheten hos kopparrören. För att göra en grundlig utredning av 
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vilka faktorer som har störst påverkan på den höga halt koppar i slammet har därför också 

dricksvattnets sammansättning beaktats.  

 

2.2 Syfte 

Det övergripande syftet med arbetet var att hitta orsaker till den höga kopparhalten i slammet. 

När orsak är funnen kan kopparhalten i Käppalaverkets slam minskas så att full fosforgiva kan 

spridas. I arbetet har det därför undersökts om det finns några kopplingar mellan dricksvattnets 

sammansättning och den höga halten koppar i slammet. Dessutom har det utretts vilka faktorer 

som kan bidra till den höga halten koppar i slammet som produceras på Käppalaverket. 

 

2.3 Målgrupp 

Examensarbetet har utförts åt Käppalaförbundet i samarbete med Norrvatten, därför är de en av 

målgrupperna. Det finns även ett intresse från andra avloppsreningsverk i Sverige, främst i 

storstäderna att ta del av arbetet eftersom de också har hög kopparhalt i slammet.  

 

2.4 Mål 1 

Det första målet är att redovisa vilka kemiska parametrar som påverkar halten koppar i 

dricksvattnet och därmed slammet som produceras på Käppalaverket. För att klara av det första 

målet ska arbetet: 

• sammanställa och redovisa analyser på inkommande råvatten och utgående dricksvatten i 

Görvälnverket samt Lovö och Norsborgs vattenverk för att se om det är någon signifikant 

skillnad i kopparhalt mellan det inkommande och utgående vattnet.  

• undersöka kvalitén på det inkommande råvattnet och utgående dricksvattnet till 

Görvälnverket samt Lovö och Norsborgs vattenverk för att se om det har någon påverkan på 

mängden koppar som löser ut sig i rörnätet genom korrosion. Med kvalité avses parametrar 

som kan ge ökad mängd koppar i dricksvattnet. Dricksvattnets förändring över tid ska 

sammanställas och redovisas. På vilket sätt det utgående dricksvattnet har förändrats ska 

också redovisas. Dessutom ska arbetet utreda hur temperaturen på dricksvattnet påverkar 

korrosionshastigheten. 

• presentera en grundlig genomgång av rörnätsanalyser från utvalda kommun med varierande 

befolkningsmängd och bebyggelse i Käppalas upptagningsområde. Dessutom ska arbetet 

presentera rörnätsanalyser för några kommuner som Stockholm Vatten levererar dricksvatten 
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till. Rörnätsanalyserna ska undersökas för att se om det finns någon trend eller skillnad 

mellan kommunerna som Norrvatten levererar dricksvatten till jämfört med de kommuner 

som Stockholm Vatten levererar dricksvatten till.  

• undersöka kopparhalten i det inkommande vattnet till Käppalaverket vid låga respektive höga 

flöden för att bedöma tillskottsvattnets bidrag av koppar. 

 

2.5 Mål 2 

Det andra målet är att undersöka varför Käppalaverket har en högre kopparhalt än övriga 

avloppsreningsverk i Stockholms län. För att klara av det andra målet ska arbetet: 

• sammanställa och redovisa en jämförelse av kopparhaltens förändring över tid i slammet 

mellan olika avloppsreningsverk i Stockholms län.  

• utreda analysmetod som har använts vid bestämmandet av halten koppar i slammet på 

Käppalaverket. Dessutom ska det undersökas om det har skett någon förändring av 

analysmetod. Säkerheten av analysmetod ska utvärderats för att påvisa om mätosäkerheten 

har någon påverkan på analysresultatet.  

• utreda om det finns någon koppling mellan nybyggnadstakten som skett i Käppalas 

upptagningsområde och den höga kopparhalten i Käppalaverkets slam.  

• utreda slamkonditioneringsprocessen Kemicond, för att se om processen hade någon 

påverkan innan den avvecklades på halten koppar i slammet. Det ska även undersökas om 

det skett någon annan förändring i någon process på Käppalaverket som kan påverka den 

förhöjda kopparhalten i slammet.  

 

2.6 Metod 

För att uppnå målen har kontakt tagits med insatta personer på Käppalaverket, Norrvatten, 

Stockholm Vatten samt andra insatta berörda företag. En annan metod som använts är 

litteraturstudie. Litteraturstudien har utgått från rapporter som berör ämnesområdet samt från 

annan litteratur som har koppling till ämnet. Medusa har använts för att se hur vattenkvalitén och 

kopparlösligheten ändras hos dricksvattnet vid variation av pH.  

 

2.7 Avgränsningar 

Arbetet har inte berört analyser av andra metaller i råvattnet, dricksvattnet och slammet utöver 

koppar. Arbetet har avgränsats till att se trender och skillnader från början av år 2000 på det 
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inkommande råvattnet och utgående dricksvattnet i Görvälnverket, Lovö och Norsborgs 

vattenverk. Det har inte utretts hur kopparhalten i spillvattnet varierar i de olika kommunerna i 

Käppalas upptagningsområde. Arbetet har begränsats till att endast utreda variation i kopparhalt 

i slammet från avloppsreningsverk i Stockholms och Uppsalas län. Arbetet har dessutom inte 

utrett om det skett någon förändring i de större industrierna i Käppalas upptagningsområde som 

har kunnat påverka den höga kopparhalten i slammet. 
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3 Teoretisk bakgrund 

För att få en bättre förståelse av problemet kan en teoretisk bakgrund vara nödvändig. En 

litteraturstudie har därför genomförts vars syfte är att ge förkunskap inom området. 

 

3.1 Käppalas upptagningsområde 

Käppalaförbundet består av 11 medlemskommuner som får sitt avloppsvatten renat av 

Käppalaverket som är beläget på Lidingö. Käppalaverket tar även emot och renar avloppsvattnet 

från norra Järfälla. Avloppsvattnet leds genom avloppsledningar, den röda linjen i Figur 1, till 

Käppalaverket. För tillfället renar Käppalaverket avloppsvatten från över en halv miljon 

människor [1].  

 

 
Figur 1. Käppalas upptagningsområde, bild hämtad ifrån https://www.kappala.se/Om-

Kappalaforbundet/Medlemskommuner/ [2016-04-14] med egna tillägg av vattenverk och avloppsreningsverk 

[2]. 
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Görvälnverket som ägs av Norrvatten levererar dricksvatten åt majoriteten av kommunerna i 

Käppalas upptagningsområde. Övriga kommuner inom Käppalas upptagningsområde (Järfälla, 

Lidingö, Nacka och Värmdö) får dricksvatten från Lovö och Norsborgs vattenverk. Lovö och 

Norsborgs vattenverk ägs av Stockholm Vatten. Vattenverkens (VV) och de större 

avloppsreningsverkens (ARV) geografiska placering finns markerad i Figur 1. Mängden 

avloppsvatten som kommer in till Käppalaverket syns i Diagram 1. Även hur stor del som är 

tillskottsvatten respektive spillvatten syns i diagrammet. Datan som har används finns i Bilaga 

1. I Bilaga 1 är även den procentuella mängden tillskottsvatten uträknad.  

 

 
Diagram 1. Totala inflödet av avloppsvatten till Käppalaverket. På bilden syns också hur stor del som är 
tillskottsvattnen respektive spillvatten. Data har erhållits från miljörapporter från Käppalaverket och från Marcus 
Frenzel, Käppalaverket. 

 

3.2 Revaq 

Sedan 2008 är Käppalaverket Revaq-certifierat. Revaq är ett certifieringssystem som har till syfte 

att förbättra kvalitén på slammet som produceras på ARVen. Slamkvalitén förbättras genom ett 

effektivt uppströmsarbete. Genom Revaq-certifieringen förhindras skadliga ämnena att föras ut 

på åkern vid slamspridning. På så sätt tar inte markorganismer eller grödor skada. Dessutom kan 

näringsämnena i slammet som kväve och fosfor på ett naturligt sätt återföras till kretsloppet utan 

att farliga ämnen sprids [3].  

 

Ett Revaq-certifierat ARV har kontinuerliga kontroller på det slam som produceras innan det 

lämnar reningsverket. ARVet säkerställer att ett 60-tal oönskade ämnen/metaller inte har för hög 

ackumuleringstakt i åkermarken. Det finns även gränsvärden för flera av ämnena. Dessa 
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gränsvärden är mycket strängare än vad EUs regler och svensk lagstiftning kräver. För att 

förbättra kvalitén på slammet arbetas ständigt nya gränsvärden fram för att bidra till en långsiktig 

och hållbar lösning [4]. Utifrån en beräknad fosforgiva på 22 kg/ha och år skall de spårelement 

som inte är essentiella och har en ackumuleringstakt högre än 0,20 % per år identifieras och tas 

med i handlingsplanen. På längre sikt finns förslag om att halten av ej essentiella spårelement 

inte alls ska öka i åkermarken. För att fosfor skall återföras till åkermarken på ett hållbart sätt 

måste risken för ackumulering av metaller och skadliga ämnen i åkermarken också minskas. Om 

ett spårelement som är reglerat enligt svensk lagstiftning överskrider 50 % av gränsvärdet för 

slamspridning på åkermark är det därför också ett prioriterat spårelement som skall tas med i 

handlingsplanen. [5].  

 

3.2.1 Gränsvärden för koppar i slammet 

Koppar är en av de sju metaller som är reglerade enligt svensk lagstiftning. Anledningen till att 

koppar är reglerad är inte på grund av koppars giftighet för människan utan risken för 

skadeeffekter på vatten- och markorganismer. Det finns därför ett flertal lagstiftade gränsvärden 

som gäller för koppar vid slamspridning. Vid slamspridning får inte åkermarken där slammet 

skall spridas innehålla mer än 40 mg koppar/kg TS. Sedan får halten i det producerade slammet 

från ARVet inte innehålla en halt som överskrider 600 mg koppar/kg TS. Om det producerade 

slammet överstiger 600 mg koppar/kg TS får det inte spridas på åkermarken. Det som är 

intressant vid bedömning av slamkvalitén är att se på kvoten mellan koppar och näringsämnet 

fosfor. Denna kvot hos slammet får inte överstiga 21 400 mg koppar/kg fosfor. För att undvika 

en för hastig ackumuleringstakt av kopparhalt i åkerjord finns det ytterligare ett gränsvärde. Det 

är gränsvärdet för slamspridning på åkermark som är 300 g koppar/ha och år. Om gränsvärdet 

för slamspridning på åkermark överskrids begränsas fosforgivan [6]. Gränsvärdet för 

slamspridning på åkermark innebär i realiteten att halten koppar i slammet bör ligga på max 400 

mg koppar/kg TS för att full fosforgiva kan spridas [7]. De gränsvärden som finns idag är enligt 

Naturvårdsverkets förordningar 1994:2 (maxhalter av koppar i jorden där slammet skall spridas) 

och 1998:944 (maximal kopparhalt i det slam som skall spridas). Nuvarande gränsvärden för 

koppar är relativt högt satta på grund av att de utarbetades under 1990-talet. Eftersom risk finns 

för höga kopparhalter i åkermarken är det anledning att justera nuvarande gränsvärden. Därför 

har Naturvårdsverket arbetat fram nya gränsvärden med skärpta krav på kopparhalten i slammet 

[6]. Nuvarande gränsvärden med föreslagna framtida gränsvärden finns sammanfattade i Tabell 

1. 
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Tabell 1. Nuvarande gränsvärden och föreslagna framtida gränsvärden från Naturvårdsverket [6]. 

 Nuvarande År 2023 År 2030 

Kopparhalt i 

åkermark (mg/kg TS) 

40 - - 

Kopparhalt i slammet 

(mg/kg TS) 

600 550 475 

Slamkvalité (mg 

koppar/kg fosfor) 

21 400 19 600 17 000 

Slamspridning på 

åkermark (g 

koppar/ha och år) 

300 300 250 

 

Koppar är ett av de prioriterade spårämnena hos Käppalaverket. Kopparhalten i slammet har ökat 

märkbart från 2008 fram till 2012 och stigit till över 500 mg/kg TS. Därefter har halten koppar i 

slammet minskat något, men trendlinjen pekar dock uppåt, se Diagram 2 [8]. Kopparhalterna är 

flödesviktade årsmedelvärden från månadsproven [9]. Kopparhalten i varje månadsprov från 

2008 kan ses i Bilaga 2. Hur provtagningen går till beskrivs ingående under rubrik 4.4. 

 

 
Diagram 2. Kopparhalt i Käppalaverkets slam. Diagram skapad från analysdata givna av Käppalaverket.  

 

22 kg fosfor/ha och år innebär spridning av full fosforgiva. Från 2009 fram till 2015 har det 

lagstadgade gränsvärdet för att få sprida slammet på åkermark, 300 g/ha och år, överskridits. Det 
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har i sin tur begränsat möjligheten att sprida full fosforgiva för Käppalaverket [9]. Diagram 3 

beskriver trenden från år 1997 för Käppalaverket vid slamspridning på åkermarken. 

 

 
Diagram 3. Kopparhalt i Käppalaverkets slam vid slamspridning på åkermark. Diagram skapad från analysdata 

givna av Käppalaverket. 

 

Diagram 4 visar kvoten mellan koppar och fosfor hos Käppalaverkets slam.  

 

 
Diagram 4. Kvalité på Käppalaverkets slam, kvoten mellan koppar och näringsämnet fosfor. Diagram skapad 

från analysdata givna av Käppalaverket. 

Gränsvärdena för koppar kommer framöver bli svårast att klara om trenden fortsätter enligt 

Stockholm Vatten. Därför är det viktigt att kopparhalten i slammet stadigt minskar för att ha 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

g/
ha

 o
ch

 å
r

Kopparhalt i Käppalaverkets slam (g/ha och år)

Gränsvärde

0

5000

10000

15000

20000

25000

m
g 

Cu
/k

g 
P

Kvalité på Käppalaverkets slam

Gränsvärde

Linjär  (Serie1)



 

 
- 13 - 

möjlighet att uppfylla det lagstiftade gränsvärdet för koppar men också att klara av de mål som 

Revaq har satt upp för koppar, att inte överstiga hälften av gränsvärdet vid slamspridning på 

åkermark [7]. Diagram 5 visar total mängd koppar in till Käppalaverket från 2007 fram till idag. 

Mängden är uppdelad som halt koppar i slammet och halt koppar i utgående vatten. Även hur 

stor del av kopparn som hamnar i slammet respektive i utgående vatten syns i diagrammet. Datan 

som har används finns i Bilaga 3. De beräknade halterna är flödesviktade medelvärden.  

 

 
Diagram 5. Total mängd koppar in till Käppalaverket. På bilden syns också hur stor del av kopparn som hamnar i 
slammet respektive i utgående vatten. Data har erhållits från miljörapporter från Käppalaverket. 

 
För att kunna se hur mycket tillskottvattnet bidrar med i kopparhalt har ett viktat årsmedelvärde 

på det inkommande avloppsvattnet beräknats, se Diagram 6. Data som har använts för att beräkna 

det viktade årsmedelvärdet finns i Bilaga 4. 

 

 
Diagram 6. Flödesviktat årsmedelvärde av kopparhalt i det inkommande avloppsvattnet till Käppalaverket. 
Årsmedelvärdet är beräknat utifrån data givna av Käppalaverket.  
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3.3 Koppar 

Koppar är en metall som har används i flera tusen år av människan, både i ren form men också 

som legering, t.ex. brons och mässing. Namnet koppar kommer från latinets Cuprum som betyder 

”metall från Cypern”. Det bröts nämligen mycket koppar under romartiden på Cypern. I gruvor 

förekommer vanligen koppar i formen som sulfidmineral. Några exempel på vanliga 

malmbildande sulfidmineraler är kopparglans (Cu2S), kopparindigo (CuS), kopparkis (CuFeS2) 

och bornit (Cu5FeS4) [8, 9]. Koppar är till färgen rödaktig i rent tillstånd. Den förekommer som 

en blandning mellan två olika isotoper i naturen, Cu63 och Cu65 [9]. 

 

Det främsta användningsområdet för koppar är vid elinstallationer på grund av metallens goda 

ledaregenskaper. Koppar har även god värmeledningsförmåga. Därför används koppar flitigt i 

värmeväxlare av olika typer. Kopparns goda formningsegenskaper och metallens relativt goda 

motstånd mot korrosion har även utnyttjats. På äldre hus och tak är det därför vanligt att metallen 

har använts som takplåt. Men ett stort användningsområde för koppar är inomhusinstallationer 

av rör för vatten och värme. Även plast och rostfritt stål används som material i rören. Koppar är 

emellertid det i särklass vanligaste materialet. Eftersom vissa mikroorganismer och bakterier inte 

växer på kopparytor har kopparrören en viss fördel jämfört med rör som är gjorda i annat material 

[9].  

 

3.3.1 Hälsoeffekter 

För djur och människor är koppar en livsnödvändig metall. En vuxen människa behöver ett intag 

på mellan 1-2 mg koppar per dag. Brist på koppar kan ge upphov till olika bristsymptom som 

blodbrist eller ojämn hjärtrytm hos vuxna. Vid för högt intag av koppar har metallen emellertid 

toxisk effekt på människan. Tarm- och magkanalen påverkas märkbart och det höga intaget av 

koppar kan leda till kräkningar och diarréer.  Även skador på levern kan förekomma. Därför finns 

det inom hela EU ett gemensamt gränsvärde, 2 mg koppar/l vatten, för att skydda mot akuta mag- 

och tarmbesvär. Ett nationellt gränsvärde på dricksvattnet är även framtaget, 0,2 mg koppar/l 

dricksvatten. Överstiger dricksvattnet detta gränsvärde anses det vara tjänligt med anmärkning. 

Kopparhalter högre än 1 mg/l kan göra hår blågrönt. Vid höga halter koppar kan dessutom tvättfat 

och badkar i porslin bli missfärgat [10].  

 
  



 

 
- 15 - 

3.3.2 Miljöpåverkan 

Koppar behövs hos alla levande celler. Exempelvis är koppar nödvändig för att flera enzymer 

skall fungera. Emellertid behövs endast en liten mängd koppar hos de flesta organismer. Vid 

ökad exponering av koppar kan fria radikaler bildas i celler, 

Cu2+ + H2O2 Þ Cu+ + OH• + H+ (1) 

Cu+ kan sedan oxidera tillbaka till Cu2+, 

Cu+ + H2O2 Þ Cu2+ + OH• + OH- (2) 

Hydroxidradikalen (OH•) som bilas är extremt reaktiv. Den kan orsaka skador på DNA:t i cellen. 

För de flesta vattenlevande växter är koppar mycket giftigt då de utsätts för högre halter. 

Metallens toxiciteten är främst knuten till totalhalten av Cu2+. Den biotillgängliga formen, det 

vill säga den formen som vattenorganismerna kan ta upp är den fria Cu2+ jonen. Cu2+ finns oftast 

i begränsad mängd och utgörs oftast bara av en liten del i den omgivande lösningen. Men 

eftersom kopparjonen oftast är bunden till komplex är den totala mängden koppar som cellen kan 

ta upp betydligt större. Det beror på att den fria kopparjonen står i jämvikt med kopparkomplexet, 

CuL Û Cu2+ + L (3) 

När cellen tagit upp kopparjoner kommer den minskade koncentrationen av Cu2+ i den 

omgivande lösningen vilja driva jämnvikten åt höger i reaktion 3 för att kompensera förlusten av 

Cu2+. L i reaktionen står för ligand. Ligander är de ämnen som komplexbinder med en metall. 

När kopparjonerna har kommit in i cellen överförs de till andra molekyler. Totalt löst koppar i 

Östersjön och svenska sjöar är omkring 10-8 M. Cyanobakterier (växtplankton) är oerhört 

känsliga för endast en liten mängd Cu2+. Reproduktionen hos cyanobakterier beräknas påverkas 

negativt redan vid en koncentration av 10-12 M Cu2+. Markbakterier och markorganismer är mer 

tåliga för koppar än vad marina bakterier och organismer är. Men även marklevande organismer 

är känsliga för metallen [11].  

 

3.4 Bearbetning av slammet på Käppalaverket 

Det bildas två typer av slam på Käppalaverket, primärslam från försedimenteringen och 

överskottsslam från den biologiska reningen [15]. Den biologiska reningen på Käppalaverket 

består av en konventionell aktivslamprocess med fördenitrifikation och biologisk fosforrening. 

Dessutom sker simultanutfällning av det tvåvärda järnet i den biologiska reningen. [16]. Vid 

simultanutfällning sker den biologiska och kemiska reningen i samma reningssteg [17]. Det 

tvåvärda järnet oxideras sedan till trevärt järn i den aeroba biologiska bassängen [16]. 

Primärslammet och överskottslammet behandlas tillsammans i rötkammare. I rötningsprocessen 
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bildas biogas som genom bearbetning kan användas som fordonsbränsle. Vid rötningen bryter 

mikroorganismer ned det nedbrytbara organiska materialet så att slammet stabiliseras. Den 

illaluktande doften hos slammet försvinner också vid rötning [15]. I den anaeroba miljön 

reduceras järnet tillbaka till tvåvärt järn. Järnet fälls ut som järnsulfat, järnhydroxid och 

järnfosfater [16]. Efter rötningen av slammet följer avvattningsprocessen. Avvattningen 

underlättas av att slammet har stabiliserats i rötningsprocessen. Slammet avvattnas i fem 

centrifuger som jobbar mekaniskt, se Figur 2. En god avvattning är eftersträvansvärd eftersom 

mängden slam som transporteras bort från Käppalaverket på så sätt minskar [15]. Vid minskad 

mängd slam minskar även transportkostnaderna för Käppalaverket [16]. Efter avvattningen har 

slammet en torrsubstans på omkring 25-29 %. Det bildade rejektvattnet från centrifugerna förs 

tillbaka till reningsverket [15]. 

 

 
Figur 2. Slamavvattningscentrifuger 
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4 Möjliga orsaker till förhöjd kopparhalt i slammet 

Den största delen, omkring 50-75 % av koppar i slammet härstammar från kopparrör i bostadshus 

enligt Svenskt Vatten. För att ARV skall ha möjlighet till att kunna sprida full fosforgiva behövs 

antalet kopparrör reduceras kraftigt. Svanen miljömärkning har därför beslutat att Svanenmärkta 

hus inte ska ha kopparrör i nybyggnationer. De nya kriterierna skall träda i kraft år 2017 [18]. 

Men det finns även flera andra olika orsaker till den förhöjda kopparhalten i slammet. De orsaker 

som undersökts är korrosionen på rörnätet och hur olika dricksvattenparametrar påverkar 

korrosionen på kopparrören, om det skett någon förändring vid analysen av koppar på 

laboratoriet och påverkan av slamkonditioneringsprocessen Kemicond.  

 

4.1 Korrosion på rörnätet 

Det finns flera olika parametrar och förhållanden som styr hur snabbt ett kopparrör korroderar. 

Hur stor korrosionen blir hos kopparröret och vilka korrosionsprodukter som bildas beror på 

vilken miljö som kopparröret befinner sig i. Vattnets temperatur är också avgörande faktor för 

vilka produkter som bildas. Korrosionshastigheten styrs främst av vattnets sammansättning och 

temperatur, vattnets strömningshastighet samt vattnets stilleståndstid i rörnätet. Korrosionen på 

kopparrören är en process som tar tid. Det är därför svårt att studera förändringen på rörnätet 

eftersom det måste studeras över längre tidsperioder. Dessutom varierar strömningshastigheten 

och stilleståndstiden i rörnätet kraftigt över tid [13].  

 

4.2 Korrosionsprocessen för koppar 

Namnet korrosion kommer från latinets corrodere som betyder gnaga sönder. Korrosionen på 

kopparrör är en långsam process som förstör materialet samtidigt som olika korrosionsprodukter 

förorenar vattnet [8]. Det finns flera olika typer av korrosion. Några av typerna är allmän 

korrosion där korrosionen är jämnt fördelad över ytan, gropfrätning som är lokal korrosion på 

ytan som orsakar stor skada på materialet samt erosionskorrosion som beror på korrosion och 

nötning vid hög flödeshastighet [19]. Koppar är emellertid en relativt korrosionstålig och stabil 

metall. Jämfört med t.ex. järn och zink är den mer stabil i atmosfären. I vatten kan koppar 

emellertid forma två stycken olika katjoner genom att förlora en eller två elektroner, 

Cu (s) Û Cu+ + e- (4) 

Cu (s) Û Cu2+ + 2e- (5) 

Samtidigt som koppar lämnar ifrån sig elektroner tar omgivande syre upp elektronerna, 
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O2 + 4e- Û 2O2- (6) 

Processen som koppar går igenom kallas för oxidation, och processen som syre går igenom kallas 

för reduktion. Koppar kan sedan reagera vidare med syre och bilda koppar(I)oxid (röd 

kopparoxid) eller koppar(II)oxid (svart kopparoxid), 

2Cu(s) + ½ O2(aq) Û Cu2O(s) (7)  

Cu(s) + ½ O2(aq) Û CuO(s) (8) 

Röd kopparoxid förekommer i naturen som mineralen kuprit och svart kopparoxid förekommer 

som mineralen tenorit. Korrosion är endast möjligt om elektronacceptorn eller det ämnet som 

reduceras har en högre redoxpotential än elektrondonatorn. Den drivande kraften i korrosionen 

är skillnaden mellan de två redoxpotentialerna för reaktionerna [8, 19]. 

 

Vid anaerobiska förhållanden dominerar Cu+ medan Cu2+ dominerar under aerobiska 

förhållanden. Cu2+ ger vattnet den karakteristiska blå kopparfärgen. Cu+ är däremot en färglös 

jon. Koppar kan existera både som ensamma joner, men de kan också bilda lösliga och olösliga 

komplex och fällningar. Komplexen och fällningarna bildar de med olika anjoner. Klorid (Cl-), 

hydroxid (OH-), sulfat (SO4
2-) och karbonat (CO3

2-) är några exempel på anjoner som kan bilda 

komplex och fällning tillsammans med kopparjonen. De fällningar som bildas tillsammans med 

anjonerna och med syre är majoriteten av de korrosionsprodukter som kan ses på koppartak och 

i kopparrör [8]. Kopparjoner kan också bilda komplex med organiska ämnen. I sjövatten och 

kustnära havsvatten utgörs mer än 99,5 % av löst organiskt komplexbunden koppar. Övrig mängd 

utgörs av fria kopparjoner (Cu2+) och lösta oorganiska komplex till anjoner [11]. De 

kopparkomplex som är lösliga ökar kopparkoncentrationen i vattnet och därmed 

korrosionshastigheten. Det finns även en jämvikt mellan de lösliga produkterna i vattnet och 

fällningsprodukterna som bildas. Kinetiken för de olika reaktionerna styr hur stor mängd av varje 

produkt som bildas och hur snabbt reaktionerna sker. Det som bestämmer halten koppar i vattnet 

är alltså de olika jämviktsreaktionerna som ställer in sig beroroende på de olika 

dricksvattenparametrarna [8].  

 

4.2.1 Passivering 

I kopparrör brukar det närmast kopparytan på rörets insida bildas koppar(I)oxid eftersom det är 

mindre tillgång till syre närmare ytan. Utanpå koppar(I)oxid-skiktet där syrekoncentrationen är 

högre bildas ett skikt av koppar(II)oxid [8]. De korrosionsprodukterna som bildas fungerar som 

ett skyddande skikt. Den process som kopparröret genomgår vid bildandet av det skyddande 
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skiktet kallas för passivering. Passiveringen innebär en minskning av korrosionshastigheten hos 

kopparröret [20]. Emellertid är det inte ett helskyddande skikt som har bildats och korrosionen 

kommer därför att fortsätta (om än i mycket lägre hastighet) även efter att det skyddande skiktet 

har bildats. Långvariga perioder av stillastående vatten bör undvikas för att inte det skyddande 

skiktet skall brytas ned och får till följd att skada på kopparröret inträffar. Det finns även andra 

fällningar som kan bildas på kopparröret. Ett exempel är den turkosfärgade kopparfällningen 

malakit (Cu2(OH)2CO3). För att malakit ska bildas behöver vattnet ha en tillräckligt hög 

alkalinitet så att det finns tillgängliga karbonatjoner i vattnet. Bildandet av malakit förhindrar 

löst koppar i vattnet. Även den bildade malakiten sätter sig på kopparytan och fungerar som ett 

skyddande skikt mot fortsatt korrosion. Därför är det en fördel att malakit bildas. En nackdel är 

dock att bildandet av malakit kan ge upphov till gropkorrosion som bryter ner röret [8].  

 

4.2.2 Dricksvattenparametrar 

Det finns en rad olika parametrar som påverkar dricksvattensamansättningen och bidrar till hur 

kraftig korrosionen blir på kopparröret. Några av de olika parametrarna är pH, syrehalt, 

alkalinitet, totalhårdhet, halten av naturligt organiskt material (NOM) och vattnets temperatur. 

Dessutom påverkar aktiviteten av mikroorganismer och halten av olika oorganiska salter 

korrosionshastigheten. Nedan beskrivs de olika parametrarna och hur de påverkar korrosionen 

på kopparrören [13]. För förklaring av de olika parametrarna se Bilaga 5. 

 

pH 

Små förändringar och variationer i pH ger oftast betydande förändringar i korrosionshastigheten. 

Vid minskande pH korroderar kopparrören mer och kopparhalten stiger därmed i vattnet. Det 

motsatta gäller dock för korrosion av järn där ett lågt pH ger en minskad järnhalt i vattnet. pH-

värdena på det dricksvattnet som VVen levererar ligger relativt högt. Det pH-värdet är mer 

anpassat för att reducera järnkorrosionen i vattennätet och är inte helt optimalt för kopparrören 

[13]. I början av 90-talet justerades pH på det utgående dricksvattnet till 8,4 hos Görvälnverket. 

pH har därefter succesivt justerats till något lägre. Under slutet av 90-talet justerades det till 

omkring 8,3. Från 2000 och fram till idag har det pendlat mellan 8,2-8,3 [21]. Hos Lovö och 

Norsborgs vattenverk justeras emellertid pH fortfarande till omkring 8,5 [22]. Det inkommande 

råvattnets pH hos Görvälnverket, Lovö och Norsborgs vattenverk kan ses i Bilaga 6. 
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Vid för hög halt koldioxid i avloppsvattnet finns det en risk att vattnets pH sjunker. pH sjunker 

eftersom koldioxid bildar kolsyra som i sin tur kan bilda bikarbonat (HCO3
-), karbonat (CO3

2-) 

och vätejoner, 

H2O + CO2 Û H2CO3 (9) 

H2CO3 Û H+ + HCO3
- (10) 

HCO3
- Û H+ + CO3

2- (11) 

När pH sjunker ökar i sin tur mängden kopparjoner i vattnet [8].  

 

Redoxpotential 

Korrosionshastigheten och vilka korrosionsprodukter som bildas påverkas mycket av vattnets 

innehåll av syre och andra oxiderande ämnen [13]. Men eftersom redoxpotentialen beskriver ett 

helt systems balans mellan oxiderande och reducerande ämnen kan det vara svårt att hitta 

kopplingen mellan en variation i redoxpotential och korrosionshastighetens förändring på 

kopparröret [23]. 

 

Pourbaixdiagram 

Ett Pourbaixdiagram är ett diagram med redoxpotentialen på y-axeln och pH på x-axeln. 

Diagrammet ger en bra översiktlig bild över stabilitetsområdet för en metall i vattenlösning. 

Pourbaixdiagrammet visar också vilka svårlösliga föreningar som bildas och inom vilket område 

det är troligast att finna dem. Även områden då metallen är upplöst i joner och komplex visas i 

ett Pourbaixdiagram [24]. ESHE i diagrammet står för standardiserad väteelektrod vid den 

specifika temperaturen. Den standardiserade väteelektroden har potentialen noll vid samtliga 

temperaturer [19]. Diagram 7 visar ett Pourbaixdiagram för koppar i ren vattenlösning (utan 

innehåll av olika jonslag och organiska material), i atmosfärtryck. Det övre diagrammet är vid 

25 °C och det undre vid 100 °C. En total koncentration av 1 µM av utlöst koppar används som 

definitionen av korrosion. Vattnets stabilitetsområde är mellan de streckade linjerna. Det sker 

syrgasutveckling hos vattnet över den övre streckade linjen och vätgasutveckling sker hos vattnet 

under den nedre streckade linjen [25].  
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Diagram 7. Pourbaixdiagram för koppar vid 25 och 100 °C. Diagram skapade i Medusa. 

Vid variation av redoxpotential och pH finns det alltså tre olika processer som koppar kan 

genomgå i koppar-vatten systemet:  

1. Korrosion, då metallen attackeras och löses ut i lösningen, antingen till fria kopparjoner eller 

till kopparkomplex beroende på pH.  
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2. Immunitet, då metallen är stabil och ingen reaktion sker med kopparmetallen. 

3. Passivitet, då svårlösliga kopparföreningar bildats som ger ett skyddande skikt på metallytan 

[24]. 

 

I kopparrör där korrosion sker är miljön och dricksvattensammansättningen emellertid betydligt 

mer komplex än den som Pourbaixdiagrammen beskriver [8]. Det beror på att vattnet innehåller 

andra joner som klorid och sulfat samt naturligt organiskt material som bildar olika komplex och 

fällningar som påverkar vad det blir för korrosionsprodukt. 

 

Alkalinitet 

Det finns en stigande gradient från söder till norr inom Stockholms län med avseende på kalkhalt 

i jorden, se Figur 3. Runt Uppsala är det högre kalkhaltig jord än runt Stockholm. Det avspeglar 

sig därför i den stigande alkaliniteten som är betydligt högre i Uppsalas vatten än i Stockholms 

vatten. 

 
Figur 3. Kalkhaltens variation från Stockholms län till Uppsala län. 

Bild skapad av Gustav Sohlenius Sveriges Geologiska Undersökning [26]. 
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Alkaliniteten bör hållas mellan omkring 70-100 mg HCO3
-/l för att vattnet skall ha god buffrande 

förmåga. Mängden koppar som löses ut genom korrosion i vattnet ökar linjärt med den stigande 

alkaliniteten. Det finns därför ett mycket tydligt samband mellan halten koppar i slammet och 

vattnets alkalinitet och pH. När alkaliniten är mellan 300-400 mg HCO3
-/l ger det tydliga effekter 

på mängden koppar i slammet [23]. Det har tydligt märkts i avloppsslammets kopparhalt från 

Kungsängsverket i Uppsala. Gränby vattenverk och Bäcklösa vattenverk togs i drift i Uppsala år 

2007. I båda VVen mjukgörs det utgående dricksvattnet. Före 2007 hade Uppsalas dricksvattnet 

en alkalinitet på omkring 320 mg HCO3
-/l. Slammet hade då en kopparhalt på 1500-1700 mg/kg 

TS, se Diagram 8. Efter att vattnet mjukgjordes har alkalinitetens medelvärde sjunkit till omkring 

100 mg HCO3
-/l. Nu har Kungsängsverket en kopparhalt på mellan 400-500 mg/kg TS i slammet. 

När vattnet mjukgörs reduceras både mängden kalciumjoner och vätekarbonatjoner. Halten 

koppar i slammet har emellertid pendlat något efter att mjukgörningsprocessen av vattnet 

infördes. Pendlingen har även där en tydlig koppling till alkaliniteten. När alkaliniteten varit 

högre, omkring 120 mg HCO3
-/l har även kopparhalten i slammet stigit. När sedan alkaliniteten 

sjunkit till omkring 100 mg HCO3
-/l i dricksvattnet har det även synts i kopparhalten i slammet 

som sjunkit [27, 28]. Enligt Claes Taxén, forskare på Swerea, bör endast en alkalinitet över 200-

300 mg HCO3
-/l ge en märkbar skillnad i kopparhalt i slammet [23]. 

 

 
Diagram 8. Kopparhalt i Kungsängsverkets avloppsslam. Diagram skapad från analysdata givna av Caroline 

Holm, Uppsala vatten. 
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Anledningen till att det är en så stark koppling mellan alkaliniteten på dricksvattnet och halten 

koppar i slammet beror på att koppar bildar starka komplex med karbonatjonen i vattnet,  

Cu2+ + HCO	"# Û CuCO3(aq) + H+ (12) 

Cu2+ + 2HCO	"# Û Cu(CO3)	$$# + 2H+ (13) 

Cu2+ + CO	"$# Û CuCO3(aq) (14) 

Cu2+ + 2CO	"$#  Û Cu(CO3)	$$# (15) 

Cu2+ + HCO 	"#  Û CuHCO 	"%  (16) 

Komplexbildningen mellan kopparjonen och karbonatjonen är viktig i havet eftersom det 

minskar halten av fria kopparjoner, Cu2+ som är toxisk för vattenlevande växter [29]. Vid 

komplexbildning med karbonatjonen ökar emellertid den totala halten av koppar i 

vattenlösningen (det vill säga komplexbunden koppar och fri koppar, Cu2+). Effekten märks 

främst av då pH-värdet är högre. Alkaliniteten skall därmed hållas lägre för att kopparhalten skall 

hållas nere i dricksvattnet [13].  

 

Vattnets hårdhet 

Råvattnet från Mälaren har oftast en hårdhet mellan 5 och 6 dH° medan vattnet från 

Upplandsåsen har en hårdhet mellan 13 och 14 dH° [6]. Vattnet är hårt om det överstiger 10 dH°. 

Under 5 dH° är vattnet mjukt. Vattnets hårdhet i Uppsalaområdet härleds liksom alkaliniteten till 

det kalkrika jordlagret [30]. Det har emellertid visat sig att vattnets hårdhet inte påverkar 

korrosionen på kopparrören i lika stor utsträckning som pH-värdet och alkaniteten. Däremot kan 

kalciumjonen tillsammans med karbonatjoner bilda kalciumkarbonat som är en mycket 

svårlöslig förening. Kalciumkarbonat har en skyddande verkan eftersom det liksom andra 

svårlösliga föreningar bildar ett skyddande skikt på kopparytan [23]. Hos hårdare råvatten som 

exempelvis Kungsängsverket i Uppsala har haft stora problem med tidigare finns det stor risk för 

igenkalkning av olika utrustning. Hårdare vatten kan även ge lokala korrosionsangrepp [13]. 

Figur 4 visar moränprover på kalciumhalten i Stockholms och Uppsalas län. Det syns en högre 

halt kalcium i moränproverna runt Uppsala och även norr om Uppsala.  
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Figur 4. Kalciumanalyser av moränprov i Stockholms och Uppsala län.  

Bild skapad av Gustav Sohlenius, Sveriges Geologiska Undersökning [26]. 

 

Naturligt organiskt material (NOM) 

Mängden NOM har hög påverkan på hur stor kopparhalten är i vattnet. Det beror på att NOM är 

goda komplexbindare. Därför bör halten organiskt material i vattnet hållas låg för att hålla 

kopparhalten nere [13]. På insidan av de rör som har utsatts för en lägre halt organiskt material 

än vad som finns i Stockholms vatten bildas det dessutom betydligt grönare korrosionsprodukter. 

De grönare korrosionsprodukterna består av tenorit (CuO) och malakit ((Cu2(OH)2CO3)). Vatten 

som innehåller mer organiskt material bildar i stort sett endast tenorit på insidan av rören [31]. 

Det tyder alltså på att en minskad mängd malakit bildas när halterna av NOM stiger. Det som 

sker är att NOM stör bildandet av det skyddande malakitskiktet på kopparrörens insida. Det 

resulterar i sin tur till en högre kopparhalt i vattnet [32]. Även bildning av tenorit tycks minska 
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vid en ökad halt av NOM. De rör som spolats med reducerad halt av NOM består även av en 

större mängd korrosionsprodukter på ytan än det vatten med normal halt NOM [31].  

 

Klorid- och sulfathalt 

Klorid binder starkt till Cu(I) men inte till Cu(II). Klorid tycks motverka gropfrätning och lokal 

korrosion på kopparrör. I en frätgrop är nettoeffekten av klorid att mer Cu(I) bildas på bekostnad 

av Cu(II). Vid tillväxt av en frätgrop i kloridlösning dras klorider in till botten av gropen så att 

CuCl(s) bildas i sådana mängder att tillväxt inte kan ske, det blir ingen plats för något vatten och 

ingen jontransport. CuCl(s) kan ibland återfinnas i en frätgrop. Det mesta tyder nu på att CuCl(s) 

är en början till en utläkning av ett tidigare angrepp eller en partiell utläkning. Höga halter av 

sulfat kan förorsaka punktkorrosion på metallytan. Därför bör sulfathalten hållas nere för att 

undvika den lokala korrosionen [23].  

 

Temperatur 

Tillväxten av det skyddande skiktet är starkt temperaturberoende. Vid stigande temperaturer ökar 

hastigheten och tillväxten av skyddande produkter. Det är stor skillnad på tillväxthastigheten av 

det skyddande skiktet om temperaturen höjs från 10 till 25 °C. Vid temperaturer uppåt 50-60 °C 

ökar bildandningen av tenorit på bekostnad av malakit. I Stockholms vatten bildas det emellertid 

endast låga halter av malakit på kopparrörens yta beroende på att alkaliniteten hos dricksvattnet 

är relativt låg, omkring 70 mg HCO3
-/l (1,2 mM CO3

2-) [23]. Kloridhalten i Stockholms 

dricksvatten är omkring 15 mg/l (0,4 mM). Diagram 9 visar temperaturens inverkan på vilka 

produkter som bildas i de förhållandena som är i Stockholms vatten. Diagrammen synliggör att 

det vid lägre temperaturer bildas ett malakitskikt på kopparrörens yta.  
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Diagram 9. Bildande av skyddande produkter vid 25°C  och 100 °C med avseende på Stockholms vattens kloridhalt 

och alkalinitet, diagram skapade i Medusa. 
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4.3 Stilleståndstiden i rörnätet 

Hur mycket kopparrören korroderar och hur mycket kopparjoner som hamnar i dricksvattnet 

beror också på hur lång uppehållstid vattnet har i ledningsnätet och hur nytt kopparröret är. Ett 

nyare kopparrör korroderar mycket mer än ett äldre eftersom det nyare röret inte hunnit bilda 

något skyddande skikt mot korrosion på metallytan [23]. Hos Norrvattens ledningsnät varierar 

uppehållstiden mellan några timmar upp till tre dygn. Dessutom tillkommer uppehållstiden som 

varje medlemskommun har i distributionsnätet. Vid stillastående vatten ökar halten koppar 

märkbart i vattnet. Både den kemiska aktiviteten i form av korrosion och den mikrobiologiska 

aktiviteten som sker i ledningsnätet påverkar vattnets syrehalt. Båda processerna konsumerar 

syre och sänker därmed vattnets redoxpotential. Därmed sjunker även redoxpotentialen ju längre 

stilleståndstiden är hos dricksvattnet i rörnätet [33]. Figur 5 visar en så kallad stagnationskurva 

över koppar, dvs. hur kopparhalten ökar vid stilleståndstid i rörnätet. Kurvan visar att 

korrosionshastigheten avtar efter några timmar eftersom det skyddande skiktet på kopparytan 

bildas. Fas I, initialfasen är den fas då halten koppar stiger i vattnet linjärt med tiden. I fas II har 

det skyddande skiktet börjat att bildas på ytan av kopparröret. Korrosionshastigheten avtar därför 

under fas II tills en jämvikt är uppnådd vid fas III. Stagnationskurvan varierar beroende på 

vattenkvalitén och typ av kopparrör [13].  

 

 
Figur 5. Stagnationskurvor för tre olika kopparrör innehållande olika vattenkvalitéer. Bild hämtad ifrån 

Dricksvatten och korrosion - en handbok för vattenverken [12]. 

  



 

 
- 29 - 

4.4 Analysprovtagning och analysteknik 

Hur provtagningen sker är värt att undersöka. Varje dag tas stickprov på det avvattnade slammet. 

Stickprovet tas med hjälp av en provtagare från de avvattningscentrifuger som är i drift, se Figur 

6. Proverna från de olika centrifugerna blandas inte samman utan är separerade från varandra i 

olika provtagningspåsar.  

 

 
Figur 6. Stickprov på det avvattnade slammet. 

Det avvattnade slammet blandas därefter väl om på laboratoriet i provtagningspåsarna och de 

större klumparna sönderdelas. Från varje centrifug tas 30 g prov som förs över till en 

veckoprovpåse märkt med aktuellt centrifugnummer. När veckan är slut analyseras varje 

centrifugs veckosamlingsprov för torrsubstans. Dagligen överförs också avvattnat slam till en 

samlad veckoprovpåse. Bidraget av slam från varje centrifug till det samlade provet är ungefär 

lika stor. Den totala mängden slam som överförs till den samlade veckoprovpåsen är dagligen 

omkring 150 g. Veckoprovet förvaras därefter i frys, se Figur 7.  

 
Figur 7. Förvaring i frys av veckoprover. 
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När månaden är slut tas de samlade veckoprovpåsarna från den aktuella månaden fram och tinas. 

Därefter blandas veckoproverna var för sig i sina påsar. Från varje veckoprov sparas ca 100 g i 

frysen. Alla veckoprover från den aktuella månaden blandas därefter till ett homogent prov i en 

plastback, se Figur 8.  

 

 
Figur 8. Veckoprover blandas till ett homogent månadsprov. 

Omkring 500 g tas sedan från backen och läggs i en plastburk som skickas till Eurofins i 

Lidköping för metallanalys av bl.a. koppar, Figur 9. Det är viktigt att både backen, burkarna och 

handskarna inte innehåller något spår av koppar.  

 

 
Figur 9. Analysprov av slam till Eurofins. 
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De frysta veckoproverna slängs om provresultaten inte påvisar något avvikande resultat. 2 st 

påsar med 500 g avvattnat slam i varje påse sparas i en märkt månadspåse och förvaras i 

arkivfrys. Även 100 g sparas i ytterligare en påse för analys av torrsubstans och totalfosfor på 

Käppalaverkets laboratorium. Från plastbacken tas också 100 g slam och läggs i en årspåse. Vid 

årets slut skickas prov från årspåsen in till Eurofins i Lidköping för kontroll av de 60 spårämnena 

enligt Revaq [34]. 

 

Eurofins i Lidköping har analyserat halten koppar i slammet hos Käppalaverket från februari 

2009 fram till idag. Tidigare analyserade Stockholm Vattens laboratorium på Torsgatan i 

Stockholm slammet från Käppalaverket [35]. Eurofins analyserar koppar genom ICP-AES enligt 

svensk standard SS 028150-2 [34].  Stockholm Vatten skickar in veckoprover istället för 

månadsprover för analys av kopparhalten i slam. Analyserna gjordes av Eurofins i Lidköping 

från vecka 9 (23 februari) år 2009. Tidigare utfördes analyserna på Torsgatans laboratorium i 

Stockholm [36]. Det innebär att Stockholm Vattens ARV gjorde samma laboratoriebyte som 

Käppalaverket. Bilaga 2 och Bilaga 7 visar hur halten koppar i slammet har varierat före och 

efter laboratoriebytet hos de tre ARVen. I Bilaga 8 visas överskådliga diagram över hur halten 

koppar varierar i de tre olika ARVen före respektive efter byte av laboratorium. Hos 

Himmerfjärdsverket har kopparhalten i slammet analyserats av ALcontrol i Linköping samtliga 

år. Proverna analyseras med ICP-AES enligt svensk standard SS-EN ISO 11885-2:2009 [37]. 

Bilaga 9 visar hur halten koppar har varierat hos Himmerfjärdsverket. 

 

ICP-AES är en emissionsspektrometrisk analysteknik med induktivt kopplad plasma. Metoden 

bygger på att exciterade elektroner emitterar energi i form av ljus vid en given våglängd när de 

återgår till sitt grundtillstånd. Argongas får passera genom ett kvartsrör som omges av 

induktionsspolar som skapar ett radiofrekvensfält. Argongasen värms samtidigt upp till extremt 

höga temperaturer, 10 000 °C, så att plasma bildas, det vill säga argongaselektronerna separeras 

från atomkärnan. På så sätt bildas en spektroskopisk zon. Grundämnen som skall undersökas 

med ICP-AES avger ett ljus vid en specifik våglängd i den spektroskopiska zonen. Ljuset som 

avges kan mätas och ämnets halt kan bestämmas [38]. När slamprovet skall undersökas förs det 

in i plasman som fina vätskedroppar. Ljuset emitteras från de olika grundämnena som undersöks 

i slammet. Grundämnenas emitterade ljus delas med hjälp av ett gitter upp sig vid olika 

våglängder innan det når de känsliga detektorerna [39]. Hos ICP-AES är det den totala mängden 

koppar som analyseras, dvs. både bunden koppar som är bunden i olika föreningar samt 

komplexbunden koppar och kopparjoner. Kvantifieringsgräns för koppar är idag på Eurofins 
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laboratorium i Lidköping 2,5 mg/kg TS och mätosäkerheten 15 % [34]. Mätosäkerheten har 

emellertid ändrats genom åren. De sista proverna som skickades till Stockholm Vattens 

laboratorium i Stockholm hade en mätosäkerhet på ±15-40 %. Resultaten av de första proverna 

som skickades till Eurofins laboratorium i Lidköping hade en mätosäkerhet på 30 % på 

provsvaret. Sedan 2014 har provresultaten haft en analysosäkerhet på 15 %, se Bilaga 10 [35]. 

På ALcontrol i Linköping dit Himmerfjärdsverket skickar sina prover har de en mätosäkerhet på 

20 %. [37].  

 

4.5 Processförändring på Käppalaverket 

Den största förändringen som skett på Käppalaverket som skulle kunna påverka mängden koppar 

i slammet under tidsperioden 2000 och fram till idag är installation och avveckling av 

slamkonditioneringsprocessen Kemicond. Det har även skett förändring i tillsats av polymer och 

andra doseringskemikalier mellan tidsperioden 2000 fram till idag. Men det bör inte ge märkbar 

skillnad på kopparhalten i slammet [40]. 

 

4.5.1 Kemicond 

Kemicond är en kemisk slamkonditioneringsprocess som användes mellan 2006 och 2013 på 

Käppalaverket [16, 41]. Kemicondprocessen underlättade avvattningsprocessen av slammet. Vid 

användandet av processen kunde TS-halten i slammet uppgå till över 40 %. Det innebar en 

dubblering av den tidigare TS-halten som låg på omkring 19 %. Det rötade slammet som efter 

rötkammaren behandlades genom Kemicondprocessen hade en TS-halt på omkring 3 %. 

Slammet avvattnades efter konditioneringen med hjälp av slampressar. De första åren som 

konditioneringsprocessen var i drift avvattnades slammet med olika mekaniska slampressar i 

kombination med Kemicond. Men från 2008 fram till 2013 avvattnades slammet enbart med 

hjälp av hydraulisk kolvpress, Bucher HPS 5007. Kombinationen av Kemicond och kolvpressen 

gav det bästa avvattningsresultat [16].  

 

Kemicondprocessen består av tre steg. De tre stegen är sänkning av pH som följs av oxidation 

och flockning av slammet. pH-värdet sänks till omkring 4 med hjälp av 94-97 procentig 

svavelsyra. pH-sänkningen löser upp de tvåvärda järnhydroxiderna, järnfosfater och järnsulfider 

samt även delar av det organiska materialet. Vid pH-sänkningen avgår även en stor mängd 

koldioxid. Det beror på att slammet har en relativt hög alkalinitet. Vid det efterföljande steget, 
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oxidationen tillsätts väteperoxid. Väteperoxiden är emellertid inte tillräckligt kraftig för att 

oxidera slammet (E°1,80 V vid pH 0). Men i närvaro av det lösta tvåvärda järnet från 

rötkammaren kan väteperoxiden åstadkomma en kraftigare oxidation av slammet så att 

hydroxylradikaler bildas [42], 

H2O2 + Fe2+ Þ Fe3+ + OH- + OH• (17) 

Reaktionen kallas för Fentons reaktion. Hydroxylradikalerna (OH•) har en högre 

oxidationspotential än väteperoxiden (E° 2,80 V). Hydroxylradikalerna har så pass hög 

oxidationsförmåga att de kan bryta ner slammet och förändra dess struktur. Slammets substanser 

(proteiner, nukleinsyror, lipider och polysackarider) kommer huvudsakligen från extracellulära 

polymera substanser (EPS) hos mikroorganismerna. EPS har en hög vattenhållande förmåga. När 

EPS bryts ner förbättras också avvattningsprocessen. När det tvåvärda järnet oxideras till trevärt 

järn enligt Fentons reaktion sker koagulering, flockning och utfällning i slammet. Det beror på 

att trevärt järn fungerar som fällningskemikalie och trevärd järnfosfat fälls ut som produkt [16].  

 

Grunden till avvecklingen av Kemicondprocessen var att den krävde mycket större underhåll än 

förväntat. Kostnaderna blev därför större än beräknat. En annan orsak till avvecklingen var att 

den nya slamförordningen uteblev. Slamförordningen skulle ställa större krav på 

slamhygieniseringen. Eftersom Kemicond bidrog till en bättre slamhygienisering skulle det i så 

fall inte behöva kompletteras med någon annan teknik för att förbättra hygieniseringen av 

slammet. Det skulle i så fall varit en kostnadsbesparing i och med att slammet redan uppfyllde 

de kommande krav på hygieniseringen som den nya slamförordningen skulle innebära [40].  

 

Anledningen till att Kemicond skulle kunna vara en av de bidragande orsakerna till den förhöjda 

kopparhalten i Käppalaverkets slam är att processen löser upp omkring 10-12 % av det organiska 

materialet. Det organiska materialet hamnar på så sätt i rejektvattnet vid avvattningen. Det blir 

alltså en TS-reduktion i och med att det organiska materialet löses upp. Samtidigt stannar 

kopparn kvar i slammet och följer inte med rejektvattnet vid avvattningen. Hypotesen är därför 

att slammet genom Kemicond får en högre metallhalt, men i verkligheten har inte mängden 

koppar ökat i slammet utan mängden organiskt material har reducerats. För att förstärka denna 

tes bör en fortsatt utredning göras. Ett förslag är att en PCA-analys skulle kunna genomföras. De 

komponenter som väljs är de som ingick i Kemicondprocessen och som skulle kunna påverka 

mängden koppar i avloppsslammet [40]. 
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4.6 Större industrier i Käppalas upptagningsområdet 

Det finns få industriella punktkällor till koppar inom Käppalas upptagningsområde. Den största 

punktkällan är Arlanda som 2011 släppte ut omkring 60 kg koppar till avloppsvattnet vilket 

motsvarar normalt hushållsspillvatten. Det motsvarar endast omkring 1 % av mängden koppar 

som kommer in till reningsverket. Det har även gjorts upptäckter att en livsmedelsindustri har 

höga halter koppar på sitt utgående processavloppsvatten. Men utredning pågår fortfarande i 

skrivande stund om huruvida stor mängd koppar som företaget släpper ut i det utgående vattnet. 

Dessutom pågår ett ständigt arbete för att finna nya källor till koppar i slammet [6].  
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5 Sammanställning av analysdata 

Sammanställningen av den insamlade analysdatan ska ge en god och översiktlig bild över hur 

trenderna varierat i Stockholms läns VV och ARV. Både förändring och trender över tid i 

kopparhalt i råvattnet, dricksvattnet och slammet har tagits fram och sammanställts från de olika 

VV och ARV. Dessutom har förändring i viktiga dricksvattenparametrar över tid redovisats. 

 

5.1 Kopparhalt i rå- och dricksvatten hos vattenverken 

Något som är intressant att undersöka är hur kopparhalten varierar över tid på det inkommande 

råvattnet jämfört med det utgående dricksvattnet från VVet. Högre kopparhalt på det utgående 

dricksvattnet jämfört med det inkommande råvattnet skulle kunna tyda på att det är något i själva 

reningsprocessen på VVet som gör att kopparhalten stiger. Det skulle i sin tur kunna vara en 

bidragande orsak till den ökande kopparhalten i Käppalaverkets slam. Diagram 10 visar hur 

kopparhalten varierat över tid på det inkommande och utgående dricksvattnet från 

Görvälnverket.  

 

 
Diagram 10. Kopparhalt i inkommande och utgående vatten på Görvälnverket. Diagram skapad från analysdata 

givna av Peter Ekerfelt, Norrvatten. 

 

Anmärkningsvärt hos det inkommande och utgående vattnet från Görvälnverket är just att 

kopparhalten är högre på det utgående dricksvattnet jämfört med det inkommande råvattnet. 

Emellertid togs proverna på det utgående dricksvattnet via ett kopparrör vilket har stor påverkan 
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på halten koppar i det utgående dricksvattnet. Kopparröret byttes ut i april 2016 till ett rör i 

rostfritt stål [21]. 

 

Diagram 11 visar kopparhalten på det inkommande och utgående dricksvattnet från Lovö 

vattenverk. Lovö vattenverk har en lägre kopparhalt på det utgående dricksvattnet jämfört med 

det inkommande råvattnet. 

 

 
Diagram 11. Kopparhalt i inkommande och utgående vatten på Lovö vattenverk. Diagram skapad från analysdata 
givna av Anders Wahlund, Stockholm Vatten. 

 

Diagram 12 visar hur kopparhalten har varierat över tid på det inkommande respektive utgående 

dricksvattnet i Norsborgs vattenverk. Vid ett par tillfällen har det inkommande råvattnet haft 

samma kopparhalt som det utgående dricksvattnet. Vid ett tillfälle (2014) har det utgående 

dricksvattnet haft en högre halt koppar än det inkommande dricksvattnet. Halterna av koppar är 

emellertid låga. Eftersom halten koppar i rå- och dricksvattnet är låg är även mätosäkerheten stor 

på det erhållna analysresultatet [36].  

 

 
Diagram 12. Kopparhalt i inkommande och utgående vatten på Norsborgs vattenverk. Diagram skapad från 

analysdata givna av Anders Wahlund, Stockholm Vatten. 
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5.2 Råvatten- och dricksvattenkvalitén 

Hur råvattnets och dricksvattnets kvalité varierat över tid i Görvälnverket är också något som är 

av stort intresse att undersöka. Anledningen till det är att Görvälnverket levererar dricksvatten 

till majoriteten av Käppalaverkets medlemskommuner. Det är emellertid även intressant att 

undersöka hur vattenkvalitén varierar i Lovö och Norsborgs vattenverk för att se om det är någon 

betydande skillnad mellan Norrvattens och Stockholmvattens VV. Om det är avvikande kvalité 

på någon parameter hos Stockholm Vattens VV kan även det vara en bidragande orsak till den 

ökande kopparhalten i Käppalaverkets slam.  

 

Diagram 13 redovisar variationen i alkalinitet hos det inkommande och utgående vattnet till 

Görvälnverket. Varje värde från varje år är ett årsmedelvärde på alkaliniteten. 

 

 
Diagram 13. Alkaliniteten på inkommande och utgående vattnen på Görvälnverket. Diagram skapad från 

analysdata givna av Peter Ekerfelt, Norrvatten. 

 

Alkaliniteten uppvisar en tydlig årsvariation, se Bilaga 11. Variationen av alkalinitet beror på 

hur vattnet blandas vid intaget till Görvälnverket. Grovt sett är 1/3 av det intagna vattnets 

ursprung från norra Mälaren och 2/3 från västra Mälaren. Vattnet från norra Mälaren är hårdare 

vatten och har en högre alkalinitet än vattnet från västra Mälaren på grund av att det kommer 
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från kalkrikare områden. Vatten tas på två olika djup, 4 m och 22 m. På sommarhalvåret tas 

vatten på 22 m djup på grund av algblomning och annan förorening vid ytan. På vintern skiktar 

sig vattnet när isen lägger sig. Vattnet från västra Mälaren lägger sig då över vattnet från norra 

Mälaren. Eftersom vattnet från västra Mälaren anses ha bättre kvalité ändras intagsdjupet till 4 

m under vinterperioden då Mälaren är istäckt. Under strängare vintrar när isen ligger längre 

hinner det samlas mer vatten från norra Mälaren vid bottnen. När isen sedan går kommer vattnet 

att blandas om olika mycket beroende på hur blåsigt det blir efter issmältningen. Intagsdjupet 

ändras till 22 m när isen smält. Vid 22 meters djup finns det fortfarande kvar en stor andel vatten 

från norra Mälaren. Vattnet kan även ibland skiktas på sommaren vilket leder till att det intagna 

vattnet kommer att ha en högre alkalinitet vid 22 m djup även under sommarhalvåret. 2013 är ett 

exempel på en sträng vinter. Därför har vattnet i genomsnitt en högre alkalinitet under det året. 

Vid mildra vintrar blandas istället vattnet från norra Mälaren in i hela vattenmassan. Därför blir 

alkaliniteten lägre i genomsnitt under mildare år hos råvattnet och dricksvattnet 

[43]. Alkaliniteten på Görvälnverkets inkommande råvattnen jämförs med alkaliniteten på det 

inkommande råvattnet till Lovö och Norsborgs vattenverk i Diagram 14.  

 

 
Diagram 14. Variationen i alkalinitet på inkommande råvatten på de olika VV. Diagram skapad från analysdata 

givna av Peter Ekerfelt, Norrvatten och Anders Wahlund, Stockholm Vatten. 

 

I Diagram 15 jämförs alkaliniteten på det utgående dricksvattnet hos de olika VV. Både råvattnet 

och dricksvattnet till och från Norsborgs vattenverk uppvisar en lägre alkalinitet än 

Görvälnverket och Lovö vattenverk. Anledningen beror på kalkrikare jord norrut.  
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Diagram 15. Variationen i alkalinitet på utgående dricksvattnen på de olika VV. Diagram skapad från analysdata 

givna av Peter Ekerfelt, Norrvatten och Anders Wahlund, Stockholm Vatten. 

 

Diagram 16 visar hur hårdheten varierar i det inkommande och utgående vattnet från 

Görvälnverket. Vattnets hårdhet följer en liknande trend som vattnets alkalinitet. Årsvariationen 

på vattnets hårdhet ses i Bilaga 12. 

 

 
Diagram 16. Hårdhet på inkommande och utgående vatten på Görvälnverket. Diagram skapad från analysdata 

givna av Peter Ekerfelt, Norrvatten. 

 

Hårdheten på Görvälnverkets inkommande råvattnen jämförs med hårdheten på det inkommande 

vattnet till Lovö och Norsborgs vattenverk i Diagram 17. 
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Diagram 17. Variationen i hårdhet på inkommande råvatten på de olika VV. Diagram skapad från analysdata 

givna av Peter Ekerfelt, Norrvatten och Anders Wahlund, Stockholm Vatten. 

 

I Görvälnverket mäts organiskt material i CODMn. COD-halten på inkommande och utgående 

vatten till Görvälnverket uppvisar en något stigande kurva hos det inkommande råvattnet. Det 

utgående dricksvattnet uppvisar emellertid en relativt plan kurva, Diagram 18. 

 

 
Diagram 18. COD-halt på inkommande och utgående vatten på Görvälnverket. Diagram skapad från analysdata 

givna av Peter Ekerfelt, Norrvatten. 

 

Hos Lovö och Norsborgs vattenverk mäts mängden organiskt material som TOC, se Diagram 19. 
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Diagram 19. TOC-halt i inkommande och utgående vatten på Lovö och Norsborgs vattenverk. Diagram skapad 

från analysdata givna av Anders Wahlund, Stockholm Vatten, 

 

5.3 Rörnätsanalyser 

Rörnätsanalyser har sammanställts från fyra av Norrvattens kommuner, Sigtuna, Sollentuna, 

Solna och Upplands Väsby. De fyra kommunerna varierar befolkningsmässigt och anses på ett 

bra sätt representera olika typer av bebyggelse. Rörnätsanalyserna från Norrvattens kommuner 

jämförs med ett par av Stockholm Vattens kommuner, Stockholms kommun och Värmdös 

kommun. Några analyser är även tagna från Huddinge kommun. På flera värden redovisas endast 

att rörnätsprovet understiger en viss halt. Vid de fallen har hälften av det givna värdet angivits. 

Exempelvis om det står angivet att halten är <20 µg koppar/l har det antagits att värdet är 10 µg 

koppar/l.  

 

I Diagram 20 redovisas 37 stycken rörnätsanalyser från olika hushåll och verksamheter i Sigtunas 

kommun. Medelvärdet av alla rörnätsanalyser i Sigtunas kommunen är markerat med en streckad 

linje. Provtagningsställena är markerade i Bilaga 13. 
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Diagram 20. Rörnätsanalyser från Sigtuna kommun efter spolning, den streckade linjen är medelvärdet. Diagram 

skapad från analysdata givna av Peter Ekerfelt, Norrvatten. 

 

Diagram 21 visar 36 rörnätsanalyser från Sollentuna kommun. Medelvärdet av rörnätsanalyserna 

från Sollentunas kommun är markerat med en streckad linje. Provtagningsställena är markerade 

i Bilaga 14. 

 

 
Diagram 21. Rörnätsanalyser från Sollentuna kommun efter spolning, den streckade linjen är medelvärdet. 

Diagram skapad från analysdata givna av Peter Ekerfelt. 
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Diagram 22 visar rörnätsanalyser från Solna kommun. Medelvärdet från analyserna är markerade 

med en streckad linje. De 41 provtagningsställena är markerade i Bilaga 15. 

 

 
Diagram 22. Rörnätsanalyser från Solna kommun efter spolning, den streckade linjen är medelvärdet. Diagram 

skapad från analysdata givna av Peter Ekerfelt, Norrvatten och Anders Wahlund, Stockholm Vatten. 

 

I Diagram 23 redovisas rörnätsanalyser från Upplands Väsby kommun. Den streckade linjen 

visar medelvärdet av rörnätsanalyserna från kommunen. Provtagningsställena är markerade i 

Bilaga 16. 

 

 
Diagram 23. Rörnätsanalyser från Upplands Väsby kommun efter spolning, den streckade linjen är medelvärdet. 

Diagram skapad från analysdata givna av Peter Ekerfelt, Norrvatten. 
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Diagram 24 visar rörnätsanalyser från Stockholms kommun samt Huddinge kommun. 

Provtagningsställena 9, 10, 19, 25, 30 och 33 är tagna i Huddinge kommun. 

 

 
Diagram 24. Rörnätsanalyser från Stockholm samt Huddinge kommun efter spolning, den streckade linjen är 

medelvärdet. Diagram skapad från analysdata givna av Anders Wahlund, Stockholm Vatten. 

 

Diagram 25 visar rörnätsanalyser från Värmdö kommun. Värmdö kommun får även dricksvatten 

från egna grundvattenverk. Det fösta provtagningsstället är från Gustavsgården, ett äldreboende 

beläget i Gustavsberg. De får enbart rent dricksvatten från Stockholm Vattens VV. Det andra 

provtagningsstället är Hemmesta dagis. De får blandat dricksvatten från Stockholm Vattens VV 

och från egna grundvattenverk. Det tredje och sista provtagningsstället är Marikavägen som är 

beläget på Ingarö i Värmdö. Det får sitt dricksvatten enbart från Ingarö VV.  
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Diagram 25. Rörnätsanalyser från Värmdö kommun efter spolning, den streckade linjen är medelvärdet. Diagram 

skapad från analysdata givna av Anna Sandahl, miljöingenjör Värmdö kommun. 

 

5.4 Kopparhalt i slammet på de större avloppsreningsverken i Stockholms län 

Det som är intressant att se är hur kopparhalten i slammet varierar mellan de större ARVen i 

Stockholms län. De olika trenderna mellan ARVen kan följas i Diagram 26. 

 

 
Diagram 26. Kopparhalt i slammet hos de större ARV i Stockholms län. Diagram skapad från analysdata givna av 

Käppalaverket, Ragnar Lagerkvist, Stockholm Vatten och Pernilla Lott-Wahlin, Syvab. 
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5.5 Nybyggnadstakten i Käppalas upptagningsområde 

Ytterligare en intressant trend att följa är hur många nybyggda hus som har byggts de olika åren 

i Käppalas upptagningsområde. Anledningen till det är att nya kopparrör korroderar lättare än 

äldre eftersom det skyddande skiktet mot korrosion inte hunnit att bildas hos de nyare 

kopparrören. Om många nybyggda hus stod klara med nyinstallerade kopparrörsledningar skulle 

orsaken till den förhöjda kopparhalten åtminstone delvis kunna härledas till nybyggnationen. 

Diagram 27 visar nybyggnationen inom Käppalas upptagningsområde. Diagrammet visar att 

flera nybyggda hus och lägenheter stod klara mellan åren 2004 fram till 2008 jämfört med åren 

2009 fram till 2012 då nybyggnadstakten var något lägre.  

 

 
Diagram 27. Nybyggnationen i Käppalas upptagningsområde. Diagram skapad från data hämtad ifrån Statistiska 

Centralbyrån.  
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6 Beräkningar 

I detta kapitel utförs beräkningar som behövts göras under arbetet. Slutsatser kan sedan dras 

utifrån beräkningarna. 

 

6.1 T-Test 

Ett t-tests syfte är att jämföra två olika medelvärden med varandra och se om det finns någon 

signifikant skillnad mellan två olika set av data. För att se om laboratoriebytet hos de tre 

laboratorierna vid början av 2009 hade någon inverkan på analysresultatet är därför t-test en 

lämplig metod. Ett t-värde beräknas, 

𝑡'()ä+,-. =
𝑥1 − 𝑥$
𝑠4556-7

𝑛1𝑛$
𝑛1 + 𝑛$

 

𝑥1och 𝑥$ är medelvärdet på analysproverna av kopparhalten i slammet före respektive efter 

laboratoriebytet. Första set av analysdata är från januari 2008 till och med januari 2009 då 

laboratoriebytet skedde. Det andra set analysdata är från februari 2009 till och med december 

2009. Analysresultaten av månadsproven för Käppalaverket finns i Bilaga 2.  

 

Eftersom Bromma och Henriksdals reningsverk tar veckoprover på slammet beräknas först ett 

månadsmedelvärde av analysproverna, se Bilaga 7. På så sätt blir de olika dataseten från alla tre 

ARV lika stora och resultatet av t-testet blir jämförbart mellan ARVen. Antalet analysdata i varje 

dataset före respektive efter laboratoriebytet betecknas som n1 respektive n2 i formeln för t-test. 

n1 är 13 (antalet analysprov från januari 2008 till och med januari 2009) och n2 är 11 (antalet 

analysprov från februari 2009 till och med december 2009). Den poolade standardavvikelsen 

betecknas enligt, 

𝑠4556-7 =
𝑠1$(𝑛1 − 1) + 𝑠$$(𝑛$ − 1)

𝑛1 + 𝑛$ − 2
 

där s1 och s2 är standardavvikelsen för första respektive andra dataserien. Hänsyn tas inte till 

analysföretagens rapporterade analysosäkerhet. Tabell 2 och Tabell 3 redovisar de beräknade 

medelvärdena och standardavvikelserna för samtliga ARV före respektive efter byte av 

laboratorium. 
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Tabell 2. Beräknade medelvärden och standardavvikelser för samtliga tre ARV före byte av laboratorium. 

 Käppalaverket Bromma reningsverk Henriksdals reningsverk 

𝒙𝟏 423 mg/kg TS 369 mg/kg TS 373 mg/kg TS 

s1 ± 26,6 mg/kg TS ± 20,1 mg/kg TS ± 18,5  mg/kg TS 

 
Tabell 3. Beräknade medelvärden och standardavvikelser för samtliga tre ARV efter byte av laboratorium. 

 Käppalaverket Bromma reningsverk Henriksdals reningsverk 

𝒙𝟐 460 mg/kg TS 397 mg/kg TS 399 mg/kg TS 

s2 ± 34,1 mg/kg TS ± 24,2 mg/kg TS ± 33,8  mg/kg TS 

 

När medelvärdena och standardavvikelsen beräknats kan värdena sättas in i formeln för t-test. 

Dessutom tas ett tabulerat t-värde fram, ttabell. Vid beräkningarna används konfidensgraden 95 % 

och antalet analysdata minus två frihetsgrader (n1+n2-2). Eftersom antalet dataset är lika för 

samtliga ARV erhålls samma tabulerade t-värde för samtliga ARV, ttabell(95;22) = 2,07. Tabell 4 

redovisar det beräknade t-värdet för samtliga tre ARV.  

 
Tabell 4. Beräknat t-test för samtliga tre ARV vid tidpunkten för bytet av laboratorium. 

 Käppalaverket Bromma reningsverk Henriksdals reningsverk 

tberäknad 2,98 3,14 2,38 

 

Om tberäknad > ttabell är skillnaden signifikant mellan analysresultaten före och efter 

laboratoriebytet.  

 

Ett t-test utfördes också på Himmerfjärdsverket under samma period för att se hur skillnaden i 

kopparhalt i slammet såg ut på ett ARV som inte genomgått något laboratoriebyte. 

Analysresultaten av månadsproven för Himmerfjärdsverket finns i Bilaga 9. Tabell 5 redovisar 

det beräknade t-värdet för Himmerfjärdsverket. Eftersom det är samma mängd analysdata i varje 

dataset blir det tabulerade t-värdet detsamma som för de ARV som genomgått laboratoriebytet, 

dvs. ttabell(95;22) = 2,07.  
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Tabell 5. Beräknat t-test för Himmerfjärdsverket vid samma tidpunkt då laboratoriebytet inföll för övriga tre ARV. 

Himmerfjärdsverket 

𝒙𝟏 329 mg/kg TS 

s1 21,0 

𝒙𝟐 311 mg/kg TS 

s2 23,9 

tberäknad 2,00 
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7 Diskussion 

De försök som gjorts för att undersöka olika parametrars påverkan på kopparytan har oftast 

utförts under några månaders laboratoriestudier. Men efter en så kort studie kan det vara svårt att 

förutsäga vad som händer med kopparröret efter flera års tid. Dessutom varierar 

vattensammansättningen på olika håll samtidigt som rörledningsmaterialet  varierar vilket gör 

det ännu svårare att dra slutsatser och utreda var kopparn i slammet kommer ifrån. Även 

uppehållstiden och vattenkvalitén från de olika vattenverken varierar. Det försvårar ytterligare 

att dra någon slutsats av hur mycket koppar som fälls ut. 

 

Att tre av avloppsreningsverken som har undersökts (Käppalaverket, Bromma och Henriksdal) 

bytt laboratorium och det fjärde (Himmerfjärdsverket) har haft ett annat laboratorium gör det 

svårare att göra olika jämförelser mellan de olika avloppsreningsverken. Avloppsreningsverken 

som är Revaq-certifierade borde därför skicka sina prover till ett och samma laboratorium så att 

analyssvaren blir jämförbara med varandra. Något annat som är olyckligt är att Eurofins 

laboratorium dit Käppalaverket samt Bromma och Henriksdals reningsverk skickar sina prover 

använder en annan svensk standard än ALcontrols laboratorium dit Himmerfjärdsverket skickar 

sina prover. Det är också svårt att veta hur mycket man kan lita på analyssvaren. När det är uppåt 

15-40 % analysosäkerhet kan det vara en betydande skillnad om analysresultatet ligger på nedre 

halvan eller på övre halvan inom spannet.  

 

När prover analyseras med ICP-AES mäts den totala halten koppar i slammet. Anledningen till 

att gränsvärdena är uppsatta är pga. den toxiska effekt som kopparjonerna har på 

markorganismerna där slammet sprids. Men i slammet är den största delen av kopparn bunden i 

olika föreningar eller komplex. Andelen kopparjoner är därför försvinnande lite. Därför borde 

det diskuteras om slam som inte uppfyller gränsvärdet med avseende på koppar ändå skulle 

kunna få spridas om det har en hög andel fosfor. Emellertid bör man ha i åtanke att halten 

kopparjoner i åkermarken blir högre om pH-värdet i jorden skulle sjunka. Om slammet inte får 

spridas på åkermarken måste istället konstgödsel spridas. Att sprida konstgödsel är ett sämre 

alternativet eftersom fosforn inte återförs till kretsloppet på ett naturligt sätt.  

 

T-testet som utfördes på proverna före och efter laboratoriebytet hos de tre avloppsreningsverken 

som bytt laboratorium kan vara svårt att förlita sig helt på. Det beror på att det grundar sig på 
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stickprov på slam från varje vecka eller månad. De olika stickproven kan variera i de två olika 

dataset före och efter laboratoriebytet pga. andra orsaker än byte av laboratorium.  

 

De rörnätsanalyser som har tagits mellan de olika kommunerna kan vara svåra att jämföra. 

Anledningen till det är att mängden analyser inte varit fördelade jämt över kommunen utan endast 

tagits på platser där klagomål på dricksvattnet uppstått. Hur rörnätsproverna är tagna kan också 

varierat något mellan olika kommuner. Det är därför svårt att sammanställa och jämföra de olika 

proverna från respektive kommun och dra slutsatser av dom när det är vissa rörnätsprover som 

kraftigt sticker ut. För att rörnätsanalyserna ska kunna vara jämförbara mellan de olika 

kommunerna bör de därför vara tagna som slumpartade stickprov i kommunerna och inte enbart 

tagna på ställen där klagomål över dricksvattnet uppstått.  

 

Det är också svårt att veta om kopparhalten i slammet helt kan jämföras mellan de olika 

avloppsreningsverken i Stockholms kommun. Det beror på att Henriksdals reningsverk har en 

mottagningsstation för organiskt material. Det innebär att de tar in externt organiskt material till 

rötkammaren. Därmed kan det ske en viss utspädning av koppar i slammet. 
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8 Slutsats 

De kemiska parametrar som har störst påverkan på mängden koppar som löses ut genom 

korrosion i dricksvattnet är pH, alkalinitet och naturligt organiskt material (NOM). Vid en pH-

sänkning kommer kopparmetallen att korrodera och lösas ut som kopparjoner i dricksvattnet. Det 

motsatta gäller för alkaliniteten och NOM-halten. En stigande alkalinitet och NOM-halt bidrar 

till en högre kopparhalt i dricksvattnet eftersom koppar bildar komplex med karbonatjoner och 

det organiska materialet. Dessutom tycks NOM störa bildandet av det skyddande malakitskiktet 

på kopparrören. Det leder till en förhöjd kopparhalt i dricksvattnet. Även temperaturen och 

stilleståndstiden i rörnätet har en stor inverkan på vattenkvalitén och mängden koppar som 

korroderar. En ökad temperatur och längre stilleståndstid bidrar till en stigande hastighet i 

korrosionen. Samtidigt avtar korrosionen när det bildas ett skyddande skikt av 

korrosionsprodukter på kopparytan.  

 

Hos det utgående dricksvattnet har proverna visat en förhöjd halt koppar jämfört med det 

inkommande råvattnet på Görvälnverket. Proverna hos vattenverket har tagits via ett kopparrör 

och det är därför svårt att dra några slutsatser utifrån analysresultaten från de proverna. 

Emellertid borde kopparhalten vara ungefär densamma på inkommande vatten som utgående 

vatten hos Görvälnverket. Eftersom analysproverna på utgående dricksvatten inte sticker ut något 

nämnvärt kan slutsatsen dras att det inte är något i reningsprocessen av vattnet i Görvälnverket 

som bidrar till den förhöjda halten koppar i Käppalaverkets slam. I det utgående dricksvattnet 

har pH justerats från 8,5 till omkring 8,2 på Görvälnverket. Men denna justering har skett under 

en längre tid och före 2000-talet. Därför har justeringen heller ingen inverkan på den höga 

kopparhalten i slammet. På Lovö och Norsborgs vattenverk visar provtagningen att det inte är 

något i reningsprocessen av vattnet som bidrar till en ökad halt koppar i det utgående 

dricksvattnet. Lovö och Norsborgs vattenverk har pH 8,5 på sitt utgående dricksvatten. Eftersom 

pH-värdet inte ändrats på vattenverken anses det inte vara en bidragande orsak till den förhöjda 

halt koppar i slammet hos Käppalaverket.  

 

På det utgående dricksvattnet från Görvälnverket har emellertid alkaliniteten uppvisat en 

stigande trend från början av 2000-talet fram till idag. Vattnets alkalinitet har stigit med omkring 

10 mg HCO3
-/l. Det kan jämföras med Gränby vattenverk och Bäcklösa vattenverk i Uppsala där 

alkaliniteten efter 2010 pendlat mellan 100-120 mg HCO3
-/l. Det har resulterat i en skillnad på 

mellan 400-500 mg koppar/kg TS på Kungsängsverket i Uppsala. Därför bör en variation i 
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alkaliniteten från omkring 65 till omkring 75 mg HCO3
-/l också kunna påverka kopparhalten i 

slammet till viss del. Däremot bör alkaliniteten ligga över 70 mg HCO3
-/l för att dricksvattnet 

skall ha en god buffrande förmåga. Forskningen visar att det sker en betydande förändring i 

korrosionshastighet och mängd koppar i slammet först när alkaliniteten överstiger 200-300 mg 

HCO3
-/l. Norsborgs vattenverks dricksvatten har en betydligt lägre alkalinitet än Görvälnverket 

och Lovö vattenverk. Det beror på den lägre kalkhalten i jorden ju längre söder ut man kommer 

i Uppsalas och Stockholms län. Emellertid får Käppalaverkets medlemskommuner  en obetydlig 

mängd dricksvatten från Norsborgs vattenverk. Därför bör inte det påverka kopparhalten i 

slammet på Käppalaverket.  

 

NOM-halten på vattnet i Görvälnverket har mätts såsom COD. Någon tydlig förändring i 

mängden naturligt organiskt material på det utgående dricksvattnet har inte uppvisats. Däremot 

är det svårt att se långsiktiga trender i hur NOM-halten påverkar korrosionen av kopparröret. 

Men mycket tyder på att det organiska materialet skulle kunna påverka till en sådan grad att 

dricksvattnet får en högre halt koppar. Men detta gäller så klart alla avloppsreningsverk med hög 

halt NOM och inte enbart Käppalaverket. Hos Lovö och Norsborgs vattenverk mäts NOM-halten 

såsom TOC. Även här är det svårt att se några trender på den korta tid som analysdata har samlats 

in ifrån. För att se hur NOM-halten påverkar på mängden koppar i slammet behövs variationen i 

NOM ses över en längre tidsperiod och fler laborativa försök behöver utföras där en tydligare 

koppling erhålls mellan NOM-halten i dricksvattnet och mängden koppar i slammet.  

 

Vid jämförelse mellan blött år (2012 och 2015) samt torrt år (2010, 2011 och 2013) är halten 

koppar på det inkommande avloppsvattnet högre vid ett torrt år jämfört med ett blött år. Det syns 

emellertid inte så tydligt för år 2015 där halten koppar i det inkommande avloppsvattnet inte var 

så mycket lägre än de torra åren. Anledningen till att halten koppar är lägre i det inkommande 

avloppsvattnet för de blöta åren antas bero på att vattnet späs ut mer av en större mängd 

tillskottsvatten. Det är däremot ovisst varför kopparhalten inte gick ner så kraftigt år 2015. 

Mängden tillskottsvatten har ökat något från 2003 fram till idag. Att det skulle vara anledningen 

till att kopparhalten har ökat i Käppalaverkets slam är en förhastad slutsats att dra. 

 

Käppalaverkets kopparhalt i slammet har legat på ungefär samma nivå som Bromma och 

Henriksdals reningsverk från början av 2000-talet. Men från 2007 fram till 2012 har kopparhalten 

stigit på Käppalaverket, Bromma och Henriksdals reningsverk. Under den tidsperioden var 2008 

och 2012 blöta år, övriga år var torra. På Käppalaverket har stigningen av koppar i slammet varit 
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kraftigare än hos de övriga två avloppsreningsverken. Under hela perioden har 

Himmerfjärdsverket legat på en lägre nivå i kopparhalt i slammet. Det tyder på att de orsaker 

som gör att kopparhalten stigit hos de tre avloppsreningsverk inte har någon inverkan på 

Himmerfjärdsverket.  

 

En förklaring till att Käppalaverket tillsammans med Bromma och Henriksdals reningsverk har 

högre kopparhalt i slammet skulle kunna vara laboratoriebytet som skedde i februari 2009. Ett 

T-test har utförts för att undersöka rent statistiskt om laboratoriebytet skulle utgöra en påverkan 

på analysresultatet. Det beräknade t-värdet i t-testet var större än det tabulerade t-värdet för 

samtliga tre avloppsreningsverk som genomgått laboratoriebyte. Dessutom hade samtliga tre 

avloppsreningsverk en högre standardavvikelse efter laboratoriebytet jämfört med före 

laboratoriebytet. Vid jämförelse mellan medelvärdet för analysproverna månaderna innan 

laboratoriebytet och medelvärdet för analysproverna månaderna efter laboratoriebytet hade 

också samtliga tre avloppsreningsverk ett högre medelvärde efter laboratoriebytet. Det tyder på 

att laboratoriebytet har en viss påverkan på att kopparhalten har stigit på Käppalaverket, Bromma 

och Henriksdals reningsverk. Jämfört med Himmerfjärdsverket som haft samma laboratorium 

under hela perioden är det ingen signifikant skillnad mellan månadsproverna under samma 

period. Det förstärker tesen om att laboratoriebytet skulle kunna spela en viss roll för att 

kopparhalten tycks stiga efter 2009 för de tre avloppsreningsverk som genomgått laboratoriebyte.  

 

Anledningen till att Käppalaverket har en ännu kraftigare stigning än Bromma och Henriksdal 

tidsperioden 2006 fram till idag är svårt att hitta någon orsak till. Kemiconds påverkan på 

analysresultatet skulle kunna vara en slutsats eftersom kopparhalten i slammet har gått upp under 

perioden som Kemicond användes. Däremot har inte kopparhalten i slammet sjunkit som 

förväntat efter avvecklingen av Kemicond. Dessutom har totala mängden koppar in till 

Käppalaverket ökat vilket tyder på att det är någon annan bakomliggande orsak till ökningen av 

koppar i slammet på Käppalaverket.  

 

En annan orsak till att Käppalaverket har en kraftigare stigning än Bromma och Henriksdals 

reningsverk kan bero på någon punktkälla i Käppalas upptagningsområde. En sådan punktkälla 

skulle kunna vara någon industri. Därför behövs vidare utredningar och uppföljningar göras på 

industrier i Käppalas upptagningsområde. Men eftersom Arlanda som nu är den största 

identifierade punktkällan inom Käppalas upptagningsområde endast bidrar med omkring 1 % av 

mängden koppar som kommer till Käppalaverkets inflöde bör det vara andra orsaker till den 
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kraftigare stigningen i kopparhalt i Käppalaverkets slam. Arlandas bidrag till mängden 

inkommande koppar till Käppalaverket motsvarar endast vanligt hushållsspillvatten med något 

förhöjd kopparhalt.  

 

Nybyggnadstakten inom Käppalas upptagningsområde tycks inte påverka halten koppar i 

slammet. Den slutsatsen kan dras eftersom den största andelen koppar som hamnar i slammet 

kommer från nya kopparrör. De nybyggda bostäderna antas bli bebodda direkt när de står färdiga. 

Därför bör nybyggnadskurvan följa kurvan över kopparhalten i slammet. Men så är inte fallet.  

 

För att dra tydligare slutsatser och hitta ytterligare orsaker till den höga kopparhalten i 

Käppalaverkets slam behövs fortsatta laboratoriestudier utföras som understryker vilka 

parametrar som är avgörande för hur mycket kopparrören korroderar. Det behövs undersökas hur 

stor påverkan en variation i dricksvattnets alkalinitet har på mängden koppar som hamnar i 

slammet. Dessutom behövs tydligare kopplingar dras mellan NOM-halten i dricksvattnet och 

mängden koppar som hamnar i slammet. Även mer utredning behövs göras på tillskottsvattnets 

bidrag för att kunna se hur mycket det påverkar mängden koppar i slammet. Något annat som 

skulle behöva utredas är om det skett en samvariation vid laborationsbytet för de andra metallerna 

utöver koppar som undersökts med samma ICP-AES. Det behöver även göras en mer utförlig 

utredning om huruvida Kemicond påverkade förändringen i kopparhalt i slammet då den var i 

drift. En PCA-analys skulle därför kunna utföras för att på ett statistiskt sätt kunna säkerställa 

om Kemicond utgjorde en påverkan på halten koppar i Käppalaverkets slam. Vidare behöver 

kontakt tas med Henriksdals reningsverk för att undersöka kopparinnehållet i det externa 

organiska materialet.  

 

Den största anledningen till att Käppalaverket har en högre kopparhalt i slammet än övriga 

avloppsreningsverk i Stockholms län tycks alltså vara en kombination av laborationsbytet 2009 

och Kemicond samt andra bakomliggande orsaker. De andra bakomliggande orsakerna har varit 

svåra att finna. Dessutom har den totala mängden koppar in till Käppalaverket ökat från 2007 

fram till 2012 för att sedan sjunka något. Denna ökning bör göras fortsatt utredning omkring.   



 

 
- 56 - 

9 Litteraturförteckning 

 

[1]  Käppalaförbundet, ”Om Käppalaförbundet,” 14 April 2016. [Online]. Available: 

https://www.kappala.se/Om-Kappalaforbundet/. 

[2]  Käppalaförbundet, ”Medlemskommuner,” 14 April 2016. [Online]. Available: 

https://www.kappala.se/Om-Kappalaforbundet/Medlemskommuner/. 

[3]  Svenskt Vatten, ”Svenskt Vatten,” 12 april 2016. [Online]. Available: 

http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Avlopp-och-Miljo/REVAQ/Certifiering/. 

[4]  A. Finnson, ”Det här är REVAQ [online],” 3 April 2012. [Online]. Available: 

http://www.svensktvatten.se/Documents/Kategorier/Avlopp%20och%20milj%C3%B6/REVAQ/

120403%20Faktablad%20REVAQ%20final.pdf. 

[5]  Svenskt Vatten, ”REVAQ Renare vatten-Bättre kretslopp, Regler för certifieringssystemet,” 

Svenskt Vatten, Stockholm, 2016. 

[6]  M. Frenzel, Interviewee, Miljöingenjör på uppstömsavdelningen. [Intervju]. 15 03 2016. 

[7]  U. Mohlander, M. Svanholm och A. Jamtrot, ”Koppar i Stockholmsmiljön, Bemötande av SCDAs 

skrivelse ”Koppar i byggnader – miljö- och hälsoaspekter,” Miljöförvaltningen, Stockholm stad, 

Stockholm, 2014-04-01. 

[8]  R. J. Oliphant, ”Causes of copper in corrosion in plumbing systems,” Curren Knowledge, pp. 1-

33, Februari 2003, reviderad 2010.  

[9]  Nationalencyklopedin, ”Koppar,” 14 April 2016. [Online]. Available: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/koppar. 

[10]  Livsmedelsverket, ”Koppar,” 14 April 2016. [Online]. Available: 

http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/metaller1/koppar/. 

[11]  J. Sternbeck, ”Uppträdande och effekter av koppar i vatten och mark,” IVL Svenska 

miljöinstituetet AB, Stockholm, 2000. 

[12]  Naturvårdsverket, ”Hållbar återföring av fosfor - Naturvårdsverkets redovisning av ett uppdrag 

från regeringen, Rapport 6580,” Naturvårdsverket, Stockholm, September 2013. 

[13]  A. E. Broo, B. Berghult och T. Hedberg, ”Dricksvatten och korrosion - en handbok för 

vattenverken, andra utökade upplagan,” VA-FORSK, Göteborg, 2000. 

[14]  C. Bertholds, Interviewee, Slamansvarig Käppalaförbundet. [Intervju]. 13 April 2016. 

[15]  Käppalaförbundet, ”Slam,” 27 April 2006. [Online]. Available: https://www.kappala.se/Vad-vi-

gor/Slam/. 

[16]  A. Thunberg, ”Slamavvattning med Kemicond® och hydrauliska kolvpressar på Käppalaverket,” 

Vatten, pp. 165-171, 3 April 2010.  

[17]  P. O. Persson, Miljöskyddsteknik. Strategier & teknik för ett hållbart miljöskydd, Stockholm: 

Kungliga Tekniska Högskolan, 2005.  



 

 
- 57 - 

[18]  Svenskt Vatten, ”Svenskt Vatten,” 16 Maj 2016. [Online]. Available: 

http://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/nyheter-avlopp-och-miljo2/Svanenmarkta-

hus-fasar-ut-kopparror-fran-nybyggnation/. 

[19]  C. T. I Puigdomenech, ”Thermodynamic data for copper Implications for the corrosion of copper 

under repository conditions,” Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm, 2000. 

[20]  Nationalencyklopedin, ”Passivering,” 2 Maj 2016. [Online]. Available: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/passivering. 

[21]  P. Ekerfelt, Interviewee, Chef på laboratorium, Görvälnverket. [Intervju]. 4 Maj 2016. 

[22]  A. Wahlund, Interviewee, Stockholm Vatten. [Intervju]. 2016. 

[23]  C. Taxén, Interviewee, Forskare på Swerea KIMAB. [Intervju]. 12 Maj 2016. 

[24]  A. Lossin, ”Copper,” i Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Hamburg, Wiley-VCH 

Verlag GmbH & Co. KGaA, 2012, pp. 163-227. 

[25]  Nationalencyklopedin, ”Pourbaixdiagram,” 13 Maj 2016. [Online]. Available: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/pourbaixdiagram. 

[26]  G. Sohlenius, Interviewee, Sveriges Geologiska Undersökning. [Intervju]. 4 Maj 2016. 

[27]  P. McCleaf, Interviewee, Processingengör på Uppsala Vatten. [Intervju]. 13 Maj 2016. 

[28]  C. Holm, Interviewee, Utredningsingenjör på Uppsala Vatten. [Intervju]. 13 Maj 2016. 

[29]  F. J. Millero, J. M. Santana-Casiano och M. González-Dávila, ”The Formation of Cu(II) 

Complexes with Carbonate and Bicarbonate Ions in NaClO4 Solutions,” Journal of Solution 

Chemistry, p. 543–558, 2010.  

[30]  Uppsala Vatten, ”Hårdhet och fluoridinnehåll i dricksvattnet,” 26 April 2016. [Online]. Available: 

http://www.uppsalavatten.se/tvattmedel. 

[31]  M. Sparr och C. Taxén, ”Undersökning av hur TOC påverkar kopparutlösning i dricksvatten,” 

Svenskt Vatten AB, Stockholm, 2013. 

[32]  M. Sparr, ”Metallutlösning från kopparrör i dricksvatten,” Teknik och forskning, pp. 60-61, Juni-

juli 2009.  

[33]  Miljökemigruppen, Norrvatten, PM, Görvälnverket: Förutsättningar för 

dricksvattenproduktion och – distribution, Projektnummer: 1104P08, Göteborg: Görvälnverket, 

2011.  

[34]  J. Mattsson, Interviewee, Kemist på Käppalaverket. [Intervju]. 22 April 2016. 

[35]  D. Karat, Interviewee, Laboratoriechef på Käppalaverket. [Intervju]. 2 Maj 2016. 

[36]  R. Lagerkvist, Interviewee, Miljöingengör på Stockholm Vatten. [Intervju]. 29 April 2016. 

[37]  P. Lott-Wallin, Interviewee, Revaq-ansvarig på Syvab. [Intervju]. 18 Maj 2016. 

[38]  D. C. Harris, Quantitative Chemical Analysis, Eighth Edition red., New York: W. H. Freeman and 

Company, 2010.  

[39]  ALS, ”Analystekniker,” 28 April 2016. [Online]. Available: http://www.alsglobal.se/als-

scandinavia/analystekniker. 



 

 
- 58 - 

[40]  A. Thunberg, Interviewee, Produktionschef på Käppalaverket. [Intervju]. 12 Maj 2016. 

[41]  Käppalaförbundet, ”Delårsrapport 2013-01-01 – 2013-06-30,” Styrelsen, Käppalaförbundet, 

Lidingö, 2013-09-24. 

[42]  E. Neyens, J. Baeyens, M. Weemaes och B. D. Heyder, ”Advanced Biosolids Treatment Using 

H2O2-Oxidation, Vol. 19 No. 1,” Environmental Engineering Science, pp. 27-35, 6 Juli 2004.  

[43]  K. Dahlberg, Interviewee, Processingengör på norrvatten. [Intervju]. 4 Maj 2016. 

[44]  H. Branzén, J. Vestin och D. B. Kleja, ”Utvärdering av grundvattenprovtagning för pH- och 

redoxkänsliga ämnen,” Statens geotekniska institut, Linköping, 2013. 

 
 

Bild framsida:  

VA SYD, ”REVAQ-certifierat avloppsslam från VA SYD,” 5 September 2014. [Online]. 

Available: http://www.vasyd.se/Artiklar/Avlopp/Revaq. [Använd 25 Juli 2016]. 

  



 

 
- 59 - 

10 Bilageförteckning 

Bilaga 1: Mängd avloppsvatten till Käppalaverket, från 2003-2015 

Bilaga 2: Kopparhalter i Käppalaverkets slam, månadsprover från jan 2008-feb 2016 

Bilaga 3: Mängd koppar in till Käppalaverket, från 2007-2015 

Bilaga 4: Veckoprover på kopparhalter på inkommande avloppsvatten till Käppalaverket 

Bilaga 5: Ordlista på parametrar som påverkar vattenkvalitén 

Bilaga 6: pH-variation i råvattnet hos Görvälnverket, Lovö och Norsborgs vattenverk 

Bilaga 7: Kopparhalter i Bromma och Henriksdals slam, veckoprover mellan 2008-2009 

Bilaga 8: Diagram över variation i kopparhalt före och efter laboratoriebyte 

Bilaga 9: Kopparhalter i Himmerfjärdsverkets slam, månadsprover 2008-2009 

Bilaga 10: Analysrapporter 

Bilaga 11: Årsvariation på alkaliniteten, råvattnet och dricksvattnet, Görvälnverket 

Bilaga 12: Årsvariation på hårdhet, råvattnet och dricksvattnet, Görvälnverket 

Bilaga 13: Provtagningsställen av rörnätsanalyser, Sigtuna kommun 

Bilaga 14: Provtagningsställen av rörnätsanalyser, Sollentuna kommun 

Bilaga 15: Provtagningsställen av rörnätsanalyser, Solna kommun 

Bilaga 16: Provtagningsställen av rörnätsanalyser, Upplands Väsby kommun 



 

 
 
 

- I - 
 

 
 
 

Bilaga 1 
Mängden inkommande avloppsvatten till Käppalaverket. Spillvattnet och Tillskottsvattnet är data givna av 
Marcus Frencel, Käppalaverket [8]. 

År	
Totalflöde,	

Mm3		
Spillvatten,	

Mm3	
Tillskottsvatten,	

Mm3	

Procentuell	mängd	
tillskottsvatten	av	

totalflöde	
2003	 44,1*	 31,8	 12,3	 27,8	
2004	 47,6*	 30,9	 16,7	 35,2	
2005	 48,6*	 31,6	 17,0	 35,0	
2006	 50,9*	 32,2	 18,7	 36,8	
2007	 51,1**	 32,3	 18,8	 36,7	
2008	 56,5**	 31,4	 25,1	 44,5	
2009	 50,4*	 32,4	 18,0	 35,8	
2010	 51,7*	 32,2	 19,6	 37,8	
2011	 51,6*	 32,0	 19,7	 38,1	
2012	 59,5*	 32,1	 27,4	 46,1	
2013	 51,8*	 32,1	 19,7	 38,0	
2014	 54,5*	 32,8	 21,7	 39,8	
2015	 61,0*	 33,6	 27,4	 44,9	

*Flöden hämtade från Käppalaverkets miljörapporter. 
**Flöden beräknade av Marcus Frenzel utifrån data givna av Tord Andersson, Avdelningschef 
på Käppalaverket.
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Bilaga 2 
Kopparhalter i Käppalaverkets slam, månadsprover från jan 2008-feb 2016. Analysdata givna av 
Käppalaverket. 

Månad mg/kg TS 
 

Månad mg/kg TS 
 

Månad mg/kg TS 
Jan-08 430 

 
Apr-11 480 

 
Juli-14 450 

Feb-08 460 
 

Maj-11 490 
 

Aug-14 460 
Mars-08 410 

 
Juni-11 490 

 
Sep-14 440 

Apr-08 440 
 

Juli-11 550 
 

Okt-14 450 
Maj-08 470 

 
Aug-11 560 

 
Nov-14 470 

Juni-08 410 
 

Sep-11 550 
 

Dec-14 340 
Juli-08 390 

 
Okt-11 540 

 
Jan-15 430 

Aug-08 380 
 

Nov-11 520 
 

Feb-15 450 
Sep-08 440 

 
Dec-11 510 

 
Mars-15 430 

Okt-08 420 
 

Jan-12 510 
 

Apr-15 470 
Nov-08 410 

 
Feb-12 490 

 
Maj-15 450 

Dec-08 400 
 

Mars-12 510 
 

Juni-15 470 
Jan-09 440 

 
Apr-12 520 

 
Juli-15 490 

Feb-09 420 
 

Maj-12 490 
 

Aug-15 560 
Mars-09 410 

 
Juni-12 490 

 
Sep-15 470 

Apr-09 470 
 

Juli-12 570 
 

Okt-15 480 
Maj-09 460 

 
Aug-12 500 

 
Nov-15 470 

Juni-09 480 
 

Sep-12 500 
 

Dec-15 440 
Juli-09 480 

 
Okt-12 520 

 
Jan-16 500 

Aug-09 470 
 

Nov-12 530 
 

Feb-16 500 
Sep-09 520 

 
Dec-12 510 

   Okt-09 490 
 

Jan-13 540 
   Nov-09 440 

 
Feb-13 480 

   Dec-09 420 
 

Mars-13 510 
   Jan-10 520 

 
Apr-13 510 

   Feb-10 580 
 

Maj-13 440 
   Mars-10 430 

 
Juni-13 470 

   Apr-10 480 
 

Juli-13 530 
   Maj-10 480 

 
Aug-13 530 

   Juni-10 530 
 

Sep-13 490 
   Juli-10 480 

 
Okt-13 490 

   Aug-10 480 
 

Nov-13 460 
   Sep-10 510 

 
Dec-13 470 

   Okt-10 470 
 

Jan-14 490 
   Nov-10 490 

 
Feb-14 500 

   Dec-10 520 
 

Mars-14 470 
   Jan-11 500 

 
Apr-14 450 

   Feb-11 510 
 

Maj-14 490 
   Mars-11 400 

 
Juni-14 530 
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Bilaga 3 
Mängd koppar in till Käppalaverket, från 2007-2015. Analysdata givna av Käppalaverket. 

År	
Total	mängd	koppar	i	

Käppalaverkets	slam,	kg/år		

Total	mängd	koppar	i	
utgående	vatten	från	
Käppalaverket,		kg/år	

Total	mängd	koppar	in	till	
Käppalaverket,	kg/år	

2007	 3	328	 347	 3	675	
2008	 3	367	 421	 3	788	
2009	 3	520*	 308	 3	828	
2010	 3	654	 362	 4	016	
2011	 4	034	 155	 4	189	
2012	 3	986	 299	 4	284	
2013	 3	780	 207	 3	987	
2014	 3	671	 218	 3	889	
2015	 3	720	 397	 4	117	

*Värde hämtat från Revaqs handlingsplan. Övriga data är hämtade från Käppalaverkets 
miljörapporter. 
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Bilaga 4 
Veckoprover på kopparhalter på inkommande avloppsvatten till Käppalaverket, från 2010-2015, Analysdata 
givna av Käppalaverket.. 

År 
2010	

Flöde 
Mm3	

Kopparhalt	
µg/l	

Flödesviktat	
medelvärde 
µg/l	

jan	 3,32	 87	 70	
feb	 3,33	 96	

	mars	 5,28	 60	
	apr	 7,74	 41	
	maj	 3,68	 61	
	juni	 3,23	 98	
	juli	 3,52	 88	
	aug	 4,10	 48	
	sep	 4,84	 80	
	okt	 3,51	 69	
	nov	 5,08	 50	
	dec	 4,13	 110	
	Tot.	 51,7	

	   
 

År 
2011	

Flöde 
Mm3	

Kopparhalt	
µg/l	

Flödesviktat	
medelvärde 
µg/l	

jan	 4,69	 37	 63	
feb	 4,02	 46	

	mars	 6,40	 63	
	apr	 4,93	 74	
	maj	 3,42	 72	
	juni	 4,26	 81	
	juli	 2,63	 74	
	aug	 3,29	 71	
	sep	 4,56	 71	
	okt	 3,79	 64	
	nov	 3,18	 72	
	dec	 6,48	 45	
	Tot.	 51,6	
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År 
2012	

Flöde 
Mm3	

Kopparhalt	
µg/l	

Flödesviktat	
medelvärde 
µg/l	

jan	 4,78	 47	 52	
feb	 4,27	 55	

	mars	 5,83	 54	
	apr	 6,84	 57	
	maj	 3,98	 58	
	juni	 5,02	 45	
	juli	 4,00	 67	
	aug	 4,40	 35	
	sep	 4,42	 37	
	okt	 6,48	 54	
	nov	 5,09	 64	
	dec	 4,42	 46	
	Tot.	 59,5	

	   

 

År 
2013	

Flöde 
Mm3	

Kopparhalt	
µg/l	

Flödesviktat	
medelvärde 
µg/l	

jan	 7,13	 47	 64	
feb	 3,86	 59	

	mars	 3,67	 69	
	apr	 6,04	 43	
	maj	 4,80	 78	
	juni	 3,44	 78	
	juli	 2,69	 85	
	aug	 3,77	 68	
	sep	 3,14	 92	
	okt	 4,19	 80	
	nov	 4,613	 48	
	dec	 4,47	 58	
	Tot.	 51,8	
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År 
2014	

Flöde 
Mm3	

Kopparhalt	
µg/l	

Flödesviktat	
medelvärde 
µg/l	

jan	 5,70	 57	 61	
feb	 5,18	 60	

	mars	 5,24	 53	
	apr	 4,35	 61	
	maj	 4,67	 71	
	juni	 3,25	 82	
	juli	 3,68	 67	
	aug	 4,00	 67	
	sep	 3,64	 39	
	okt	 5,92	 65	
	nov	 4,30	 68	
	dec	 4,61	 50	
	Tot.	 54,5	

	   

 

År 
2015	

Flöde 
Mm3	

Kopparhalt	
µg/l	

Flödesviktat	
medelvärde 
µg/l	

jan	 6,83	 48	 61	
feb	 6,38	 58	

	mars	 5,05	 57	
	apr	 5,86	 66	
	maj	 5,22	 60	
	juni	 4,15	 60	
	juli	 4,61	 68	
	aug	 3,29	 76	
	sep	 4,89	 56	
	okt	 4,30	 74	
	nov	 4,34	 64	
	dec	 6,06	 58	
	Tot.	 61,0	
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Bilaga 5 
Nedan följer förklaring på de parametrar som påverkar och dricksvattenkvalitén och har 

inverkan på korrosionen på rörnätet.  

 

pH 

pH är ett mått på hur surt vattnet är. Måttet avser mängden vätejoner, H+ i lösningen. I lösningen 

finns både vätejonerna som gör lösningen sur och hydroxidjoner, OH- som gör lösningen basisk. 

En ökad halt av vätejoner ger ett lägre pH-värde. Vid pH 7 är vattnet neutralt och vid lägre pH-

värde än 7 är vattnet surt och vid högre pH-värde än 7 är vattnet basiskt [7]. 

 

Redoxpotential 

Redoxpotential är ett mått på balansen mellan oxiderande och reducerande ämnen i lösningen. 

Redoxpotentialen beskriver således vattnets innehåll av oxiderande föreningar såsom syre. 

Syreförbrukande föreningar sänker därmed redoxpotentialen på vattnet. Syre är det ämne som 

genererar mest energi när det förbrukas. Därmed förbrukas syre först i redoxsystemet. 

Allteftersom elektronacceptorerna förbrukas får vattnet en lägre redoxpotential [44].  

 

Alkalinitet 

Alkalinitet är ett mått på mängden karbonatmineral som vattnet innehåller. Alkalinitet har 

enheten mg HCO3
-/l. Vätekarbonatjonerna i vattnet kan ta hand om vätejonerna och göra så att 

pH-värdet i lösningen inte sjunker drastiskt. När vätekarbonatjonerna är förbrukade vid tillsats 

av vätejoner sjunker pH-värdet drastiskt. Alkaliniteten är alltså ett mått på hur motståndskraftigt 

vattnet är mot försurning. Man brukar tala om vattnets buffertkapacitet. Om vattnet har en hög 

buffertkapacitet kan det motstå tillskott av syra utan att förändra pH [7].  

 

Konduktivitet 

Konduktivitet är vattnets ledningsförmåga. Det är ett mått på de olika jonslagen som finns i 

vattenlösningen, samt jonernas laddningstal och deras rörlighet i lösningen. Vid högre 

konduktivitet är det också en högre koncentration av joner i lösningen. Enheten för konduktivitet 

är siemens per meter (S/m) [12]. 
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Hårdhet 

Vattnets hårdhet är ett mått på mängden kalcium- (Ca2+) och magnesiumjoner (Mg2+) som finns 

i vattnet. Hårdheten kan mätas i den tyska hårdhetsgrader, dH° där mängden hårda joner i 1 dl 

vatten omräknats till kalciumoxidekvivalenter. Hårdheten kan också mätas i enheten mg Ca2+/l 

där antalet magnesiumjoner räknats om till kalciumekvivalenter [7]. 

 

NOM 

Naturligt organiskt material, NOM är ett samlingsnamn för organiska molekyler. För att mäta 

halten av organiska molekyler används parametrarna TOC eller CODMn. TOC som betyder 

Totalt Organic Carbon är ett mått på den mängd koldioxid som bildas vid förbränning av 

organiskt material. För att beräkna TOC används därför oftast en termisk analys. TOC har 

enheten mg C/l. CODMn är ett mått på den kemiska syreförbrukningen. Den mäts genom att 

oxidationsmedlet kaliumpermanganat (KMnO4) tillsätts vattenprovet. De organiska ämnena 

oxideras på så sätt. Enheten för den kemiska syreförbrukningen är mg O2/l. Även 

oxidationsmedlet kaliumdikromat kan användas och beteckningen på den kemiska 

syreförbrukningen blir då CODCr [12, 7]. 

 

NOM består av flera olika produkter som har brutits ner av naturen. Exempel på produkter är 

humusämnen (organisk substans som finns bl.a. i jord och torv) samt lignin (ämnen som finns 

tillsammans med cellulosa i bl.a. träd) [7]. 
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Bilaga 6 
 

 
pH-variation i inkommande råvatten hos Görvälnverket, Lovö och Norsborgs vattenverk, diagram skapad från 
analysdata givna av Peter Ekerfelt, Norrvatten och Anders Wahlund, Stockholm Vatten. 
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Bilaga 7 
Kopparhalter i Bromma och Henriksdals slam, veckoprover mellan 2008-2009. Analysdata givna av Anders 
Wahlund, Stockholm Vatten. 

2008 Bromma Henriksdal 
 

2008 Bromma Henriksdal 
Vecka mg/kg TS mg/kg TS 

 
Vecka mg/kg TS mg/kg TS 

1 410 370 
 

39 390 380 
2 380 370 

 
40 390 370 

3 360 350 
 

41 390 370 
4 350 330 

 
42 390 360 

5 390 360 
 

43 400 370 
6 390 350 

 
44 400 350 

7 390 370 
 

45 380 350 
8 360 350 

 
46 390 370 

9 360 350 
 

47 400 380 
10 350 340 

 
48 370 360 

11 380 360 
 

49 380 390 
12 350 370 

 
50 360 360 

13 270 330 
 

51 360 370 
14 350 350 

 
52 370 - 

15 330 340 
    16 340 380 
    17 320 350 
 

Medelvärde månadsprov 
18 350 350 

 
2008 Bromma Henriksdal 

19 350 370 
 

Månad mg/kg TS mg/kg TS 
20 360 400 

 
Jan 378 356 

21 400 400 
 

Feb 375 355 
22 360 380 

 
Mars 338 350 

23 370 380 
 

Apr 335 355 
24 400 370 

 
Maj 364 380 

25 400 410 
 

Juni 380 385 
26 350 380 

 
Juli 354 388 

27 360 380 
 

Aug 403 418 
28 270 370 

 
Sep 370 380 

29 360 410 
 

Okt 394 364 
30 380 390 

 
Nov 385 365 

31 400 390 
 

Dec 368 373 
32 390 440 

    33 390 390 
    34 430 390 
    35 400 450 
    36 350 370 
    37 370 390 
    38 370 380 
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2009 Bromma Henriksdal 

 
2009 Bromma Henriksdal 

Vecka mg/kg TS mg/kg TS 
 

Vecka mg/kg TS mg/kg TS 
1 360 370 

 
39 420 420 

2 360 390 
 

40 400 400 
3 350 370 

 
41 450 450 

4 340 350 
 

42 400 350 
5 360 420 

 
43 390 360 

6 340 390 
 

44 360 340 
7 350 390 

 
45 350 350 

8 350 360 
 

46 370  - 
9 400 400 

 
47 380 340 

10 390 410 
 

48 390 360 
11 410 390 

 
49 380 360 

12 390 390 
 

50 360 360 
13 390 390 

 
51 370 330 

14 280 430 
 

52 370 330 
15 400 350 

 
53 360 330 

16 450 440 
    17 470 430 
    18 450 430 
 

Medelvärde månadsprov 
19 380 380 

 
2009 Bromma Henriksdal 

20 380 400 
 

Månad mg/kg TS mg/kg TS 
21 400 420 

 
Jan 354 380 

22 380 390 
 

Feb 360 385 
23 370 390 

 
Mars 395 395 

24 400 390 
 

Apr 410 416 
25 420 430 

 
Maj 385 398 

26 420 430 
 

Juni 403 410 
27 420 440 

 
Juli 418 452 

28 420 490 
 

Aug 425 425 
29 360 420 

 
Sep 435 435 

30 430 460 
 

Okt 400 380 
31 460 450 

 
Nov 373 350 

32 410 420 
 

Dec 368 342 
33 450 430 

    34 420 430 
    35 420 420 
    36 440 440 
    37 440 440 
    38 440 440 
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Bilaga 8 
 

 
Käppalaverkets månadsprover före och efter laboratoriebyte, diagram skapad från analysdata givna av 
Käppalaverket. 
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Bromma (t.v.) och Henriksdals (t.h.) veckoprover före och efter laboratoriebyte, diagram skapad från 
analysdata givna Ragnar Lagerkvist, Stockholm Vatten. 
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Bilaga 9 
Kopparhalter i Himmerfjärdsverkets slam, månadsprover 2008-2009. Analysdata givna av Pernilla Lott-
Wallin, Revaq-ansvarig på Syvab. 

Månad	 mg/kg	TS	

Jan-08	 320	

Feb-08	 310	

Mars-08	 310	

Apr-08	 310	

Maj-08	 330	

Juni-08	 370	

Juli-08	 300	

Aug-08	 350	

Sep-08	 360	

Okt-08	 320	

Nov-08	 330	

Dec-08	 340	

Jan-09	 330	

Feb-09	 340	

Mars-09	 300	

Apr-09	 330	

Maj-09	 330	

Juni-09	 270	

Juli-09	 290	

Aug-09	 330	

Sep-09	 300	

Okt-09	 280	

Nov-09	 320	

Dec-09	 330	
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Bilaga 10 
 

 
Analysrapport före byte av laboratorium. Analysen är gjord på Thorsgatans laboratorium i Stockholm. Eurofins 
köpte upp laboratoriet av Stockholm Vatten i samband med laboratoriebytet. Därmed är Eurofins även ansvarig 
för denna analysrapport som är från Thorsgatans laboratorium i Stockholm.  
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Analysrapport efter byte av laboratorium. Analyserna av koppar är från Eurofins laboratorium i Lidköping. 
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Analysrapport från 2016 från Eurofins laboratorium i Lidköping. 
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Bilaga 11 

 
Årsvariation på alkalinitet på råvatten (t.v.) och dricksvatten (t.h.) i Görvälnverket. Diagram skapade av 
analysdata givna av Peter Ekerfelt, Norrvatten. 
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Bilaga 12 

  
Årsvariation på hårdhet på råvatten (t.v.) och dricksvatten (t.h.) i Görvälnverket. Diagram skapade av 
analysdata givna av Peter Ekerfelt, Norrvatten. 
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Bilaga 13 
 

 
Provtagningsställen av rörnätsanalyser från Sigtuna kommun. Information om var provtagningspunkterna är 
lokaliserade har framgått i dokument från Peter Ekerfelt, Norrvatten. 
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Bilaga 14 
 

 
Provtagningsställen av rörnätsanalyser från Sollentuna kommun. Information om var provtagningspunkterna 
är lokaliserade har framgått i dokument från av Peter Ekerfelt, Norrvatten. 
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Bilaga 15 
 

 
Provtagningsställen av rörnätsanalyser från Solna kommun. Information om var provtagningspunkterna är 
lokaliserade har framgått i dokument från av Peter Ekerfelt, Norrvatten. 
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Bilaga 16 
 

 
Provtagningsställen av rörnätsanalyser från Upplands Väsby kommun. Information om var 
provtagningspunkterna är lokaliserade har framgått i dokument från av Peter Ekerfelt, Norrvatten. 

 
 

 


