
Rening	  av	  vatten	  



Rening	  av	  avloppsvatten	  
VAD	  renas	  bort?	  

VARFÖR	  bör	  dessa	  ämnen	  tas	  bort?	  

HUR	  går	  reningen	  till?	  



VAD	  renas	  bort	  från	  vattnet	  i	  ett	  

reningsverk?	  

KOL	  	  	  	  	  	  	  	   KVÄVE 	  	  	  	  	  	  	  	   FOSFOR 	  	  	  	  	  	  	  	  



! I	  slutet	  av	  1800-‐talet	  fanns	  avloppssystem,	  men	  
avloppet	  från	  kök	  och	  toaletter	  fördes	  rakt	  ut	  i	  sjöar	  
och	  vat	  .	  

! 1950-‐talet:	  De	  första	  avloppsverken	  byggs	  i	  
Sverige.	  

! 1970-‐talet:	  Övergödning	  och	  syrebrist	  i	  sjöar	  och	  
Östersjön	  uppmärksammas	  som	  ett	  stort	  problem.	  
Reningsverken	  byggs	  ut	  så	  som	  de	  fortfarande	  ser	  ut	  
idag.	  	  

	  

VARFÖR	  renar	  vi	  avloppet?	  



VARFÖR	  renar	  vi	  avloppet?	  

! Hygien	  –	  förhindra	  spridning	  av	  sjukdomar.	  Bra	  	  
	  vattenkvalité	  vid	  badplatser	  och	  fiske.	  

! Minska	  övergödning	  och	  bottendöd	  -‐
Kväve	  och	  fosfor	  ger	  övergödning,	  kol	  gör	  syrebrist	  -‐>	  
bottendöd.	  

! 	  Förhindra	  förgiftning	  -‐	  Tungmetaller/
miljögifter/läkemdelsrester	  skadliga	  för	  många	  djur	  
och	  växter.	  	  



Hur	  renar	  vi	  avloppet?	  

Genom	  att	  påskynda	  de	  processer	  som	  annars	  sker	  ute	  i	  
naturen	  så	  att	  de	  istället	  sker	  i	  reningsverken	  under	  

kontrollerade	  former.	  



C
Biologiska	  metoder	  
	  
•  Kol	  kommer	  in	  i	  reningsverken	  som	  organiskt	  kol.	  

•  Bakterier	  i	  slammet	  använder	  detta	  kol	  tillsammans	  med	  
syre	  för	  att	  få	  energi.	  Koldioxid	  produceras.	  

•  Denna	  process	  skulle	  annars	  ske	  ute	  i	  hav	  och	  sjöar,	  och	  
då	  leda	  till	  syrebrist	  och	  fiskdöd.	  

Organiskt	  kol	  +	  O2	  à	  	   CO2	  



N
Biologisk	  
	  

•  Kväve	  kommer	  in	  i	  reningsverket	  i	  form	  av	  ammonium.	  	  

•  Bakterier	  i	  slammet	  omvandlar	  ammonium	  till	  kvävgas.	  

NH4+	  à	  	  à	   N2	  



•  Fosfat	  och	  järn	  bildar	  ett	  komplex.	  

•  FePO4	  kommer	  sjunka	  till	  botten	  av	  bassängen	  och	  
bilda	  ett	  sediment.	  

	  

Kemisk	  
* Fe3+	  +	  PO4

3-‐	  	  	  !	  
P	   FePO4	  



Inkommande	  
vatten	  

Kol	   	   	  253	  mg/L	  
Kväve 	   	  43	  mg/L	  
Fosfor	   	  7	  mg/L	  



12. PUMPGROP FÖRE EFTERDENITRIFIKATION  
OCH FILTRERING:
Biologiskt renat avloppsvatten och förbilett avloppsvatten 
från försedimenteringsbassängerna blandas i en pumpgrop 
på ett sätt som möjliggör att behandling av det förbiledda 
och smutsigare avloppsvattnet kan prioriteras. Avlopps-
vattnet pumpas därefter in till anläggningen för denitri-
fikation och filtrering. Pumparnas kapacitet är begränsad 
och vid uppnådd maximal kapacitet bräddas överstigande 
vattenmängd direkt till utlopp. 

13. EFTERDENITRIFIKATION:
För att avskilja kväve från vattnet innan det förs ut i havet, 
denitrifieras avloppsvattnet. Vid denitrifikation omvandlar 
bakterierna nitratkvävet som bildats i aktivtslambassängerna 
till kvävgas som avgår till luften. Detta sker i bassänger fyllda 
med ett plastmaterial, vilket fungerar som bärare för en 
biofilm med bakterier. Bärarmaterialet hålls i rörelse med 

hjälp av långsamt roterande omrörare. Vid bassängernas ut-
lopp finns silar som håller kvar bärarmaterialet i respektive 
bassäng. Eftersom bakterierna behöver kol så tillsätts en 
kolkälla i form av etanol vid inloppet av bassängerna. Tankar 
för lagring av kolkällan finns inbyggda i anläggningen. 

14. FILTERANLÄGGNING:
Slutsteget utgörs av en filteranläggning bestående av fem 
stora sandfilter. Vattnet leds uppifrån och ned i filtren som 
består av sand respektive bergarten antracit. I filtren sker  
en finpolering av vattnet genom att partiklar fastnar i 
porerna mellan sandkornen. Om inte fosforavskiljningen i 
sandfånget (förfällningen) har varit tillräckligt effektiv,  
det vill säga om fosforhalterna i utloppsvattnet är för höga, 
måste ytterligare järnklorid tillsättas. Detta görs i filtren 
och kallas för efterfällning.
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15. SPOLVATTENMAGASIN:
Det filtrerade avloppsvattnet samlas upp i ett spolvatten-
magasin och förs därifrån vidare till utloppsledningen. 
I spolvattenmagasinet finns det en tillräcklig mängd  
vatten för att spola filtren vid behov.

16. FILTERSPOLNING:
Sandfiltren sätter igen efterhand som partikulärt material 
fastnar i dem. De behöver därför rengöras genom spolning 
med luft och vatten underifrån med jämna mellanrum. 
Spolslamvattnet samlas upp i en utjämningsbassäng och 
leds därefter tillbaka till inloppet av verket.

17. UTLOPPSLEDNING:
Det renade avloppsvattnet från Klagshamnsverket släpps 
ut i Öresund genom en utloppsledning av betong. Utsläpps-
punkten är belägen ungefär 3 km från kusten på cirka 10 
meters djup.

18. RÅSLAMFÖRTJOCKNING:
Primärslammet från försedimenteringsbassängerna och 
överskottsslammet från eftersedimenteringsbassängerna 
kallas med ett gemensamt namn för råslam. Det innehåller 
mycket vatten. I en råslamsförtjockare minskas vattenhalten 
genom att fasta partiklar sjunker till botten och bildar ett 
slam. Detta pumpas vidare till rötning medan vattenfasen 
leds tillbaka till inloppet av verket.

19. RÖTNING:
Det förtjockade slammet leds till rötkammare där delar av det 
organiska materialet bryts ned under syrefria förhållanden 
eftersom bakterierna som utför nedbrytningen vid rötning 
inte tål syre. Rötningen sker i två steg vid en temperatur  
runt 37 grader.
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Fe3+	  +	  PO4
3-‐	  !	   FePO4	  

Org-‐C	   NH4+	  	  
Org-‐C	  +	  O2	  à	  	  CO2	  

NH4++à	  -‐	   N2	  

Slam	  med	  bakterier	  återförs	  



Utgående	  vatten	  
Kol	   	  	   	   	  8	  mg/L	  
Kväve 	   	   	  10	  mg/L	  
Fosfat 	   	   	  0,3	  mg/L	  



Käppala	  Reningsverk	  



Wastewater	  treatment	  –	  typical	  major	  WWTP	  	  



Water	  consumption	  in	  Sweden	  
Per	  day	  for	  a	  person	  living	  in	  an	  apartment	  

	  

15	  

©	  Berndt	  Björlenius	  



Läkemedelsflödet	  ut	  i	  miljön	  

Läkemedel	  med	  bevisad	  skada	  på	  miljön	  

HO

HO

H

H

H

Ethynylestradiol

P-‐piller	   Voltaren	   Sobril	  



*  Idag	  tillämpas	  ingen	  metod	  för	  reduktion	  av	  
läkemedelsrester	  i	  reningsverken.	  

*  Mål	  att	  förbättra	  reduktionen	  av	  läkemedel	  till	  minst	  
90	  %	  mot	  dagens	  50	  %	  

*  Fokus	  på	  tre	  metoder:	  aktivt	  kol,	  ozonering	  och	  
biofilter	  med	  melanin.	  

Läkemedelsrester	  i	  Stockholms	  vattenmiljö	  -‐	  
förekomst,	  förebyggande	  åtgärder	  och	  rening	  av	  
avloppsvatten.	  Cajsa	  Wahlberg,	  Berndt	  Björlenius	  
och	  Nicklas	  Paxéus	  2010	  

Reduktion	  av	  läkemedel	  i	  
reningsverken	  



Dricksvattenrening

Syftet är att reducera:

– Patogena mikroorganismer
– Turbiditet (grumlighet)
– Smak o lukt
– Besvärande kemikalier



Råvattnet	  silas	  från	  fisk	  och	  
alger	  

Al2(SO4)3	  tillsätts	  och	  bildar	  flockar	  
som	  binder	  till	  humusämnen,	  
mikroorganismer	  och	  lerpartiklar	  

Flockar	  sedimenterar	  i	  
sedimenterings-‐bassänger	  

Vattnet	  leds	  vidare	  till	  sandfilter	  

Bilder	  från	  
www.norrvatten.se	  



Bilder	  från	  
www.norrvatten.se	  

Vattnet	  filtreras	  genom	  aktivt	  kol	  

UV-‐reaktor	  för	  att	  döda	  mikroorganismer	  med	  UV-‐
ljus	  

pH-‐justering	  med	  kalk	  och	  tillsats	  av	  klor	   Pumpas	  ut	  i	  ledningnäten	  


