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Abstract 
 
Stormwater from roads often contain heavy metals. The most common metals in storm water 
from roads are lead, copper, cadmium, nickel, and zinc. These pollutants constitute a stress for 
organisms in recipients that receive the stormwater. In this report lead, copper and zinc have been 
reduced from road storm water through filtration in columns with granulated iron slag and sand. 
Iron slag is a by-product from the iron making process, with a high sorption capacity, which 
makes it suitable as a filter material for water polluted with metals. The sand in this study has 
been used as reference material. The reducing capacity in the stormwater for the iron slag used in 
this study, “hyttsand”, was 79 % for lead, 82 % for copper and 92 % for zinc. The reducing 
capacity of the iron slag was also investigated in batch studies.  
 
Keywords: stormwater, iron slag, column studies, batch studies, lead, copper, zinc 
 
Sammanfattning 
 
Dagvatten från vägar innehåller ofta tungmetaller. De vanligaste metallerna i vägdagvatten är 
bly, koppar, kadmium, nickel och zink. Dessa föroreningar utgör en belastning i recipienter som 
tar emot dagvattnet. I denna rapport har bly, koppar och zink reducerats från vägdagvatten 
genom filtrering i kolonner med amorf, granulerad masugnsslagg och sand. Masugnsslagg, som 
är en biprodukt från framställningen av järn, är en alkalisk produkt med goda 
sorptionsegenskaper vilket gör den lämplig att använda som filtermaterial för vatten förorenade 
med metaller. Sanden användes i studien som referensmaterial. Masugnsslaggen som användes i 
denna studie är hyttsand från Merox, Oxelösund. Reningshalten för hyttsanden i denna studie 
uppgick till 79 % för bly, 82 % för koppar samt 92 % för zink. Hyttsandens reducerande förmåga 
har även undersökts i batchförsök. 
 
Nyckelord: dagvatten, masugnsslagg, hyttsand, kolonnförsök, batchförsök, bly, koppar, zink 

 



Förord 
 
Detta arbete, som har utförts under år 2007, ingår i Samhällsteknikprogrammet med 
miljöinriktning på Mälardalens Högskola i Västerås. Efter vårt förra examensarbete ”Naturliga 
filtermaterial för reduktion av metaller i dagvatten” var steget inte långt att fortsätta arbeta med 
masugnsslagg i samma syfte. 
 
Initiativet till arbetet togs av universitetslektor Lena Johansson Westholm, Mälardalens 
Högskola, Västerås som tidigare har studerat masugnsslaggens potential att rena organiska 
föroreningar ur lakvatten. Lena har tidigare varit vår handledare samt examinator. Utan hennes 
engagemang vore världen ett examensarbete fattigare! Vi vill härmed tacka för ännu ett gott 
samarbete och god handledning under arbetet. Lena har alltid tagit sig tid för oss, svarat på frågor 
och hjälpt till att finna lämpliga artiklar. Hon har fått oss att växa! 
 
Detta examensarbete hade inte heller varit inte möjligt utan den hjälp vi har tillägnats av 
laboratorieassistent Christina Ingwall-Johansson och institutionstekniker Ann-Sofie Magnusson 
på institutionen för samhällsteknik, Mälardalens Högskola i Västerås. Åter igen har de med stort 
tålamod hjälpt till att i tid och otid besvara diverse frågor och handlett oss med teknisk apparatur.  
 
Ett stort tack även till universitetsadjunkt Gert Bard, MDH, alltid lika villig att bistå oss med den 
speciella utrustningen som arbetet krävde. 
 
Carina Färm, Mälarenergi, Västerås, bistod tidigt med funderingar om området där vattnet så 
småningom samlades in. Mälarenergi bistod även med den sand som användes som 
referensmaterial i arbetet.   
 
Therese Stark, Merox, guidade oss på Merox och SSAB:s anläggning i Oxelösund, gav 
information om masugnsslaggens produkter, hyttsand och hyttsten samt material till arbetet. Vi 
är även skyldiga Therese ett stort tack för hennes hjälp då det gäller figurerna över 
masugnsslaggens struktur i svepelektronmikroskop efter kolonnförsöken. Merox bistod oss med 
hyttsand som ingick i arbetet.  
 
SMHI tackas för kostnadsfri information över väderleksförhållanden och nederbördsmängder. 
 

 



Ordförklaring  
 
Ackumulera upplagra
Adsorbera fästa vid 
Adsorption bindning av lösta ämnen på ytan av en fast partikel 
Aggregat anhopning, sammangyttring, helhet som bildas genom förening av element, till exempel jordpartiklar
Alkalinitet ett mått på vattnets buffertkapacitet 
Alkalisk basisk, dvs. pH högre än 7 
Anjon negativt laddad jon 
Batchförsök skakförsök 
Biotillgänglighet hur mycket av ett ämne som kan tas upp av organismer
Büchnertratt porslinstratt med plan, perforerad botten 
COD, kemisk syreförbrukning, ett mått på den mängd syre som förbrukas vid fullständig kemisk nedbrytning av 
organiska ämnen i avloppsvatten 
Cyanobakterier organismer tillhörande gruppen fytoplankton och som förr kallades blågröna alger 
Dagvatten ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten 
Densitet ett ämnes vikt per volymenhet, vanligtvis g/cm3

Detektionsgräns anger gränsen för det minsta värdet som apparaturen kan analysera 
Emissioner substanser, till exempel olika föroreningar, som från en sluten verksamhet sprids vidare i miljön 
Essentiell nödvändig för uppehållande av liv och hälsa 
Granulat ett ämne som har förändrats till kornstruktur 
Heterogena systemet system som innehåller två eller flera faser, till exempel fast form och vätska 
Humus förmultnade växt- och djurdelar som finns i markens översta lager, till exempel mull, mår, torv, dy 
Hydrolys är en kemisk process där en molekyl klyvs i två delar efter att en vattenmolekyl har adderats 
Immobilisera göra orörlig, stabilisera 
Infiltration inträngning av vätska i poröst material, till exempel vattnets inträngning i jord, berg eller grus- och 
sandåsar 
Interaktioner process där grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra 
Intermittent oregelbundet 
Jon atom eller atomgrupp som har blivit elektriskt laddad genom att ta upp eller avge en eller flera elektroner 
Katjon positivt laddad jon 
Kognitiv avser intellektuella funktioner såsom tänkande, varseblivning, minne 
Koks produkt som framställs genom torrdestillation av stenkol används som bränsle och reduktionsmedel i 
framställningen av järn 
Kontaminera förorena, smitta ner 
Lakvatten förorenat vatten från avfallsmassor, främst tippar 
Ligander jon eller molekyl som är bunden till en centralatom i en komplex kemisk förening 
Lermineral markmineraler som bildar partiklar i kornstorleken ler (Kornfraktion med mineralkorn < 0,002 mm) 
Ligander atomer, joner, eller molekyler som vanligtvis donerar eller delar elektroner till en central atom  
Oxidationsform en atom, molekyl eller jon kan förändras genom att den förlorar elektroner och då antar en ny form 
med andra egenskaper än den ursprungliga  
Passiva system ett självgående system som inte kräver någon mekanisk process 
Porositet är andelen porer i ett material 
Recipient mottagande vatten såsom hav, sjö, å, älv 
Sediment slamavlagring på botten av en sjö eller bassäng 
Sorption fastläggning genom adsorption eller jonbyte 
Sorptionskapacitet förmåga att fastlägga lösta ämnen 
Suspenderade ämnen små fasta partiklar uppblandade i vätska 
Toxiska giftiga 
Trofisk ett ekosystems näringsstruktur 
Tungmetall metalliskt grundämne med högt atomnummer. Som tungmetall inom vattenrening räknas bly, Pb; 
kadmium, Cd; kobolt, Co; koppar, Cu; krom, Cr; kvicksilver, Hg; mangan, Mn; nickel, Ni; zink, Zn 
Vegetative filter stripes odlad växtlighet med syftet att ackumulera föroreningar från vatten och mark

 



 

Innehåll 
 

1 INLEDNING ...................................................................................................................................................... 1 
1.1 Syfte ................................................................................................................................. 2 
1.2 Avgränsning ..................................................................................................................... 2 
1.3 Disposition ....................................................................................................................... 2 

2 LITTERATURSTUDIE .................................................................................................................................... 2 
2.1 Dagvatten ......................................................................................................................... 3 
2.1.1 Tungmetaller i dagvatten............................................................................................... 3 
2.2 Filterteknik ....................................................................................................................... 5 

2.2.1 Metoden..................................................................................................................... 5 
2.2.2 Filtermaterial ............................................................................................................. 5 
2.2.3 Reaktioner i filtermaterial ......................................................................................... 6 

2.3 Masugnsslagg ................................................................................................................... 6 
2.3.1 Framställning............................................................................................................. 6 
2.3.2 Kemisk sammansättning ........................................................................................... 7 
2.3.3 Egenskaper ................................................................................................................ 7 
2.3.4 Användningsområden................................................................................................ 7 
2.3.5 Slagg som filtermaterial ............................................................................................ 8 
2.3.6 Tidigare studier ......................................................................................................... 9 

3 MATERIAL OCH METOD............................................................................................................................ 12 
3.1 Material .......................................................................................................................... 12 

3.1.1 Filtermaterial ........................................................................................................... 12 
3.1.2 Dagvatten ................................................................................................................ 13 

3.2 Metoder .......................................................................................................................... 14 
3.2.1 Batchförsök ............................................................................................................. 15 
3.2.2 Kolonnförsök........................................................................................................... 15 
3.2.3 Analys av batch- samt kolonnprover....................................................................... 16 
3.2.4 Svepelektronmikroskop........................................................................................... 16 

4 RESULTAT OCH DISKUSSION................................................................................................................... 17 
4.1 Karaktärisering av dagvattnet......................................................................................... 17 
4.2 Batchförsök .................................................................................................................... 18 

4.2.1 Bly ........................................................................................................................... 18 
4.2.2 Koppar..................................................................................................................... 19 
4.2.3 Zink ......................................................................................................................... 20 

4.3 Kolonnförsök.................................................................................................................. 21 
4.3.1 Bly ........................................................................................................................... 21 
4.3.2 Koppar..................................................................................................................... 22 
4.3.3 Zink ......................................................................................................................... 23 

4.4 Svepelektronmikroskop.................................................................................................. 24 
4.5 Sammanfattande diskussion ........................................................................................... 24 

5. SLUTSATS ...................................................................................................................................................... 25 
6. FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER................................................................................................. 25 
REFERENSER.................................................................................................................................................... 26 

Tryckta källor ....................................................................................................................... 26 

 



 

Internetkällor ........................................................................................................................ 30 
Personliga kontakter............................................................................................................. 31 

BILAGA 1 KEMISKT INNEHÅLL I SLAGG ................................................................................................ 33 
BILAGA 2 SIKTKURVA HYTTSAND............................................................................................................ 34 
BILAGA 3. ANALYS OCH SIKTKURVA AV SNABBFILTERSAND........................................................ 35 
BILAGA 4. RESULTAT FRÅN BATCHFÖRSÖKEN. .................................................................................. 37 
BILAGA 5. RESULTAT FRÅN KOLONNFÖRSÖKEN ............................................................................... 38 
BILAGA 6 HYTTSAND I FILTER .................................................................................................................. 40 
 

 



 

1 Inledning 
 
Utsläppen av tungmetaller från diverse antropogena verksamheter har lett till ett ökat behov 
av att rena mark, luft och vatten från dessa föroreningar. Tungmetaller finns visserligen 
naturligt i miljön men med ökade mänskliga aktiviteter har koncentrationerna i naturen ökat. 
Dessa ökande, onaturligt höga, metallhalter kan orsaka skador för människor, djur och växter 
(Hallberg 2006). Då tungmetaller är föroreningar som ofta har en hög toxicitet samt lång 
uppehållstid är det av stort intresse att minska halterna av dessa i miljön (Davids m.fl. 2003). 
 
Dagvatten från vägar innehåller ofta tungmetaller som, om vattnet inte renas, utgör en 
belastning på främst mottagande recipienter där de kan komma att påverka vattenlevande 
organismer (Taylor, 2006). Eftersom exploaterad mark minskar den befintliga permeabla ytan 
där vägdagvattnet kan rinna undan ökar metallhalterna i vattnet (Davids m.fl. 2003). Detta 
naturliga tillvägagångssätt att genom infiltrering avlägsna vägdagvatten, till exempel i diken, 
innebär att föroreningarna till stor del ackumuleras i jordprofilen, men innebär även en risk att 
grundvattnet förorenas (Lind & Karro, 1995; Tenney m.fl., 1995) om metallerna inte sorberas 
av jordpartiklarna.  
 
Inom många tätorter transporteras vägdagvattnet i separata ledningar orenat direkt till 
närmaste vattendrag. I städernas centrala delar transporteras dagvattnet i kombinerade 
ledningar tillsammans med spillvattnet till avloppsreningsverk där dagvatten utgör en ökad 
belastning på grund av dess volym och ojämna flöde samt att dagvatten innehåller olikartade 
föroreningar jämfört med spillvattnet. Vid för stora flöden kan vattnet således gå orenat ut i 
recipienterna genom bräddning. Genom ett lokalt omhändertagande av vägdagvattnet, LOD, 
anpassas behandlingen av vattnet till den situation som råder vid det aktuella området. Vattnet 
infiltreras eller renas lokalt, i öppna system till exempel diken eller dammar. (Johansson 
1997) Vanliga behandlingsmetoder för att rena dagvatten från motorvägar är 
sedimenteringsbassänger eller dammar, infiltrationsdammar och ”vegetative filter stripes”, det 
vill säga stråk av växter som ackumulerar föroreningar. (Hallberg 2006) 
 
Utbyggnaden av dessa system begränsas av att det inte alltid finns tillräckligt stora arealer till 
förfogande (Tenney m.fl., 1995). Dammarnas främsta uppgift är att reducera spridningen av 
föroreningar genom att avlägsna dessa genom sedimentation för att skydda mottagande 
recipienter samt att reducera det hydrauliska flödet i ledningar, diken och åar. Undersökningar 
har visat att inte alla dammar har kapacitet att kvarhålla föroreningarna, dessa passerar genom 
dammarna i stället för att sedimentera. (Starzec m.fl. 2005). I vissa dammar utnyttjas även 
växters upptagningsförmåga, så kallad bioretention, där föroreningarna ackumuleras i 
växterna för att senare omhändertas och förbrännas. Effektiviteten i dammar där växter bidrar 
till reningen av föroreningar kan dock minska vid lägre temperaturer (Semadeni-Davies, 
2006). Lämpliga växter för detta ändamål är gäddnate (Potamogeton natans) (Fritioff & 
Greger, 2006) samt vattenpest (Elodea canadensis) (Fritioff & Greger, 2007).  
 
Genom att filtrera det förorenade dagvattnet genom lämpliga filtermaterial kan en reducering 
av föroreningar uppnås, vilket leder till att renat dagvattnet kan ledas vidare till recipienterna 
utan någon påverkan på vattenlevande organismer och växter (Lindberg m.fl., 2003). Ökade 
krav på vattenrening har lett till en utveckling av olika filtertekniker och undersökningar av 
lämpliga material (Färm 2003). Flertalet filtermaterial har undersökts i tidigare studier med 
varierande resultat. Ett filtermaterial med lovande kapacitet att rena dagvatten från metaller är 
masugnsslagg. Masugnsslagg är en alkalisk biprodukt från framställningen av järn och dess 
höga innehåll av kalcium bidrar till att immobilisera bundna metaller vilket ökar materialets 
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sorptionskapacitet. (Dimitrova & Mehandgiev, 1998) Det har dock gjorts få undersökningar 
över masugnsslaggens kapacitet att rena vägdagvatten från metaller. 
 

1.1 Syfte 
 
Dagvatten från vägar innehåller oftast många olika föroreningar, varav metaller är vanligt 
förekommande. Dessa metaller kan, om dagvattnet inte renas, utgöra ett hot mot 
vattenlevande djur och växter. Traditionella behandlingsmetoder har inte alltid tillräcklig 
kapacitet att rena vägdagvattnet och dessa kräver oftast även stora arealer. Filtertekniken är ett 
alternativ där olika material kan användas för att rena dagvattnet från metaller. I denna studie 
har hyttsand använts som filtermaterial för att rena dagvatten från tre i vägdagvatten vanligt 
förekommande metaller; bly, koppar och zink.  
 
 

1.2 Avgränsning 
 
I detta arbete ingår en litteraturstudie samt laboratorieundersökningar avseende hyttsandens 
sorptionskapacitet. Laboratorieundersökningarna omfattar batch- samt kolonnförsök med 
vägdagvatten. Sand har använts som referensmaterial. Vattenprover från batch- och 
kolonnförsöken har analyserats med avseende på tungmetallerna bly, koppar och zink. En 
jämförelse över metallernas reningsgrader med tidigare studier har genomförts. 
 
 

1.3 Disposition 
 
I rapportens första avsnitt redogörs för syftet samt avgränsningen med denna rapport. Avsnitt 
två redovisar en litteraturstudie som beskriver dagvatten, tungmetaller, filtertekniken och 
filtermaterialet masugnsslagg. Det tredje avsnittet beskriver arbetets laboratoriedel; vilka 
material som användes och hur försöken utfördes. Utförandet är uppdelat på 
materialförberedelser, batch- och kolonnförsök samt analyser. Avsnitt fyra presenterar 
resultaten av laboratorieförsöken samt en diskussion om denna studie där resultaten även 
jämförs med tidigare studier. Vidare studier i ämnet behandlas i avsnitt fem. I bilagorna som 
följer med i denna rapport redovisas masugnsslaggens kemiska innehåll, två siktkurvor, 
analysresultatet samt resultaten från svepelektronmikroskopet. 
 
 
2 Litteraturstudie 
 
Litteraturstudien handlar om dagvatten samt vanligt förekommande föroreningar i 
vägdagvatten, främst bly, zink och koppar. Studien redogör sedan om filtertekniken, 
filtermaterial och olika kemiska reaktioner i dessa. Här behandlas även masugnsslagg; hur 
den framställs, dess kemiska sammansättning, egenskaper, användningsområden och tidigare 
studier över masugnsslaggens kapacitet att reducera föroreningar från olika vatten. 
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2.1 Dagvatten 
 
Dagvatten är regn och smält snö som rinner av hårdgjorda ytor. På dessa hårdgjorda ytor och i 
snön lagras olika föroreningar som sköljs med vattnet vid nederbörd eller vid snösmältning 
(Parris, 2004). Vattenkvalitén i mottagande recipienter kan försämras drastiskt av de höga 
halter av föroreningar som kan finnas i dagvatten vilket kan ge negativa effekter på akvatiskt 
levande organismer (Taylor, 2006). Det höga och ojämna flödet av dagvatten som genom 
ledningssystem når avloppsreningsverk orsakar där en ökad belastning precis som de 
föroreningar som följer med dagvattnet eftersom de skiljer sig från normalt förekommande 
föroreningar i avloppsvatten (DeGrane, 2006). 
 
Föroreningshalten i ett dagvatten från samma område varierar med regn- och 
snösmältningstillfällen samt var dagvattnet kommer ifrån, på grund av att aktiviteter i olika 
områden genererar olika föroreningar och föroreningshalter (Hallberg, 2006). I ett 
bostadsområde är det vanligt med näringsämnen (kväve och fosfor), COD samt metaller i 
dagvattnet (StormTac, 2007), medan dagvatten från större parkeringsplatser oftast har höga 
halter suspenderade ämnen, fosfor, kväve, koppar, zink och polyaromatiska kolväten 
(PAH:er) (Sonstrom m.fl., 2002). Föroreningarna från industriområden är oftast kopplade till 
den verksamhet som bedrivs. Dagvatten från trädgårdar och parker rymmer oftast mycket låga 
halter föroreningar medan regnvatten från hustak kan, beroende på vilken sorts takbeläggning 
det är frågan om, innehålla stora mängder metaller samt kväve (Gray & Becker, 2002).  
 
Dagvatten från vägar innehåller metaller som antingen är lösta i dagvattnet eller bundna till 
partiklar samt organiska material såsom näringsämnen och PAH:er (Sansalone & Buchberger, 
1997; Färm, 2002; Brown & Peake, 2006; Gilbert & Clausen, 2006). Koncentrationen av 
föroreningar i dagvatten från asfalterade vägar och grusvägar är mycket större än för 
dagvatten från stenbelagda vägar (Gilbert & Clausen, 2006).  
 
De vanligaste tungmetallerna i dagvatten från vägar är aluminium (Al), bly (Pb), kadmium, 
(Cd), järn (Fe), koppar (Cu), nickel (Ni) och zink (Zn) (Sansalone & Buchberger 1997; 
Fritioff & Greger, 2006; Lee m.fl., 2004). Föroreningarna i vägdagvatten härrör från slitage 
av däck samt vägbeläggning och emissioner från fordonstrafiken (Brown & Peake, 2006).  
 

2.1.1 Tungmetaller i dagvatten  
 
Överallt där metaller utvinns, bearbetas eller används sprids metallhaltiga partiklar till 
omgivningen. Metaller är mycket vanliga i dagvatten därifrån de sedan sprids vidare till mark, 
sjöar, hav och sediment. Tungmetaller är toxiska för såväl djur som växter och risken är 
beroende på olika företeelser. Bland annat varierar toxiciteten av ett ämne med hur stor halt 
av ämnet som finns disponibelt. Höga koncentrationer av ett ämne kan ha en toxisk effekt 
medan alltför låga koncentrationer kan medföra näringsbrist. Det senare gäller för de 
essentiella metallerna, alltså de metaller som är nödvändiga för biologiska processer. Därtill 
har organismer varierande känslighet för olika tungmetaller. Metallerna kan ändra 
oxidationsform eller bilda organiska metallföroreningar vid olika miljöförhållanden. Vid lägre 
pH så ökar rörligheten för många metaller vilket gör att de blir tillgängligare för det 
biologiska livet, vilket bland annat sker i försurade sjöar. Olika oxidationsformer har olika 
egenskaper och många organiska metallföroreningar är mer skadliga för organismer än vad 
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själva grundämnena är. (Brandt & Gröndahl, 2000) I Sverige finns det framtagna 
schablonvärden för metaller i dagvatten, nedan följer en presentation av de metaller som har 
undersökts i batch- respektive kolonnstudien samt schablonvärden för var och en. De angivna 
schablonvärdena som anges gäller för vägar med en genomsnittlig trafikmängd mellan 10 000 
och 30 000 fordon per dag (StormTac, 2007). 
 
 
Bly 
Bly är oftast mycket stark bundet till humuspartiklar och lermineraler. I dagvatten existerar 
metallen främst i partikelbunden form (Sansalone & Buchberger 1997) Tidigare var bly en 
mycket vanlig metall i vägdagvatten men koncentrationerna har minskat på grund av att 
bensin numera är blyfri (SNV, 2006). Emellertid bidrar däckslitaget till att högre halter av bly 
återfinns i vägdagvatten (Genc-Fuhrman m.fl. 2007). Effekter av en blyexponering hos 
människor är skador på nervsystemet, försämrad kognitiv utveckling samt intellektuell 
prestationsförmåga. Foster och små barn är speciellt känsliga. Andra effekter är högt 
blodtryck och ökad förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar hos vuxna. (SNV, 2006) 
Nuvarande halter av bly i insjöfisk anses vara ett hot mot människors hälsa (Sonesten, 2003). 
Standardkoncentrationen för bly i vägdagvatten är 31µg/l (StormTac, 2007). 
 
 
Koppar 
Koppar är en vanligt förekommande metall i vägdagvatten där den främst har sitt ursprung i 
från fordonsslitage (Sternbeck, 2000) och från koppartak (Genc-Fuhrman m.fl. 2007). Det är 
en essentiell metall som krävs för att bland annat växternas fotosyntes och djurs tillväxt ska 
fungera. Medan koppar i marken binds hårt till organiskt material så uppträder metallen i 
ytvatten framförallt i löst form som den tvåvärda kopparjonen Cu2+. Aktiviteten av Cu2+

 i 
akvatiska miljöer, och därmed biotillgängligheten, regleras vanligen av mycket starka 
ligander som är biologiskt bildade, bland annat Cyanobakterier. Om liganderna blir mättade 
så kan aktiviteten av Cu2+ öka dramatiskt. Detta kan ske även med en mycket liten höjning av 
den totala kopparhalten. (Sternbeck, 2000) 
 
Cu2+ är den form av koppar som huvudsakligen tas upp av celler. Känsligheten för metallen 
varierar markant mellan olika organismer på grund av förmågan att reglera metallhalten i 
cellerna. Redan vid mycket låga halter (1-2 µg/l) kan Cu2+ ge akuta effekter på vissa 
vattenlevande organismer (WHO, 1998). Metallen kan även påverka kemiska och biologiska 
processer så som nitrifikation och enzymaktiviteter negativt. (Sternbeck, 2000)  
 
Akut toxicitet orsakat genom förtäring av metallen är ovanligt hos människor. Studier har 
dock visat att konsumtion av dricksvatten kontaminerat med koppar ger upphov till 
illamående, buksmärtor, kräkningar och diarré. (McBride, 1994) Gränsvärdet för koppar i 
dricksvatten är 2,0 µg/l (Livsmedelsverket, 2006) och schablonvärdet för bly i vägdagvatten 
är 72µg/l (StormTac, 2007). 
 
 
Zink  
Zink i vägdagvatten har sitt ursprung främst från bromsbelägg, däckslitage samt galvaniserat 
stål (Genc-Fuhrman m.fl. 2007). I vatten förekommer oftast zink i löst form som den tvåvärda 
metalljonen Zn2+. Metallen kan även bilda komplex med flertalet organiska ligander såsom 
fulvo- och humussyror. Zink är en essentiell metall och de flesta organismer kan precis som 
för koppar reglera metallhalten i cellerna. Jämfört med människor så är vattenorganismer 
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betydligt mer känsliga för metallen. Zink kan påverka akvatiska organismer negativt vid 
koncentrationer högre än 20 µg/l. Det är främst vattenorganismer på lägre trofiska nivåer än 
fisk (till exempel musslor, snäckor och växter) som påverkas negativt av metallen. (WHO, 
2001) Schablonvärdet för bly i vägdagvatten är 197 µg/l (StormTac, 2007). 
 
 

2.2 Filterteknik  
 
 

2.2.1 Metoden 
 
Genom att filtrera förorenat vatten genom ett filtermedium kan vattnet renas från oönskade 
ämnen. Utvecklingen av filtertekniken har lett till att reningskapaciteten för många olika 
föroreningar har undersökts såsom fosfor, kväve, metaller, olja (Lindberg m.fl., 2003) och 
metylfenoler (Jain m.fl., 2002). Filterteknik för rening av vatten har använts för flertalet 
vattenslag såsom rening av råvatten från sjöar och vattendrag till industrier och hushåll, 
avloppsvatten i småskaliga anläggningar filtreras genom markbäddar (Johansson, 2001) eller 
filterbäddar där reduktion av kväve, fosfor och organiskt material kan ske (Hellström & 
Jonsson, 2005; Hedström, 2006). Filter kan även användas för att reducera olja och metaller i 
vattnet från biltvättar (Al-Odwani m.fl., 2007) och för att minska halten av fosfor och metaller 
i lakvatten (Yamada m.fl., 1986; Nehrenheim, 2007). 
 
 

2.2.2 Filtermaterial 
 
För att vara effektivt så måste ett filtermaterial adsorbera lösliga föroreningar och agera som 
filter för partikelbundna fraktioner (Sansalone, 1999). Filtermaterial som har använts i studier 
för rening av olika föroreningar i vatten delas här upp i naturliga material och biprodukter. 
Många naturliga filtermaterial är relativt billiga och oftast tillgängliga i stora mängder 
(Bailey, 1999). De naturliga materialen kan i sin tur delas upp i organiska material: 
furubarksflis (Färm, 2002; Färm, 2003; Blom & Skogsfjord 2006; Genc-Fuhrman m.fl., 
2007), jord (Gustafsson, 2001; Trowsdale & Taylor, 2006), kol (Polat m.fl., 2004.), torv 
(Hörnsten, 2000; Gustafsson, 2001; Färm, 2003; Kietlińska & Renman, 2005; Trowsdale & 
Taylor, 2006; Blom & Skogsfjord 2006) och mineraliska material: granulerad järnhydroxid 
(Genc-Fuhrman m.fl., 2007), kalk (Shilton m.fl.,2005), nefeltin (Hjelm, 2005), olika sorters 
sand (Genc-Fuhrman m.fl., 2007; Gustafsson, 2001; Hjelm, 2005; Hörnsten, 2000; Sansalone, 
1999), opoka (Johansson & Gustafsson, 2000; Färm, 2002; Färm, 2003; Färm & Waara, 
2005), Polonite® (Kietlinska & Renman, 2005) och zeolit (Färm, 2002; Färm, 2003; Färm & 
Waara, 2005; Kietlińska & Renman, 2005; Trowsdale & Taylor, 2006; Genc-Fuhrman m.fl., 
2007). 
 
Olika biprodukter, till exempel restprodukter som uppstår i industrier, vid förbränning eller 
andra antropogena verksamheter, som använts i studier för vattenrening är flygaska (Polat 
m.fl., 2004), kompost (Trowsdale & Taylor, 2006), PET-flaskor (Zhang & Hideaki, 2003), 
spinel (Genc-Fuhrman m.fl., 2007) samt masugnsslagg (Dimitrova & Mehandgiev, 1998). 
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2.2.3 Reaktioner i filtermaterial 
 
De processer som styr ett filtermaterials reduceringsförmåga är sorption, redoxreaktioner, 
komplexbindning samt utfällning. Vid sorption kan föroreningar fastläggas till filtermaterialet 
genom adsorption eller jonbyte. Adsorption innebär att lösta ämnen binds till en fast partikels 
yta (Färm, 2002). Parametrar som styr adsorptionen är filtermaterialets specifika yta, pH samt 
koncentrationen av föroreningar i vattnet (McBride, 1994). Jonbyte sker då svagt laddade 
joner attraheras elektrostatiskt till en laddad partikelyta (Lundström, 2002).  
 
Redoxreaktioner (reduktions/oxidationsreaktioner) innebär att ett ämnes rörlighet minskar 
eller ökar vid påverkan av pH. Vid komplexbindning bildas komplex av metallkatjoner och 
ligander (anjoner) vilket påverkar metallernas rörlighet. Utfällning av föroreningar sker 
metallsalter såsom järn, aluminium eller kalcium reagerar med och reducerar föroreningarna i 
vattnet. Reaktionerna styrs av mängden metallsalter, föroreningskoncentrationer och pH. 
(Färm, 2002) 
 

2.3 Masugnsslagg  
 
 

2.3.1 Framställning  
 
Av all malmbaserad stålproduktion står masugnar för mer än 95 % av världens produktion av 
stål det vill säga cirka 550 miljoner ton råjärn under ett år. Det finns ungefär 600 stycken 
masugnar i världen och konceptet anses ha använts i 1000 år (Ekerot, 2000). Den svenska 
produktionen av masugnsslagg uppgår årligen till cirka 550 000 ton slagg (Bengtsson, 2003). 
I Sverige produceras masugnsslagg i Luleå och Oxelösund och materialen samt 
tillämpningsområdena skiljer sig mellan orterna. Det framställs enbart en kristallin Hyttsten i 
Luleå och denna har skiljda egenskaper från den Hyttsten som tas fram i Oxelösund. I 
Oxelösund framställs även Hyttsand. 
 
De två största huvudråvarorna i stålproduktionen är malmråvara och koks. Järnmalmen utgörs 
av järnoxider, antingen hematit (Fe2O3) eller magnetit (Fe3O4). Därtill innehåller malmen 
olika gångarter; kiseldioxid (SiO2,) aluminiumoxid (Al2O3), kalciumoxid (CaO) och 
magnesiumoxid (MgO), alkalioxider (NaO och K2O) samt fosforoxid (P2O5). Koksen används 
för värmeenergi vid smältningen och dess råvara är stenkol. (Ekerot, 2000) 
 
I separationsprocessen används även slaggbildare, kalciumoxid (CaO) ofta kompletterad med 
dolomit (CaO/MgO). I masugnen samlas slaggen ovanpå det flytande, smälta råjärnet där det 
töms intermittent eller genom kontinuerlig tappning. Slaggen förhindrar oxidation av 
stålsmältan samtidigt som den tar upp oönskade föroreningar från stålet, till exempel fosfor 
och svavel (Bavrell, 1996). Svavlet tillförs processen genom koksen och har en negativ 
inverkan på stålets egenskaper. En hög alkalinitet hos slaggen bidrar till en högre 
svavelavskiljning i stålet, men även till att slaggen får svårare att ta upp andra ämnen, såsom 
natrium (Na) och kalium (K), som även de är oönskade i processen. Dessa kan fällas ut i 
masugnens högre kallare delar där de kan störa det uppgående gasflödet samt det neråtgående 
materialflödet i ugnen. (Ekerot, 2000)  
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Inom metallindustrin produceras även andra sorters slagg såsom Basic Oxygen Furnace steel 
slag och Electric Arc Furnace steel slag. Slaggsorterna har fått namn efter de industriella 
processer där slaggen uppkommer. Basic Oxygen Furnace steel slag och Electric Arc 
Furnace steel slag är biprodukter från tillverkningen av stål (Proctor m.fl., 2000). 
Skillnaderna mellan olika typer av slagg beror främst på de processer där de uppkommer, 
snarare än det kemiska innehållet. Det kemiska innehållet mellan stålslagg jämfört med 
masugnsslagg är främst mängden järn (>14 % jämfört med <2,61 %) samtidigt som halten för 
kiseldioxid är betydligt lägre i stålslagg än i masugnsslagg (<18 % jämfört med >32 %). I 
övrigt finns det inga större skillnader mellan de nämnda slaggtyperna då det gäller kemiskt 
innehåll. I bilaga 1 presenteras en tabell över det kemiska innehållet i dels olika typer av slagg 
men även skillnader mellan slagg från olika länder och studier. 
 
 

2.3.2 Kemisk sammansättning 
 
Masugnsslagg innehåller främst kalk (CaO), kiseldioxid (SiO2), aluminiumoxid (Al2O3) samt 
magnesiumoxid (MgO). I mindre mängder förekommer även olika järnoxider (FenOn), 
dikaliumoxid (K2O), manganoxid (MnO), dinatriumoxid (Na2O), titaniumdioxid (TiO2) samt 
bariumoxid (BaO). Slaggen kan även innehålla små halter av tungmetaller såsom kadmium, 
koppar, krom, nickel, vanadin och zink. (Yamada m.fl., 1987; Proctor m.fl., 2000, Kietlińska 
& Renman, 2005; Trowsdale & Taylor, 2006). Hedström & Rastas (2006) fann att kristallin 
slagg innehöll <10 mg bly, <1 mg koppar samt 2 mg zink per gram. På ytan kan även 
kalciumkarbonater och sulfater förekomma (Hörnsten, 2000).  
 
Skillnaderna i det kemiska innehållet mellan amorf och kristallin slagg är marginell, det som 
skiljer de två olika masugnsslaggen åt är inte innehållet utan som tidigare nämnts strukturen 
som uppkommer genom olika avsvalningsprocesser. Däremot skiljer sig det kemiska 
innehållet en del mellan de olika studierna som presenteras i bilaga 1. 
 
 

2.3.3 Egenskaper 
 
Vid nedkylning av masugnsslagg kan materialet anta olika egenskaper beroende på hur det 
kyls ned. Vid luftkylning blir masugnsslaggen kristallin (Bengtsson, 2003; Johansson & 
Gustafsson, 2000). Nedkylning i vatten ger ett amorft material, så kallad hyttsand, som även 
den är mycket porös fast lättare och glansigare än den kristallina slaggen (Kietlińska & 
Renman, 2005; Johansson & Gustafsson, 2000) Oavsett nedkylningsförfarande så är 
masugnsslaggen starkt alkalisk (Hörnsten, 2000).  
 
 

2.3.4 Användningsområden 
 
Slagg från järn- och stålproduktion är hållbart och stabilt, egenskaper som gör att slaggen är 
lämpad som konstruktionsmaterial. Masugnsslagg används bland annat inom byggindustrin 
som en ersättning för cement eller sand i betong och som vägfyllning. Jämfört med de 
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traditionella, naturliga aggregaten som används i betong så är masugnsslaggen lättare vilket är 
att föredra vid byggnationer. (Tossavainen, 2005; Yuksel & Bilir, 2007) Om slaggen ersätter 
sanden (som är en ändlig naturresurs) vid tillverkningen av betong så kan användningen av 
sand minska med upp till 20 % (Özkan m.fl., 2007). I Sverige finns det Hyttsten från Merox 
används till hagar, ridbanor, halkbekämpning, dränering, isolering samt som råvara för 
mineralullsindustrin Eftersom Hyttstenen innehåller en hög halt kalk så används den även 
som KRAV-godkänt jordförbättringsmedel (Merox, 2007). Masugnsslagganvändningen inom 
Europa är 27,2 miljoner ton och uppdelningen av dess användningsområden visas i figur 1 
(Euroslag, 2007). 
 

 
Figur 1. Masugnsslagganvändningen inom Europa (Euroslag, 2007) 

 
 
 

2.3.5 Slagg som filtermaterial 
 
Eftersom masugnsslaggen är en alkalisk produkt så har den en god förmåga att neutralisera 
syra och kombinerat med dess jonbyteskapacitet samt sorptionsegenskaper så är den även 
lämplig att använda som filtermaterial för förorenade vatten (Dimitrova & Mehandgiev, 
1998). Masugnsslagg har bland annat använts i passiva system för att reducera föroreningar i 
vatten med höga metallhalter från gruvområden (Batty & Younger, 2004). Förutom 
reducering av metaller så har slaggen även använts för att reducera andra föroreningar bland 
annat polyaromatiska kolväten och fosfor (Bengtsson, 2003; Johansson & Gustafsson, 2000) 
samt mikroorganismer (Gamila & Gamila, 2000). I Turkiet har masugnsslagg brukats i en 
konstruerad våtmark för reducering av totalt suspenderade ämnen, COD, fosfor och kväve 
från avloppsvatten med mycket gott resultat (Korkusuz m.fl., 2005). Dammar med 
filterbäddar av stålslagg har i Nya Zeeland använts för rening av fosfor i avloppsvatten 
(Shilton m.fl. 2005). 
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2.3.6 Tidigare studier  
 
Masugnsslaggens sorptionsförmåga har i tidigare undersökningar visat sig ha en varierande 
kapacitet att fastlägga olika föroreningar. Tabell 1 visar en sammanfattning av utförda studier 
för organiska föroreningar och resultaten av dessa.  
 
 
Tabell 1. Studier där masugnsslaggen har använts för sorption av vatten förorenade med organiska föroreningar. 
Studie Masugnsslaggens 

tillverkningsland 
Masugnsslagg Typ av vatten Förorening och 

reningsgrad 
Referens 

Batch Japan Granulerad Fosfatlösning P 93 % Yamada m.fl., 
1986 

Batch Japan Granulerad Fosfatlösning P 98,8 % Yamada m.fl., 
1987 

Batch Indien Porös Metylfenollösning Obetydlig 
reningsgrad för 
fenol 

Jain m.fl., 
2002 

Batch och  
kolonn 

Sverige Kristallin 
Granulerad 

Fosfatlösning P <95 % Johansson, 
1999. 

Kolonn Japan Granulerad Syntetiskt 
lakvatten 

P 99,6 % Sunahara m.fl., 
1987. 

Kolonn Sverige Kristallin Lakvatten PAH 68 % 
 

Bengtsson, 
2003 

Kolonn Nya Zeeland Ospecificerad 
slagg 

Articifiellt 
dagvatten 

81 % P 
30 % N 

Trowsdale & 
Taylor, 2006 
 

Pilotstudie Sverige Kristallin Avloppsvatten 75 mg P/kg  
 

Hedström, 
2006 

Mindre 
behandlings 
anläggning 

Sverige Okänd Avloppsvatten P 53 % 
N 3 % 

Rastas & 
Hanæus 2006 

Full skalig 
behandlings- 
anläggning 

Turkiet Granulerad Avloppsvatten 45 % P, 44 % N, 
63 % TSS, 47 % 
COD,  

Korkusuz 
m.fl., 2005 

Fullskalig 
behandlings- 
anläggning 

Nya Zeeland Ospecificerad 
slagg 

Avloppsvatten 77 % total-P Shilton m.fl.,  
2006. 

 
I en del studier har det visat sig att det filtrerade vattnet har uppvisat missfärgningar med stark 
odör av sulfat, till exempel Rastas & Hanæus (2006) studie för rening av avloppsvatten. 
Åldern på slaggen har visat sig spela en stor roll vid sorptionen av föroreningar. I en studie 
utförd av Hedström & Rastas (2006) sorberade färsk slagg fosfor betydligt bättre än äldre, 
vittrad slagg. 
 
Utlakning av olika kemiska ämnen från masugnsslaggen (så kallad negativ reducering) kan 
ske vilket i vissa fall är olämpliga för känsliga recipienter, till exempel sulfater (Hörnsten, 
2000; Kietlińska & Renman, 2005; Hedström, 2006) och kväve (Trowsdale & Taylor, 2006). 
 
 
Batchförsök  
Ett flertal batchförsök med masugnsslagg för sorption av metaller har tidigare genomförts av 
andra författare med olika sorters artificiella metallösningar, se tabell 2, där metallhalten i 
vattenlösningarna har varierat. Batchförsök genomförs främst för att undersöka om 
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filtermaterialet har potential att sorbera de föroreningar som ska reduceras från vattnet. Dessa 
kan utökas till att undersöka under vilka tidsintervaller materialet har bäst reningskapacitet, 
det vill säga när jämvikt uppnåtts, eller till exempel för att se under vilka pH-förhållanden 
materialet sorberar föroreningarna bäst. 
 
 
Tabell 2. Resultat från studier där sorptionen av metaller till masugnsslagg har undersökts. 

 

Reducering av metaller %  Partikelstorlek  
och/eller 
kontakttid 

Referens Typ av masugnsslagg och 
vatten 

Cd Cr(III) Cu Ni  Pb  Zn   

Metallösning 
Kristallin slagg 

  100 72 97-
98 

100 0,063-0,25 mm 
4 h 

Dimitrova, 1996  

Vattenlösning 
Amorf slagg 

    97-
98 

 0,1-5 mm 
5,5 h 

Dimitrova & 
Mehandgiev, 1998 
 

Artificiellt vatten 
samt kondensatvatten 

  99  99 99 0,5-3 mm 
24 h 

Hörnsten, 2000  

Artificiellt markvatten 
Kristallin slagg 

100  80  100 95 0,5-2 mm 
48 h 

Gustafsson, 2001  

Metallösning 
Kristallin slagg 

  28 12 96 78 0,25-2 mm 
48 h 

Hjelm, 2005  

Metallösning 
Kristallin slagg 

  70-
90 

 70-
90 

70-
90 

2-4 mm 
0,5 h  

Nehrenheim, 2007  

Metallösning 
Amorf slagg 

 80-100 80-
100 

 90 60 2-4 mm 
0,5 h 

Nehrenheim, 2007  

Sorptionen av bly, kadmium och zink till masugnsslagg var mycket hög i de presenterade 
studierna, medan reduceringen av koppar och nickel varierade en del. Kontakttiden varierade 
mellan 240 minuter till 48 timmar och masugnsslaggens partikelstorlek skiftade emellan 
studierna. Gemensamt för de flesta av dessa studier är att när slaggen kommer i kontakt med 
vatten så ökar vattnets pH dramatiskt (Dimitrova, 1996; Hörnsten, 2000; Gustafsson, 2001; 
Trowsdale & Taylor, 2006) pH-ökningen beror på syra-bas interaktioner i det heterogena 
systemet och då främst hydrolys av kaliumsilikater (Dimitrova, 1996). Vid högre pH ökar 
adsorptionen av katjoner till masugnsslaggen och ytterligare tilltagande pH kan även ge 
utfällning av oxider samt hydroxider i slaggmaterialet (Hörnsten, 2000).  
 
I batchförsök utförda av Hörnsten (2000) med konstgjorda vatten samt kondensatvatten från 
ett värmeverk visade masugnsslaggen en negativ sorption vid mycket låga metallhalter (< 10-

6) och en betydligt mycket bättre sorption vid högre halter (se tabell 3). 
 
Hallberg och Renman (2007) undersökte om tillsats av vägsalt (0,1 % CaO) kunde påverka 
masugnsslaggens förmåga att sorbera metaller från vägdagvatten. De kom fram till att 
kadmium, koppar, nickel och zink förblev opåverkade av vägsaltet.  
 
 
Kolonnförsök 
I kolonnförsök undersöks filtermaterialets förmåga att uppta föroreningar från vatten genom 
filtrering i liten skala. Kolonnförsök är ofta förstudier till fältförsök i syfte att begränsa 
kostnader och material innan materialets reduceringsförmåga som filter är utredd. 
 
Mekanismen för upptag av metaller hos masugnsslagg i kolonnstudier är sorption (jonbyte 
och adsorption) på slaggens yta samt utfällning. På grund av masugnsslaggens alkalinitet så 
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bildar metalljonerna i första hand hydroxykomplex när de sorberas till materialet och silikater 
med låg löslighet på masugnsslaggens yta bidrar till masugnsslaggens sorptionskapacitet. 
(Dimitrova, 2002) 
 
Resultat från tidigare kolonnstudier presenteras i tabell 3. I litteraturen har det inte gått att 
finna mer än en studie med äkta vägdagvatten, därför ingår här även jämförelser med 
artificiella metallösningar och lakvatten. Resultatet av dessa studier skiftar en hel del, 
reduceringen av bly och koppar är allt ifrån 10 % respektive 19 % upp till 100 %, medan 
reningen av zink är mellan 60-100 %. Även här skiljer partikelstorleken mellan studierna och 
mängden masugnsslagg som kolonnerna packats med.  
 
I studien med äkta vägdagvatten utförd av Hallberg & Renman (2007) användes Hyttsand 
från Merox med varierande partikelstorlek och de undersökta metallerna var kadmium, krom, 
koppar, nickel samt zink. Hyttsanden visade bäst sorption för kadmium och zink (90 %) följt 
av koppar (77-86 %) samt nickel (44-72 %). Sorptionsförmågan för krom var endast 6 %.   
 
Tabell 3. Resultat från tidigare kolonnstudier för reducering av metaller från förorenade vatten med 
Hyttsand. 

Reducering av metaller % Typ av 
Hyttsand och 
vatten Al As Cd Cr Cu Mo Ni Pb Zn

Partikelstorlek  
filterhöjd,  
densitet i 

kolonnerna/vikt  

Referens 

Artificiellt 
markvatten 
Kristallin slagg 

  100  81   100 93 0,5-2 mm 
h: 100 mm 118 g 

Gustafsson, 2001  

Blylösning 
Amorf slagg 

       68  0,25-1,6 mm 
1,27g cm-3

Dimitrova, 2002 
 

Lakvatten 
Kristallin slagg 

    63     1-3 mm 
∅:34 mm h: 19 cm 

Bengtsson, 2003  

Lakvatten 
Amorf slagg 

    66 16  19 62 2-5,6 mm 
∅: 98 mm  
h: 500 mm 

Kietlińska & 
Renman, 2005  

Lakvatten 
Kristallin slagg 

    10  18 80 60 0,25-2 mm 
54-56 g 

Hjelm, 2005  

Artificiellt 
dagvatten 

93 74 97 50 92  100 98 96 5 liter Taylor, 2006 
 

Artificiellt 
dagvatten 

    100    100 ∅:50 mm h: 450-550 
mm 

Trowsdale & 
Taylor, 2006 

Vägdagvatten 
Granulerad slagg 

  90 6 77-
86 

 44-
72 

 90 ∅ 104 mm 
h: 900 mm 

Hallberg & 
Renman, 2007 

 
Kalciumjoner spelar en stor roll när alkaliska material används för filtrering av förorenade 
vatten, koncentrationen av kalcium dels på materialet men även i vattnet är betydelsefull för 
reduceringen av föroreningar. Höga koncentrationer av kalcium i vatten kan orsaka en sämre 
reducering av metaller på grund av att jonerna och metallerna tävlar om platser på 
filtermaterialet (Kietlińska & Renman, 2005). Dimitrova (1998) fann att vid filtrering med 
masugnsslagg i pH-intervallet 3-7 så lossnade kalciumjoner från slaggen och på så sätt blev 
det fler platser tillgängliga på filtermaterialet där metallerna kunde sorberas. Samma 
författare, Dimitrova (2002), fann dock att ett högt innehåll av kalcium och natrium i 
lösningen hindrade upptagningen av bly till masugnsslagg. 
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Enligt Bengtsson (2003) så försämras masugnsslaggens sorptionsförmåga om vattnet har en 
stor komplexicitet och instabilitet eftersom de reaktioner som man vill uppnå hämmas. Han 
menar att masugnsslaggen fungerar bäst som filtermaterial när vatteninnehållet är stabilt med 
låga partikelhalter och där större delen av föroreningarna förekommer i löst tillstånd. 
 
Dimitrova (1996) utförde kolonnförsök med masugnsslagg från Bulgarien i syfte att reducera 
koppar-, nickel- samt zinkjoner från en metallösning med hänseende på kontakttid, 
jonkoncentration, pH samt temperatur. Vid en låg metallkoncentration uppnåddes en god 
reducering av metallerna medan högre metallkoncentrationer visade sig ge sämre resultat. 
Högre temperaturer påverkade sorptionen positivt.  
 
Kietlińska & Renman (2005) fann att reduceringen av metaller med masugnsslagg följer 
ordningen Cu> Zn> Co> Fe> Ni> Mo och Hörnsten (2000) visade att av de divalenta 
katjonerna så binder koppar och bly hårdast till silanogrupper eftersom dessa katjoner är mest 
hydrolyserbara. Enligt Dimitrova & Mehandgiev (1998) så beror avlägsnandet av bly på 
fördelningen av slaggpartiklar i relation till storleken, mindre slaggfraktioner kan öka 
sorptionskapaciteten av metallen 2-3,5 gånger. Bengtsson (2003) visade att vid lägre pH-
värden (< 7) var sorptionen av zink i masugnsslagg betydligt sämre än vid högre pH. Han 
konstaterade även att fastläggningen av metaller till masugnsslaggen är beroende av vattnets 
pH och metallkoncentration. Resultaten från den undersökningen indikerade att användnings-
graden av masugnsslagg minskade med ökad flödeshastighet, partikelstorlek, 
blykoncentration samt minskad kolonnhöjd.  
 
 
3 Material och metod 
 

3.1 Material  
 

3.1.1 Filtermaterial 
 
Masugnsslaggen i försöket var amorf, granulerad slagg, så kallad hyttsand, från Merox i 
Oxelösund, Sverige. Det kemiska innehållet i hyttsanden framgår av tabell 4. 
 
Tabell 4. Kemiskt innehåll i hyttsanden som användes vid batch- och kolonnförsöken (Merox, 2007)  

 SiO2 CaO MgO Al2O3 S FeO MnO TiO2
Vikt % 33,5 30,5 17 12 1,3 0,30 0,60 2,3 

 
Hyttsandens fukthalt var 20 % vid tillfället vid mätningen och partikelstorleken var mellan 0-
4 mm detta redovisas i bilaga 2. Även en siktkurva för hyttsanden redovisas i denna bilaga.  
 
Sanden vid denna studie hade partikelstorleken 0,71 – 1,41 mm och användes som 
referensmaterial i batch- och kolonnförsöken för att jämföra hyttsandens reningskapacitet med 
ett inert filtermaterial. Sanden hämtades från Hässlö vattenreningsverket i Västerås där den 
har använts som snabb-filtersand för dricksvattenrening. Sanden som har använts i denna 
studie togs från det övre lagret i en av vattenbassängerna och har använts i vattenverket ett par 
år. En siktkurva samt en analys av snabbfiltersanden redovisas i bilaga 3. (Mälarenergi, 2007) 
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3.1.2 Dagvatten 
 
Vattnet insamlades från ett dagvattendike i Tunbytorp, som ligger norr om centrala Västerås. 
Diket är beläget i ett industriområde med mycket trafik, avrinningsområdet illustreras i figur 2 
och 3. 
 

 
 Figur 2. Översiktskarta över Västerås med en hänvisning var provtagningspunkten  
 som visas i figur 3 är utmärkt. (Google, 2007-09-28) 
 
Antalet fordon som trafikerar riksväg 56 (tidigare riksväg 67) förbi Tunbytorp är cirka 14 000 
fordon per dygn enligt mätningar från 2006 som är gjorda av Vägverket (Vägverket, 2007). 
Provtagningspunkten ligger i norra änden av diket, denna punkt valdes för att den var 
lättåtkomlig för dagvattenhämtning och för att tillräcklig mängd vatten kunde insamlas även 
om nederbörden var liten. Vattnet rinner vidare från Tunbytorp till Emundsbäcken, sedan till 
en uppsamlingsplats vid ICA 1:an i Haga, Västerås och slutligen till Svartån som mynnar ut i 
Mälaren vid Västerås. 
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 Figur 3. Karta över avrinningsområdet. 1: provtagningspunkt.  
 2: Bergslagsvägen, (Riksväg 56). 3: dike. 4: sedimenteringsdamm. 
 (Lantmäteriet, 2007. bearbetat i ArcGis av M. Skogsfjord) 
 
Datum för insamling av dagvattnet, dygnsnederbördsmängder samt väderförhållanden i 
samband till provtagningstillfället anges i tabell 5. 
 
 Tabell 5. Datum samt information om väderförhållanden och nederbördsmängder vid  
 insamlandet av vägdagvattnet för batch-respektive kolonnförsöken. 

Provtagningstillfälle Insamlingsdatum Nederbördsmängd* Väderförhållanden 
1 2007-03-08 1,4 mm Snösmältning och 

regn 
2 2007-04-18 0,3 mm Regn efter torr-

period 
3 2007-05-07 2,8 mm Regn efter torr-

period 
 * uppgift från SMHI 
 
 

3.2 Metoder 
 
Dagvattnet samlades in direkt vid tre tillfällen från dagvattendiket, vid varje tillfälle hämtades 
ca 50 liter vatten i 5 liters vattendunkar. Efter direkt transport till laboratorium gjordes 
mätningar på dagvattnet. Dagvattnets pH mättes enligt SS-ISO-10 390 med pH-meter 
Metrohm 744 som även redovisar vattnets temperatur. Konduktiviteten mättes med SCHOTT 
KONDUKTOMETER enligt SS-EN 27 888. Vattnet förvarades sedan i kylrum vid 8°C innan 
batch- och kolonnförsöken påbörjades. 
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3.2.1 Batchförsök 
 
I batchförsöken skakades 200 ml av dagvattnet blandat med 20 g filtermaterial i 1000 ml 
plastflaskor (LS10). Dubbelprov utfördes för båda filtermaterialen (hyttsand samt sand), där 
kontakttiden var 20, 40 respektive 60 minuter. Detta förfarande genererade 12 stycken prover 
per vattenprovstillfälle. Batchförsöken utfördes med horisontella rörelser i en skakmaskin. 
Efter skakningen filtrerades vattnet genom büchnertrattar med Munktell filterpapper 00R till 
filtrerkolvar, därefter överfördes vattnet till analysflaskor. Batchförsöken upprepades vid tre 
tillfällen och det totala antalet prover uppgick till 36 stycken. 
 
 

3.2.2 Kolonnförsök 
 
Kolonnförsöket upprepades vid tre olika tillfällen, filtermaterialen som förvarades i 
kolonnerna mellan dessa försök tilläts torka mellan varje gång för att efterlikna naturliga 
förhållanden. Vid de tre tillfällena filtrerades sammanlagt 31,6 liter vatten genom varje 
kolonn. 
 
Kolonnkonstruktionen för denna studie visas i figur 4. Kolonnförsöken utfördes med 4 
kolonner av plast, med innerdiametern 4 cm och höjden 60 cm. Tre av kolonnerna packades 
med 340 g hyttsand till höjden 30 cm. Den fjärde kolonnen packades med 590 g sand med 
samma höjd, se figur 5.  

 
 Figur 4. Kolonnställning och kolonner för rening av vägdagvatten med 
 hyttsand och sand. Tunnan i framkant innehåller 50 liter vägdagvatten 
 som pumpas genom kolonnerna med en slangpump. 
 (Foto: M. Skogsfjord, 2006) 
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Kolonnerna förslöts i båda ändarna med hjälp av gummiproppar. I syfte att förhindra 
borttransport av filtermaterialen ut från kolonnerna och för att få en jämnare fördelning av 
vattnet genom filtermaterialet så fixerades hyttsanden respektive sanden på vardera sidan om 
materialet med ett filter av nylonfiber (Scotch-brite) och kolvar tätade med O-ringar.  
 

 
Figur 5. 1: redovisar kolvarna som förhindrar att materialet förflyttas i kolonnerna, 2: Nylonfiberduk som 
reducerar genomförseln av filtermaterial. 3: Filtermaterial. (Foto: M. Skogsfjord, 2006) 
 
Vattnet i vattentunnan rördes om med en omrörare och pumpades med riktat flöde uppåt 
genom kolonnerna via plastslangar med en pump av märket Watson Marlow 323. Pumpens 
varvtal justerade flödet till 3,2 liter/h. När vattnet hade tryckts upp genom filtermaterialet så 
rann det via slangar till avlopp. Efter varje halvtimme togs stickprov för analys på det 
filtrerade vattnet. Vattnet som filtrerades genom varje kolonn var 11,2 liter och 7 stickprov 
togs från varje kolonn per tillfälle.  
 
 

3.2.3 Analys av batch- samt kolonnprover 
 
Vattenproverna analyserades i laboratorium på Mälardalens högskola, Västerås. Metallerna 
analyserades med hjälp av atomabsorptionsspektrofotometer (AAS vario 6) enligt SS 02 81 
50 för Zn och SS 02 81 84 för Cu och Pb. Konservering och uppslutning följde förfarandet i 
SS 02 81 50 med undantaget att proverna uppslöts i mikrovågsugn (Mars 5 CEM) i stället för 
i autoklav. Mikrovågsugnens uppslutningskärl begränsade volymen konserverat prov till 20 
ml. Anledningen till att mikrovågsugnen användes var att den har en högre värmekapacitet 
samt att kontamineringsrisken är lägre än för prover som uppsluts i autoklav.  
 
 

3.2.4 Svepelektronmikroskop 
 
Den använda hyttsanden från kolonnförsöken tömdes ur i en plastpåse och skakades om för 
att få en homogen blandning. Från denna homogena blandning togs ett stickprov ut och 
skickades till Merox för analys i svepelektronmikroskop. Svepelektronmikroskop används då 
man önskar få en kraftig uppförstoring av ytor, det går dessutom att göra punkt eller 
områdesanalyser för att se vilka kemiska komponenter som finns i materialet. I detta fall 
önskades det främst att se vilka ämnen som hade bundits till det material som undersöktes, 
några studier av hur ytorna såg ut var inte prioriterat. (Stark, 2007) 
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4 Resultat och diskussion 
 
I detta kapitel redovisas resultaten för denna studie. Först presenteras en karaktärisering av det 
undersökta vägdagvattnet, sedan en förklaring av batchförsöken med dess resultat för de olika 
analyserade metallerna och den tredje delen förklarar kolonnförsöken samt redovisar 
resultaten för de tre undersökta metallerna. 
 
 

4.1 Karaktärisering av dagvattnet 
 
Dagvattnet som insamlades vid tre olika nederbördstillfällen varierade i metallhalt mellan 
tillfällena för de analyserade metallerna. Bly uppvisade de lägsta halterna medan zinken stod 
för de största koncentrationerna i dagvattnet. De uppmätta metallhalterna för bly och zink för 
provtagningstillfälle ett och två i denna studie ligger mellan de schablonhalter för dagvatten 
som är angivna av StormTac för 10 000 och 30 000 fordon per dygn. Halten av zink vid dessa 
två provtagningstillfällen ligger under schablonhalterna från StormTac. Vid 
provtagningstillfälle tre låg metallhalten under schablonhalterna för alla tre metallerna. 
Schablonhalter för de olika metallerna vid olika fordonsintensiteter samt uppmätta värden 
från denna studie redovisas i tabell 7. Vid det tredje nederbördstillfället var initialhalterna av 
bly så låga att koncentrationen av bly inte gick att mäta, <0,8 µg/l. Detta medförde att ingen 
rening för bly kunde uppvisas vid det tillfället. I tabell 6 redovisas dagvattnets metallhalter 
före filtrering genom hyttsanden respektive sanden samt vattnets konduktivitet, pH och 
temperatur. Även schablonhalter för de utvalda metallerna i vägdagvatten enligt StormTac 
redovisas i denna tabell. Dagvattnets pH låg mellan 6,0-6,7 och konduktiviteten varierade 
mellan 168-770 µS/cm. Temperaturen var låg vid de två första insamlingstillfällena, 4-5°C, 
vid det tredje provtagningstillfället var temperaturen 16,8°C. 
 

 
 Tabell 6. Metallhalter, konduktivitet, pH samt temperatur för det ofiltrerade vägdag- 
 vattnet vid insamlingstillfällena samt schablonhalter för dagvatten. 

Datum för 
insamling 

Pb 
[µg/l] 

Cu 
[µg/l] 

Zn 
[µg/l] 

Konduktivitet 
[µS/cm] 

pH Temperatur 

2007-03-08 21,43 37,39 157,20 486 6,0 4°C 
2007-04-18 29,05 51,86 137,05 168 6,0 5°C 
2007-05-07 u.d. 17,81 50,77 770 6,7 16,8°C 

10 000 ADT* 17 51 89 
30 000 ADT* 31 72 197 

- - - 

 u.d. = under detektionsgränsen 
 * = Schablonhalter för vägdagvatten (ADT = Average Daily Traffic), StormTac, 2007 
 
Sammansättningen av vägdagvatten beror bland annat på nederbördsmängd, tillförda 
föroreningar och övriga ämnen som tillförs vid tillrinningen till provtagningsplatsen. Även 
halkbekämpning kan påverka dessa resultat beroende av vilken sort av ämnen som används 
för halkbekämpningen. Den lägre metallhalten vid provtagningstillfälle tre kan bero på att 
tjälen gått ur jorden vilket gör att mer vattnet kan infiltreras genom jorden istället för att rinna 
på marken till diket. En annan möjlighet till lägre metallhalter är att säsongen för att använda 
dubbdäck på bilar är förbjuden efter sista april. 
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 Konduktivitetens värden varierade mellan de olika provtagningstillfällena vilket kan bero på 
att ett vägdagvatten är komplext. Värdena för konduktiviteten vid denna studie var mycket 
låga om man jämför med de gränsvärden från livsmedelsverket som gäller för dricksvatten 
(tjänligt med anmärkning) som är 2500 µS/cm (SLV, 2007). Andra metaller och salter än de 
som har undersökts i denna studie kan även ha påverka värdena för konduktiviteten.  Vid så 
låga värden för konduktivitet som uppmättes i denna studie ökar även osäkerheten för att 
resultaten är exakta. 
 
Det uppmätta pH-värdet i denna studie var likvärdiga för de tre olika provtagningstillfällena, 
detta medför att pH inte har påverkat resultaten mellan de olika provresultaten i denna studie. 
 
 

4.2 Batchförsök  
 
Resultaten av sorptionen av varje analyserad, enskild metall presenteras nedan. Vid några 
tillfällen har så kallad negativ sorption skett, det vill säga vattnet har efter batchförsöken visat 
högre halter av en metall än de initialkoncentrationer som fanns i vägdagvattnet innan 
försöket inleddes. Det kan finnas flera orsaker till detta, till exempel har inte vattnet varit 
tillräckligt homogent vid provtillfället eller så kan filtermaterialen ha släppt ifrån sig metaller 
vilket ökade koncentrationerna i vattnet. Dessa negativa resultat gäller hyttsanden och har 
skett för alla metaller efter 40 minuters skakning med vägdagvatten från det första 
nederbördstillfället (2007-03-08). Dessa resultat ingår inte i diagrammen nedan, utan nämns 
enbart som negativ sorption. Tabeller över sorptionen finns i bilaga 4. Sanden uppvisade ett 
mycket lägre och ojämnare resultat jämfört med slaggen för alla tre metallerna, även här var 
sorptionen vid några tillfällen negativ. 
 
 

4.2.1 Bly 
 
Sorptionen av bly i batchförsöken med hyttsanden varierade mellan de två tillfällena då 
koncentrationerna var så pass höga att metallen kunde analyseras, se figur 6. Relativt lika stor 
sorption skedde efter 20 minuter, då hade slaggen sorberat 64-69 % av metallen vid båda 
tillfällena. Efter 40 minuter uppvisade slaggen en negativ sorption för det ena av 
dubbelproverna vid det första batchförsöket, vilket inte redovisas i figur 3, figuren visar 
endast det positiva sorptionen efter 40 minuter (75 %) och efter ytterligare 20 minuter var 
sorptionen 61 %. Vid det andra batchförsöket, så steg sorptionen av bly till 73 % efter 40 
minuters skakning för att sedan stiga ytterligare till 89 % efter totalt 60 minuter, vilket är 
jämförbart med tidigare utförda batchförsök, se tabell 3. Dessa har dock haft en mycket längre 
skaktid, ända upp till 48 timmar. Det är endast Nehrenheims (2007) skaktider (30 minuter) 
som överensstämmer med de tider som har använts i dessa försök, men även i den studien var 
resultatet detsamma. Sanden uppvisade bäst sorption efter 20 minuter därefter sjönk 
sorptionen. Dagvattnet från 2007-04-18 uppvisade endast 5 % sorption efter 40 minuter samt 
en negativ sorption efter 60 minuter. I denna studie visade slaggen en sorption på av bly på 60 
– 90 % efter 60 minuter.   
 
Parametrar som kan påverka sorptionen är bland andra temperatur, pH och konduktivitet. Då 
det inte var någon nämnvärd skillnad på varken temperaturen eller pH för prov ett och prov 
två så anses inte dessa två parametrar ha inverkat på provresultatet. Det som skiljde mellan 
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dessa två provtillfällen var konduktiviteten, om den har haft betydelse är inte utrett i denna 
studie. 
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  Figur 6. Sorptionskapaciteten med avseende på bly i utförda batchförsök. 
 
 

4.2.2 Koppar 
 
Även för koppar uppvisade hyttsanden högre sorptionskapacitet efter längre skaktid. Efter 20 
minuter var sorptionen av metallen från vägdagvattnet mellan 51-61 % och 53 – 68 % efter 40 
minuter samt 73 – 82 % efter 60 minuter, se figur 7. I tidigare studier har resultaten varierat 
kraftigt. I en studie utförd av Hjelm (2005) med kristallin slagg var sorptionskapaciteten så 
låg som 28 % efter 48 timmar, medan andra studier med kristallin slagg uppvisar ett resultat 
på 70 - 100 %, se tabell 3. I Gustafssons (2001) batchförsök med kristallin slagg samt i 
Nehrenheims (2007) studie med amorf slagg var resultaten mer jämförbara med resultaten i 
denna studie, dock brukade Gustafsson en betydligt längre skaktid, 48 timmar. Sanden visade 
även här högst sorption efter 20 minuter för 2007-04-18 och 2007-05-07 varefter den sjönk 
vid längre skaktider. För provet insamlat 2007-03-08 steg sorptionen till 43 % efter 40 
minuter varefter den sjönk till 5 % efter 60 minuter.  
 
I denna studie visade hyttsanden en högre sorption än sanden under hela sorptionstiden. 
Sorptionen för hyttsand var stigande under hela försöket, för sanden så sjönk sorptionen efter 
20 minuter för försök två och tre. Resultatet för sandens sorption för denna metall och dom 
efterföljande kan bero på sandens kornstorlek samt dess tidigare användningsområde. Då 
sanden har används för rening av dricksvatten vid ett reningsverk kan ämnen ha bundits till 
sanden som kan ha påverkat resultaten i denna studie. Sand är ett inert material men denna 
studie visar på en reduktion av metaller men även på en ökning av metallkoncentrationen vid 
vissa prov vilket kan tyda på att sanden innehöll andra ämnen än ren sand. Vilka ämnen det 
kan vara har inte undersökts i denna studie. 
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  Figur 7. Sorptionskapaciteten med avseende på koppar i utförda batchförsök. 
 
 

4.2.3 Zink 
 
Precis som för de tidigare två metallerna så var sorptionen av zink måttlig eller mycket låg vid 
det första batchtillfället, 37 - 51 %. Efter 20 minuter uppgick sorptionen till 51 % vid den 
första provtagningen, motsvarande siffror för provtagning två och tre var 45 % respektive 28 
%. Efter 40 minuter var sorptionen för den första provtagningen 37 % och för provtagning 2 
och 3 var värdena 89 % respektive 64 %. När proverna skakats i 60 minuter var sorptionen 
från första provtagningen 40 %, värdena från provtagning två och tre var 90 % samt 74 %, se 
figur 8. Tidigare studier har visat att hyttsanden kan sorbera zink upp till 70-100 % vilket är 
jämförbart med resultaten för provtagning två och tre i denna studie, se tabell 3. Sandens 
sorption var vid första provtillfället 20 %, 41 % samt 21 % vid skaktiderna 20, 40 respektive 
60 minuter. Vid provtillfälle två var sorptionen 44 %, 33 % och 34 % vid de olika skaktiderna 
och för provtillfälle tre var sorptionen mycket hög efter 20 minuter (76 %) vid de andra 
tiderna uppvisades negativ sorption.  
 
Även för denna metall var sorptionen bättre för hyttsanden än för sanden för alla 
provtillfällen. Den lägsta sorptionen för hyttsand av zink var vid det tredje provtillfälle, vid 
detta tillfälle var zinkkoncentrationen i initialskedet som högst. Sanden gav ett negativt värde 
för sorption av zink efter 40 minuter för detta provtillfälle. Vattnets konduktivitet kan ha haft 
en inverkan på detta resultat men detta har, som tidigare nämnts, inte undersökt i denna 
studie. Zink finns överallt vilket kan ha påverkat resultatet för denna metall, detta genom det 
att tillexempel kan ha skett en kontaminering av provflaskor eller annat material som används 
i försöket. 
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  Figur 8. Sorptionskapaciteten med avseende på zink i utförda batchförsök. 
 
 

4.3 Kolonnförsök  
 

Nedan följer resultaten för den procentuella reningen av vägdagvattnet i kolonner fyllda med 
hyttsand samt sand. Resultaten presenteras ytterligare i tabeller i bilaga 5. Som tidigare 
nämnts så var initialhalterna för bly lägre än detektionsgränsen vid det tredje 
nederbördstillfället, 2007-05-07, därför kan inga resultat för bly uppvisas från det sista 
kolonnförsöket. Övriga observationer som gjordes vid kolonnförsöken var att det renade, 
filtrerade vattnet från kolonnerna inte visade någon missfärgning, jämfört med Rastas & 
Hanæus (2006) resultat där det utgående vattnet från reningsanläggningen var missfärgat och 
med stark odör vilket kan bero på vilket sorts vatten som filtreras samt vattnets innehåll (olika 
sammansättning av avlopps- och vägdagvatten). 
 
Den använda hyttsanden från kolonnförsöket skickades sedan till Merox för en analys i 
svepelektronmikroskop. Detta för att analysera var de undersökta metallerna bundit till 
slaggen.  
 
 

4.3.1 Bly 
 
Rening av bly i kolonnförsöken med hyttsand var relativt jämn under hela försöket, inga 
större förändringar kunde påvisas med tiden. Däremot skilde sig reningen något mellan de 
olika datumen, för dagvattnet insamlat 2007-03-08 så var reningen för kolonn två och tre 54-
65 % medan reningen i kolonn ett tidvis var mycket lägre, 26-54 %. Vid det andra 
kolonnförsöket, för dagvattnet insamlat 2007-04-18, så var resultaten mer likartade för alla 
kolonnerna med hyttsand, 60-85 %.  
 
Även för kolonnen med sand så skilde sig reningskapaciteten mellan de två olika tillfällena. 
Däremot var det inte någon större skillnad mellan de två filtermaterialen, sandens 
reningskapacitet vid de två olika tillfällena var 42-67 % respektive 42-79 %, se figur 9.  
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För bly var sorptionen ganska likvärdig för de olika materialen, det som gör att sanden 
sorberade metallen kan bero på att den inte var helt ren, den kan ha innehållit organiskt 
material som metallerna kan binda till. Alla dom undersökta metallerna binder starkt till 
organiskt material. De olika värdena för konduktivitet verkar inte ha haft någon inverkan på 
resultaten. 
 

Kolonn Bly

0

20

40

60

80

100

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Tid (h)

S
or

pt
io

n 
(%

) Sand 070308
Sand 070418
Slagg 070308
Slagg 070418

 
  Figur 9. Sorptionskapacitetens medelvärde för hyttsand samt sand med avseende på  
  bly i utförda kolonnförsök. 
 
Resultatet i denna studie för filtreringen av vägdagvattnet genom hyttsand med hänseende på 
bly är jämförbar med Dimitrovas studie 2002 där en blylösning filtrerades genom kolonner 
med amorf hyttsand med 68 % rening. 
 

4.3.2 Koppar 
 
Kolonnförsöken med avseende på koppar visade en ganska likvärdig sorption för de olika 
filtermaterialen. Reningskapaciteten för sanden var ojämn vid andra och tredje provtillfället, 
efter en timme vid andra provtillfället var sorptionen negativ och vid provtillfälle tre var 
sorptionen endast 17 % efter 1,5 timmar. Diagrammet i figur 10 samt tabell i bilaga 5 visar 
värdena för sorptionen av koppar. Övriga prover visade på en stabil sorption på 50 – 83 %  
 
Även för koppar visar de olika materialen en likvärdig sorption. Sanden visar dock en sämre 
sorption samt ett negativ värde under denna studie. De likvärdiga värdena för de olika 
materialen kan även för denna metall bero på att sanden kan ha haft organiskt material på sin 
yta samt att det var ganska låga initialvärden. 
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  Figur 10. Sorptionskapaciteten för hyttsand samt sand med avseende på koppar 
  i utförda kolonnförsök.  
 
Reduceringen av koppar i den här studien kan ses som relativt jämförlig med Hallberg & 
Renmans kolonnförsök (2007) där reduceringen av koppar var 77-86 %,  
 
 

4.3.3 Zink 
 
Reduceringen av zink i dessa kolonnförsök skilde sig inte nämnvärt mellan filtermaterialen 
vid de olika provtillfällena. Värdena som redovisas för hyttsanden är medelvärden för de tre 
olika kolonnerna. Båda materialen följde samma tendens; i första kolonnförsöket var 
sorptionen mellan 39 % - 56 % för sanden och 27 % - 51 % för hyttsanden. Vid andra 
provtillfället var sorptionen mellan 90 % - 92 % för båda materialen. Vid tredje provtillfället 
visade resultaten för analyserna en stabil sorption för hyttsand på 69 % – 83 % samtidigt som 
sanden uppvisade en hög sorption från start och fram till 2,5 timmar (59 % – 87 %), efter 2,5 
timmar var sorptionen 79 % därefter sjönk sorptionen till 8 % efter 3 timmar och efter 3,5 
timmar uppvisades en negativ sorption, se figur 11.  
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  Figur 11. Sorptionskapaciteten för hyttsand samt sand med avseende på zink 
  i utförda kolonnförsök. 
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Även dessa resultat stämmer väl överens med tidigare utförda kolonnförsök där reduceringen 
av zink med hyttsand som filtermaterial varierade mellan 60-100 %, se tabell 4. Det som 
avviker från trenden för denna metall är sandens sorption för det tredje provtagningstillfället. 
Vad som har påverkat det uppmätta resultatet för sanden kan ha berott på att sanden med det 
eventuella organiska materialet var mättat efter 2,5 timmar. 
 
 

4.4 Svepelektronmikroskop 
 
Denna kemanalys gav tyvärr inte något resultat om var dessa utvalda metaller band sig till 
hyttsanden. Detta kan bero på att halterna som bundits till hyttsanden var mycket låga på 
grund av den låga metallhalten i det dagvattnet som använts i denna studie. Om hyttsanden 
varit mättad med metaller skulle det ha underlättat detektionen av de utvalda metallerna. 
Hyttsandens partikelstorlek var i denna analys lite för stor för att kunna ta en representativ 
mängd för analysen i svepelektronmikroskopet. Resultaten från denna analys redovisas i 
bilaga 6. 
 

4.5 Sammanfattande diskussion 
 
Hyttsanden användes utan att ha siktats vilket ger att kornstorleken var mellan 0,5 – 4,0 mm 
och sanden hade en kornstorlek mellan 0,5 – 1,5 mm. Några anledningar till att sanden 
sorberade metallerna kan vara att dess partikelstorlek var optimerad för rening av vatten samt 
som nämns i tidigare stycke, vad som redan var bundet till sanden. Om sanden innehöll 
organiskt material kan metallerna ha bundits till detta material.  
 
Det är flera saker som kan ha förorsakat de olika resultaten för metallhalterna, några är 
sandens renhet eftersom den har använts till rening av dricksvatten vid Hässlö vattenverk i ett 
par år. Ingen analys gjordes av vad sanden innehöll innan försöken påbörjades. Ett batchprov 
med sand och avjoniserat vatten kan ha klargjort om eller hur mycket metaller sanden 
innehöll. Konduktivitet och pH kunde även ha uppmätts vid detta tillfälle. 
 
En annan källa till variationen i provresultaten är vägdagvattnets sammansättning och de olika 
nederbördsmängderna. Vid första provtillfället användes dubbdäck i större utsträckning vilket 
ger större slitage på vägarna som i sin tur ger högre värden för föroreningar i vägdagvattnet. 
Vid första provtagningstillfället var nederbörden 1,3 mm, det som inte är medräknat är 
snösmältningen vilket ökade mängden tillfört vatten till provtagningsplatsen. Snösmältningen 
medför att föroreningar som har tillförts snön under vintern nu medfördes till 
provtagningsplatsen och ökade koncentrationen av metaller i vattnet. 
 
Initialkoncentrationen för vägdagvattnet var lågt för samtliga provtillfällen vilket kan ge ett 
osäkrare provresultat, även den stora temperaturskillnaden mellan de två första proven och det 
tredje kan ha betydelse för koncentrationen av metaller i vägdagvattnet. Vid tredje 
provtagningstillfället var metallhalterna mycket låga, för bly låg den uppmätta metallhalten 
under detektionsgränsen för den atomabsorptionsspektrofotometer som användes i denna 
studie.  
 

 24



 

Vattnets pH hade likvärdiga värden vid de olika provtillfällena, detta gör att resultaten inte 
påverkades av olika pH-värden. Det som inte denna studie har undersökt är vad en variation 
av pH-värdet skulle ha för påverkan på sorptionen. Mängden organiskt material i dessa prov 
av vägdagvatten har inte analyserats vilket kan ge en osäkerhetsfaktor som kan ha påverkat 
resultaten för sorption i denna studie. 
 
 
5. Slutsats 
 
Hyttsanden i denna studie visade sig vara ett lämpligt filtermaterial för rening av metaller från 
vägdagvatten. Reningskapaciteten för de båda filtermaterialen, hyttsand samt sand, var i stort 
sätt jämförbara genom hela studien, vilket visar att hyttsanden är ett bra alternativ till sand 
eftersom sand är ett ändligt material. Vid tidigare studier har mycket stor sorption av metaller 
uppvisats vid ett flertal tillfällen vilket ger en indikation på att masugnsslagg är ett material 
med stor potential att sorbera metaller. 
 
 
6. Förslag till fortsatta studier  
 
Under både detta och tidigare utförda examensarbeten har en standard för kolonnförsök 
saknats. Jämförelser mellan olika kolonnförsök har visat sig försvåras genom att olika studier 
oftast har variationer i kolonnstorlekar, mängden av filtermaterial, partikelstorlek, 
packningsgrad, vattenflöden samt tidsperioder. En gemensam standard för kolonnförsök 
skulle kunna ge en bättre bild över jämförelsen mellan reningskapacitet för olika material. 
Även en standard för batchförsök skulle underlätta för att kunna jämföra resultat mellan olika 
studier. Detta problem tas även upp i en artikel av Johansson Westholm (2000). 
 
En undersökning om vilka mekanismer som kan påverka masugnsslaggens sorption av de 
olika metallerna kan ge förklaringar till varför värdena varierade i denna studie samt de andra 
studierna som har redovisats i denna studie. 
 
Vidare skulle arbetet med hyttsandens reningskapacitet kunna utforskas genom en pilotstudie 
där den amorfa samt den kristallina slaggen skulle kunna jämföras i lite större skala än 
kolonnförsök i laboratorium. Även en studie för att jämföra slagg från olika länder är av 
intresse för att se vad sammansättningen av slagg har för betydelse för sorptionen. 
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Bilaga 1 Kemiskt innehåll i slagg 
 
Tabell 1 Kemiskt innehåll [%] i olika sorters slagg   

Element (%) Slagg Ursprungsland 
Al2O3 BaO CaO      Fe FeO Fe2O3 K2O MgO MnO MnO2 Na2O P2O5 R2O3 SiO2 S TiO2 V 

Författare, årtal 

Indien          23,30 - 30,47 - 0,54 - - 9,85 0,59 - - - - 30,77 0,85 - - Srivastava m.fl., 1997 
Australien 13-16 - 38-43 - <1,3 - <1,0 5-8 - <1,0 <0,5 - - 32-37 <0,1 - - Sakadevan & Bavor, 

1998 
Sverige              9,6 - 35 - 0,34-

0,36 
- - 13,7 0,40-

0,41 
- - - - 35,5 - - - Johansson &

Gustafsson2000 
Sverige           10,6 - 35 - - - - 13,4 - - - - - 36,2 - - - Kietlińska & Renman, 

2005 
Bulgarien              6,4 3,5 44 - - 0,5 1,9 3,2 2,4 - 1,6 - - 34 1,7 0,4 - Dimitrova, 2002

Kina        14,80 - 48,40 - - 0,30 0,24 7,20 0,21 - 0,23 0,01 - 33,90 0,10
 

1,00 - Yu m.fl., 2005 

Turkiet         17,54 - 37,80 - - - 0,98 5,54 - - 0,38 - - 35,11 0,70 - - Özkan m.fl., 2007 
Sverige                   13,2 - 30,1 - - 0,3 - 16,4 0,5 - - - - 33,2 1,1 - - Hallberg & Renman,

2007 

Amorf 
masugnsslagg 

Japan            13,6 - 41,5 0,58 - - - 6,46 0,46 - - - - 32,6 - 1,02 - Sunahara m. fl., 1987 

Bulgarien                 8,7 3,0 41,6 - - - - 2,7 2,5 - - - - 36,0 1,4 - - Dimitrova, 1996
Sverige              10,6-

11,4 
- 33,4-

33,7 
- 0,43 - - 14,3-

14,4 
0,47 - - - - 35,1-

35,2 
- - - Johansson &

Gustafsson, 2000 
 

Sverige                11,3 - 34,0 0,2 - - - 14,8 - - - - - 35,9 1,2 - 0,042 Hjelm, 2005   

Kristallin 
masugnsslagg 

Sverige         11-13 - 30-33 - - - - 15-19 0,3-0,5 - - <0,012 - 33-36 - 2-3  Hedström & Rastas,
2006 

Sverige                 25-31 - 33 - - 1,5-
2,2 

- 70-81 3-4 - - - - 35 - - - Johansson 1996

Japan            14 - 42 - 0,33 - - 6,6 0,6 - - 0,02 - 33 1,0 1,5 - Yamada m.fl., 1986, 
1987 

Tyskland     12 - 38,6 - 0,24 - 0,63 10,3 - - 0,37 - - 35 1,5 1,0 - Grüneberg & Kern, 
2001 

Indien - - 31,7 - - - - 6,8 - - - - 22,8 32,7 - - - Jain m.fl., 2002 
Indien         19,15 - 36,56 - - 0,60 1,29 2,99 2,09 - 0,81 - - 35,35 - 0,77 - Dana m.fl., 2005. 

Ospecificerad 
masugnsslagg 

Nya Zeeland               18,3 - 15,9 - - 2,61 - 13,4 1,15 - - - - - 0,10 35,3 0,22 Shilton m.fl.,  2006. 
Basic oxygen 
furnace slag 

Tyskland  <3 - 42-55 14-
20 

- - - 3-8 <5 - - - - 12-18 - - - Motz & Geiseler, 2001 

Electric arc furnace 
slag 

Tyskland  4-7 - 25-40 18-
29 

- - - 4-15 <6 - - - - 10-17 - - - Motz & Geiseler, 2001 

- ingen uppgift tillgänglig 



 

Bilaga 2 Siktkurva hyttsand 
Provtagningsdatum   2007-03-06 
Provningsdatum        2007-03-06 
Utfärdare                  TS 
 
 

TorrsiktjaProvtagningsplats:   Efter säkerhetsiktningen Stjärnvik, Merit råvara 
Våtsikt   Anmärkning:   Materialet nysiktat, togs ur bassäng ung. 2007-02-28 
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SIKT   Passerande mängd i vikt-%:                  
mm 19 16 11,2 8 5,6 4 2 1 0,5 0,25 0,125 0,075 <0,075 Sum

Stannar gram    0,0 9,7 41,9 167,5 123,6 47,0 20,1 9,0 3,9 6,5 429,2

Stannar Prov % 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 9,8 39,0 28,8 11,0 4,7 2,1 0,9 1,5 100,0
Passerar prov 
vikt%  100 100,0 100,0 100,0 97,7 88,0 49,0 20,2 9,2 4,5 2,4 1,5   
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Bilaga 3. Analys och siktkurva av snabbfiltersand 
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Bilaga 4. Resultat från batchförsöken. 
 
Röda värden visar negativ sorption 
 
Tabell 1 Reningsgrader för bly i batchförsöken med sand respektive hyttsand 

Datum 07-03-08 07-04-18 07-05-07 
Material Sand Hyttsand Sand Hyttsand Sand Hyttsand
20 min 12 % 64 % 59 % 69 % u.d. u.d. 
40 min 37 % -60 % 5 % 73 % u.d. u.d. 
60 min -1 % 35 % -6 % 89 % u.d. u.d. 

u.d. = under detektionsgränsen 
 
 
Tabell 2 Reningsgrader för koppar i batchförsöken med sand respektive slagg 

Datum 07-03-08 07-04-18 07-05-07 
Material Sand hyttsand Sand Hyttsand Sand Hyttsand 
20 min -170 % 55 % 42 % 61 % 51 % 51 % 
40 min 43 % -2363 % 32 % 68 % 23 % 53 % 
60 min -9 % 40 % 33 % 82 % 29 % 73 % 

 
 
Tabell 3 Reningsgrader för zink i batchförsöken med sand respektive slagg 

Datum 07-03-08 07-04-18 07-05-07 
Material Sand Hyttsand Sand Hyttsand Sand Hyttsand

20 min 4 % 51 % 44 % 45 % 76 % 28 % 
40 min 44 % -116 % 33 % 89 % -1877 % 64 % 
60 min 0 % 4 % 34 % 90 % -268 % 74 % 
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Bilaga 5. Resultat från kolonnförsöken 
 
Röda värden visar negativ sorption. 
 
Tabell 1 Reningsgraden för bly i kolonnförsöken med sand respektive hyttsand. 

Hyttsand Vattenmängd 
liter/kolonn 

Datum/ 
tidsintervall kolonn 1 kolonn 2 kolonn 3 Medelvärde 

Sand 

07-03-08 
1,6 0,5 h 48 % 54 % 56 % 52 % 50 % 
3,2 1,0 h 56 % 62 % 63 % 60 % 47 % 
4,8 1,5 h 26 % 65 % 64 % 51 % 67 % 
6,4 2,0 h 47 % 61 % 65 % 57 % 60 % 
8,0 2,5 h 42 % 55 % 61 % 52 % 57 % 
9,6 3,0 h 54 % 55 % 61 % 56 % 56 % 

11,2 3,5 h 27 % 61 % 63 % 50 % 42 % 
07-04-18 

12,8 0,5 h 72 % 79 % 84 % 78 % 76 % 
14,4 1,0 h 79 % 66 % 60 % 68 % 79 % 
16,0 1,5 h 60 % 75 % 70 % 68 % 74 % 
17,6 2,0 h 82 % 68 % 81 % 77 % 68 % 
19,2 2,5 h 77 % 71 % 85 % 77 % 70 % 
20,8 3,0 h 70 % 76 % 78 % 75 % 75 % 
22.4 3,5 h 74 % 76 % 73 % 74 % 42 % 

 
 
Tabell 2 Reningsgraden för koppar i kolonnförsöken med sand respektive hyttsand 

Hyttsand Vattenmängd 
liter/kolonn 

Datum/ 
tidsintervall kolonn 1 kolonn 2 kolonn 3 Medelvärde Sand 

07-03-08 
1,6 0,5 h 60 % 67 % 57 % 61 % 72 % 
3,2 1,0 h 62 % 66 % 66 % 65 % 72 % 
4,8 1,5 h 61 % 61 % 67 % 63 % 68 % 
6,4 2,0 h 63 % 59 % 68 % 63 % 67 % 
8,0 2,5 h 54 % 64 % 61 % 60 % 65 % 
9,6 3,0 h 58 % 60 % 63 % 60 % 62 % 

11,2 3,5 h 37 % 58 % 62 % 52 % 58 % 
07-04-18 

12,8 0,5 h 65 % 77 % 79 % 74 % 68 % 
14,4 1,0 h 73 % 77 % 78 % 76 % -78 % 
16,0 1,5 h 78 % 77 % 70 % 75 % 70 % 
17,6 2,0 h 63 % 77 % 73 % 71 % 50 % 
19,2 2,5 h 88 % 72 % 74 % 78 % 70 % 
20,8 3,0 h 71 % 76 % 77 % 75 % 75 % 
22,4 3,5 h 76 % 73 % 58 % 69 % 71 % 

07-05-07 
24,0 0,5 h 18 % 71 % 78 % 56 % 75 % 
25,6 1,0 h 81 % 81 % 88 % 83 % 74 % 
27,2 1,5 h 86 % 82 % 79 % 82 % 17 % 
28,8 2,0 h -2 % 84 % 71 % 78 % 81 % 
29,4 2,5 h 83 % 74 % 82 % 80 % 81 % 
31,0 3,0 h 68 % 45 % 71 % 61 % 78 % 
31,6 3,5 h 82 % 39 % 74 % 65 % 82 % 
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Tabell 3. Reningsgraden för zink i kolonnförsöken med sand respektive hyttsand. 
Hyttsand Vattenmängd 

liter/kolonn 
Datum/ 

tidsintervall kolonn 1 kolonn 2 kolonn 3 Medelvärde Sand 

07-03-08 
1,6 0,5 h 32 % 37 % 41 % 37 % 39 % 
3,2 1,0 h 35 % 42 % 44 % 40 % 49 % 
4,8 1,5 h 45 % 46 % 43 % 45 % 56 % 
6,4 2,0 h 31 % 41 % 43 % 38 % 46 % 
8,0 2,5 h -1 % 45 % 41 % 43 % 50 % 
9,6 3,0 h 34 % 41 % 77 % 51 % 43 % 

11,2 3,5 h -23 % 41 % 74 % 58 % 39 % 
07-04-18 

12,8 0,5 h 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 
14,4 1,0 h 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 
16,0 1,5 h 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 
17,6 2,0 h 90 % 89 % 89 % 89 % 90 % 
19,2 2,5 h 90 % 90 % 89 % 90 % 90 % 
20,8 3,0 h 90 % 90 % 92 % 91 % 90 % 
22,4 3,5 h 90 % 89 % 93 % 91 % 92 % 

07-05-07 
24,0 0,5 h 72 % 68 % 82 % 74 % 85 % 
25,6 1,0 h 71 % 89 % 67 % 76 % 82 % 
27,2 1,5 h 78 % 85 % 85 % 83 % 59 % 
28,8 2,0 h 71 % 89 % 61 % 74 % 87 % 
29,4 2,5 h 73 % 72 % 81 % 75 % 79 % 
31,0 3,0 h 70 % 82 % 55 % 69 % 8 % 
31,6 3,5 h 82 % 82 % 54 % 73 % -21 % 
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