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Abstract 
 
Polluted storm water from a metal recycling industry has been filtrated through columns that 
contained two different adsorbents, peat and pine bark. Peat is an organic soil, mainly used for 
energy production, and pine bark, a by-product from the forest industry. In Sweden, there are a 
lot of resources of peat as well as pine bark. Used as filter materials, they are relatively cheep 
and, like other kinds of filtermaterial used as adsorbents, they have varied capacity to adsorb 
metals in water. The capacity for the filter materials to adsorb metals depends on the physical 
structure and chemical contents of the peat and pine bark as well as the water metal composition. 
Results from this study show that pine bark had the highest adsorption capacity to reduce copper, 
lead and zinc from the specific storm water. 
 
Keywords: column tests, peat, pine bark, storm water, copper, lead, zinc. 
 
 
Sammandrag 
 
Förorenat dagvatten från Stena Gotthards metallåtervinningsanläggning i Eskilstuna har filtrerats 
genom kolonner innehållande två olika adsorbenter, torv och furubarksflis. Torv är en organisk 
jordart som främst används som bränsle och furubarksflis är en biprodukt från skogsindustrin. 
Båda filtermaterialen är relativt billiga och finns i stora kvantiteter i Sverige. Filtermaterialen har 
visat sig ha varierande kapacitet att adsorbera metaller i vatten på grund av själva materialet samt 
vattnets sammansättning. Resultatet från den här studien visar att av de två undersökta 
filtermaterialen så har furubarksflis störst kapacitet att reducera bly, koppar och zink från det 
specifika dag vattnet. 
 
Nyckelord: kolonnförsök, torv, furubarksflis, dagvatten, bly, koppar och zink.  



Förord 
 
Detta examensarbete är ett samarbete mellan Stena Gotthard, WSP och Mälardalens högskola. 
Denna rapport kommer att utgöra ett underlag i en villkorsutredning för Stena Gotthards 
metallåtervinnings anläggning i Eskilstuna. Tidigare undersökningar har visat att dagvattnet från 
anläggningen är förorenat med bland annat metaller. I villkorsutredningen till länsstyrelsen ska 
det ingå en redogörelse hur halterna av tungmetaller kan reduceras i dagvattnet. Stena Gotthard 
har anlitat konsultföretaget WSP för utformning av arbetet och för handledning till författarna. 
Examensarbetet ingår i Samhällstekniksprogrammet med miljöteknisk inriktning vid Mälardalens 
Högskola i Västerås och omfattar 10 poäng för varje författare.  
 
Författarna vill härmed framföra ett stort tack till Stena Gotthard för möjligheten att utföra detta 
examensarbete och till alla inblandade på WSP för god handledning. Företaget Geogen 
Produktion AB skickade torv till laboratorieförsöken vilket vi är tacksamma för. 
Universitetslektor Lena Johansson Westholm på Mälardalens Högskola, (MDH) i Västerås tackas 
inte enbart för hennes arbete som handledare och examinator utan även för rådfrågning oavsett 
tidpunkt. Examensarbetarna Anders och Suzanne uppskattas för deras arbete som 
vattentransportörer, det var förmodligen tungt. Universitetsadjunkt Gert Bard, MDH, uppskattas 
för utformning och uppbyggnad av kolonnerna. Till institutionstekniker Ann-Sofie Magnusson 
och laboratorieassistent Christina Ingvall-Johansson, MDH, vill vi rikta ett speciellt stort tack för 
deras enorma stöd och kunskap, utan er vore vi intet. 
 
 
 
Mälardalens högskola, Västerås, oktober 2006 
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Ordlista 
 
Absorbera ett ämne (d.v.s. en absorbent) som upptar/suger upp ett annat ämne, vanligtvis vätska eller gas   
Ackumulera upplagra 
Adsorption bindning av lösta ämnen på ytan av en fast partikel 
Adsorbera fästa vid 
Alkalisk basisk, dvs. pH högre än 7 
Anjon negativt laddad jon 
Biotillgänglighet hur mycket av ett ämne som kan tas upp av organismer 
Bitumen naturlig kolväteförening med vanligen mörk färg 
Büchnertratt porslinstratt med plan, perforerad botten 
Cellulosa organiskt ämne som utgör stödsubstans i växternas cellväggar 
Dagvatten ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten 
Densitet ett ämnes vikt per volymenhet (vanligtvis g/cm3) 
Essentiell nödvändig för uppehållande av liv och hälsa 
Eutrofiering ökad näringstillförsel med igenväxning som följd 
Fulvosyra består av mindre molekyler än humussyra (se nedan) och har kvävebindande egenskaper. 
Garvämnen hydrolyserbara estrar eller kondensationsprodukter av aromatiska substanser 
Granulat ett ämne som har förändrats till kornstruktur 
Harts en blandning av organiska ämnen som bildas i växter 
Hemicellulosa heterogen grupp av högmolekylära, grenade polymera kolhydrater som tillsammans med bl.a. 
cellulosa och lignin ingår i växternas cellväggar 
Humus gemensam beteckning på mörka kolhaltiga ämnen i marken 
Humussyra består av omstrukturerade lignin komponenter samt polysackarider, till stor del bestående av protein. 
Innehåller en stor del av markens kväve. 
Hydraulik användning av vätskor för att överföra, lagra och styra energi 
Hydrolys kemisk reaktion vid vilken en bindning spjälkas genom reaktion med vatten 
Infiltration inträngning av vätska i poröst material, till exempel vattnets inträngning i jord, berg eller grus- och 
sandåsar. 
Jon atom eller atomgrupp som har blivit elektriskt laddad genom att ta upp eller avge en eller flera elektroner 
Katjon positivt laddad jon 
Kelat typ av komplex förening med metalljon som centralatom och med omgivande grupper bundna med två eller 
fler koordinerande atomer 
Kemiska utfällningar fast substans som uppkommer när två lösningar reagerar med varandra på sådant sätt att en 
löslig och en olöslig fraktion bildas 
Kognitiv avser intellektuella funktioner såsom tänkande, varseblivning, minne 
Komplexbildare molekyler med förmåga att binda joner 
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 
Lignin vedämne, samlingsnamn på en serie polymera föreningar som förekommer tillsammans med cellulosa i alla 
högre växter 
Nitrifikation oxidationsprocess där ammonium omvandlas av bakterier till nitrat  
Oligotrof miljö miljö med lite näringsämnen 
ppb part per billion, 1/1 000 000 000 
ppm part per million, 1/1 000 000 
Pektiner grupp av högmolekylära kolhydrater som finns i cellväggar hos växter och vissa bakterier. 
Prospektering åtgärd som syftar till att införskaffa råvaror 
Recipient mottagande vatten (hav, sjö, å, älv) 
Reningseffekt effekten av de åtgärder som vidtagits för att rena vatten 
Sediment slamavlagring på botten av en sjö eller bassäng 
Tannin, (garvsyra) utgörs av estrar av en sockerart, vanligen glukos, med en eller flera gallussyramolekyler. Finns 
naturligt i bark och vissa frukter. 
Termiskt behandlad bearbetad med värme 
Torrsubstans (TS) återstod av ett ämne sedan vattnet avlägsnats [mg/l] 
Trekammarbrunn slamavskiljare för mindre avloppsanläggningar. 
Trofisk nivå läge i ekologisk näringsväv, t.ex. som primär eller sekundär producent resp. konsument. 
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 
Växtnäringsämnen närsalter och spårämnen 
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1. Inledning  
Stena Metallkoncernen bedriver verksamhet på mer än 200 platser i Sverige, Finland, Norge, 
Danmark, Polen och Ryssland. I koncernen ingår Stena Gotthard som har 58 filialer i Sverige 
vilka tar emot järn- och metallskrot som sedan sorteras, lagras och bearbetas. Vid bearbetningen 
fragmenteras skrotet och blir till råvara för gjuterier, stålverk och smältverk. (Stena Metall, 2006) 
 
På fastigheten Loket 6 i Eskilstuna har Stena Gotthard Återvinning AB bedrivit metallåtervinning 
sedan 60-talet. Verksamheten består av maskinell bearbetning av skrot i sax (skärning) och 
mellanlagring av metallavfall. Kemikalier som används i processen är diesel och smörjoljor. 
Tidigare har det även bedrivits omsmältning av aluminium på anläggningen. (Bergström, 2002)  
 
Industrianläggningar kan generera stora mängder tungmetaller till dagvatten. (Krögerström, 
2005). Dagvatten släpps ofta ut till en recipient eller ett avloppsreningsverk där det kan orsaka 
stora belastningar på grund av flödet och mängden föroreningar. I recipienterna kan 
föroreningarna orsaka skador på ekosystem och organismer.(Sundbyberg, 2005)  
 
I dagsläget renas dagvattnet från Stena Gotthards anläggning med en lamelloljeavskilljare, 
därefter leds vattnet ut i Eskilstunaån (Asplund & Persson, 2006). Tidigare undersökningar har 
visat på höga metallhalter i dagvattnet från anläggningen (VBB Viak, 1996), vilket tyder på att 
det finns behov av att rena dagvattnet. Det finns olika sätt att reducera koncentrationen av 
tungmetaller i dagvatten innan det leds vidare till en recipient eller ett avloppsreningsverk. En 
metod som kan användas för att ytterligare reducera föroreningshalten i vatten är filterteknik där 
metaller adsorberas av lämpliga material.(Färm, 2003) 
 
Filtermaterial har olika kapacitet att adsorbera metaller. Adsorptionskapaciteten beror dels på 
materialens kemiska uppbyggnad och partikelstorlek men även på dagvattnets sammansättning, 
temperatur, pH, konkurrerande metaller samt metallernas koncentration och laddning. Material 
som kan adsorbera metaller har undersökts och jämförts i en mängd studier. En sammanställning 
av flera potentiella adsorbenter redovisas i en litteraturstudie utförd av Bailey m.fl. (1999). 
Tidigare undersökningar har visat att torv och furubarksflis är potentiella material som kan 
adsorbera föroreningar från vatten. (Bailey m.fl., 1999) 
 

1.1 Syfte  
Syftet med detta arbete var att genom batch- och kolonnförsök undersöka benägenheten hos torv 
och furubarksflis att adsorbera föroreningar i dagvatten från Loket 6 i Eskilstuna med avseende 
på metallerna koppar, bly och zink.  
 

1.2 Avgränsning 
Denna rapport omfattar en jämförelse mellan två olika filtermaterials kapacitet att adsorbera 
metaller i dagvatten genom batch- och kolonnförsök. Metallerna som analyserats i detta arbete är 
koppar (Cu), bly (Pb) och zink (Zn). Resultaten redovisas som totalhalter. 
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1.3 Disposition 
Rapportens ordlista redogör för vissa fackord som kan vara svårtolkade. Ordlistan återfinns före 
rapportens innehållsförteckning. I rapportens första kapitel redogörs för bakgrunden och syftet 
med denna rapport samt vilka metoder som har använts i arbetet. I kapitel två redovisas en 
litteraturstudie som beskriver hur dagvatten inverkar på en recipient och metallerna som 
analyserats i laboratorieförsöken. I kapitel tre fortsätter litteraturstudien där filtertekniken samt 
filtermaterialen torv och flis beskrivs. Det fjärde kapitlet beskriver arbetets laboratoriedel; vilka 
material som användes och hur försöken utfördes. Utförandet är uppdelat på 
materialförberedelser, batch- och kolonnförsök samt analyser. Kapitel fem presenterar relevanta 
resultat från laboratorieförsöken och i kapitel sex diskuteras samt jämförs resultaten för de två 
filtermaterialen. Kapitel sju och åtta redogör för slutsatserna för denna studie samt förslag till 
fortsatt arbete. Bilagorna som följer med i denna rapport redovisar alla analysresultat, 
tidsintervaller för stickprover, filtervikter samt tabeller för bedömning av tillstånd av metaller i 
vatten.  
 

1.4 Metod  
Filtermaterialens adsorptionsförmåga undersöktes genom batch- respektive kolonnförsök vid tre 
tillfällen med insamlat dagvatten från anläggningen i Eskilstuna. Prover för analys från de olika 
kolonnförsöken togs vid bestämda intervall medan batchförsöken pågick under vardera 24 h. Det 
filtrerade dagvattnet från det första försökstillfället analyserades av Analytica AB, de övriga 
vattenproverna analyserades på Mälardalens högskola i Västerås som ett led i examensarbetet.  
 

1.5 Problemställning 
Det finns många olika filtermaterial som kan adsorbera tungmetaller från förorenade vatten. 
Materialen har dock varierande kapacitet att reducera föroreningar beroende på de olika 
parametrarna som nämns i rapportens inledning. Därtill skiljer sig materialen åt när det gäller 
lämpligheten med avseende på risken för igensättning, vidare skiljer sig kostnader och hur 
materialen kan hanteras när de är förbrukade. I det här arbetet har frågeställningen varit om 
filtermaterialen torv eller furubarksflis kan vara lämpade att användas för reduktion av metaller i 
dagvattnet från Stena Gotthards anläggning i Eskilstuna. 
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2. Dagvattens inverkan på en recipient  
Dagvatten är ett komplext vatten och innehållet varierar beroende på aktiviteterna i nederbörds 
området. Hur stor belastning ett dagvatten kommer att utgöra för en recipient är inte bara 
beroende på vilka föroreningar vattnet innehåller utan även på vilken sjö eller vilket vattendrag 
det hamnar i. (Krögerström, 2005) 
 
Generellt för Eskilstuna så är dagvattnet den största källan till utsläpp av metaller och organiska 
ämnen. Eskilstuna kommun strävar efter att inte släppa ut ämnen som kan påverka recipienten, 
vilket kan vara svårt att uppnå. Viktigast är dock att försöka reducera så mycket av 
föroreningarna som möjligt i inledningsskedet av ett regn. (Kollberg, 2006) 
 
Eskilstunaån rinner i sin tur ut i Mälarens västra del. Mälaren utnyttjas idag intensivt som 
recipient för olika slags förorenade vatten. Sjön utgör dricksvattentäkt för ca 1,5 miljoner 
människor och i naturresurslagens tredje kapitel är Mälaren i sin helhet upptagen som riksintresse 
med hänsyn till de natur- och kulturvärden som sjön och dess omgivning utgör. (Mälarens 
Vattenvårdsförbund 2006) 
 
Det finns inga gränsvärden framtagna för dagvatten, i stället kan riktvärden för ytvatten 
användas. Naturvårdsverkets riktvärden för ytvatten är indelade i olika klasser beroende på 
metallhalt. Enligt Kollberg (2006) ingår Eskilstuna kommuns dagvatten i klass 3 som motsvarar 
måttligt höga halter metaller vilket innebär att effekter kan förekomma, det vill säga påverkan på 
arter, reproduktion eller överlevnad. Ett minskat individantal kan påverka ett helt ekosystems 
struktur. Vatten i högre klasser medför ökande risker för biologiska effekter. (SNV, 1999)  
 
Det finns även schablonvärden för dagvatten från olika markanvändningsområden, till exempel 
industrianläggningar (Stormtac, 2006). Stockholm Vatten (2001) har utvecklat riktvärden för dag- 
och spolvatten efter rening, dessa värden ska ses mer som ett mål än ett krav på reningshalt. 
Riktvärden och schablonvärden redovisas i bilaga 1. 
 

2.1. Tungmetaller i dagvatten 
Överallt där metaller utvinns, bearbetas eller används sprids metallhaltiga partiklar till 
omgivningen. Spridningen av metaller i miljön kan ge förhöjda metallhalter i mark, vatten och 
sediment (SNV, 2006).  
 
Tungmetaller är toxiska för djur såväl som växter och risken är beroende på olika företeelser. 
Bland annat varierar toxiciteten av ett ämne med hur stor halt av ämnet som finns tillgänglig. 
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 själva grundämnena är. (Brandt & Gröndahl, 2000) Nedan presenteras de 
metaller som främst ingår i studien. 
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Koppar (Cu) 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, troligen cyanobakterier. Om liganderna blir mättade så kan 
aktiviteten av Cu2+ öka dramatiskt. Detta kan ske även med en mycket liten höjning av den totala 
koppar halten. (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 ovanlig 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 mg/l (Livsmedelsverket, 2006) 
 
Bly (Pb) är oftast mycket stark bundet till humuspartiklar och lermineraler. Effekter av bly 
exponering 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. Nuvarande halter av bly i 
insjöfisk anses vara ett hot mot människors hälsa (Sonesten, 2003). Gränsvärdet för bly i 
dricksvatten är 10 µg/l (Livsmedelsverket, 2006). (SNV, 2006) 
 
Zink (Zn) förekommer oftast i löst form i vatten 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 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 som påverkas negativt av metallen till exempel 
musslor, snäckor och växter. (WHO, 2001)  
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3 Filterteknik 
Filter används för att rena en rad olika typer av vatten till exempel dricksvatten (Johansson 2003). 
Sveriges dricksvatten kommer från olika vattentäkter; 50 % kommer från ytvatten, 25 % från 
naturligt grundvatten och 25 % från artificiellt grundvatten. Artificiellt grundvatten tillverkas 
genom att ytvatten pumpas upp till en ås varvid ytvattnet renas under en längre tid genom 
infiltration. (Svenskt vatten, 2006) Infiltration är en naturlig reningsprocess som används både för 
avloppsvatten och för dricksvatten. För enskilda avlopp är det vanligt med en trekammarbrunn 
som avskiljer större partiklar medan de finare partiklarna renas genom infiltration. Vid infiltration 
rinner vattnet genom marken och sprids till grundvattnet. Reningen sker genom att vattnet 
filtreras genom sand och olika jordlager där biologiska, fysikaliska och kemiska processer sker 
(Avloppsguiden, 2006). 
 
Nya miljömål och direktiv ställer högre krav på vattenrening, vilket gör att även lakvatten från 
deponier och dagvatten från förorenade områden kräver rening innan det släpps vidare till 
avloppsreningsverk eller recipienter. Det innebär att filtertekniken alltmer har uppmärksammats 
och behovet av lämpliga filter för rening av olika sorters vatten kräver en utveckling av 
metoderna och material som finns tillgängliga. (Johansson, 2003) 
 
Det används många olika begrepp för filterteknik såsom reaktiva filter, sorptionsfilter, 
filterbäddar och passiva reningssystem trots att det i stort sett är samma sak. Inom filtertekniken 
utnyttjas naturliga processer som fixerar föroreningar och fördröjer transporten av dessa genom 
reversibla adsorptionsprocesser. Därtill avskiljs partikelbundna föroreningar mekaniskt när 
vattnet passerar filtermaterialet. Exempel på utförande av filteranläggningar kan vara konstruerad 
våtmark med reaktivt filter, filterbrunnar för behandling av enskilt avloppsvatten, filterkasun för 
behandling av kommunalt avloppsvatten och brunnsfilter för dagvatten. (Renman, 2006)  
 

3.1 Filtermaterial 
Det finns många olika sorters filter och filtermaterial (adsorbenter) som kan användas vid rening 
av vatten med filtertekniken. (Lindberg m.fl. 2003). Filtermaterial som kan användas för rening 
av dagvatten är aktivt kol (Zwicky, 2006), sand, opoka, zeolit (Färm, 2003), Polonite® 
(Kietlinska & Renman, 2005), masugnsslagg (Lindquist, 2005), torv och furubarksflis. Det har 
även utförts studier på adsorbenter gjorda av aska från avfallsförbränningsanläggningar blandat 
med nedsmälta PET-flaskor för rening av lakvatten (Zhang & Hideaki, 2003). Många naturliga 
filtermaterial är relativt billiga och tillgängliga i stora mängder (Bailey, 1999). Föroreningar som 
kan reduceras från vatten genom filtermaterial är till exempel metaller, kväve, fosfor och olja 
(Lindberg m.fl., 2003; SNV, 2002). Vissa material kan även reducera smak, lukt och färg 
(Getout, 2006).  
 

3.1.1 Torv 
Torv är en organisk jordart som bildas då den naturliga nedbrytningen av död biomassa hämmas. 
Den största användningen av torv i dag är som energikälla. Enligt SGU (2006) består torv av 
organiska ämnen, mineral partiklar samt kemiska utfällningar. Innehållet i torv från svenska 
marker är relativt känt genom torvutvinningsprojekt och prospekteringar. Det kemiska innehållet 
i torv beror främst på bildningssättet fast även på underlagets karaktär, grundvattenflöden och 
nederbörd. Även atmosfäriskt nedfall har ett visst inflytande på den kemiska sammansättningen i 
torv. I tabell 1 redovisas en genomsnittlig mineralsammansättning i svenska torvmarker, vilket 
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representerar en sammanställning av ca 13 000 ha från olika delar av landet. Innehållet i 
bottenlager och kantpartier ingår ej i sammanställningen. (SGU, 2006)  
 
Tabell 1 Sammanställning av metallinnehållet i torv från svenska marker utförd av 
Sveriges geologiska undersökning. (SGU 2006) 
Ämne Medelvärde  Enhet Ämne Medelvärde  Enhet 

Co 33,8 ppm (i aska) Hg 55 ppb (TS) 
Cr 120 ppm (i aska) CaO 24,7 % (i aska) 
Cu 228 ppm (i aska) Al2O3 10,5 % (i aska) 
Mo 55,1 ppm (i aska) Fe2O3 17,8 % (i aska) 
Ni 101,5 ppm (i aska) K2O 0,48 % (i aska) 
Pb 64 ppm (i aska) MgO 2,8 % (i aska) 
Rb 40,8 ppm (i aska) Na2O 0,38 % (i aska) 
Sr 567,5 ppm (i aska) MnO 0,27 % (i aska) 
Th 40 ppm (i aska) P2O5 1,82 % (i aska) 
U 70 ppm (i aska) SiO2 22 % (i aska) 
V 134,2 ppm (i aska) TiO2 0,29 % (i aska) 
Zn 227 ppm (i aska) Ra-226 9 Bq/kg (TS) 
W 19,4 ppm (i aska) Aska 5,1 % (TS) 
As 4,3 ppm (TS) Svavel 0,27 % (TS) 
Cd 0,23 ppm (TS)    

 
Växter samt nedbrytningsrester från humifieringsprocessen avgör torvens organiska innehåll. 
Sammansättningen varierar mellan torvslag och nedbrytningsgrad. Den organiska 
sammansättningen i torv delas vanligen upp i följande ämnesgrupper: 

• Bitumen (vaxer och hartser) 
• Vattenlösliga ämnen (pektiner och garvämnen) 
• Lätt hydrolyserbara föreningar (hemicellulosa och reducerande ämnen) 
• Cellulosa  
• Ligniner  
• Humusämnen (fulvo- och humussyror) 

Den dominerande beståndsdelen i väl humifierad torv utgörs av humusämnena, vilken är den 
ämnesgrupp som påverkar torvens egenskaper mest. Humusämnen har en stor förmåga att 
adsorbera vatten och humussyrorna ger torven dess jonbyteskapacitet. (SGU, 2006) Ligninet 
innehåller funktionella grupper såsom alkoholer, aldehyder, ketoner, karboxylsyror, 
fenolhydroxider samt etrar som påverkar den kemiska bindningen (Brown, 2000). 
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Rosa m.fl. (2002) har studerat metallinnehållet och metallernas kemiska tillgänglighet hos torv 
vilket redovisas i tabell 2. Trots att torv innehåller en del metaller så visar tabellen att en mycket 
liten del av metallerna blir kemiskt tillgängliga i vatten. 

Tabell 2 Metallinnehåll i torv och metallernas kemiska tillgänglighet i vatten vid olika pH. Torv har en hög 
koncentration av metaller men mycket liten del av dessa blir kemiskt tillgängligt i vatten trots relativt låga pH-
värden. [mg/kg] (Rosa m.fl. 2002) 
 Al Ca Cd Co Cr Cu Fe Mg Mn Ni Pb Sr Zn 
Totalt innehåll av 
metaller 851 5550 0,5 0,9 0,9 1,7 2277 1235 74,6 2,1 10,9 29,7 81,0

Kemisk tillgänglighet 
vid pH 4,5 0,12 8,5 - - - 1,5 0,12 12,5 3,4 1,4 - 1,5 0,32

Kemisk tillgänglighet 
vid pH 5 0,86 13,5 - - - 5,6 0,78 16,4 7,6 1,2 - 1,4 0,45

 
Torvens adsorptionsförmåga i tidigare studier 
Det har gjorts många batchförsök med torv som filtermaterial och flertalet av dem med syftet att 
utforska hur pH styr adsorptionskapaciteten. Gardea-Torresdey & Salvador (1996) kom fram till 
att adsorptionen av Cu2+ är pH beroende och att bindningen sker mycket snabbt. Vid deras 
batchförsök adsorberades 16,1 mg Cu2+/g torv vid pH 4. Ringqvist m.fl. (2002) undersökte flera 
olika metaller och konstaterade att adsorptionen av koppar är mindre beroende av pH jämfört 
med zink som adsorberas mer signifikant med högre pH. Perez Holmberg (2006) visade i sin 
studie att bly joner binds effektivast till torv vid pH< 7, vid pH 7och vid pH 5,6. 
 
Ringqvist m.fl. (2002) konstaterade även att effektiviteten för torv att adsorbera metaller från 
förorenade vatten till stor del beror på vattnets sammansättning. I vatten där metallerna existerar 
som fria metalljoner sker en större adsorption än i vatten med ett högt pH där metallerna är 
komplexbundna till bland annat organiskt material. En hög koncentration av katjonerna natrium 
(Na) och magnesium (Mg) kan ge en sämre adsorption av andra metaller då dess katjoner har 
större jonbindningsstyrka än koppar och zink. (Ringqvist m.fl., 2002)  
 
Ho och McKay (2004) undersökte hur mycket koppar som kan sorberas av torv. Hypotesen i 
deras studie var att obehandlad torv generellt inte kan sorbera mer än 30 mg Cu/g. Kapaciteten 
skiljde mellan eutrofisk torv (10-30 mg/g) jämfört med oligotrof torv (1-15 mg/g). De menade att 
högre kapacitet dock kan åstadkommas med förbehandlad torv, till exempel genom 
syrabehandling. I studien genomfördes batchförsök med olika koncentrationer av 
kopparsulfatlösningar och torv med partikelstorleken 500-710 µm. Sorptionskapaciteten i dessa 
försök var 12,6 mg Cu/g torv vid 20°C och pH 5. 
 
Hanzlík m.fl. (2004) har utfört batchförsök med torv för olika sorters metallösningar. 
Katjonbytes-kapaciteten för torv i deras försök visade sig vara 37,88 meq/100g och ytarean var 
4,4 m2/g. Därtill visade resultatet att adsorptionen för koppar ökade ju fler olika sorters 
metalljoner det fanns i lösningen. 
 
Torv har oftast använts i kolonnförsök som ett organiskt tilläggsmaterial bland annat för att 
reducera den hydrauliska konduktiviteten hos andra material och reaktionen som kan uppstå 
mellan kalciumrika filtermaterial och sulfat i lakvatten. (Kietlinska & Renman, 2005)  
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3.1.2 Furubarksflis 
Furubarksflis är en biprodukt från skogsindustrin. Materialet är tillgänglig i stora mängder och 
inköpskostnaden är tämligen låg. Barken, som utgör 10-15 % av trädets totala yta, består av ett 
yttre skyddande lager samt av ett aktivt inre lager. Idag används furubarkflis som filter i 
dagvattensbrunnar, luktfilter vid reningsverk och absorbent vid oljesanering. (Hansson m.fl., 
2004) 
 
Furubarksflis innehåller många olika ämnen som kan delas upp i två huvudgrupper. Den ena 
gruppen är ämnen som bygger upp cellväggarna; polysackarider och polyfenoler. 
Polysackariderna består av cellulosa, hemicellulosa och pektiner medan polyfenolerna främst 
består av lignin. Den andra gruppen är ämnen som kan extraheras från cellväggarna. Dessa 
ämnen kan i sin tur delas upp i organiskt material och mineraler. De organiska extraherbara 
ämnena är alifatiska syror (fetter och vaxer) och fenolämnen, till exempel tannin. (Collet, 2005) 
 
Furubarksflis som adsorbent är effektiv på grund av det höga innehållet av tannin. Polyhydroxy-
polyfenolgrupperna i tannin är de ämnen som är aktivast i adsorptionsprocessen. Jonbyte sker när 
metallkatjoner formar kelat med dessa grupper. (Bailey, 1999) 
 
Metallinnehållet i furubarksflis har undersökts av bland annat Färm (2003) och Harju m.fl. (2002) 
se tabell 3. Undersökningar har visat att metallinnehållet varierar betydligt om området där 
furubarksflisen avverkats är påverkat av atmosfäriska föroreningar från till exempel industrier, 
såsom furubarksflis från Kokkola-området. Furubarksflis adsorberar luftföroreningar vilket gör 
att metallhalten varierar beroende på var trädet växer. Träd nära förorenade områden har visat sig 
ha 100 gånger så hög metallhalt jämfört med träd i opåverkade områden. Föroreningarna 
ackumuleras främst i det yttre barkskiktet vilket i sin tur kan komma att påverka materialet vid 
adsorption av föroreningar från dagvatten. (Harju m.fl. 2002) 
 
Tabell 3 Metallinnehållet (mg/kg) i furubarksflis, Pinus sylvestris. Zugol är varumärket för furubarkflis 
producerat av ZUGOL AB Svensk Barkindustri (Färm, 2003). Merimasku och Kokkola är orterna i Finland där 
furubark avverkats (Harju m.fl. 2002). 
 As Pb Cd Co Cu Cr Ni V Zn Fe Ba 
Zugol 0,11 2,5 0,6 0,25 6,0 1,8 0,8 0,54 83 - - 
Merimasku 0,03 2,1 0,37 - 2,67 * 0,54 - 13,6 53,7 5,97 
Kokkola 4,53 298 11,2 - 401 6,7 233 - 2713 11040 156 
– information ej tillgänglig. 
* under detektionsvärdet. 
 
Furubarksflisens adsorptionsförmåga i tidigare studier 
Furubarksflis har undersökts som filtermaterial i ett fåtal studier för rening av metaller från 
dagvatten.  Bland annat så har Färm (2003) utfört kolonnförsök med furubarksflis för reduktion 
av metaller från en sedimenteringsdamm för vägdagvatten. Försöket visade en minskning av 
koppar samt zink med 75,2 % respektive 63 %. Resultaten varierade dock väldigt mycket mellan 
de analyserade proverna i försöket. (Mellan 26,5-91,7 % för koppar och 15,5-90,2 % för zink).  
 
I en pilotstudie utförd i Stockholm av Kocyba (2006) renades dagvatten från väg i kolonner med 
bland annat furubarksflis. Obehandlad flis visade tendenser att sättas igen så materialet 
förbehandlades genom tvättning för att avlägsna damm samt siktning till partikelstorlekar 
>0,5mm. Därefter kunde flisen användas mer än 28 timmar utan att materialet täpptes till i 
kolonnerna. Furubarksflisen i kolonnförsöket reducerade koppar med 20- 48 % och bly med 64 % 
men för kadmium, krom och mangan uppvisade flisen ingen reduktion alls. 
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I batchförsök utförda av Collet (2005) visade furubarksflisen en hög förmåga att adsorbera 
koppar, zink och bly. Flisen adsorberade 67-72 % av metallerna från olika saltlösningar. Studien 
visade även att partikelstorleken har en stor påverkan på adsorptionen. Med minskad 
partikelstorlek ökade ytan som metallerna adsorberades till. Siktad furubarksflis med 
partikelstorleken 0,5-1,0 mm hade en ännu högre kapacitet att avlägsna metaller, framförallt bly 
som adsorberades upp till 92 %. 
 
Hanzlík m.fl. (2004) utförde även batchförsök med flis för olika sorters metallösningar. 
Katjonbyteskapaciteten för flis i deras försök visade sig vara 8,75 meq/100g och ytarean <1 m2/g. 
Precis som med torven ökade adsorptionen för koppar med ökat antal metaller i lösningen. 
 

4. Material och metod 
 

4.1 Torv - Float Adsorb 
Torven som användes i detta arbete produceras av Geogen Produktion AB, se figur 1. 
Produktnamnet är Float Absorb, ett granulat vilket består av termiskt behandlad torv som genom 
upphettning har utvecklat harts som täcker torvens yta. Hartsen absorberar oljeprodukter men inte 
vatten. Float Absorb har densiteten 0,20-0,40 kg/l. Med hjälp av Float Absorb så kan förorenade 
jordmassor samt vatten filtreras och separeras från oljeprodukter. Granulaten ändrar sin färg från 
brun till svart när den är oljemättad. (Geogen produktion AB, 2006) 
 
Till prov 2006-07-10 och prov 2006-08-14 siktades torven till kornstorleken 2-4 mm enligt 
tillverkarens instruktioner (Geogen produktion AB, 2006). Inför det tredje kolonnförsöket, prov 
2006-08-22, siktades materialet till partikelstorleken 0,5-2,0 mm för att materialet skulle få 
likvärdiga fysikaliska egenskaper som flisen. Torven torkades enligt SS-ISO 11 465 i värmeskåp 
Nüve FN 400 i 24 h för bestämning av torrsubstansen, se bilaga 2. 
 

 
Figur 1. Torv från Geogen Produktion AB  
(Foto: M. Skogsfjord, 2006) 

4.2 Furubarks flis - ZUGOL® 
Furubarksflisen, Pinus Sylvestris, som användes i detta arbete produceras av ZUGOL AB Svensk 
Barkindustri, se figur 2. Produktnamnet är ZUGOL® vilken innehåller 85-90 % furubark som är 
sorterad, torkad och granulerad samt 10-15 % träfibrer. Materialet används främst för att sanera 
oljespill. Uppsugningsförmågan är ända upp till fyra gånger furubarksflisens vikt för vissa 
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föroreningar. Volymvikten är cirka 0,25 kg/l och ZUGOL® har en dominerande kornstorlek på 
0,25-5,00 mm. (ZUGOL AB Svensk Barkindustri, 2006)  
 
Före prov 2006-08-22 siktades materialet till partikelstorleken 0,5-2,0 mm (Ho & McKay, 2004; 
Collet, 2005; Kocyba, 2006). Precis som för torven torkades materialet för bestämning av 
torrsubstansen, se bilaga 2. 
 

 
Figur 2. Furubarksflis från ZUGOL AB Svensk 
Barkindustri (Foto: M. Skogsfjord, 2006)  

 

4.3 Dagvatten 
Dagvatten från Stena Gotthards återvinningsanläggning samlades in vid tre olika tillfällen under 
sommaren 2006. Insamlingsförfarandet beskrivs av Asplund & Persson (2006). Vattnet till prov 
2006-07-10 var taget efter oljeavskiljaren medan de övriga vattenproven tog före oljeavskiljaren. 
Vattnet, som var uppsamlat i 5 liters plastdunkar, förvarades i kylrum 6°C mellan insamling och 
batch- samt kolonnförsök. För prov 2006-07-10 hälldes emellertid vattnet direkt över från 5 liters 
dunkarna till en 50 liters vattentunna innan förvaringen. Prov 2006-07-10 och prov 2006-08-22 
förvarades under ett dygn medan prov 2006-08-14 förvarades under en vecka innan det användes 
till batch- respektive kolonnförsöken. Innan försöken påbörjades så skakades 
plastdunkarna/tunnan kraftigt för att skapa en homogen blandning av metallerna i vattnet. För 
varje prov mättes vattnets pH enligt SS-ISO 10 390 med Metrohm 744 pH-Meter se bilaga 2. 
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4.4 Batchförsök 
I batchförsöken blandades 20 g filtermaterial med 200 ml vatten i 500 ml plastflaskor, två prov 
för varje filtermaterial. Vid prov 2006-08-14 och prov 2006-08-22 skakades även två blankprov, 
innehållande enbart dagvatten. Flaskorna skakades med oscillerande rörelser 24 h i skakmaskin. 
Vattnet från prov 2006-07-10 hälldes försiktigt över till analysflaskor. För prov 2006-08-14 och 
prov 2006-08-22 filtrerades vattnet genom en büchnertratt med Munktell filterpapper 00R till 
filtrerkolvar, sedan överfördes vattnet till analysflaskor.  
 

4.5 Kolonnförsök 
Kolonnförsöken utfördes med fyra kolonner av plast, två för varje filtermaterial. Innerdiametern 
för kolonnerna var 4 cm. Varje kolonn packades med 30 cm av respektive filtermaterial. Kolonn 
ett och två packades med torv medan kolonn tre och fyra packades med furubarksflis. 
Filtermaterialens vikter redovisas i bilaga 2. 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 torven samt flisen på 
vardera sidan om materialet med ett filter av nylonfiber (Scotch-brite) och kolvar tätade med O-
ringar. Uppbyggnaden framgår av figur 3. I detta arbete genomfördes tre kolonnförsök oberoende 
av varandra. Dagvattnets sammansättning skiljde vid de olika provtillfällena vilket kunde påverka 
adsorptionen av metallerna. Den varierande adsorptionskapaciteten för filtermaterialen kunde här 
jämföras som en följd av metallhalterna i vattnet vid de aktuella nederbördstillfällena. För att 
varje provomgång skulle ses som oberoende försök byttes filtermaterialet efter varje 
kolonnförsök.  
 

 
Figur 3. Kolonnuppbyggnaden för filtrering av dagvatten. Filtermaterialet (3) är omgärdat av gummiproppar (1) och 
nylonfilter (2) i båda slutpunkterna. (Foto: M. Skogsfjord, 2006) 

 
Vattnet i vattentunnan pumpades med uppåtriktat flöde genom kolonnerna via plastslangar med 
en pump av märket Watson Marlow 323. Pumpens varvtal justerade flödet till 3,2 liter/h. När 
vattnet hade passerat genom filtermaterialet så rann det via ett bräddavlopp ut genom slangar till 
avloppet. Stickprov av filtrerat vatten för analys togs efter förutbestämda tider (se bilaga 3-5) 
genom att slangarna placerades så att vattnet kunde rinna ned i provtagningsflaskor i stället för 
till avloppet. Kolonnkonstruktionen visas i figur 4. Mellan varje kolonnförsök tömdes kolonnerna 
och ersattes av nytt filtermaterial. 
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Figur 4. Kolonnkonstruktion för filtrering av dagvatten. I förgrunden 
syns vattentunnan varifrån dagvattnet pumpades upp genom slangarna 
till pumpen (nedre delen av vagnen) och vidare upp till kolonnernas 
nedre del. Från kolonnernas övre del leddes vattnet via bräddavlopp 
och slangar till avloppet i bakgrunden.  
(Foto: M. Skogsfjord, 2006) 

 

4.5.1 Prov 2006-07-10 
Till kolonnförsöket användes 47 liter vatten. Filtermaterialen i kolonnerna packades relativt hårt i 
kolonnerna jämfört med senare provomgångar. Mellan stickprov 2 och 3 åkte bottenproppen ut ur 
kolonn tre (furubarksflis) som genast trycktes upp i kolonnen igen. Vattnet som fanns i kolonnen 
hann dock rinna ut på golvet. Samma sak skedde för kolonn fyra (även den packad med 
furubarksflis) före stickprov 4. Det medförde att buntband användes för att säkerställa att 
propparna skulle hållas kvar i kolonnerna. Tider för uttag av stickprov redovisas i bilaga 3. 
 

4.5.2 Prov 2006-08-14 
Volymen vatten för kolonnförsöket var 23,8 liter. Tiderna för stickproverna till försöket ändrades 
på grund av den mindre vattenmängden jämfört med prov 2006-07-10, tiderna framgår i bilaga 4. 
Filtermaterialen packades inte lika hårt i kolonnerna som vid det tidigare försöket, detta för att 
skapa friare partikelytor på materialen där metallerna kunde adsorberas. Bräddavloppet för 
kolonn två läckte en del vatten, detta åtgärdades inte under försöket på grund av att en åtgärd 
troligtvis skulle ha skapat större avvikelser än vad läckan uppskattades göra. Det var dålig 
tillrinning av vatten till kolonn tre redan från starten av kolonnförsöket. Efter prov tre ändrades 
slangarna något i pumpen varvid flödet blev jämnare.  
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4.5.3 Prov 2006-08-22  
Vid kolonnförsöket användes 25,8 liter vatten. Mellan stickprov 4 och 5 sög slangen till kolonn 4 
(furubarksflis) enbart luft då den hade hamnat över vattenytan, vilket åtgärdades när det 
upptäcktes. Trots att propparna i botten var förankrade med buntband så släppte proppen i kolonn 
4, varvid försöket avbröts för kolonnen efter stickprov 8. Proppen i kolonn 3 (furubarksflis) 
började även den att tryckas ut, men hölls fast tills filtreringen var färdig Under kolonnförsöket 
började bräddavlopp 1 att läcka. Detta åtgärdades inte under försöket. Tider för stickprov 
redovisas i bilaga 5. 
 

4.6 Analys 
Vattenproverna från prov 2006-07-10 skickades till Analytica AB för ackrediterad analys. För 
prov 2006-08-14 och prov 2006-08-22 analyserades proverna i laboratorium på Mälardalens 
högskola i Västerås. 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 är att den har en högre värmekapacitet och en lägre risk för 
kontaminering än prover som uppsluts i autoklav.  
 
Proverna analyserades i atomabsorptionsspektrofotometer AAS vario 6 enligt SS 02 81 50 för 
zink och SS 02 81 84 för koppar och bly. Prover som avvek avsevärt analyserades en extra gång 
för att säkerställa analysresultatet. 
 

5. Resultat 
I detta kapitel redovisas resultaten från batch- och kolonnförsöken samt metallhalterna i 
dagvattnet. 
 

5.1 Metaller i dagvatten 
I tabell 4 redovisas metallhalterna i dagvattnet innan filtrering. Prov 2006-07-10 analyserades av 
Analytica AB medan övriga prover analyserades på Mälardalens Högskola. Metallhalterna i det 
första provet skiljer sig stort från prov 2006-08-14 och prov 2006-08-22. 
 
Tabell 4 Metallhalter i dagvattnet innan filtrering. [µg/l] 
 2006-07-10 2006-08-14 2006-08-22 
Koppar 17,15 430,5 237,8 
Bly 7,96 218,0 197,0 
Zink 79,4 3865 1029 
 

5.2 Batchförsök 
Eftersom inget av analysproverna för batchprov 2006-07-10 filtrerades efter skakningen så 
innehöll de en stor andel filtermaterial. Dessa prover har uteslutits från figur 5 och 6 då resultatet 
efter skakningen var negativt i jämförelse med det obehandlade dagvattnet. Efter skakningen 
uppvisade dagvattnet för dessa prov ett mycket högre värde för alla metallerna, mellan -52 till      
-424 %, se bilaga 7.  
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5.2.1 Torv 
Batchförsöken med torv för prov 2006-08-14 och prov 2006-08-22 jämfördes mot blankproverna 
för att redovisa hur mycket metaller torven adsorberade. Dessa två försök visade en hög och jämn 
reduktion av metallerna. Reningsgraden låg mellan 77 – 100 %, se figur 5.  
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 Figur 5. Torvens reduktion av metaller för batchförsöken för prov 2006-08-14 och 2006-08-22. 
 

5.2.2 Furubarksflis 
Batchförsöken med furubarksflis för prov 2006-08-14 och prov 2006-08-22 jämfördes precis som 
med torven mot blankproverna för att redovisa hur mycket metaller furubarksflisen adsorberade, 
se figur 6. Dessa prover uppvisade ojämna och låga resultat för koppar och bly. Vid prov 2006-
08-14 så blev blyhalten högre efter skakningen, vilket gav ett negativ resultat. Kopparhalten 
minskade med 8-28 % och zinkhalten med cirka 50 % jämfört med blankprovet.  
 

Reningsgrad för flis (batch)

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Koppar Bly Zink

Tungmetaller

%
2006-08-14
2006-08-22

 
 Figur 6. Torvens reduktion av metaller för batchförsöken från prov 2006-08-14 och 2006-08-22. 
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5.3 Kolonnförsök 
I några stickprover från kolonnförsöken var metallhalterna högre än för det ofiltrerade dagvattnet, 
dessa värden har uteslutits i figur 5 och 7. Alla värden för stickproven redovisas dock i bilagorna 
3, 4 och 5.  
 

5.3.1 Torv 
Torven reducerade metallerna sämst i början på filtreringen genom kolonnerna för att sakta öka 
med tiden förutom för prov 2006-08-14 där zinken reducerades med 85 % under hela filtreringen. 
Kolonnförsökens medelvärden för reduktion av koppar, bly och zink var 46 %, 55 % respektive 
60 %. Blyhalterna för prov 2006-07-10 och 2006-08-22 minskade vid några tillfällen under 
filtreringstiden. Störst reduktion av alla metaller skedde för prov 2006-08-14. Figur 7 visar 
reningsgraden för torv i kolonnförsöken.  
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Figur 7. Kolonnprovernas medelvärden för reduktion av metaller från de olika mätomgångarna redovisas som 
staplar. Y-felstaplarna som redovisas som ┴ och T visar försökens min och max värden 

5.3.2 Furubarksflis 
Furubarksflisen reducerade metallerna sämst i början fast reduktionen förbättrades betydligt med 
tiden. Koppar, bly och zink reducerades med medelvärdena 69 %, 87 % respektive 62 %. 
Medelvärdet för zink minskades på grund av att metallen reducerades sämre i prov 2006-07-10 
(21 %) än i de två övriga proven (82 %). Den bästa reningsgraden för koppar var 93 % men 
medelvärdet minskade väldigt på grund av att det sämsta resultatet var 27 %. För bly varierade 
resultatet mellan 66-95 % och för zink 41-92 %. Minst variation visar resultatet av prov 2006-08-
22, reningsgraderna visas i figur 8.  
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Figur 8. Kolonnförsökens medelvärden för reduktion av metaller från de olika provomgångarna visas som staplar. 
Y-felstaplarna som redovisas som ┴ och T visar försökens min och max värden. 
 

5.4 Omräkning till Analyticas metallvärden 
Resultaten från kolonnförsöken har även använts för en jämförelse med ett parallellt 
examensarbete utfört av Asplund och Persson (2006).  I deras arbete har dagvattnet från Stena 
Gotthards anläggning analyserats på Analytica AB. Resultaten från Analytica AB har här använts 
som ”verkliga” värden för metallhalterna i dagvatten innan filtrering för att kunna uppskatta hur 
mycket en filtreringsanläggning med torv eller furubarksflis skulle kunna reducera metallhalterna 
i dagvattnet. Beräkningar beskrivs i bilaga 6 och resultaten presenteras i tabell 4.  
 
 Tabell 5 Omräkning av Asplund & Perssons resultat för metallhalter i dagvattnet till fiktiva filtrerade värden. [µg/l] 
 Torv Furubarksflis 
 Cu Pb Zn Cu Pb Zn 
2006-07-10 11,5 – 19,0 5,6 – 8,4 59,1 – 96,3 1,8 – 15,3 1,0 – 4,6 52,0 – 134,0 
2006-08-14 157 – 576 77 – 1 182 373 – 402 79 – 329 14 – 356 203 – 1 481 
2006-08-22 623 – 1 358 392 – 487 928 – 1 664 278 – 1 208 122 – 428 148 – 980 

6. Diskussion 
 

6.1 Förhöjda metallhalter efter rening 
För prov 2006-07-10 filtrerades inte analysvattnet från batchförsöket innan det skickades till 
Analytica för analys. En filtrering av dagvattnet efter skakningen ansågs inte lämpad då 
metallerna kunde reduceras på grund av filterpappret och således ge missvisande resultat. Detta 
ledde till att de analyserade proverna i stället kom att innehålla stora mängder av torv och 
furubarksflis som båda består av en hel del metaller.  
 
Den kraftiga ökningen av vissa metaller i det filtrerade vattnet från kolonnförsöken kan antas 
bero på att filtermaterial kan ha lossnat från kolonnerna. Därmed exkluderades dessa värden i 
diagrammen. I det första kolonnförsöket uppvisade analysresultaten utläckage av stora mängder 
zink i början av filtreringen för att sedan avta. Furubarksflisen kan ha innehållit mycket zink 
innan kolonnförsöket som löstes ut vid kontakten med vattnet, för att sedan börja adsorbera nytt 
zink från dagvattnet när materialet väl var genomsköljt. 

 16



6.2 Torv 
I den här studien visade det sig att torv (Float Adsorb) hade en god förmåga att adsorbera 
metallerna i batchförsöken. Kolonnförsöken visade däremot att materialet hade en ojämn förmåga 
att adsorbera metaller. Den högsta reningen av koppar uppmättes i prov 2006-08-14 där 
reduktionen uppgick till 65 % efter 2 h flöde genom kolonnerna. Kapaciteten skiljde dock mellan 
de olika analyserade proverna, troligtvis på grund av dagvattnets sammansättning, torvens 
partikelstorlek och tiden som vattnet filtrerades. Analyserna visade att metallhalterna i det 
ofiltrerade dagvattnet varierade mycket mellan de olika provomgångarna vilket påverkar 
adsorptionen av koppar för torv. Reduktionen av bly var cirka 50 % förutom för prov 2006-08-22 
där halten av bly först ökade kraftigt i det filtrerade dagvattnet för att efter 2 h reducerats med   
73 %.  
 
Den metall som reducerades bäst med torv som filtermaterial var zink. Halten reducerad zink 
uppgick till 85 % för prov 2006-08-14 och reduktionen var lika konstant under hela 
kolonnförsöket. Att torven adsorberade zink mycket bättre än de två andra metallerna beror 
troligtvis på att zink bildar komplex med organiska ligander såsom fulvo- och humussyror, vilket 
är dominerande beståndsdelar i torv. Tidigare undersökningar av torvens adsorptionskapacitet har 
visat hur mycket metaller som en viss vikt torv kan adsorbera (Ho och McKay, 2004; Gardea 
m.fl. 1996) vilket inte har varit möjligt i detta arbete, därför har inga jämförelser med tidigare 
resultat kunnat göras. 
 

6.2.1 Jämförelse med riktvärden för kolonnförsök med torv 
Vid omräkning till Asplund och Perssons (2006) metallhalter så tillhör dagvattnet efter filtrering 
genom torven klass fyra och fem enligt Naturvårdsverkets ”Tillstånd - metaller i vatten” för alla 
metallerna. Metallhalterna för prov 2006-07-10 har enligt Stockholm Vattens riktvärden för dag- 
och spolvatten efter rening (Stockholm Vatten, 2001) tillräckligt låga värden för att få släppas ut 
till recipienten. Tabeller för klassning redovisas i bilaga 1. 
 

6.3 Furubarksflis 
Denna studie visade att furubarksflisen (ZUGOL®) hade dålig förmåga att adsorbera metallerna i 
batchförsöken, framförallt koppar och bly. För ett av proven blev blyhalten i vattnet högre efter 
skakningen än innan. Troligtvis har bly som funnits bundet till filtermaterialet innan försöket 
släppt vid skakningen. Jämfört med de resultat som Collets (2005) undersökningar visade så var 
reduceringen av metallerna väldigt dålig. 
 
Till skillnad mot batchförsöken så visade det sig att furubarksflis i kolonnförsöken hade en god 
förmåga att adsorbera metaller. Precis som för torven så skiljde sig kapaciteten mellan de olika 
analyserade proverna vilket även andra studier har visat, bland annat Färm (2003). Reduktionen 
av koppar uppgick till 93 % efter nästan 4 timmars flöde genom kolonnerna. Reduktionen av bly 
varierade mellan 80-90 % för furubarksflisen och reduceringen skedde relativt snabbt. 
Furubarksflis innehåller mycket organiskt material som både koppar och bly binds till. 
Furubarksflis visade sig reducera zink ojämnt mellan de olika proverna. I prov ett reducerades 53 
% av metallen medan reduceringen i de övriga två proverna uppgick till över 90 %. Resultaten 
från kolonnförsöken med furubarksflis visar på ett mycket gott resultat jämfört med de resultat 
som Kocyba (2006) uppnådde. De resultat som Färm (2003) kom fram till i sin undersökning 
stämmer däremot mycket bra med resultaten i detta arbete.  
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Vid kolonnprov 2006-07-10 satte troligtvis flisen i kolonn 3 och 4 igen varvid propparna trycktes 
ut. Detta skedde även vid prov 2006-08-22 trots att propparna i botten av kolonnerna var fästade 
med bultband. Furubarksflisen tycks vid dessa tillfällen ha satts igen varvid det uppstod ett så 
stort tryck att filtermaterialet inte kunde hållas kvar i kolonnerna. Partikelstorleken vid prov 
2006-08-22 kan ha orsakat ett ännu större tryck än vid de två tidigare tillfällena. Detta stämmer 
mycket bra med Kocybas (2006) studie där den obehandlade furubarksflisen tenderade att sättas 
igen. 
 

6.3.1 Jämförelse med riktvärden för kolonnförsök med furubarksflis 
Dagvattnet för prov 2006-07-10 klassas som ett vatten med måttligt höga halter (klass 3) av 
metaller efter filtreringen genom furubarksflisen. Koppar och bly sjönk till klass 3 efter 1 – 1,5 h, 
medan zink nådde denna klass efter 3h 20min. För övriga prover ligger värdena i klass 4 och 5 
efter filtrering. Metallhalterna för prov 2006-07-10 har enligt Stockholm Vattens riktvärden för 
dag- och spolvatten efter rening (Stockholm Vatten, 2001) tillräckligt låga värden för att få 
släppas ut till recipienten, förutom för zink som ligger strax över. Det riktvärdet ska dock, som 
redan nämnts, användas som ett mål och inte som ett krav. Tabeller för klassning redovisas i 
bilaga 1. 
 

6.4 Skillnader mellan filtermaterialen 
Resultaten visar att torven hade den högsta kapacitet av de båda filtermaterialen att adsorbera 
metallerna i batchförsöken. I kolonnförsöken så ökade adsorptionen av metaller med tiden för 
båda filtermaterialen, det vill säga att ju mer metaller som bands till materialen desto mer kunde 
de adsorbera. Inget av materialen visade sig bli mättade under kolonnförsöken. Furubarksflisen 
visade sig ha en högre reduktion av metaller än torv i denna studie. I prov 2006-07-10 och prov 
2006-08-22 visade furubarksflisen tendenser på igensättning i kolonnerna, vilket kan ha berott på 
partikelstorleken. Torven uppvisade inte denna tendens. 
 

7. Slutsatser  
Dagvatten är precis som tidigare nämnts ett mycket komplext vatten att arbeta med. De 
varierande föroreningshalterna har en stor påverkan på reningen av dagvatten vilket även 
filtermaterialen har. Båda filtermaterialen visade sig ha en mycket växlande kapacitet att reducera 
metallerna i dagvattnet, vilket kan påverka reduktionen i en framtida filterkonstruktion och 
således även recipienten. 
 
Denna undersökning indikerar att av de två undersökta materialen så har furubarksflisen störst 
kapacitet att genom filtrering reducera metallerna i det specifika dagvattnet från Stena Gotthard. 
Enbart filtermaterialen har inte kapacitet att reducera de uppmätta metallhalterna i sådan grad att 
dagvattnet kan anses tillräckligt rent för att släppas ut till Eskilstunaån. 

8. Förslag till fortsatt arbete 
En undersökning av de olika materialen blir mättade kan vara en intressant studie för att se hur 
mycket metaller materialen kan adsorbera. Även att prova andra filter material och kombinationer 
av olika material i samma kolonn kan vara av vikt för att få fram en effektivare filterteknik för 
reducering av metaller i vatten. 
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Bilaga 1. Halter för bedömning av vattenkvalitet 
 
Olika tabeller för klassning av ett vattens kvalité. 
 
Tabell 1 Halter för att bestämma vilket tillstånd vattnet har. 
Tillstånd - Metaller i vatten (SNV, 1999). Enhet: µg/l 
Klass Benämning Cu Zn Pb 

1 Mycket låga halter ≤ 0,5 ≤ 5 ≤ 0,2 
2 Låga halter 0,5 – 3 5 – 20 0,2 – 1
3 Måttligt höga halter 3 – 9 20 – 60 1 – 3 
4 Höga halter 9 – 45 60 – 300 3 – 15 
5 Mycket höga halter > 45 > 300 > 15 

 
Tabell 2 Halter för att bestämma vilket tillstånd 
vattnet har. Schablonhalter för dagvatten där 
markanvändning utgörs av industrier. Median är ett 
generellt riktvärdet för metallinnehåll i dagvatten 
från Stormtac. (Stormtac, 2006) Enhet: µg/l 
Schablonhalter Cu Pb Zn) 
Minimum 20 20 130 
Median 45 40 270 
Maximum 130 300 600 
 
Tabell 3 Halter för att bestämma vilket tillstånd vattnet 
har. Riktvärden för dag- och spolvatten som genomgått  
rening fastställdes ursprungligen i samband med Dennis- 
överenskommelsen. Därefter lämnade miljö förvaltningen 
råd efter rådande miljöskyddslag till stadens väghållare.  
Dessa riktvärden gäller för att få släppa ut dagvattnet i 
recipienten. (Stockholms vatten, 2001) Enhet: µg/l 

Metaller 

Miljöför- 
valtningens 
riktvärden 

Låga halter 
enligt föresla- 
gen klassning 

Cu  < 50 < 9 
Pb < 50 < 3 
Zn < 100 < 60 



Bilaga 2. Uppmätta pH-värden, vikter och torrsubstanser 
 
Tabell 1 Uppmätta pH-värden för  
dagvattnet som användes till arbetet. 
Prov 1 2006-07-10 6,94 
Prov 2 2006-08-14 6,45 
Prov 3 2006-08-22 6,74 

 
Tabell 2 Uppmätta vikter för torv och furubarksflis som användes som  
Filtermaterial till kolonförsöken. Enhet: g 
  2006-07-10 2006-08-14 2006-08-22 
Kolonn 1 Torv 168,1 129,2 131,8 
Kolonn 2 Torv 148,2 124,6 129,6 
Kolonn 3 Flis 177,4 133,2 122,4 
Kolonn 4 Flis 156,3 134,4 135,8 
 
 
Torrsubstanshalt för de olika filtermaterialen.  
Ursprungsvikt = materialets vikt innan torkning 
Efter torkning = materialets vikt när all fukt har avgått. 
Torrsubstanshalten är materialets vikt efter torkning dividerat med ursprungsvikten hos 
materialet. 

Formel för beräkning kvotTS
iktursprungsv

torkningefter
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
100*  

Tabell 3 Uppmätta torrsubstanshalter för  
furubarksflis. 
Furubarksflis     

Prov 
Ursprungs 

vikt 
Efter 

Torkning Ts kvot (%) 
1 4,68 2,79 60 
2 6,58 3,76 57 

 
Tabell 4 Uppmätta torrsubstanshalter för  
torv.  
Torv       

Prov 
Ursprungs 

vikt 
Efter 

Torkning Ts kvot (%) 
1 6,41 5,45 85 
2 8,28 7,05 85 

 



 Bilaga 3. Analysresultat och reningsgrader för prov 2006-07-10 
 
Rådata från prov 2006-07-10. Tiden redovisar hur länge filtermaterialet har använts. Vattnet 
har inte cirkulerats utan nytt ofiltrerat dagvatten tillförs under hela försöket. Tabeller är 
uppdelade för de olika metallerna för provtillfället. Föroreningshalterna i det orenade vattnet 
var för metallerna koppar, bly och zink, 17,15 µg, 7,96 µg respektive 79,4 µg. Detta är ett 
medelvärde från det dubbelprov som togs före filtrering. 
 

Reningsgrad har beräknats genom att =
−

vutgångspro
provrenatvutgångspro  reningsgrad 

Tabell 1 Resultat för Cu i kolonnförsök för prov 2006-07-10 
Stickprov Tid Koppar Cu (μg/l)     Reningsgrad 

   1 torv 2 torv
3 Furu- 
barksflis

4 Furu-
barksflis

Medel
torv 

Medel 
flis Torv Flis 

            
1 1h 11,10 12,00 11,00 9,46 11,55 10,23 33% 40%
2 1h 30min 13,40 11,90 4,71 5,16 12,65 4,94 26% 71%
3 2h 12,40 10,90 3,47 4,47 11,65 3,97 32% 77%
4 2h 20 min 12,70 11,40 3,70 4,39 12,05 4,05 30% 76%
5 2h 40min 12,60 10,30 2,97 6,06 11,45 4,52 33% 74%
6 3h 11,80 7,79 1,78 1,93 9,80 1,86 43% 89%
7 3h 20min 8,93 7,33 1,50 1,69 8,13 1,60 53% 91%
8 3h 40min 8,13 7,21 <1 1,40 7,67 1,20 55% 93%

 
Tabell 2 Resultat för Pb kolonnförsök för i prov 2006-07-10 
Stickprov Tid Bly Pb (μg/l)    Reningsgrad 

    1 torv 2 torv
3 Furu-
barksflis

4 Furu-
barksflis

Medel 
torv 

Medel 
flis Torv Flis 

 h           
1 1h 4,35 4,58 3,64 1,85 4,47 2,75 44% 66%
2 1h 30min 5,15 4,88 2,92 1,14 5,02 2,03 37% 74%
3 2h 4,79 4,22 0,95 1,38 4,51 1,16 43% 85%
4 2h 20 min 5,25 4,54 1,02 1,19 4,90 1,11 39% 86%
5 2h 40min 4,62 4,08 0,84 1,05 4,35 0,94 45% 88%
6 3h 4,51 3,46 0,71 0,67 3,99 0,69 50% 91%
7 3h 20min 3,95 2,93 <0,6 0,62 3,44 0,61 57% 92%
8 3h 40min 3,63 3,02 <0,6 0,66 3,33 0,63 58% 92%

 
Tabell 3 Resultat för Zn i kolonnförsök för prov 2006-07-10 
Stickprov Tid Zink Zn (μg/l)     Reningsgrad 

    1 torv 2 torv
3 Furu- 
barksflis

4 Furu-
barksflis

Medel 
torv 

Medel 
flis Torv Flis 

            
1 1h 75,6 62,2 87,6 104,0 68,9 95,8 13% -21%
2 1h 30min 66,4 56,7 107,0 84,7 61,6 95,9 22% -21%
3 2h 61,1 53,3 69,0 65,9 57,2 67,5 28% 15%
4 2h 20 min 59,6 56,3 65,0 57,4 58,0 61,2 27% 23%
5 2h 40min 54,4 47,8 53,9 54,8 51,1 54,4 36% 32%
6 3h 54,9 40,5 50,0 48,0 47,7 49,0 40% 38%
7 3h 20min 46,0 39,0 39,4 39,0 42,5 39,2 46% 51%
8 3h 40min 48,6 36,0 35,3 39,1 42,3 37,2 47% 53%



Bilaga 4. Analysresultat och reningsgrader för prov 2006-08-14 
Rådata från prov 2006-08-14. Tiden redovisar hur länge filtermaterialet har använts. Vattnet 
har inte cirkulerats utan nytt ofiltrerat dagvatten tillförs under hela försöket. Tabeller är 
uppdelade för de olika metallerna för provtillfället. . Föroreningshalterna i det orenade vattnet 
var för de olika metallerna koppar, bly och zink, 430,5 µg, 218,0 µg respektive 3865 µg. 
Detta är ett medelvärde från det dubbelprov som togs före filtrering. 
 

Reningsgrad har beräknats genom att =
−

vutgångspro
provrenatvutgångspro  reningsgrad 

 
Tabell 1 Resultat för Cu i kolonnförsök för prov 2006-08-14 
Stickprov Tid Koppar Cu (μg/l)     Reningsgrad 

    1 torv 2 torv 
3 Furu-

barksflis
4 Furu-

barksflis
Medel 
torv 

Medel  
flis Torv Flis 

             
1 30min 182,1 177,4 117,2 511,6 179,8 314,4 58% 27%
2 1h 382,3 169,9 299,3 78,8 276,1 189,0 36% 56%
3 1h 30min 155,9 944,1 112,5 73,2 550,0 92,9 -28% 78%
4 1h 45min 161,0 152,3 335,0 76,1 156,7 205,5 64% 52%
5 2h 148,9 150,1 72,3 78,8 149,5 75,5 65% 82%

 
Tabell 2 Resultat för Pb i kolonnförsök för prov 2006-08-14 
Stickprov Tid Bly Pb (μg/l)     Reningsgrad 

    1 torv 2 torv
3 Furu-

barksflis
4 Furu-

barksflis
Medel 
torv 

Medel  
flis Torv Flis 

            
1 30min 74,3 79,2 35,4 506,1 76,8 270,8 65% -24%
2 1h 415,7 69,7 31,3 11,0 242,7 21,1 -11% 90%
3 1h 30min 67,8 1 728,0 19,2 7,4 897,9 13,3 -312% 94%
4 1h 45min 53,2 1 418,0 239,1 10,1 735,6 124,6 -237% 43%
5 2h 63,2 53,9 10,3 10,7 58,6 10,5 73% 95%

 
Tabell 3 Resultat för Zn i kolonnförsök för prov 2006-08-14 
Stickprov Tid Zink Zn (µg/l)     Reningsgrad 

    1 torv 2 torv
3 Furu-

barksflis
4 Furu-

barksflis
Medel 
torv 

Medel  
flis Torv Flis 

            
1 30min 570 580 3854 689 575 2272 85% 41%
2 1h 621 611 439 320 616 380 84% 90%
3 1h 30min 586 575 352 326 580 339 85% 91%
4 1h 45min 579 575 305 317 577 311 85% 92%
5 2h 578 567 295 334 572 315 85% 92%

Michael Skogsfjord
Linje

Michael Skogsfjord
Linje

Michael Skogsfjord
Linje



Bilaga 5. Analysresultat och reningsgrader för prov 2006-08-22 
Rådata från prov 2006-08-22. Tiden redovisar hur länge filtermaterialet har använts. Vattnet 
har inte cirkulerats utan nytt ofiltrerat dagvatten tillförs under hela försöket. Tabeller är 
uppdelade för de olika metallerna för provtillfället. Föroreningshalterna i det orenade vattnet 
var för de olika metallerna koppar, bly och zink, 237,8 µg, 197,0 µg respektive 1029 µg. 
Detta är ett medelvärde från det dubbelprov som togs före filtrering. Mätningarna måste 
avbrytas för kolonn 4 med furubarksflis på grund av att filtermaterialet sattes igen. 
 

Reningsgrad har beräknats genom att =
−

vutgångspro
provrenatvutgångspro  reningsgrad 

 
Tabell 1 Resultat för Cu i kolonnförsök för prov 2006-08-22 
Stickprov Tid Koppar Cu (μg/l)     Reningsgrad 

    1 torv 2 torv 
3 Furu-

barksflis
4 Furu-

barksflis
Medel 
torv 

Medel  
flis Torv Flis

             
1 30min 183,2 414,7 97,1 102,4 299,0 99,7 -26% 58%
2 1h 152,7 156,7 78,6 88,7 154,7 83,7 35% 65%
3 1h 30min 151,3 152,7 77,0 81,6 152,0 79,3 36% 67%
4 1h 45min 143,0 131,5 433,9 96,4 137,3 265,2 42% -12%
5 2h 137,0 138,0 71,4 76,2 137,5 73,8 42% 69%
6 2h 15min 131,8 143,9 75,7 66,9 137,9 71,3 42% 70%
7 2h 30min 153,4 151,1 73,4 74,0 152,3 73,7 36% 69%
8 2h 45min 144,2 137,9 61,1 - 141,1 61,1 41% 74%

 
Tabell 2 Resultat för Pb i kolonnförsök för prov 2006-08-22 
Stickprov Tid Bly Pb (μg/l)     Reningsgrad 

    1 torv 2 torv 
3 Furu-

barksflis
4 Furu-

barksflis
Medel 
torv 

Medel  
flis Torv Flis

             
1 30min 103,1 109,8 39,1 38,9 106,5 39,0 46% 80%
2 1h 107,3 103,9 30,1 30,3 105,6 30,2 46% 85%
3 1h 30min 102,6 101,2 25,1 24,6 101,9 24,9 48% 87%
4 1h 45min 89,9 94,5 171,3 26,9 92,2 99,1 53% 50%
5 2h 85,6 95,6 28,3 28,0 90,6 28,2 54% 86%
6 2h 15min 93,4 93,7 37,0 21,6 93,6 29,3 53% 85%
7 2h 30min 107,1 118,0 30,9 36,1 112,6 33,5 43% 83%
8 2h 45min 87,9 97,0 33,1 - 92,5 33,1 53% 83%

 



Tabell 3 Resultat för Zn i kolonnförsök för prov 2006-07-10 
Stickprov Tid Zink Zn (µg/l)     Reningsgrad 

    1 torv 2 torv 
3 Furu-

barksflis
4 Furu-

barksflis
Medel 
torv 

Medel  
flis Torv Flis

             
1 30min 480 480 270 295 480 283 53% 73%
2 1h 453 480 234 244 467 239 55% 77%
3 1h 30min 432 228 224 242 330 233 68% 77%
4 1h 45min 444 330 154 162 387 158 62% 85%
5 2h 335 337 125 136 336 130 67% 87%
6 2h 15min 318 333 558 29 325 293 68% 71%
7 2h 30min 328 329 39 77 329 58 68% 94%
8 2h 45min 271 264 212 - 268 212 74% 79%

 



Bilaga 6. Beräknade värden efter rening 
 
Beräknade värden för utgående dagvatten efter rening med torv och furubarksflis i kolonn. Beräknat på analysresultat och reningsgraden från 
detta arbete. Negativ rening är även med för att visa att filtermaterial kan släppa och medföra högre metallhalter.  
 

Reningsgrad har beräknats genom att =
−

vutgångspro
provrenatvutgångspro  reningsgrad 

 
Tabell 1 Beräknade värden för utgående vatten från prov 2006-07-10 analyserat av Analytica AB (ackrediterat laboratorium). Vattnet renat med oljeavskiljare  
och filtermaterial Enhet: µg/l 
      Torv           Flis       
Stickprov Cu Reningsgrad Pb Reningsgrad Zn Reningsgrad Cu Reningsgrad Pb Reningsgrad Zn Reningsgrad
0 (orenat) 25,7 0% 13,4 0% 111,0 0% 25,7 0% 13,4 0% 111,0 0% 

1 17,3 33% 7,5 44% 96,3 13% 15,3 40% 4,6 66% 133,9 -21% 
2 19,0 26% 8,4 37% 86,0 22% 7,4 71% 3,4 74% 134,0 -21% 
3 17,5 32% 7,6 43% 80,0 28% 6,0 77% 2,0 85% 94,3 15% 
4 18,1 30% 8,2 39% 81,0 27% 6,1 76% 1,9 86% 85,6 23% 
5 17,2 33% 7,3 45% 71,4 36% 6,8 74% 1,6 88% 76,0 32% 
6 13,7 43% 6,7 50% 66,7 40% 2,8 89% 1,2 91% 68,5 38% 
7 12,2 53% 5,8 57% 59,4 46% 2,4 91% 1,0 92% 54,8 51% 
8 11,5 53% 5,6 58% 59,1 47% 1,8 93% 1,1 92% 52,0 53% 

 
Tabell 2 Beräknade värden för utgående vatten från prov 2006-08-14 analyserat i laboratoriet på Mälardalens Högskola. Vattnet endast renat med  
filtermaterial. Enhet: µg/l 
      Torv           Flis       
Stickprov Cu Reningsgrad Pb Reningsgrad Zn Reningsgrad Cu Reningsgrad Pb Reningsgrad Zn Reningsgrad
0 (orenat) 451,0 0% 287,0 0% 2520 0% 451,0 0% 287,0 0% 2520 0% 

1 188,3 58% 101,0 65% 375 85% 329,4 27% 356,5 -24% 1481 41% 
2 289,2 36% 319,5 -11% 402 84% 198,0 56% 27,8 90% 247 90% 
3 576,2 -28% 1 182,1 -312% 378 85% 97,3 78% 17,5 94% 221 91% 
4 164,1 64% 968,5 -237% 376 85% 215,3 52% 164,0 43% 203 92% 
5 156,6 65% 77,1 73% 373 85% 79,1 82% 13,9 95% 205 92% 

 



 
Tabell 3 Beräknade värden för utgående vatten från prov 2006-08-14 analyserat i laboratoriet på Mälardalens Högskola. Vattnet endast renat med  
filtermaterial. Enhet: µg/l 
      Torv           Flis       
Stickprov Cu Reningsgrad Pb Reningsgrad Zn Reningsgrad Cu Reningsgrad Pb Reningsgrad Zn Reningsgrad
0 (orenat) 1080 0% 852 0% 3570 0% 1080 0% 852 0% 3570 0% 

1 1358 -26% 460 46% 1664 53% 453 58% 169 80% 980 73% 
2 703 35% 457 46% 1618 55% 380 65% 131 85% 829 77% 
3 690 36% 441 48% 1525 57% 360 67% 108 87% 807 77% 
4 623 42% 399 53% 1342 62% 1205 -12% 428 50% 547 85% 
5 625 42% 392 54% 1166 67% 335 69% 122 86% 452 87% 
6 626 42% 405 53% 1128 68% 324 70% 127 85% 148 96% 
7 692 36% 487 43% 1139 68% 335 69% 145 83% 200 94% 
8 641 41% 400 53% 928 74% 278 74% 143 83% 735 79% 



Bilaga 7. Analysresultat och reningsgrader för Batchprover 
Redovisning av värden för batchprover. Tabellerna är uppdelade på metaller och 
provtillfällen. Utgångsprov (0 h) är vatten som tagits innan rening har gjorts och renat prov 
(24 h) är vattnet efter 24 h skakning med ett filtermaterial.  

Reningsgrad har beräknats genom att =
−

vutgångspro
provrenatvutgångspro  reningsgrad 

 
Prov 2006-07-10 
 
Tabell 1 Värden från batchprov 2006-07-10. Analyserna är gjorda av Analytica AB (ackrediterat  
laboratorium) och proverna har inte filtrerats. Utgångsprovet (0 h) är inte skakat. 
Tid Koppar Cu (μg/l)     Reningsgrad 

  1 torv 2 torv 
3 Furu- 
barksflis

4 Furu- 
barksflis 

Medel 
 torv 

Medel 
 flis Torv Flis 

0 h         17,2 17,2     
24 h 67,6 65,5 37,4 56,2 65,6 46,8 -282% -173% 
 
Tabell 2 Värden från batchprov 2006-07-10. Analyserna är gjorda av Analytica AB (ackrediterat  
laboratorium) och proverna har inte filtrerats. Utgångsprovet (0 h) är inte skakat. 
Tid Bly Pb (μg/l)     Reningsgrad 

  1 torv 2 torv 
3 Furu- 
barksflis 

4 Furu- 
barksflis

Medel 
 torv 

Medel 
 flis Torv Flis 

0 h         8,0 8,0     
24 h 14,4 15,5 11,1 13,1 15,0 12,1 -88% -52% 
 
Tabell 3 Värden från batchprov 2006-07-10. Analyserna är gjorda av Analytica AB (ackrediterat  
laboratorium) och proverna har inte filtrerats. Utgångsprovet (0 h) är inte skakat. 
Tid Zink Zn (μg/l)     Reningsgrad 

  1 torv 2 torv 
3 Furu- 
barksflis 

4 Furu- 
barksflis

Medel 
 torv 

Medel 
 flis Torv Flis 

0 h         79,4 79,4     
24 h 299,0 533,0 131,0 175,0 416,0 153,0 -424% -93% 
 
Prov 2006-08-14 
 
Tabell 4 Värden från batchprov 2006-08-14. Analyserna är gjorda i laboratoriet på Mälardalens Högskola 
och proverna filtrerades före analys. Utgångsprovet (Blank prov) är skakat 24 h utan filtermaterial. 
Tid Koppar Cu (μg/l)     Reningsgrad 

  1 torv 2 torv 
3 Furu- 
barksflis 

4 Furu- 
barksflis

Medel 
 torv 

Medel 
 flis Torv Flis 

Blank 
prov         139,5 139,5     
24 h 21,0 8,6 103,3 97,4 14,8 100,4 89% 28% 
 



Tabell 5 Värden från batchprov 2006-08-14. Analyserna är gjorda i laboratoriet på Mälardalens Högskola 
och proverna filtrerades före analys. Utgångsprovet (Blank prov) är skakat 24 h utan filtermaterial. 
Tid Bly Pb (μg/l)     Reningsgrad 

  1 torv 2 torv 
3 Furu- 
barksflis 

4 Furu- 
barksflis

Medel 
 torv 

Medel 
 flis Torv Flis 

Blank 
prov         36,3 36,3     
24 h <0,01 <0,01 41,9 41,9 <0,01 41,9 100% -15% 
 
Tabell 6 Värden från batchprov 2006-08-14. Analyserna är gjorda i laboratoriet på Mälardalens Högskola 
och proverna filtrerades före analys. Utgångsprovet (Blank prov) är skakat 24 h utan filtermaterial. 
Tid Zink Zn (μg/l)     Reningsgrad 

  1 torv 2 torv 
3 Furu- 
barksflis 

4 Furu- 
barksflis

Medel 
 torv 

Medel 
 flis Torv Flis 

Blank 
prov         560 560     
24 h 134 119 422 383 126 402 77% 28% 
 
Prov 2006-08-22 
 
Tabell 7 Värden från batchprov 2006-08-22. Analyserna är gjorda i laboratoriet på Mälardalens Högskola 
och proverna filtrerades före analys. Utgångsprovet (Blank prov) är skakat 24 h utan filtermaterial. 
Tid Koppar Cu (μg/l)     Reningsgrad 

  1 torv 2 torv 
3 Furu- 
barksflis 

4 Furu- 
barksflis

Medel 
 torv 

Medel 
 flis Torv Flis 

Blank 
prov         142,4 142,4     
24 h 15,8 19,7 102,3 159,2 17,7 130,8 88% 8% 
 
Tabell 8 Värden från batchprov 2006-08-22. Analyserna är gjorda i laboratoriet på Mälardalens Högskola 
och proverna filtrerades före analys. Utgångsprovet (Blank prov) är skakat 24 h utan filtermaterial. 
Tid Bly Pb (μg/l)     Reningsgrad 

  1 torv 2 torv 
3 Furu- 
barksflis 

4 Furu- 
barksflis

Medel 
 torv 

Medel 
 flis Torv Flis 

Blank 
prov         96,1 96,1     
24 h 2,0 1,6 58,1 89,1 1,8 73,6 98% 23% 
 
Tabell 9 Värden från batchprov 2006-08-22. Analyserna är gjorda i laboratoriet på Mälardalens Högskola 
och proverna filtrerades före analys. Utgångsprovet (Blank prov) är skakat 24 h utan filtermaterial. 
Tid Zink Zn (μg/l)     Reningsgrad 

  1 torv 2 torv 
3 Furu- 
barksflis 

4 Furu- 
barksflis

Medel 
 torv 

Medel 
 flis Torv Flis 

Blank 
prov         821 821     
24 h 75 67 271 416 71 344 91% 58% 
 



Bilaga 8. Analysprotokoll från Analytica AB för prov 2006-07-10 
 
8a. Resultat från analys av CODCr för kolonn (3 sidor) 
 
8b. Resultat från analys av metaller för orenat, kolonn 3h 40min och batch 24h 
      (7 sidor) 
 
8c. Resultat från analys av Cu, Pb och Zn för kolonn (6 sidor) 
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