
 

 
Akademin för hållbar samhälls  
och teknikutveckling 
Box 325, 631 05 Eskilstuna 

 
 
 
 

Program för lakvattenrening för Lilla Nyby 
 
 

Mikael Hasjakjan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Examensarbete 30 högskolepoäng 
 

Eskilstuna 2008 
 
 

Företag: Eskilstuna Energi och Miljö AB 
 

Handledare vid företaget: Magnus Jakobsson 
 

Handledare vid Mälardalens högskola: Sven Hamp 



 

Förord 
Det examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och gjordes vid Akademin för Samhälle och 
teknikutveckling vid Mälardalens Högskola i samarbete med Eskilstuna Energi och Miljö AB. 
Examensarbetet startades den 28/1-08 och avslutades i slutet av juni 2008. 
 
Under detta arbetes gång fick jag stöd och hjälp av kompetenta och kunniga personer inom 
området som var alltid villiga att ställa upp och stödde mig i detta arbetets olika moment. Jag 
vill särskild tacka Magnus Jakobsson från Eskilstuna Energi och Miljö som bidrog med 
många idéer och goda råd som gav mig goda förutsättningar att skriva detta examensarbete.  
Jag vill tacka även Mikael Johansson och den övriga personalen på EEM.  
 
Slutligen vill jag tacka också min handledare från högskolan, Sven Hamp för genomläsning, 
kommentarer och feedback. Dessa var ovärderliga. Ett stort tack! 
 
 
 



 2 

Sammanfattning 
Syftet med denna examensarbetet är att hitta en effektiv teknik för rening av lakvatten som 
efterliknar naturliga vattenreningsprocesser och som kan användas av avfallsanläggningen i 
Lilla Nyby i Eskilstuna. Den lokala lakvatten renings anländning är stängd och allt lakvatten 
från Lilla Nyby skickas för nuvarande till Ekeby reningsverk. Eskilstuna Energi och Miljö ska 
senast den 1 februari 2013 hitta någon lösning för lokalt behandling av lakvattnet som 
uppkommer i Lilla Nyby. Examensarbetet stöder sig på en omfattande litteraturstudie vad som 
gäller olika reningstekniker och tre studiebesök på olika avfallsanläggningar.  
 
Det vatten som har varit i kontakt med avfall kallas för lakvatten. Vilken sammansättning 
lakvattnet har beror på den typ av avfall som vattnet har varit i kontakt med. Föroreningar 
som finns i lakvattnet kan indelas i organiska och oorganiska ämne samt mikroorganismer. 
Olika reningstekniker har olika reningseffekt på dessa föroreningar. I reningens första fas 
samlas lakvattnet i ett uppsamlingsmagasin. Lakvattnets flöde till reningssystem kan variera 
beroende på vädret och vid höga nederbörder ökar samtidigt lakvattnets flöde. Under de 
anaeroba förhållandena sker det första reningssteget med hjälp av svavelreducerande 
bakterier. Dessa bakterier reducerar svavelföreningar till vätesulfid. Som energikälla för 
reducerande reaktioner används organiska föreningar. Vätesulfid reagerar spontant med 
tungmetaller och bildar svarta metallsulfider. I uppsamlingsmagasin renas lakvattnet från 
tungmetaller, BOD och COD. En annan fördel med en uppsamlingsdamm är att lakvattnets 
flöde till reningssystemet blir jämnt tack vare att vattnet samlas i dammen innan det passerar 
till reningssystem. I det andra steget pumpas vattnet till en luftad damm. I denna renas 
lakvattnet från ammoniumkväve, BOD och även COD, dessutom reduceras tungmetaller. 
Efter en viss uppehållstid som är varierande beroende på årstid och temperatur ska lakvattnet 
rinna genom en översilningsyta där lakvatten behandlas i olika steg. I det första steget 
passerar det delvis behandlade lakvattnet från en luftad damm genom masugnsslagg. 
Masugnsslagg filtrerar bort tungmetaller och därefter passerar lakvattnet igenom en 
översilningsyta. Denna metod är en effektiv reningsteknik för lakvatten särskilt om det gäller 
rening av ammoniumkväve och organiskt material. I det sista reningsfasen efterpoleras vatten 
genom våtmark. Denna metod renar lakvattnet från ammoniumkväve, BOD och metaller. 
Med hjälp av olika vattenväxter syresätts våtmarken som ger en effektivt nitrifikation och 
BOD-nedbrytning. Dessutom kan stora sedimenterade partiklar renas genom filtrering i 
våtmarken. En aspekt som är värd att uppmärksammas är att våtmarkens reningskapacitet är 
högre vid varma väderförhållande.  
 
De ovan nämnda reningsteknikerna efterliknar de naturliga vattenreningsprocesserna. Under 
reningsprocessen används inga kemikalier. Reningen sker med hjälp av 
oxidation/reduktionsreaktioner, mikroorganismer och växter. Lakvatten behandlat med dessa 
tekniker i kombination kan resultera i att det blir möjligt att släpa vattnet ut direkt till 
recipienten utan att belasta det kommunala reningsverket. 
 
Nyckelord: lakvatten, luftad damm, översilningsyta, våtmark, masugnsslagg, BOD, COD. 
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1 Inledning 
Deponering av avfall var under en lång tid en allmänt erkänd metod för avfalls hantering. 
Denna ökade sin omfattning i samband med industrialismens genombrott. Parallellt med den 
ökande mänskliga verksamheten ökade också mängden av deponerat avfall som i sin tur 
påverkade miljön på ett negativt sätt. Förorening av yt- och grundvatten är bara ett exempel 
på detta. Medvetenhet om alla dessa problem resulterade bl.a. i att efter år 1969 var det inte 
längre helt fritt att deponera avfall utan det krävdes ett särskilt tillstånd för att deponera avfall. 
Detta hade för syfte att skydda miljön men var inte lösningen på alla problem. Deponierna 
blev färre men också större och därför krävdes det andra åtgärder som kunde vara mer 
effektiva [1].  
 
Lagstiftningen börjades ändras och modifieras för att skydda miljön gentemot de alla problem 
som industrialiseringen förde med sig. Från och med år 2005 förbjöds det att deponera 
organiskt avfall och numera är det tillåtet att deponera bara sådant avfall som inte kan 
återvinnas, förbrännas, komposteras eller behandlas på ett annat sätt. Klassificering av farligt 
och icke farligt avfall styrs av Avfallsförordningen medan deponins skötsel och utformning 
regleras av Naturvårdsverkets föreskrifter [2]. Dessutom ställs det krav på uppsamling av 
deponigas och lakvatten. Lakvatten bildas när nederbörd passerar genom avfall och dess 
sammansättning är beroende av det avfall som vattnet har varit i kontakt med. Lakvattnet 
innehåller både organiska och oorganiska ämnen men även mikroorganismer. Salter och 
metaller som till största del utgörs av järn, mangan och zink är exempel på de oorganiska 
ämnena [3]. De organiska ämnena i lakvattnet kan vara lätt- eller svårnedbrytbara. Det finns 
hundratusentals olika organiska ämnen. Många av dessa är toxiska och därför kan obehandlat 
lakvatten vara förödande för den omgivande miljön och recipienten. Dagens tekniska 
utveckling ger dock möjlighet att behandla lakvattnet lokalt m. h. a. olika reningstekniker [4]. 
 

1.1 Syfte  
Syftet med det examensarbetet är att finna både effektiva och energisnåla reningstekniker som 
kan användas av Eskilstunas avfallsstation Lilla Nyby för rening av lakvatten. De 
högteknologiska och avancerade reningsmetoderna har många fördelar men de kan vara både 
energi och kemikaliekrävande. En sådan användes i den gamla reningsanläggningen för 
lakvatten i Lilla Nyby. En annan nackdel med denna metod är att det behandlade vattnet inte 
kunde utsläppas direkt till recipienten utan måste behandlas vidare i det kommunala 
reningsverket [5]. 
Lösningen på alla dessa problem kan vara att använda sådana metoder som efterliknar de 
naturliga vattenreningsprocesserna. Slutmålet är att det behandlade vattnet blir tillräckligt rent 
för att släppas ut till direkt recipienten. 
 

1.2 Avgränsning 
Denna arbetet baseras på en omfattande litteraturstudie, tre studiebesök på olika 
avfallsanläggningar samt provtagningar i Lilla Nyby. Det som framkommer i det insamlade 
materialet är att de olika reningsmetoderna som används på olika deponier har varierande 
reningskapacitet samt reningseffekt. En förklaring till detta är att olika reningsmetoder 
påverkar föroreningar på olika sätt [6]. Därför är det viktigt att veta vilken typ av förorening 
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det är som ska renas. Denna information ger möjlighet att välja den reningsmetod som är mest 
lämplig just för den förorening som ska rengöras. 
 

2. Bakgrund 

2.1 Litteraturstudie 
Syftet med litteraturstudien var att hitta detaljerad information om lakvattnet, de föroreningar 
som finns i lakvattnet samt de reningsmetoder som används oftast. Litteraturstudiet 
koncentrerades på de metoder som efterliknar de naturliga vattnens reningsprocesser. Detta 
pga. just dessa har bra reningseffekt på vissa utvalda föroreningar som t.ex. ammoniumkväve, 
svårnedbrytbara organiska ämnen och tungmetaller då dessa förekommer oftast i lakvattnet. 
 

2.1.1 Satsvis Biologisk Reaktorteknik (SBR) 
I en Sequencing Batch Reaktor eller Satsvis Biologisk Reaktorteknik-anläggning renas 
lakvattnet från suspenderat material och lätt nedbrytbart organiskt material. Samtidigt 
reduceras både kvävehalt och metallhalt. I denna anläggning renas lakvattnet i två steg. I det 
första steget behandlas lakvattnet i en satsreaktor genom omrörning och luftning. I ett andra 
steg är det bara omrörning som sker. Resultatet blir nitrifikation av ammoniumkväve och 
reduktion av lätt nedbrytbart organiskt material samt metaller [7]. Fördelen med denna teknik 
är att lakvattnets uppehållstid är betydligt kortare i en SBR anläggning än vid användning av 
andra tekniker. Dessutom stannar det sedimenterade materialet i reaktorn. SBR-tekniken 
beskrivs här med tanke på att Lilla Nyby gammal renings anläggning med hjälp av några 
modifikationer kan bli en SBR anläggning [6]. 
 
Investeringskostnader ligger ungefär på 5 miljoner kr och driftkostnader beräknas att uppgå 
till 255 000 kr/år för en reaktor. Kapaciteten ligger 100 m3/dygn, med 250 m3 reaktorvolym. 
Utgående vattenkvalité är BOD 15 mg och totalkväve 30 mg. Dessa uppgifter är hämtade från 
Isätra avfallsstation i Sala kommun Västmanland, som har en SBR-anläggning. Anläggningen 
drivs av VafabMiljö AB [8]. 
 

2.1.2 Luftad damm 
I en luftad damm renas lakvattnet från ammoniumkväve, BOD och COD samt reduceras 
metaller. Uppehållstid kan variera mellan 15 till 30 dygn, beroende av dammens yta och 
luftningskapacitet. Det finns två sätt att lufta dammen nämligen genom botten- och ytluftare. 
De rör som transporterar luften blir oftare täppta vid bottenluftarsystem än vid ytluftarsystem. 
Även rengörings- och reparerings arbete blir svårare vid bottenluftarsystem. Ytluftardammen 
har dock också vissa nackdelar t.ex. kyler lakvattnet snabbare vid kallt väder. Lakvattnets inre 
cirkulation är större vid bottenluftare [9]. Lilla Nyby lakvattenssjö innehåller ungefär  
40-50 000 m3 lakvatten som kan luftas med en av ovan nämnda metoder. I detta syfte kan 
användas de gamla rörsystemen som finns under lakvattenssjön. Det måste dock undersökas 
om de är i tillräckligt bra skick för att användas om fallet är så kan det innebära betydligt 
minskning av kostnader för investeringar. 
 
Denna metod används även i Örebro kommuns avfallsstation där lakvattnet behandlas i första 
steg med luftad damm. Dammstorleken är 20 000 m3 och uppehållstiden i dammen är mellan 
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2-4 månader, beroende på vädret och temperaturen. Mängden av det behandlade lakvattnet i 
luftad damm var 69 204 m3 (2005) [10]. 
 

2.1.3 Filtration genom markbädd 
Markbäddsfiltration renar lakvattnet från BOD och metaller. Ammoniumkväve påverkas 
väldigt marginellt men vid högt pH passerar ammoniak till luften som har i sig en negativ 
inverkan på luften. En markbädd är den mest förekommande anläggningstypen särskilt hos 
små deponier där mängderna av behandlat lakvatten är små. Reningen i markbädden sker i 
största del på övre ytan där aeroba bakterier nedbryter organiska material [11]. Även andra 
metaller som järn, mangan och zink filtreras bort med hjälp av denna metod. T.ex. i 
Bangladesh används små sandfilter för att rena dricksvattnet från tungmetaller som arsenik. I 
en markbädd filtreras metaller p. g. a. laddningsskillnaderna, som finns mellan de negativt 
laddade sandpartiklarna och positivt laddade metalljonerna [12]. Viktigt är dock att påpeka att 
sandbäddens rening effektivitet sjunker efter en viss tid och därför också måste sanden bytas 
efter en tid. Detta för dock inte med sig några större svårigheter och många avfallsstationer 
använder sig med framgång av denna metod bl.a. Frutorpstippens avfallsstation i Flens 
kommun. 
 

2.1.4 Översilningsyta 
Översilningsyta är en teknik med hjälp av vilken lakvattnet renas från suspenderat material, 
organiska ämnen och ammoniumkväve. För suspenderat material sker rent mekanisk 
avskiljning. Översilningsytan utgör filter för de föroreningarna som finns i lakvattnet [13]. 
Detta därför att de positivt laddade metalljonerna adsorberas av den negativt laddade marken. 
Resultaten av denna process blir att kväve reduceras dels med hjälp av det positivt laddade 
ammoniumjonerna som fastnar på de negativt laddade jordpartiklarna och dels genom 
nitrifikation där bakterierna omvandlar ammonium kväve till nitrat. Reduktion av 
ammoniumkväve i lakvattnet kan vidare ske med hjälp av de salttåliga vattenväxterna. På 
grund av sina negativa laddningar fastnar inte nitratjonerna på översilningsytan [14]. 
Översilning kan användas i kombination med andra tekniker. I figur 1 visas hur en sådan yta 
byggs upp [15]. Översilningsytatekniken används med framgång i avfallsanläggningen i 
Strängnäs kommun. 
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Beteckningar 
1. Självfallsledning från markbädd 
2. Fördelningsbrunn 
3. Dropprör  
4. Bädd av stenmaterial 
5. Gummiduk (ev.) 
6. Utläckage i slänt 
7. Geotextil 
 
Figur 1. Skiss över översilningsyta. 
 

2.1.5 Våtmark 
I Sverige utgör våtmarker ungefär 9 miljoner hektar. Våtmarkerna fungerar som reningsverk 
men är även viktiga för vattnets naturliga kretslopp.Den naturliga reningstekniken kan 
användas även för rening av lakvattnet. Fördelen med våtmarken är att den kan rena lakvattnet 
från ammonium kväve, BOD och metaller. Uppehållstiden i våtmarken är beroende av 
våtmarkens storlek som i sin tur påverkar reduktionens effektivitet.  Det är viktigt att 
våtmarken inte överbelastas eftersom detta kan leda till reduktionsminskning.  De olika 
vattenväxterna syresätter våtmarken som ger i sin tur en effektiv nitrifikation och även BOD 
nedbrytning. De stora sedimenterade partiklar kan renas genom filtrering i våtmarken. En 
annan fördel med denna metod är att under varma väderförhållanden sker avdunstning som i 
sin tur bidrar till minskning av lakvattnet [16]. 

2.1.6 Kemisk fällning 
Kemisk fällning är en metod som används vid rening av lakvattnet. Denna metod innebär att 
en kemikalie som påverkar föroreningar, mest metaller, BOD och COD tillsätts i lakvattnet. 
Följaktligen fälls ut föroreningarna genom att bilda ett slam. För att få det bästa resultatet vid 
användning av denna metod krävs det höga pH-värden. Detta kan uppnås genom tillsättning 
av kalk (CaO) eller NaOH i lakvattnet som höjer pH värdet. Till de mest förekommande 
kemikalier som används under kemisk fällnings process är aluminiumsulfat (Al2(SO4)3) och 
järnklorid (FeCl3) [17]. 
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Kemisk fällningsmetoden användes tidigare även i Lilla Nyby som ett delsteg i 
reningsprocessen. Denna metod har dock icke önskade effekter på kvävehaltreduktion i 
lakvattnet och dessutom medföljer höga kostnader [18]. Däremot kan den användas lokalt för 
lakvatten med höga metaller, BOD och COD-halter. Kemiskfällningstekniken används även 
vid kommunala avloppsvattenreningsanläggningar. Den här metoden används alltid i 
kombination med andra renings metoder [19]. 
 

2.1.7 Alternativa reningstekniker för lakvatten 
I detta avsnitt beskrivs de alternativa teknikerna vilka används för rening av lakvatten. Dessa 
är inte vanligt förekommande i Sverige men används med framgång i andra länder. T.ex. i 
Tyskland används omvänd osmos, i USA och Kanada används lakvattensåterpumpning till 
deponin, och filterteknik används i många av de europeiska länderna. Alla dessa tekniker kan 
användas för rening av lakvattnet och kommer att beskrivas i detta avsnitt.  
 
Omvänd osmosteknik är en slags filtrering där två lösningar skiljs åt genom att dessa passerar 
genom ett membran med mikroskopiska porer. I denna teknik utnyttjas lösningarnas 
koncentrationsskillnad som resulterar i att medan lösningsmedlet passerar membranet blir de 
lösta föroreningarna kvar i den ena lösningen [20]. 
 
Återpumpning av lakvatten till deponin är en teknik som inverkar framförallt på produktionen 
av metangas och reducerar även en viss mängd av metaller och ammoniumkväve. Denna 
recirkulation är ett anaerobt behandlingssteg. Viktigt att påpeka är att vid användning av 
denna metod måste hänsyn tas till deponins ålder. Lakvattnet från deponins äldre del renas 
nämligen inte vid en ytterligare recirkulation. Däremot kan ytterligare rening ske om 
lakvattnet från yngre delar pumpas till äldre delar av deponin [21].  
 
En annan metod som används för rening av lakvattnet är användning av olika typer av 
filtermaterial. Aska, masugnsslagg [22], bark [23] etc. är bara några exempel på dessa. Med 
hjälp av denna reningsteknik reduceras framförallt metaller. 
 
Masugnsslaggens goda alkaliska egenskaper gör  denna till ett utmärkt filtreringsmaterial för 
metalljoner. Masugnsslagg har ett brett användningsområde och används med framgång i 
många länder och inom olika områden. Masugnsslagg används bl.a. vid gruvområden för 
reducering av föroreningar i vatten där höga metallhalter förekommer. Den används även med 
framgång vid reducering av andra föroreningar som t.ex. polyaromatiska kolväten och fosfor. 
Masugnsslagg används även inom  byggindustrin där den används som en ersättning för 
cement eller sand i betong men även som vägfyllning. I Turkiet används masugnsslagg för 
reducering av COD, fosfor och kväve från avloppsvatten i en konstruerad våtmark. I Nya 
Zeeland används masugnsslagg för rening av avloppsvatten från fosfor. Där används dammar 
med filterbäddar av stålslagg. 
Masugnslagg består av till största delen av aluminiumoxid (Al2O3), kalk (CaO), kiseldioxid 
(SiO2) och magnesiumoxid (MgO). Masugnsslagg kan karakteriseras av olika egenskaper 
beroende av det hur den kyls ned och vid luftkylning blir den kristallin medan vid nedkylning 
i vatten blir den hyttsand. Viktigt att påpeka i detta sammanhang är dock att oberoende av 
nedkylningens metod så är masugnsslaggen alltid starkt alkalisk [22].  
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2.2 Studiebesök vid olika avfallsanläggningar och deponier 
Under detta examensarbete utfördes studiebesök i tre olika deponier som befinner sig i 
Sörmland. Studiebesök omfattade Kviten deponi i Strängnäs kommun, Frutorpstippen i Flens 
kommun och Björshult i Nyköpings kommun. Alla dessa deponier är mindre än Lilla Nyby 
och behandlar lakvattnet med olika reningstekniker.  
För att få översikt över de metoder som används vid rening av lakvattnet även i de större 
deponier, togs kontakt med Atleverket i Örebro kommun och Gryta i Västerås kommun. 
Kontakterna skedde genom mejl och telefonsamtal. Syftet med dessa kontakter var att få 
information om de metoder som används vid lakvattenrening i deponier som är större än Lilla 
Nyby. Detta för att få en bredare syn på de olika tekniker som används vid lakvattenrening. 
Genom att skapa informationen om de reningsmetoder som används på de deponier som är 
både större och mindre än Lilla Nyby skapades en mer objektiv syn på de alla metoder som 
används vid rening av lakvattnet. Dessa studiebesök bidrog också till en bättre kännedom om 
både nackdelar och fördelar som kan finnas vid användning av olika metoder. 
 
Nästan alla av de besökta deponierna använder sig av de reningsmetoder av lakvattnet vilka 
efterliknar naturliga vattenreningsprocesser. Den enda undantaget är Björshult deponi i 
Nyköpings kommun som skickar lakvattnet till det kommunala avloppsreningsverket. 
 

2.2.1 Kvitten-deponin i Strängnäs kommun 
Kvitten deponi i Strängnäs kommun är i drift från år 1950 och täcker ett område på 2,4 ha. 
Lakvattens mängd är 50 000 m3/år (2007). Kvitten tar emot förutom de farliga avfallen från 
företag alla typer av avfall. Deponeringstillståndet gäller fram till slutet av år 2008 [24]. I 
Kvitten deponi i Strängnäs samlas lakvattnet i en lakvattendamm där det sker en 
sedimentering av partiklar. Vidare pumpas lakvattnet från dammen till fem olika 
översilningsytor (figur 2), som har en sammanlagd yta på 3600 m2. Samtidigt som vattnet 
pumpas ut på ytorna sker vattenluftning. Översilningsytan är täckt av salttåliga växter som är 
en slags indikatorer. I de fall där växterna växer dåligt skrapas det översta jordlagret och 
därefter läggs ett nytt lager på. Den avskrapade jordytan klassificeras inte som farligt avfall.  
 
Hela ledningssystemet ska spolas en gång om året under driften. Detta har till syfte att rena 
från utfällningar av järn och mangan. I underhållet ingår även gräsklippning av 
översilningsytor. Reningseffekten är beroende på temperaturen. Under vintertid magasineras 
lakvattnet i dammen. I bilaga 1 redovisas tekniska data för det behandlade lakvattnet i en 
sammanställning vid olika tidsperioder [25].  
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                           Figur 2. Översilnings yta i Kvitten, Strängnäs kommun. (Foto: Mikael  
                           Hasjakjan, 2008-02-08) 
 

2.2.2 Frutorpstippen-deponin i Flens kommun  
Avfallsanläggningen för Flens kommun är Frutorpstippen i Mellösa. Deponin har en area på 
ca 4 ha och grundades år 1970. Fram till 1980 deponerades framförallt hushållssopor men i 
dag deponeras även gips, keramik och isoleringsmaterial. Deponin ska vara helt nerlagd år 
2010 och därefter ska hela deponin sluttäckas [26].  
I Flens kommun avfallststion används sandbäddsfiltration för rening av lakvatten (figur 3). 
Genom sandbäddsfiltration renas lakvattnet från, BOD och metaller, mest järn, mangan och 
zink. Lakvatten behandlas lokalt med hjälp av två sandbäddar som skiftas var 14 dag. Varje 
sandbädd har en yta på ungefär 65 m2. År 2006 behandlades 40 000 m3 lakvatten i 
avfallsanläggningen Furtorpstippen i Mellösa. Resultatet av det behandlade lakvatten 
redovisas i bilaga 2.  
 
I Flens avfallsanläggning magasineras lavatten i en lakvattendamm. Magasineringen av 
lakvatten bidrar till att vattenflödet genom sandbädd blir jämnt vilket är viktigt för att uppnå 
en bra reningseffekt. Vid användning av denna reningsteknik behövs det dock åtminstone två 
sandbäddar. Detta är viktigt eftersom kontinuerlig användning av en sandbädd försämrar dess 
reningseffekt. En annan aspekt som är relevant att lyfta fram är att under den tid som den ena 
sandbädden är i viloläge har bakterierna tid att bryta ned de föroreningar som filtrerades på 
sandbädden under den tid då sandbädden användes. Nackdelen med denna metod är att 
markens kapacitet att ta emot och binda föroreningar är begränsad och därför skall också 
sanden bytas efter en viss tid. Den gamla sanden kvalificeras dock inte som farligt avfall och 
används som deponitäckningsmaterial [27]. 
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                              Figur 3. Markbädd i Frutorpstippen, Flen kommun. (Foto: Mikael  
                              Hasjakjan, 2008-02-27) 
 

2.2.3 Björshult-deponin i Nyköpings kommun 
Björshultdeponin i Nyköpings kommun kvalificeras som smådeponi och tar emot avfall från 
både Öxelosunds och Nyköpings kommun. Inget farligt avfall får deponeras på 
Björshultdeponin med ett undantag nämligen asbest. Den sammanlagda mängden av 
deponerat avfall är 8500 ton och lakvattnets mängd är 66 373 m3 (2007). Deponin behandlar 
inte lakvatten lokalt utan denna pumpas vidare till Brandholmens avloppsreningsverk. För att 
fortsätta verksamheten i deponin krävs det dock bland annat lokal behandling av lakvattnet. 
Nyköpings kommun försöker därför hitta alternativa behandlingsmetoder för lakvattnet. År 
2007 användes lakvattnet från deponin för bevattning av energiskogen på Björshult, som gav 
10 227 m3 minskning av lakvattnet jämfört med förra året. Resultatet av analyser av det 
obehandlade lakvattnet redovisas i bilaga 3 [28]. 
 

2.2.4 Gryta-deponin i Västerås kommun 
Gryta avfallsstation i Västerås kommun startades år 1969 och kvalificeras som stor 
avfallsanläggning. Den totala anläggningsytan är 90 ha, varav ca 55 ha utgör deponeringsyta. 
Deponin tar emot även farligt avfall. Verksamheten i deponin drivs av VafabMiljö AB. 
Lakvattnet från deponin samlas upp i ett lakvattendike och därifrån leds lakvatten till 
utjämningsmagasin. From och med våren år 1998 luftas lakvatten med ytluftare innan det 
lämnar utjämningsmagasinet. Luftning av lakvatten har många positiva aspekter där bl.a. 
lukten tas bort i form av svavelväte och dessutom sker en utfällning av järn och mangan. Från 
den luftade dammen pumpas lakvattnet vidare till det kommunala avloppsreningsverket för 
vidare behandling [29]. 
 

2.2.5 Atleverket-deponin i Örebro kommun 
Atleverketdeponin i Örebro kommun kvalificeras som stor deponi och den tar emot även 
farligt avfall. I denna i avfallsstation behandlas lakvatten lokalt med hjälp av en kombination 
av två metoder nämligen luftad damm och våtmark. Dammstorleken är 20 000m3 och 
uppehållstiden i dammet varierar mellan 2 till 4 månader. Dammen är klädd med en 
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gummiduk som medför att dammen är helt tät. Lakvatten hålls i sakta rörelse med hjälp av 
stora omrörare. För reningsprocessen är det viktigt att syresätta vattnet. För att syresätta 
vattnet blåses luft in i dammen. Syre har en viktig funktion då det tillsammans med 
mikroorganismer bidrar till att kväveföroreningar omvandlas från kväve till nitrat som i sin tur 
bidrar till att växterna kan vidare bearbeta dessa. En annan viktig funktion som syre har är 
också oxidation av järn och andra metaller som ger fällning. Det dels behandlade vattnet 
passerar i nästa reningssteg genom ett sandfilter och vidare till våtmark. På vägen till våtmark 
går vattnet igenom två sedimenteringsdammar och ett vegetationsfilter. Detta har till syfte att 
separera partiklarna från vatten. I våtmarken passerar vattnet igenom tio olika dammar. Dessa 
är djupa och grunda zoner med vegetationströsklar som omväxlas turvis. Syftet med detta är 
att kvävet som finns i det delvis behandlade vattnet kan tas upp av de växter som finns i de 
dammar igenom vilka vatten passerar. Innan vatten släpps ut i recipienten renas det vidare 
även av de mikroorganismer som finns i våtmarken men även sol och värme bidrar till i denna 
process [30]. 
 
I Altverketdeponin i Örebro kommun är våtmarkens storlek 8 hektar (80 000m2). Mängden av 
det behandlade vattnet i våtmarken är 490 000 m3/år varav 69 204 m3 är lakvatten och resten 
utgörs av yt- och dagvatten (2005). Investeringskostnader för byggnaden av 
reningsanläggningen för lakvatten var 9,2 miljoner kronor. Denna byggdes mellan år 1999-
2001. Driftskostnaden är ungefär 1,5 miljoner kronor per år och innebär att kostnaderna för 
rening av 1 m3 lakvatten är ungefär 22 kronor. I detta är inräknade energikostnader, 
provtagningskostnader, löner för driftspersonal och en del underhållskostnader [31]. 
 

2.3 Lakvattenrening m h a mikroorganismer 
Lakvattensrening med hjälp av mikroorganismer har många fördelar. Den efterliknar naturliga 
vattenreningsprocesser och är även billig. Genomgång av litteraturen och andra källor 
resulterade i en djupare förståelse för lakvattens rening. Detta gav upphov till många nya idéer 
och tankar vad som gäller denna problematik. Dessa presenteras i detta avsnitt.  
 

2.3.1 Nitrobakterier 
Oavsett av det vilken teknik som används vid renig av lakvatten utförs en viktig del av 
reningsarbetet av olika bakterier. Bakterierna nedbryter de olika föroreningarna till mindre 
molekyler t.ex. organiska molekyler till CO2 och vatten. Bakterierna omvandlar även de olika 
föroreningarna till andra föreningar som är icke farliga för omgivningen t.ex. amoniumkväve 
till nitrat. Nitrobakterier är en stam av bakterier som har väldigt goda egenskaper och är 
därför lämpliga att utföra denna typ av arbete [32]. Dessa bakterier omvandlar i första steget 
amoniumkväve till nitrit och sedan till nitrat form som kan lätt tas upp av växterna och vidare 
omvandlastill kvävgas. 

NH4
+
� NO2

-
� NO3 

- 

Nitrosomonas, Nitrobacter, Nitrosococcus, Nitrosospira och Nitrosovibrio är exempel på 
nitrobakterier. De tre sistnämnda nitrobakterernas naturliga miljö är havet. Alla dessa 
bakterier är aeroba och trivs bra i låga temperaturer vilket är en fördel i lakvattnets 
nitrifieringsprocess under kalla årstider. En annan fördel är att nitrobakterierna tolererar höga 
salthalter då deras naturliga miljö är havet. Tillsättning av salter kan gynna nitrobakteriernas 
tillväxt och utkonkurrera andra bakterier. Nitrobakterierna kan leva både i luftad damm och 
översilningsyta men även i våtmark.  
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Renodling av nitrobakterier i ett laboratorium är en tidskrävande process med hänsyn till 
deras långa generationstid som är ungefär 10 veckor. Nitrobakteriernas största nackdel kan 
vara den långa generationstiden.  
 
I Lilla Nyby innehåller lakvattnet visa mikroorganismer av humant ursprung, t.ex. E coli och 
fekala streptokocker [33]. Dessa bakterier är fakultativ anaeroba och har väldigt kort 
generationstid. Bakterierna som finns i lakvatten i Lilla Nyby kan utkonkurrera nitrobakterer 
från en reningsanläggning för lakvatten, exempelvis från luftad damm. Därför är det viktigt att 
skapa en gynnsam miljö för nitrobakterier. Detta kan åstadkommas genom tillsättning av salt 
till vatten där bakterier med låg generations tid riskerar att utkonkurreras. 
 
Det är möjligt att renodla nitrobakterier i ett laboratorium och prova dem i lakvattenmiljö. 
Den enda nackdelen som finns är det som nämndes ovanpå nämligen deras långa 
generationstid. Enligt primära beräkningar krävs det ungefär 8 månaders tid för detta 
experiment [34].  
En risk som man måste räknas med är att resultat från laborationsexperiment inte alltid är 
tillämpbara i verkligheten då förhållandena kan variera markant i det verkligheten. 
 

2.3.2 Svavelreducerande proteobakterier 
Det mest intressanta med de metaller som lakvattnet innehåller är att de alla reagerar med 
svavelväte. Järn, mangan, zink, koppar, kadmium, krom, nickel, bly och kvicksilver är bara 
några exempel på dessa metaller. Inga av dessa metallsulfider är lösliga [35]. Detta utgör 
därför goda förutsättningar till att hitta någon gemensam metod som kan vara lämplig att 
använda vid rening av dessa metaller. Fällning av metaller i form av sulfider (XS) kan 
åstadkommas genom att tillsätta S2- i vattnet [36]. Det finns dock ett tekniskt hinder i detta fall 
nämligen att H2S är en giftig gas och kan ha negativ påverkan på den omgivande miljön. För 
att lösa det här problemet kan svavelreducerande proteobakterier som producerar den 
eftersökta S2- jonen användas. Svaveloxiderande och -reducerande bakterier är spridda i stor 
utsträckning i naturen eftersom svavel är ett vanligt förekommande element [37]. Nästan alla 
dessa bakterier är strikt anaeroba gram-negativa och icke sporbildande. Som exempel kan 
nämnas Desulfovibrio, Desulfobacter, Desulfuromonas, Sulfurospirillum Desulfobacterium 
etc. Svavelreducerande bakterier omvandlar svavelföreningar som sulfat (SO4

2-), sulfit (SO3
2-

), tiosulfat (S2O3
2-), organisk svavel (R-S), dimetylsulfoxid (DMSO, O=S- (CH3) 2) till 

svavelväte (H2S). Även fritt svavel som är kemiskt passivt reduceras till svavelväte med hjälp 
av dessa bakterier [36].  
 

SO4
2- + 8H � H2S + 2H2O + 2OH- 

S2O3
2- + H2O � SO4

2- + H2S 
CH3SH � CO2 + H2S 

Dimetylsulfoxid DMSO � Dimetylsulfid DMS 
R-S � H2S 
S0 � H2S 

 
Alla dessa biokemiska reaktioner utförs i anaeroba miljöer. De ovannämnda bakterierna 
använder som energikälla organiska kolmolekyler. Detta är en fördel då parallellt med detta 
sker oxidation av organiska föroreningar till koldioxid och vatten. En annan relevant faktor 
som skall lyftas fram i detta sammanhang är att dessa bakterier börjar sitt ”reningsarbete” 
redan i vattnets uppsamlingsmagasin [38]. 
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Lakvattensmängden varierar beroende av nederbörden och därför kan det vara bra att ha ett 
uppsamlingsmagasin. En annan fördel med ett uppsamlingsmagasin är att lakvatten 
reningssystemet förses med ett jämt vatten flöde genom ett reglerbart system. Den anaeroba 
zonen i lakvattnets uppsamlingsmagasin och den aeroba luftade dammen skapar en gynnsam 
miljö för respektive bakterier som resulterar i att dessa blir mer konkurrenskraftiga [39]. I 
nästa fas passerar vattnet från uppsamlingsmagasinet vidare till en luftad damm. Där börjar 
reningsprocessen genom nitrobakterier. 
 

3 Beskrivning av Lilla Nyby-anläggningen 
I Lilla Nyby-anläggningen finns den enda aktiva deponin i Eskilstuna kommun. Den totala 
anläggnings ytan är 33 ha. Verksamheten i deponin drivs av Eskilstuna Energi & Miljö AB. 
Anläggningen byggdes år 1958. Lilla Nyby har tillstånd att ta emot och behandla 150 000 ton 
avfall per år. Under 2006 togs cirka 109 158 ton avfall emot varav 6 073 ton deponerades 
[18]. Fram till år 2003 deponerades varje år 60 – 100 000 ton avfall. Från och med år 2003 
deponerades 5 -10 000 ton avfall varje år. Deponeringstillståndet gäller till slutet av 2008. 
Från och med år 2009 skall all avfallstillförsel upphöra och ingen deponering ska ske. 
 

3.1 Lakvattenbehandlig på Lilla Nyby 
Den lokala reningsanläggningen för lakvatten har varit i drift sedan hösten 2002. På figur 4 
visas den tekniska reningstekniken. Tekniken som användes var både dyr och energi- samt 
kemikaliekrävande. Reningskostnader var ca 30 kr/m3. Reningsanläggningen i Lilla Nyby 
klarade av att rena 160 000 – 200 000 m3 vatten per år. Denna mängd innefattade ca 120 000 
m3/år förorenat vatten (lakvatten, dagvatten och ytligt lakvatten) från nordvästra delen av 
deponin (ytliga diken), arbetsytor och övriga hårdgjorda ytor. (35 000 – 40 000 m3 lakvatten 
och resten var ytvatten och dagvatten). Även reningsresultatet var inte särskild 
tillfredställande. Det största problemet utgjorde kvävehalterna som har överstigit tillåtna 
riktvärden. Pga. olika tekniska problemen var den ur drift med olika tidsintervaller. Under den 
tid samlades det obehandlade lakvattnet i lakvattensjön. Reningsanläggningen blev aldrig 
slutbesiktigad eftersom det företag som var ansvarigt för detta uppdrag gick i konkurs [33]. 
Med tanke på energi och kemikalieförbrukning samt att reningsresultatet inte blev det 
förväntade ansökte följaktligen Eskilstuna Energi & Miljö om att få stänga 
lakvattensanläggningen och pumpa obehandlat lakvattnet till Ekeby avloppsreningsverk. 
Eskilstuna Energi & Miljö fick tid till 1 februari, 2013 från miljödomstolen att pumpa 
obehandlat lakvatten till kommunala reningsverket. Efter 1 februari, 2013 ska lakvattnet 
behandlas lokalt [40]. 
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Figur 4. Den tidigare reningsanläggningen för lokalt lakvatten på Lilla Nyby 

3.2 Sluttäckning av Lilla Nyby 
Hela deponiområdet i Lilla Nyby blir sluttäckt under de närmaste 10 – 15 åren. Varje år 
sluttäcks ca 1 – 2 ha. Mängden av lakvatten ska minskas successivt i takt med deponins 
sluttäckning. Lakvattensmängden skall minskas från dagens 40 000 m3/år till ca 1 650 m3/år 
[41]. 
 

3.3 Provtagningspunkter för lakvatten 
Lakvatten från den nordvästra delen av anläggningen samlas upp i pumpstation S-72 och 
därifrån pumpas vidare till Ekeby avloppsreningsverk. Lakvattnet från den östra halvan 
dräneras i nordlig riktning och uppsamlas i lakvattenmagasinet (pumpstation S-56). Från 
punkten S-56 pumpas lakvatten vidare till Ekeby. Lakvattnet från den västra halvan utgör det 
renaste lakvattnet i anläggningen och denna dräneras västerut för att slutligen samlas upp vid 
pumpstation S-108 där det behandlas lokalt. Bilaga 4 framställer alla provtagningspunkter.  
 

3.3.1 Provtagningspunkt R1 och R2 
Eftersom lakvattnet numera inte behandlas lokalt blir punkterna R1 och R2 samma punkt. 
Detta därför att det lokala lakvattnets reningsanläggning inte är längre i bruk. När det lokala 
reningsverket var i drift utgjorde punkten R2 provtagningspunkt för det behandlade lakvatten 
medan punkten R1 utgjorde provtagningspunkt för lakvattnets flöde innan det passerade till 
den lokala reningsanläggningen. 
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3.3.2 Provtagningspunkt L3 
Provtagningspunkten L3 ligger nordost om lakvattenmagasinet. Provet tas ur brunnen vid 
pumpstation S-56 och omfattar det lakvatten som finns i lakvattenmagasinet. 
 

3.3.3 Provtagningspunkt L500R 
Provtagningspunkten L500R ligger vid pumpstation S-108 till väster om deponikroppen. 
Lakvatten som samlas här kommer via dränering från västra delen av deponin. Provet som tas 
i denna punkt omfattar det behandlade lakvatten som senare släpps ut till recipienten (i 
nuläget Ekeby Reningsverk). 

3.3.4 Provtagningspunkt L700 
Provtagningspunkt L700 är beläggen vid uppsamlingsbrunn vid Asksjön i södra delen av 
deponin. I den här punkten har proverna tagits två gånger nämligen den 31/03-08 och den 
13/05-08. Syftet med dessa provtagningar var att undersöka lakvattnets egenskaper på ett 
ställe som är beläget nära Ask uppsamlings ställe. 
 

3.3.5 Provtagningspunkter L800 och L801 
Provtagningspunkter L800 och L801 ligger nära pumpstationen S-72. I dessa punkter har 
proverna tagits två gånger nämligen den 31/03-08 och den 13/05-08. Syftet med dessa 
provtagningar var att undersöka lakvattnets föroreningsgrad från hårdgjorda ytor på norra 
delen av avfallsanläggningen och öppna lakvattendiken. L801 innehåller egentligen dagvatten 
och ytligt lakvatten från avfallsupplag från de nästan 7 ha hårdgjorda ytorna från deponis 
norr-västra del men vid regn kommer dagvattnet i kontakt med avfallet och resulterar 
följaktligen i lakvatten. 
 

4 Material och metoder 

4.1 Provtagning av lakvatten 
Att kontrollera lakvattnet regelbundet är viktigt. Detta därför att med hjälp av provtagningar 
kan de ändringar som sker i takt med deponins ålder upptäckas. Genom att analysera 
lakvattnet och dess förändringar kan fastställas eventuella inläckage som i sin tur hjälper till 
att definiera problemet och hitta andra mer fungerande lösningar. Vidare möjliggör proverna 
även att följa effektiviteten av de tillämpade lösningar där resultatet innan och efter reningen 
kan jämföras. Resultatet från proverna skapar goda förutsättningar för att spåra inläckage. 
Proverna gör det också möjligt att kontrollera de reningsresultat som åstadkommits efter 
lakvattens rening och följaktligen fastställa den verkliga belastningen som läggs på 
recipienten. För att kontrollera att det sker utläckage från lakvattnet till omgivningen tas 
prover i olika yt- och grundvatten provpunkter runt deponin. 
 
På provtagningspunkter L700, L801 och L800 har proverna tagits två gånger nämligen den 
31/03-08 och den 13/05-08. Proverna har tagits eftersom analys resultat från dessa punkter 
saknades. De övriga provtagningspunkterna hade en tillräcklig lång period av analysresultat 
för att kunna jämföra lak- samt dagvattens karaktärsändringar. Vid varje provtagningspunkt 
har tagits stickprover där flaskorna fylldes till 100 % för att förhindra evaporation och 
inverkan från luftens syre. Konduktivitet, temperatur samt syrekoncentrationen och pH mättes 
i fält med hjälp av en portabel multiparameter som var kalibrerad. Resultaten noterades (se 
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tabell 1 och 2). Detta gjordes vid samtliga provpunkter i en separat provflaska. Före och efter 
varje mätning sköljdes elektroden med destillerat vatten. De andra parametrarna liksom TOC, 
COD, BOD7, Tot-N, NH4-N, Tot-P, Cl- och tunga metaller (Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn) 
skickades till laboratoriet för analys. 
 
Tabell 1. Resultat av provtagning från 2008-03-31 

 
Tabell 2. Resultat av provtagning från 2008-05-13 

 

4.2 Bearbetning av data 
Parametrar som analyserades i lakvattnet grupperades som pH, konduktivitet, temperatur, 
närings ämnen, metaller, organiska ämnen och salter. För att få en uppfattning om vad 
analysresultaten uttryckte beräknades halterna i tabellerad form, varefter de jämfördes mot 
andra lakvatten, dagvattnen och ytvatten för att bestämma vilka reningssteg lakvatten, 
dagvattnen och ytvatten ska passeras. För provtagningsunkter R1, R2, L3, och L500R 
redovisas fram resultaten från år 2007. För L700, L800 och L801 redovisas fram resultaten 
från 2008. (Se billaga 5) 
 

4.3 Dagvattenanalys från hårdgjorda ytor 
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. 
Dagvattnet från de hårdgjorda ytorna kan bli väldigt förorenat om det kommer i kontakt med 
avfall. Å andra sidan har det mindre föroreningar om man jämför det med lakvattnet. 
Dagvattnet är mest förorenat vid det första regnet och efter halv - en timme liknar det allt mer 
regnvatten. Därför är den bästa möjliga lösningen att samla dagvattnet efter nederbord i ett 
separat vattensamlingsmagasin och förhindra genom att lakvatten blandas med dagvatten. Det 
höga och ojämna flödet av dagvatten som passerar igenom ledningssystem för att slutligen nå 
reningssystemet kan orsaka en ökad belastning för reningssystemet.  
 
Hårdgjorda ytor har en area på ca 7 ha (se tabell 3). Vid kraftig nederbord kan det regna ca  
50 mm, som kan ge ca 2 800-3 000 m3 dagvatten under ett dygn. Detta magasinen kan ha en 
volym på 5 000-6 000 m3. Det magasinerade vattnet kan behandlas först med översilningsyta 
och sen med våtmark. Att använda de båda teknikerna i kombination ger vissa fördelar bl.a. 
belastas inte luftad damm med mindre förorenat vatten. Bilaga 6 framställer dagvattnets 
dataanalys från hårdgjorda ytor i olika provtagningspunkter. 
 
 

Provtagnings 
punkter 

Konduktivitet 
(mS/m) 

pH Temperatur 
C° 

Syre  
(mg/L) 

L700 350 9,3 7 2,3 
L800 335 6,8 10,2 2,3 
L801 77 7,5 8 6,2 

Provtagnings 
punkter 

Konduktivitet 
(mS/m) 

pH Temperatur 
C° 

Syre  
(mg/L) 

L700 469  9.2 11.6 1.8 
L800 350  6.7 13.5 2.3 
L801 142  6.5 11.0 1.2 
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Tabell 3. Beskrivning av provtagningspunkter för dagvatten. 
Provtagningspunkter Beskrivning Yta (m2) 

D1 Bilparkering 300 
D2 Parkering entreprenadmaskiner 400 
D3 Mellanlager vitvaror 400 
D4 Återvinningscentral 600 
D5 Industriplatta 900 
D6 Flislager 800 
D7 Industriplatta 900 

 

5 Material och metod 
I detta avsnitt beskrivs de metoderna som kan användas vid lakvattnets rening i Lilla Nyby. 
De metoder som är mest lämpliga för Lilla Nyby avfallsanläggningen är: 
Uppsamlingsmagasin, luftad damm, översilningsyta och våtmark. Den totala ytvattens-, 
dagvattens- och lakvattensmängden är max 170 000 m3 [18]. Denna mängd av de olika 
typerna av vatten kan delas och behandlas m h a de olika ovannämnda teknikerna. I det första 
steget kan det mindre förorenade vattnet separeras och förhindras att blandas med det mer 
förorenade vattnet. Det mindre förorenade vattnet som kan vara ytvattnet och dagvattnet från 
de hårdgjorda ytorna eller lakvattnet från provtagningspunkterna L500R och L700 ska ha 
separat reningsalternativ. Det mest förorenade lakvattnet från deponis norr-östra del ska 
samlas och behandlas separat. 
 

5.1 Reningsteknik för lakvatten från L500R och L700 
Lakvattnet från deponins syd-västra del samlas i punkterna L500 och L700. Det lakvattnet 
karakteriseras som relativt rent jämfört med lakvattnet från deponis norr-östra del (se bilaga 
5). Mängden av lakvatten är ca 20 000 m3/år. Att behandla detta lakvatten med översilnings 
yta är den mest lämpliga tekniken för L500 och L700. Storleken på översilningsytan skall 
vara ca 1 000 m2. Yta med en sådan area kan rena den mängd av lakvattnet som förekommer 
på L500 och L700. Strängnäs kommuns deponi har 3 600 m2 översilningsyta och denna 
medför reningskapacitet på 50 000 m3/år lakvatten. Den preliminära beräkningen visar att 
1 000 m2 översilnings yta ska klara av att rena det relativt rena lakvattnet från L500 och L700.  
 
Ett annat alternativ för rening av lakvattnet kan vara sandbäddsfiltrering, vilket är en likadan 
teknik som Flens kommun deponin använder. Översilningsytatekniken är lämpligare att 
använda om det gäller att rena lakvattnet från organiska suspenderad material och 
ammoniumkväve, än sandfiltreringen. Däremot sandfiltreringen har bättre förmåga om det 
gäller att filtrera bort tunga metaller. Eftersom L500 och L700 hal låg koncentration av 
tungmetaller verkar det vara lämpligast att använda översilningsytatekniken.  
 

5.2 Reningsteknik för lakvatten från deponins nordöstra del 
Lakvattnet från L3, L800, L801, R1 och R2 är det mest förorenade vattnet i deponin och har 
därför också behov av grundlig rening, innan det släps ut i recipienten. Eftersom lakvattnets 
mängd är beroende delvis av nederbörden blir det bra att ha en uppsamlingsdamm där vattnet 
kan magasineras. Fördelen med en uppsamlingsdamm är att denna kan ge ett jämnt flöde till 
lakvattenreningssystem.  
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I ett andra reningssteg ska lakvattnet samlas i en luftad damm. Uppehållstiden kan variera 
beroende av väderförhållandena och är kortare vid varmt väder och längre under vintertiden. 
Uppehållstiden kan variera mellan 2-4 månader.  
 
I det tredje steget passerar vattnet genom översilningsyta och i sista steget efterpoleras vatten i 
våtmark (se figur 5). Uppehållstiden i översilningsyta och våtmark är beroende av 
omgivningens temperatur. Det är vanligtvis längre uppehållstider under vinter och kortare 
under sommarhalvåret. En annan faktor som påverkar uppehållstiden är storleken av 
dammens volym och respektive översilningsyta och våtmarkens area. För att bäst precisera 
storleken på dammen, översilningsyta och våtmark jämfördes andra deponiers storlekar som 
renar lakvatten. 
 

 
 
Figur 5. Schematisk bild av reningssystem för lakvatten från deponins norr-östra del. 
 

5.2.1 Dimensionering av uppsamlingsmagasin och luftad damm 
I Lilla Nyby finns redan ett vatten uppsamlingsmagasin som kallas lakvattensjö. Den har ca 
50 000 m3 volym. För att använda den resursen, kan detta magasin delas i två delar. Den 
större delen kan användas som uppsamlingsmagasin för lakvattnet från deponins norr-östra 
del. Den kan ha en volym upptill 20 000-25 000 m3.  
Den mindre delen kan användas som luftad damm. Den kan ha en volym upp till 10 000 m3 
Eftersom mängden av det behandlade lakvattnet i Lilla Nyby är 40 000 m3/år behövs det i 
genomsnitt 3 månader uppehölls tid i luftad damm. Med hjälp av dessa siffror kan beräknas 
att det behöver minst 10 000 m3 volym för luftad damm. 

5.2.2 Dimensionering av översilningsyta 
Den förorenade vattenmängden i Lilla Nyby uppgår till 162 000 m3/år, [18] som inkluderar 
lak- dag- och ytvatten. Lakvattnet från deponins syd-västra sida behandlas separat vilket ger 
en minskning av ca 20 000 m3/år. Det kvarstående 142 000 m3/år av det förorenade vattnet 
ska passera genom översilningsyta. Enligt WRS som är ett konsultföretag och som har 
genomfört byggnaden av reningsanläggningen för lakvatten vid Strängnäs kommuns deponi, 
klarar varje kvadratmeter översilningsyta att rena 13,88 m3 lakvatten. Med utgångspunkt i 
denna siffra behövs det 10 800 m2 översilningsyta för att klara av att rena 150 000 m3 
förorenat vatten [42].  
Eftersom översilningsytateknik har sämre filtreringskapacitet för tungmetaller kan det vara 
lämpligare att använda masugnsslaggfilter. Varje översilningsyta bör eventuellt ha ett 
masugnsslaggfilter i första reningsfasen (se figur 6). Viktigt är dock att påpeka att det kan ske 
utlakning av kemiska ämnen från masugnsslaggen som t.ex. sulfater och kväve. Detta i sin tur 
kan vara en nackdel särskilt om det gäller känsliga recipienter[22]. Trädbark är ett annat 
filteralternativ som kan användas men det krävs ett relativt jämt vattenflöde som ska passera 
genom filtret för att få den önskade effekten. Om detta krav inte blir uppfyllt kan effekten blir 
motsatt dvs. att filtret släpper ifrån sig de filtrerade tunga metallerna. En annan nackdel med 
trädbark är att den inte får torka. Detta därför att trädbark filtret förlorar filtreringskapacitet 
efter torkning. De båda filterna har dock en gemensam fördel nämligen att de båda är billiga 
och därför också har de ekonomiska fördelar. 

Uppsamlings 
Vattenmagasin 

Luftad 
Damm 

Översilnings 
Yta 

Våtmark 
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Figur 6. Översilnings yta kombination med masugnslag filter. 
 

5.2.3 Dimensionering av våtmark 
Den sista reningssteget blir våtmarken. I våtmarken skall en ytterligare behandling ske där i 
första hand kväve, men även fosfor och suspenderade ämnen skall reduceras. 
Våtmarksdammarna skall i största delen vara planterade med växter c:a 75-80%. Den 
återstående delen skall utgöras främst av djuppartier och öar som av hydrauliska skäl skall 
vara fria från växtlighet. Dessa skall omfatta de återstående 20-25 %. Våtmarkens 
reningskapacitet är högre under det varma halvåret dvs. under 5-6 månaders period. I 
genomsnitt är uppehållstiden 7 dygn (Ekeby våtmark). Uppehållstiden kan variera beroende 
av temperaturen [43].  
 
I Hässleholms kommun deponi behandlas 110 000 m3/år lakvatten m h a 5 000 m3 
översilningsyta och 7 000 m2 våtmark [44]. I Lilla Nyby kan det användas ytligare ett 
reningssteg nämligen luftad damm. Dessutom blandas inte dag- yt- och lakvattnet tillsammans 
och dessa särbehandlas separat vilket ger ännu bättre renings effekter. Översilningsytan är 
dessutom nästan två gånger större i Lilla Nyby än i Hässleholms kommun. Därför utgör också 
dessa 7 000-10 000 m2 våtmark som finns i Lilla Nyby den lämpliga ytan storleksmässigt. 
Våtmark renings teknik är naturligt och passar alldeles utmärkt för Lilla Nyby. Norr om 
lakvattenssjön finns ett naturligt område som lämpar sig bra för en våtmark. Där finns mest 
landväxter och även vattenväxter kan planteras. Fördelen med denna teknik är att 
driftkostnaderna för en våtmark anläggning är låga vilket medför ekonomiska vinster. 
 

6 Resultat och diskussion 
Eskilstuna Energi och Miljö ska senast den 1 februari 2013 hitta en lösning för behandling av 
lakvatten som uppkommer i Lilla Nyby. Det är önskvärt och eftersträvansvärt att de tekniker 
som ska användas för rening av lakvatten ska efterlikna naturliga vattenreningsprocesser. De 
föroreningar som förekommer i lakvatten kan indelas i tre grupper nämligen organiska och 
oorganiska ämnen samt mikroorganismer. Olika reningstekniker har olika reningseffekt på 
dessa föroreningar. De bästa reningsresultaten kan åstadkommas vid användning av olika 
reningstekniker som kombineras med varandra. För Lilla Nyby valdes luftad damm, 
översilningsyta, och våtmark som de mest lämpliga reningsteknikerna. Så länge man inte 
använder sig av genmanipulerade organismer som t.ex. växter eller mikroorganismer, kan 
dessa ovannämnda processer klassificeras som fullständigt naturliga. 
 
Det förorenade yt- dag- och lakvattnet i Lilla Nyby indelas i två delar dvs. den norr-östra 
delen med provtagningspunkter R1, R2, L3, L800, L801 samt dagvatten provpunkter D1-D7 
från de hårdgjorda ytorna med en sammanlagd mängd på 142 000 m3/år och den syd-västra 
delen med provtagningspunkter L700 och L500R med en sammanlagd mängd på 20 000 
m3/år. 

Masugnsslag Översilnings 
yta 

Vatten in Vatten ut 
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Det förorenade vattnet från punkterna L700 och L500R med en samanlagd mängd på 10 000 
m3/år från varje provtagningsområde ska behandlas med översilningsyta med sammanlagd 
1 000 m2. Två separata översilningsytor kan byggas där varje av dem ska ha en area på ca 500 
m2. Att bygga två översilningsytor kan föra med sig viktiga fördelar nämligen att de två olika 
provtagningars områden på det förorenade vatten kan ha olika karaktär. Detta kan underlätta 
att vidta ytligare reningsåtgärder om översilningsytan inte skulle klara av reningen på ett 
tillfredställande sätt. 
 
Lakvattnet som uppkommer från deponins norr-östra del med en sammanlagd mängd på 
35 000 m3/år ska uppsamlas i ett uppsamlingsmagasin med 20 000-25 000 m3 volym. 
Dräneringssystem som finns i Lilla Nyby kan användas till att separera och uppsamla yt- dag- 
och lakvattnet. Därifrån ska lakvattnet pumpas vidare till en luftad damm med en volym på 
10 000 m3. Från luftad damm pumpas lakvattnet genom översilningsytor med 
masugnsslaggfilter i början. Den samanlagda ytan för översilningsytor skall vara 10 800 m2. I 
det sista steget efterpoleras vatten i en våtmark med ca 10 000 m2 yta. 
 
Yt- och dagvattnet från deponins norr-östra del skall samlas först i ett separat 
uppsamlingsmagasin med en volym på 5 000-6 000 m3. Därifrån pumpas vattnet vidare till 
översilningsytor och därefter till våtmark. Eftersom både yt- och dagvattnet är relativt renare 
än lakvattnet kan de översilnings ytor som är planerade för dessa typer av vatten vara utan 
masugnsslaggfilter. 
 
De reningstekniker som beskrivs ovan efterliknar naturliga vattenreningsprocesser. Under 
dessa reningsprocesser används inga kemikalier. Reningen sker med hjälp av oxidations-
/reduktionsreaktioner, mikroorganismer och växter. Lakvattnet behandlat med de 
ovannämnda teknikkombinationerna kan resultera i att det blir möjligt att släppa vattnet direkt 
ut till recipienten utan att belasta det kommunala reningsverket. Figur 7 visar en schematisk 
bild av vattenreningssystem enligt denna modell. 
 

 
Figur 7. Schematisk bild av vattenrenings system för deponins norr-östra del. 
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7 Slutsatser och rekommendationer 
Att ta regelbundna analyser efter varje reningssteg kan ge en bild av teknikens effekt. En 
viktig aspekt för varje reningsteknik är uppehållstiden. Den är beroende av många olika 
faktorer som bl.a. temperatur, nederbördsmängd, vattnets föroreningsgrad etc. Därför kan 
också de regelbundna egen kontrollprovtagningarna ge en klar bild över uppehållstid. En 
säker prognos är att under det kalla halvåret dvs. vintern blir uppehållstiden längre. 
 
Efter varje år ska mängden av lakvattnen minska. Detta därför att deponin sluttäcks. Med 
hänsyn till detta kan därför beräknas att den mängd av lakvattnet som bildas idag är också den 
maximala mängden. Beräkningarna är baserade just för den maximala mängden och eftersom 
lakvattnet ska minskas kan uppehållstiderna förlängas för eventuellt andra reningssteg. 
Dessutom kan det lakvatten som förekommer under vintertid uppsamlas och magasineras och 
reningen kan påbörjas under varma årstider som medför bättre reningsresultat. Denna 
reningsmetod skulle kunna fungera eftersom hela systemets reningskapacitet är beräknad för 
dagens mängd av lakvatten som är det maximala mängden. I takt med deponins slutteckning 
ska det bildas mindre mängder av lakvatten. Detta tyder på att användningen av denna 
reningsteknik kan ha fördelar även i framtiden. 
 
Att bygga översilningsytor på en stor yta kan vara svårt att genomföra särskilt i Lilla Nyby 
där det finns begränsningar av området. Det kan bli svårt att hitta ett tillräckligt stor område 
nära deponin. Detta problem kan lösas genom att bygga flera separata ytor nära lakvattensjön 
och norr om deponin. Där finns det goda förutsättningar för sådana ytor eftersom 
höjdskillnaderna är små och det finns även en backe. Backen blir i detta fall lösningen för 
hydraulikproblemen. Det skulle nämligen inte behövas pumpa vattnet utan vattnet skulle rinna 
naturligt från det högre till den lägre punkten. 
 
Att behandla lakvattnet först i luftad damm och sedan i en översilningsyta kan vara en utmärkt 
lösning för Lilla Nyby. Denna teknik kombination kan minska behovet av översilnings ytor 
och samtidigt ge lägre driftkostnader men även ett effektivt sätt att rena lakvatten. I Strängnäs 
kommuns avfallsanläggning uppstod ett problem med utfällningarna av järn och mangan i 
ledningarna och därför spolades hela ledningssystemet en gång om året. Denna 
teknikkombination kan dock lösa detta problem eftersom en viss oxidation av järn och 
mangan sker redan under luftning av lakvattnet i dammen. 
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9 Ordförklaringar och förkortningar 
I detta examensarbete förekommer olika termer och förkortningar som inte förklaras i den 
löpande texten. Här förklaras vissa uttryck och förkortningar som används i rapporten  
 
Aerob: biologisk process som sker i syrerik miljö. 
 
Anaerob: biologisk process som sker i syrefri miljö. 
 
BOD: Den biokemiska syreförbrukningen, BOD, är ett mått på den mängd syre som går åt för 
att biologiskt bryta ner organiskt material i vatten. Vanligen mäts den mängd syrgas som 
förbrukas under en viss tid, till exempel under fem eller sju dygn, vilket anges som BOD5 
eller BOD7. 
 
Biologiska reningsprocesser: olika biologiska processer där mikroorganismer bryter ned 
organiska material. 
 
BOD/COD kvot: anger graden av nedbrytbarhet. En hög kvot anger att det finns mycket 
lättnedbrytbara organiska ämnen. 
 
COD: Den kemiska syrgasförbrukningen, är ett mått på den syrgas som åtgår vid oxidation av 
lösta och partikulära organiska föreningar till oorganiska slutprodukter. 
 
Denitrifikation: anaerob biologiskprocess där nitratkväve (NO3) överföres till gasformigt 
kväve som avgår till luften. 
 
Fakultativt anaeroba bakterier: anpassningsbara bakterier som kan leva i en miljö antingen 
med eller utan syre. 
 
Konduktivitet: ett ämnes eller materials elektriska ledningsförmåga. I vätska bestäms 
konduktiviteten av mängden lösta salter. 
 
Markbädd: anläggning av grusbädd för rening av vatten. 
 
Nitrifiering: aerob biologisk process där ammoniumkväve (NH4) omvandlas till nitratkväve 
(NO3). 
 
Omvänd osmos: filter med mycket små genomsläppshål, möjligt av separera bakterier och 
olika joner. 
 
Organiska ämne: Denna samling av ämnen är stor och här återfinns gruppen organiska 
miljögifter, där bland annat PCB, fluoranten och PAH ingår. Gemensamt för organiska 
miljögifter är att de är svår nedbrytbara, har låg vattenlöslighet, hög fettlöslighet och 
därigenom lätt anrikas i näringskedjorna samt inverkar negativt på organismers funktion. 
 
pH-värde: pH-värdet är ett mått på antalet vätejoner i vattnet och anger vattnets surhetsgrad. 
pH-skalan är logaritmisk vilket innebär att pH 6 är 10 gång r surare än pH 7, och pH 5 är 100 
gånger surare än pH 7. Vid ett pH-värde strax under 6,0 uppträder skador på växt- o h djurliv, 
till följd av exempelvis metallutfällning. 
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Recipient: mottagare. I miljösammanhang utgörs recipienten ofta av hav, sjöar, vattendrag 
eller atmosfär som tillförs restprodukter från avfallsupplag, fabriker etc. 
 
Redoxpotential: ger ett mått på tillståndet i miljön och därmed drivkraften för de reaktioner 
som sker. I kemiska reaktioner sker ett utbyte av elektroner och således hör till varje reaktion 
även en redoxpotential. 
 
Sedimentering: mekanisk separationsprocess där gravitationen får partiklar att falla till 
botten i en bassäng. 
 
TOC: Totalt organiskt kol är en samlingsparameter för kol innehållet av löst och partikulärt 
organiskt material i vatten. 
 
Tung metaller: metalliskt grundämne med högt atomnummer. Som tungmetaller inom 
vattenrening räknas arsenik, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, mangan, nickel, 
zink. 
 
Våtmark: konstruerade våtmarker, dammar med växtlighet för att rena vatten. 
 
SBR = Satsvis Biologisk Reaktorteknik 
BOD = Biochemical oxygen demand 
COD = Chemical oxygen demand 
TOC = Total organic carbon. 
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  Bilaga 1 

Analysresultat i Strängnäs kommun 
  
Tabell 1. Framställning av teknisk data som visar lakvattnets sammansättning vid olika 
tidsperioder i Kvitten deponi, Strängnäs kommun. 

Datum  2007-03-06 2007-04-26 2007-05-22 2007-06-26 2007-07-11 
Ämne Enhet In Ut In Ut In Ut In Ut In Ut 

Aluminium Al mg/l 0,027 0,24 0,029 0,36 0,14 0,1 0,022 0,16 0,028 0,053 
Zink Zn mg/l 0,012 0,012 0,0082 0,013 0,099 0,008 <0.005 0,0082 0,0091 0,0089 
Arsenik As mg/l 0,0012 0,00086 0,0014 0,0007 0,002 0,00092 0,00088 0,001 0,001 0,00093 
Nickel Ni mg/l 0,0089 0,0067 0,0023 <0.001 0,0039 0,0035 0,0026 0,0051 0,0037 0,0042 
Bly Pb mg/l <0.0005 0,0052 <0,0005 0,001 0,0062 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0,00073 <0.0005 
Järn Fe mg/l 8,7 0,19 12 0,37 26 0,052 11 0,21 7,1 0,36 
Kadmium Cd mg/l <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 
Kobolt Co mg/l 0,002 <0.001 0,0015 <0.001 0,0028  0,0013 0,0013 0,0013 0,0014 
Koppar Cu mg/l 0,0017 0,012 0,0014 0,0092 0,02 0,023 <0.001 0,014 0,0026 0,0081 

Krom Cr mg/l 0,0017 <0.001 0,0014 <0.001 0,0024 <0.001 <0.001 0,0012 <0.001 0,001 
Kvicksilver Hg mg/l <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 
Mangan Mn mg/l 1,1 0,01 1,1 0,2 1,1 0,01 0,52 0,018 0,55 0,29 
Molybden Mo mg/l 0,0011 0,0025 <0.001 0,0023 <0.001 0,0042 <0.001 0,0031 0,0012 0,0013 
Natrium Na mg/l 85 25 90 10 91 69 85 94 92 92 
COD-Mn mg/l  7 20 5,9 22 20 24 23 20 21 
Nitrat-nitrogen mg/l 0,57 5,2 0,24 0,9 0,18 3,9 2,7 5,8 2,8 6,7 
Nitrit-nitrogen mg/l 0,016 0,002 0,019 0,003 0,007 0,003 0,18 0,16 0,15 0,73 
pH  6,9 7,6 7,1 7,9 7,1 8,2 7,3 8,1 8,2 8,5 
Sulfat mg/l 21 64 22 22 40 28 17 22 23 16 
Suspenderande ämnen mg/l 20 2,6 31 5,3 50 1,7 32 1,4 28 4 
TOC mg/l 29 9,9 29 6,9 32 24 31 31 30 30 
BOD7 mg/l <3 <3 <0,0001 <3 15 <3 6 <3 7 <3 
Ammonium-nitrogen mg/l 25 0,018 30 0,049 29 0,056 20 0,46 12 2,1 
Kväve total mg/l 25 6,1 29 3 39 6,3 140 8,7 20 12 
Klorid mg/l 120 24 130 6,5 130 110 120 130 130 110 
Fosfor total mg/l 0,097 0,083 0,18 0,11 0,22 0,11 0,17 0,11 0,16 0,12 
Konduktivitet mS/m 152 65 137 27 147 87 123 102 107 96 

 



 29 

Bilaga 2. 
Analysresultat av det behandlade lakvattnet från Furtorpstippen-deponin i Flens 
kommun. 
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Bilaga 3. 
Analysresultat av det obehandlade lakvattnet från Björshult-deponin i 
Nyköpings kommun. 
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Bilaga 4. 
Flygfoto med provtagningspunkter från Lilla Nyby-deponin i Eskilstuna 
kommun. 
 

 
 
Figur 1. Flygfoto med provtagningspunkter från Lilla Nyby. 
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Bilaga 5.  
Framställningen av tekniska data gällande lakvatten från provtagningspunkterna: 
L3, R1, R2 och L500R. 
 
Tabell 1. Lakvatten L3, kontrollpunkt belägen i utgående ledning från pumpstationen vid 
utjämningsmagasinet.   

Provtagn. Temp Kondukt. pH Syre 
COD-

Cr BOD7 TOC 
Tot-

N 
NH4-

N Tot-P Cl 
datum oC mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

2007-03-22 4,4 261 7,3 4,9 190 14 60 96 40 0,37 98 
2007-06-13 20,3 371 8,0 8,9 270 12 85 180 160 0,20 360 
2007-09-12 15,0 353 7,8 1,0 380 9,6 79 140 140 0,27 320 

 
Provtagn. Fe Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

datum mg/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l 
2007-03-22 5,98 0,0794 5,21 10,5 31,2 1,24 49,0 
2007-06-13  <0,12 10 11 55 <1,2 18 
2007-09-12 8,3 <4 12 <10 45 <40 40 
 
 
 
Tabell 2. Lakvatten R1, kontrollpunkt belägen på inkommande vatten till 
lakvatenreningsverket. 

Provtagn. Temp Kondukt. pH Syre COD-Cr BOD7 TOC Tot-N NH4-N Tot-P Cl 
datum oC mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

2007-01-16 4,7 344 8,2 9,5 230 7,7 72 140 140 0,41 280 
2007-04-18 6,4 342 8,1 9,9 220 9,4 85 140 140 0,15 280 
2007-05-08 5,9 344 8 8,4 230 14 80 150 150 0,24 290 
2007-08-21 9,8 371 8,1 8,7 290 20 95 150 150 0,20 360 
2007-09-18 6,4 368 8,2 9,0 300 16 90 150 150 0,28 400 
2007-10-23 7,4 381 8,1 10,2 310 23 78 160 160 0,31 330 
Gränsvärde     200 10  75 25 0,30  
 

Provtagn. Fe Cd Cr Cu Ni Pb Zn Kolif b E coli Fekala s 
datum mg/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l /100 ml /100 ml /100 ml 

2007-01-16 7,96 0,123 8,16 13,4 45,6 1,59 41,2 400 55 82 
2007-04-18 4,14 0,0626 4,71 13,9 45 <0,6 26,3    
2007-05-08 2,3 <0,12 9,4 11 45 <1,2 25 450 60 90 
2007-08-21 5,9 <0,12 13 5,9 61 <1,2 13 440 140 460 
2007-09-18 2,3 <0,12 13 13 55 <1,2 13    
2007-10-23 0,15 <0,05 19 5,1 45 <0,5 5 1580 75 100 
Gränsvärde 5 0,3 20 5 50 5 75 <10000 <1000 <300 
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Tabell 3. Lakvatten R2, kontrollpunkt belägen på utgående vatten från lakvatenreningsverket. 
Provtagn. Temp Kondukt. pH Syre COD-Cr BOD7 TOC Tot-N NH4-N Tot-P Cl 

datum oC mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
2007-01-16 5,7 349 8 9,6 310  82 150 140 0,2 330 
2007-02-13 4,5 364 8,1 9,8 240 20 81 160 150 0,16 340 
2007-03-28 6,5 298 8,1 10,5 180 6,7 60 110 110 0,19 280 
2007-04-18 7,2 347 8,1 10 200 8,7 73 150 140 0,06 310 
2007-05-08 6,7 357 8,1 8,9 220 13 76 150 150 0,2 330 
2007-06-13 10,3 358 8,1 8,3 320 28 86 170 160 0,2 400 
2007-07-17 20,9 355 7,4 4,5 280 15 100 160 120 0,15 380 
2007-08-21 7,0 350 8,2 9,8 320 33 90 150 150 0,21 39 
2007-09-18 9,0 280 8,2 9,6 310 13 96 150 150 0,23 410 
2007-10-23 7,4 375 8 9,9 280 16 100 160 160 0,22 380 

Gränsvärde    200 10  75 25 0,30  
 

Provtagn. Fe Cd Cr Cu Ni Pb Zn Kolif b E coli Fekala s 
datum mg/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l /100 ml /100 ml /100 ml 

2007-01-16 1,73 0,0553 6,09 10,2 47,1 <0,6 22,7 130 35 40 
2007-02-13 3,49 <0,05 6,15 16,1 54,3 0,429 47,9 55 <1 21 
2007-03-28 1,21 <0,05 4,48 10,7 37,6 <0,6 20,8 120 15 16 
2007-04-18 0,727 0,178 4,4 10,1 41,2 <0,6 14,3    
2007-05-08 0,72 <0,12 8,6 12 45 <1,2 21 150 20 44 
2007-06-13  <0,12 11 9,6 53 <1,2 22 680 60 120 
2007-07-17 1,1 0,19 7,5 7,9 58 10 <12 164 60 220 
2007-08-21 1,2 <0,12 9,8 7,7 56 <1,2 <12 1000 480 140 
2007-09-18 0,48 <0,12 12 12 52 <1,2 <12 870 120 690 
2007-10-23 0,09 <0,05 16 6,5 44 <0,5 11 200 30 155 
Gränsvärde 5 0,3 20 5 50 5 75 <10000 <1000 <300 

 
 
Tabell 4. Lakvatten L500R, kontrollpunkt på utgående lakvatten från pumpstation S-108. 

Provtagn. Temp  Kondukt. pH Syre COD-Cr BOD7 TOC Tot-N NH4-N Tot-P Cl 
datum oC mS/m   mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

2007-03-22 4,8 165 6,8 8,0 120 <3 35 37 16 0,12 16 
2007-06-13 13,3 189 7,1 8,0 120 <3 40 24 18 0,13 60 
2007-09-12 12,2 170 7,0 7,7 120 <3 38 16 14 0,07 47 

 
Provtagn. Fe Cd Cr Cu Ni Pb Zn As Hg 

datum mg/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l 
2007-06-13   <0,12 3,9 7,3 4,6 <1,2 25     
2007-09-12 0,85 <0,12 12 5,1 4,1 <1,2 14 <1,2 <0,13 
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Bilaga 6. 
Framställningen av tekniska data gällande dagvatten från 
provtagningspunkterna: D1, D2, D3, D4, D5, D7 
 
Tabell 1. Dagvatten D1, bilparkeringen. 

Provtagn. pH Susp. Ämne BOD7 COD-Cr Tot-N Tot-P 
datum  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

2007-03-05 8,0 290 4,1 220 1,2 0,84 
2007-05-21 6,8 240 25 320 4,4 0,91 

 
Provtagn. Fe Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

datum mg/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l 
2007-03-05 20,0 0,44 32,0 62,0 15,0 27,0 260,0 
2007-05-21 15 0,49 26 99 18 21 270 

 
 
Tabell 2. Dagvatten D2, parkering entreprenadmaskiner. 

Provtagn. pH Susp. Ämne BOD7 COD-Cr Tot-N Tot-P 
datum   mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

2007-03-05 4,3 1000 19 520 2,3 2,5 
2007-05-21 6,9 480 49 550 5,9 3,3 

 
Provtagn. Fe Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

datum mg/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l 
2007-03-05 39,0 1,50 61,0 100,0 31,0 88,0 630,0 
2007-05-21 36 2,4 54 140 33 72 940 

 
 
Tabell 3. Dagvatten D3, mellanlagring vitvaror. 

Provtagn. pH Susp. Ämne BOD7 COD-Cr Tot-N Tot-P 
datum   mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

2007-03-05 7,9 290 15 210 2,3 0,85 
2007-05-21 7 190 12 240 6,4 1,1 

 
Provtagn. Fe Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

datum mg/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l 
2007-03-05 13,0 0,63 21,0 63,0 15,0 43,0 310,0 
2007-05-21 9,2 1,4 17 91 17 38 600 
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Tabell 4. Dagvatten D4, återvinningscentral. 

Provtagn. pH Susp. Ämne BOD7 COD-Cr Tot-N Tot-P 
datum   mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

2007-03-05 8,0 1400 23 710 3,1 1,8 
2007-05-21 6,7 160 25 290 3,9 0,53 

 
Provtagn. Fe Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

datum mg/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l 
2007-03-05 70,0 1,60 110,0 130,0 46,0 170,0 820,0 
2007-05-21 9 0,94 14 68 13 54 440 

 
 
Tabell 5. Dagvatten D5, industriplattan. 

Provtagn. pH Susp. Ämne BOD7 COD-Cr Tot-N Tot-P 
datum   mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

2007-05-21 4,8 500 1500 2800 52 2,6 
 

Provtagn. Fe Cd Cr Cu Ni Pb Zn 
datum mg/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l 

2007-05-21 16 1,7 88 900 280 130,00 1100 
 
 
Tabell 6. Dagvatten D7, industriplattan. 

Provtagn. pH Susp. Ämne BOD7 COD-Cr Tot-N Tot-P 
datum   mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

2007-03-05 7,7 3000 4100 5800 120 24 
2007-05-21 7,1 450 180 1400 14 2 

 
Provtagn. Fe Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

datum mg/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l 
2007-03-05 6,4 0,55 12,0 61,0 38,0 24,0 700,0 
2007-05-21 25 2,6 62 470 61 140 1600 

 
 


