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Förord 
Jag vill tacka min externa handledare Henrik Kellgren från Laholmsbuktens VA som kom med 
idén till denna studie. Vattenbrist är högaktuellt på många ställen i världen och kräver stora 
förändringar. Jag tycker det är lärorikt och spännande att undersöka möjligheter till framtida 
förändringar och förbättringar, vilket gjorde att jag ville genomföra denna studie. Arbetet kan 
därför ses som en förstudie till framtida möjligheter för dricksvattenproduktion. Jag hade inte 
någon kunskap om området innan jag påbörjade arbetet och mycket av tiden har gått åt att läsa 
in mig på området.  
Jag vill även tacka min interna handledare Sylvia Waara som hjälpt mig med uppsatsskrivandet 
och att avgränsa mitt studieområde till en hanterbar storlek.  
Även ett tack till Stefan Weisner om kontrollerat mina infiltrationsberäkningar.  
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Abstract 

Due to an increased population and future risks of drought in Halmstad municipality, the pres-
sure on water reservoirs increases.  To address future challenges and decrease the dependency 
on large amounts of precipitation, Laholmsbuktens Water and Sewer as started to investigate 
the opportunity to re-infiltrate purified wastewater. Therefore, I studied the possibility to re-
infiltrate purified wastewater into a pit and produce drinking water. To investigate the possibil-
ity, I selected to conduct a literature study. I started to compile the limit values for drinking 
water and outflowing concentrations from Western shore wastewater treatment plant for all the 
substances I studied. Then I investigated the pits purification capacity, through comparing the 
concentration after purification of the pit with limit values I could establish which substances 
required further purification. The pits area requirement and suitable further purification treat-
ment for the studied substances were also examined. The investigated substances are chemical 
oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand (BOD), total nitrogen (tot-N), total phos-
phorus (tot-P), ammonium, suspended solids, 7 heavy metals, 10 pharmaceuticals and 11 Poly- 
and perfluoroalkyl substances (PFAS). The results showed that COD, BOD, diklofenak, kar-
bamazepin, zink and all PFAS-substances required further purification before the water entered 
the pit. The most suitable further purification for the studied substances established to be ultra-
filtration as pre-treatment to reverse osmosis and it requires four 1.5 hectare basins to infiltrate 
the desired amount of water. Therefor the conclusion of this study is, that it is possible to create 
drinking water by infiltrating wastewater from Western shore wastewater treatment plant into 
the specific pit. However, the wastewater requires ultrafiltration and reverse osmosis treatment 
before infiltration in order to remove contamination that will not be removed by the infiltration 
process. 
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Sammanfattning

Bakgrund: Halmstads befolkning ökar ständigt, idag har Halmstad kommun precis över hundra 
tusen invånare och enligt prognosen kommer befolkningen öka med nästan trettio tusen till år 
2040. En ökad befolkning ökar trycket på grundvattenreservoarerna i Halmstad, detta i kombi-
nation med lite nederbörd har orsakat bevattningsförbud de tre senaste somrarna då grundvat-
tennivåerna varit oroväckande låga. Framtida längre torrperioder kommer att vara ytterligare 
en faktor som påverkar dricksvattenförsörjningen i Halmstad. För att bemöta framtida utma-
ningar och minska beroendet av stora mängder nederbörd, har Laholmsbuktens VA börjat un-
dersöka möjligheten till återinfiltrering av renat avloppsvatten.  
Syfte: Syftet med min studie är att undersöka möjligheten att återinfiltrera renat avloppsvatten 
i en täkt till grundvatten, vilket sedan kan användas som dricksvatten och därmed minska bero-
endet av stora mängder nederbörd och samtidigt minska risken för framtida vattenbrist. Studi-
ens frågeställningar är:  

- Hur stort område kommer att krävas för att infiltrera den mängd avloppsvatten som 
Västra strandens reningsverk släpper ut? 

- Vilka ämnen måste avlägsnas från vattnet så att koncentrationen uppfyller de gällande 
gränsvärden för dricksvatten?  

- Är det renade avloppsvattnet tillräckligt rent för att återinfiltrera direkt till täkten eller 
krävs ytterligare rening? I så fall, vilken reningsteknik är lämpligast?  

Metod: För att besvara dessa frågeställningar gjordes en litteraturstudie där biochemical oxygen 
demand (BOD), chemical oxigen demand (COD), totalfosfor (tot-P), totalkväve (tot-N), am-
monium och suspenderat material, 7 tungmetaller, 10 läkemedelsrester och 11 poly- och per-
fluorerade alkylsubstanser (PFAS) undersöktes. Jag kontrollerade gränsvärdena i dricksvatten 
för samtliga ämnen och jämförde dessa med koncentrationer från Västra strandens utgående 
vatten. Sedan undersöktes täktens reningsförmåga och genom att jämföra gränsvärdena för 
dricksvatten med koncentrationen efter täktens rening, kunde det urskiljas vilka ämnen som var 
i behov av ytterligare rening. Utifrån de ämnen som var i behov av ytterligare rening gjordes 
en analys av vilka reningsmetod som är lämpligast. Även en beräkning av infiltrationsytan som 
krävdes av täkten genomfördes.  
Resultat: För att återinfiltrera avloppsvattnet krävs det fyra infiltrationsbassänger (4x1,5 hek-
tar). Det krävs tre för infiltrationen och en extra för underhåll med växelvisa torkperioder (fråga 
1). De studerade ämnen som inte uppfyller gällande gränsvärden för dricksvatten efter rening i 
täkten är COD, PFAS-ämnena och möjligtvis zink (fråga 2). Det finns ytterligare ämnen som 
kan kontaminera grundvattnet, skapa negativa effekter för täktens reningskapacitet och för 
människors hälsa. Dessa ämnen är: BOD, COD, zink, två läkemedel (diklofenak, karbama-
zepin) och samtliga PFAS- ämnen, men viktigast av dessa är Perfluorbutansulfonsyra (PFBS), 
Perfluoroktansyra (PFOA) och Perfluoroktansulfonsyra (PFOS). Dessa ämnen är därför i behov 
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av ytterligare rening. Utifrån den granskning som gjorts av möjliga alternativa reningstekniker 
kan det konstateras att omvänd osmos med förbehandling av ultrafiltrering är den mest lämpliga 
reningstekniken (fråga 3).  
Slutsatser: Utifrån de studerade ämnena kan jag konstatera att det är möjligt att återinfiltrera 
Laholmsbuktens VA:s avloppsvatten och producera dricksvatten. Dock kommer det att krävas 
ytterligare rening innan infiltreringen med ultrafiltrering och omvänd osmos.  
 
Nyckelord: Infiltrering, omvänd osmos, vattenrening, föroreningar, vattenbrist och Västra 
strandens reningsverk 

Begreppslista  
Adsorption - ämnen i upplöst form antingen i vätska eller gas som fäster sig på ytan av ett fast 

material eller en vätska.  

Aerob- En organism eller process som är i behov av tillgång till fritt syre.  

Anaerob - En organism eller process i behov av begränsad tillgång till fritt syre. 

Antibiotika - läkemedel som skadar eller dödar bakterier, vilka orsakar infektioner.  

Antiinflammatorisk- Hämmar inflammation.  

BOD- Biochemical Oxigen Demand, mått av biologisk syreförbrukning vid nedbrytning av 

organiskt material i ett vattenprov.  

COD- Chemical Oxygen Demand, mått av kemisk syreförbrukning vid nedbrytning av orga-

niskt material i ett vattenprov. 

Deadsorption- ämnen på fasta partiklar löses upp och ansamlas i vätskan.  

Deamineras- en aminogrupp tas bort från molekylen.  

Diuretika - Vätskedrivande medel som ger en ökad produktion av urin och en minskad volym 

vätska i kroppen.  

Fakultativ anaeroba bakterier - Den kan leva både i syrefattiga och syrerika förhållanden. 

Hematit- även kallat blodsten, är en rödaktig järnoxid.  
 
Infiltrationshastighet - den hastighet som vattnet rör sig i ett poröst medium. 

Inhibera- hämma/motverka. 

Kaolinit- är ett vattenhaltigt mineral av aluminiumsilikat. 
 
Katjoner-Positivt laddade joner. 
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Opolär- en molekyl som saknar elektriskt laddade poler. 
 
Permeabilitet- ett poröst mediums genomsläpplighet för en gas eller vätska.  

Persistent - stabil / svårnedbrytbar.  

PFAS- poly- och perfluorerade alkylsubstanser, ett samlingsbegrepp för högfluorerande äm-

nen. 

PNEC- Predicted no effect concentration, koncentrationen av ett ämne som utgör gränsen för 

förutsedd skadlig effekt.  

ppm- Parts per million, miljondelar.  

Prekursor- är ett utgångsämne som kan användas för framställningen av biokemiska ämnen, 

vilka verkar i kroppen. 

Radikal - ett ämne som har en oparad elektron och därför är ytterst reaktiv. 

Solubilisering- en process som ökar ett ämnes löslighet i ett lösningsmedel, t.ex. vatten.  

Stimulant - påverkar centrala nervsystemet och förstärker sinnesförnimmelser, tankar och be-

teende.  

Suspenderat material- är benämningen av partiklar i vattnet som styr vattnets turbiliteten och 

transparans. Suspenderat material har en storleksvariation mellan 10nm och 0,1mm och inne-

fattar t.ex. små partiklar av organisk och oorganisk materia och plankton. 

TOC- Totalt organiskt kol, ett mått av den totala mängden kol i ett ofiltrerat vattenprov. 

Totalfosfor (tot-P) - Samlingsbegrepp för fosfat och organiskt bunden fosfor i löst och parti-

kulär form, mått av den totala fosformängden i ett ofiltrerat vattenprov. 

Totalkväve (tot-N) - Samlingsbegrepp för ammonium, nitrat och organiskt bundet kväve i löst 

och partikulär form, mått av den totala kvävemängden i ett ofiltrerat vattenprov.  

Vermikulit- är ett mineral som expanderar när det hettas upp. 
 
Viskositet-Vätskors eller gasers ”seghet”, inre friktion. 
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1 Inledning  

Idag saknar 2,1 miljarder människor tillgången till rent vatten, vilket bl.a. leder till att ca 800 
barn dör varje dag världen över (UNICEF, 2018). Förenta nationerna har med avsikt att mot-
verka detta presenterat 17 globala mål där ett av målen handlar specifikt om ”Rent vatten och 
sanitet” för att öka jordens befolknings välmående och en hållbar utveckling (UNDP, 2015). 
Även ett av de svenska miljömålen ”Grundvatten av god kvalitet” har fastställts för att bevara 
och säkerställa en god grundvattenkvalitet (Sveriges miljömål, 2005) 

Halmstads befolkning ökar ständigt, 2018 översteg Halmstad kommun hundra tusen invånare. 
Enligt befolkningsprognosen kommer Halmstads kommuns befolkning år 2040 att ha ökat till 
128 100 invånare (Halmstad kommun, 2018). En framtida ökad befolkning och längre torrpe-
rioder på grund av klimatförändringar ökar vattenförbrukningen och minskar tillgängligheten 
av vatten (Asano, 2002). Minskade tillgångar på sötvatten och en försämrad vattenkvalité utgör 
ett kritiskt problem, vilket kräver ett flertal åtgärder för att lösa (EU-kommissionen, 2017).  

Under de senaste tre åren har grundvattennivåerna periodvis varit ovanligt låga i Halmstads och 
Laholms kommun. För att säkerställa tillgången på vatten till hushållen i kommunerna har 
Halmstads kommun varit tvungna att vidtagit åtgärder under sommarhalvåret. Man har uppma-
nat invånarna att spara på vatten i allmänhet och bevattningsförbud har också införts (Laholms-
buktens VA, 2016, 2017, 2018).  

I många delar av Europa t.ex. i öst och i medelhavsländerna är torka vanligt. Olika vattenbe-
sparande åtgärder har införts i dessa områden, ett sätt är att återanvända renat avloppsvatten 
t.ex. för bevattning av grödor (Campling, 2008). Ett annat alternativ som inte är så beprövat, är 
att infiltrera renat avloppsvatten för att fylla på grundvattenreserverna vilka sedan kan nyttjas 
som dricksvatten (Zhang, 2013). Därmed kan vattenbristen och överdriven utnyttjande av 
grundvatten minskas. I Sverige har nyligen en pilotanläggning installeras för förbättrad rening 
vid Henriksdals avloppsreningsverk, vilket drivs av svenska miljöinstitutet IVL. Anläggningen 
har med ytterligare ett reningssteg i processen kunnat rena avloppsvatten till en sådan kvalitét 
att vattnet sedan har kunnat infiltreras i en täkt till grundvattnet (Alpman, 2018).  

Det är naturligtvis oerhört viktigt att bevara en god grundvattenkvalitet och inte kontaminera 
det med olika föroreningar. För att skydda människors hälsa har EU infört ett dricksvattendi-
rektiv som bland annat innehåller gränsvärden för olika ämnen och föreningar i det vatten män-
niskor konsumerar (EU, 1998). Ett problem är att för många nya potentiellt hälsofarliga ämnen 
finns det ännu ingen dricksvattennorm, hit hör t.ex. flera hormonstörande ämnen och läkeme-
delsrester. För att kunna använda renat avloppsvatten som påfyllnad av grundvattenreserver 
måste därför det tillförda vattnet noga kontrolleras.  
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När vatten infiltreras sker en rening via flera mekanismer. Infiltrationsprocessen har samma 
grundläggande reningsprocesser som de flesta kommunala reningsverk, d.v.s. vattnet renas ge-
nom fysikaliska, biologiska och kemiska reningsprocesser när vattnet sipprar ner genom mark-
partiklarna (Bekele, 2011).  

Men infiltrationsprocessen är inte fullständigt effektiv och tillförlitlig, vilket gör att det existe-
rar en risk för kontamination av aquiferna av bland annat bakterien Legionella (Lauren, 2017). 
Därför måste det vatten som infiltreras vara tillräckligt rent för att minimera risken att aquifer 
och grundvattnet kontamineras.  

Många svenska avloppsreningsverk släpper trots godkänd rening, ut flera olika former av för-
oreningar direkt till recipienten, t.ex. olika former av hormonstörande ämnen, andra läkeme-
delsrester och PFAS-ämnen (Ternes.1999; svenska miljöinstitutet, 2016). Flera former av östro-
gen som t.ex. 17b- östradiol, har visat sig signifikant förändra manliga individers könsspecifika 
egenskaper i deras celler och organ men även orsaka negativa effekter på individers fertilitet 
hos fisken guppy (Tian, 2018). Detta indikerar att ytterligare rening av avloppsvattnet krävs för 
att sedan kunna infiltrerar det i en täkt utan att kontaminera aquiferna och det är vad min studie 
kommer att undersöka.  

1.1 Syfte med studien 

Syftet är att undersöka möjligheterna för att renat avloppsvatten från Laholmsbuktens VA:s 
reningsverk kan återinfiltreras i en täkt till grundvatten. Vattnet ska sedan kunna ha tillräckligt 
hög kvalitet för att användas som dricksvatten. Därmed kan beroendet av stora mängder neder-
börd för att fylla på grundvattenmagasinen minska och kommunen får en bättre beredskap inför 
framtida vattenbrist.  

1.2 Frågeställningen 

• Hur stort område kommer att krävas för att infiltrera den mängd avloppsvatten som 
Västra strandens reningsverk släpper ut? 

• Vilka ämnen måste avlägsnas från vattnet så att koncentrationen understiger gällande 
gränsvärden för dricksvatten, innan vattnet når grundvattnet?  

• Är det renade avloppsvattnet tillräckligt rent för att återinfiltreras direkt till täkten eller 
krävs ytterligare rening? I så fall, vilken reningsteknik är lämpligast?  
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1.3 Avgränsningar  
I denna studie kommer enbart tio olika läkemedelsrester, nio metaller, tolv PFAS- ämnen, BOD, 
COD, tot-P och tot-N, ammonium och suspenderat material att undersökas. För de flesta stude-
rade ämnena finns tillgängliga analysresultat för utgående renat avloppsvatten, från Laholms-
buktens avloppsreningsverk. PFAS- ämnena och läkemedelsrester ingår inte i Laholmsbuktens 
kontinuerliga analyser, vilket medför att ytterligare analyser kommer utföras under studiens 
gång. De ämnen som studeras i denna studie är en bråkdel av de ämnen som existerar i det 
utgående avloppsvattnet. Andra intressanta ämnen att undersöka som inte denna studie hanterar 
är t.ex. patogena organismer, antibiotikaresistenta bakterier, andra läkemedel och mikroplaster. 
Dessa ämnen beskrivs enbart kort i diskussionen. Halmstad kommun har ett flertal olika re-
ningsverk men jag kommer endast koncentrera mig på Halmstads kommuns största, vilket är 
placerat vid Västra stranden. Studien kommer även att vara avgränsad till den grustäkt som på 
förhand har fastställts av Laholmsbuktens VA. Täktens lokalisering är hemlighetsstämplad och 
kommer därför inte att avslöjas i arbetet, men informationen om täkten som är framtagen är 
överrenstämande med verkligheten. 
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2 Metod 

2.1 Studiedesign 
Syftet med studien var att studera Laholmsbuktens VA:s möjligheter att återinfiltrera renat av-
loppsvatten från Västra Strandens reningsverk i en täkt. Eftersom avloppsvattnet innehåller ett 
stort antal olika ämnen var jag tvungen att avgränsa mig till ett begränsat antal föroreningar för 
att kunna göra en fördjupad studie. Jag valde att koncentrera mig på de föroreningar som re-
ningsverket kontrollerar regelbundet (tungmetaller, BOD, COD, tot-P, tot-N, ammonium och 
suspenderat material) och dessutom studera några relativt nya uppmärksammade föroreningar 
som anses kunna leda till framtida problem (läkemedelsrester och PFAS-ämnen), vilka inte 
kontrolleras regelbundet. Valet av föroreningar utfördes utifrån vilka tänkbara reningsmetoder 
som reducerar de olika ämnena vid infiltrering. På så vis få en klar helhetsbild över Halmstads 
situation och möjlighet att i framtiden genomföra denna typen av rening.  
 
För att besvara mina frågeställningar arbetade jag uppströms (figur 1) genom att först kontrol-
lera vilka gränsvärden för ämnena som gäller för dricksvattnet. Därefter undersökte jag hur 
mycket av ämnena som renades bort i täkten. Då alla ämnen renas på olika sätt och till olika 
grad studerades ämnena enskilt. Sedan jämförde jag dessa halter med det renade avloppsvatt-
nets halter och då fick jag fram hur mycket av ämnena som måste avlägsnas från vattnet innan 
det når täkten. Utifrån mätresultaten kunde jag genom ytterligare en vetenskaplig litteraturstu-
die, identifiera lämpliga reningstekniker för att avlägsna de ämnen som var i behov av ytterli-
gare rening.  
 
Då täktens översta 5 m består av en blandning av olika partikelstorlekar var jag tvungen att anta 
partikelstorlekarnas medelvärde, för att det skulle vara möjligt att beräkna vilken yta som kräv-
des för täkten. Partiklarnas medelvärde antogs därför vara sand, 0,2 – 2 mm.  
 
För merparten av studerade ämne fanns uppgifter om halter i det utgående renade avloppsvatt-
net från Västra Stranden i LBVA:s övervakningsprogram. För PFAS-ämnen fanns det inga data 
och därför tog jag och personal på LBVA vattenprover från utgående renat avloppsvatten, från 
Västra strandens reningsverk som sedan analyserades av ett ackrediterat laboratorium. 
 
Då jag enbart fått tillgång till information om täktens tre lager, partikelsammansättning, djupet 
och ungefärlig grundvattennivå har jag valt vetenskaplig litteratur utifrån tre utgångsaspekter, 
mättade eller omättade förhållande, partikelstorlek och pH-värde runt 7. Eftersom täkten är helt 
unik har jag huvudsakligen koncentrerat mig på studier som utfört kolonförsök för att kunna 
urskilja vilka parametrar som påverkar reningen av de olika ämnena, samt att få de olika jord-
lagernas reduceringsförmåga. Kolonförsök innebär att man har en cylinder med någon typ av 
medium i, t.ex. sand. Sedan tillför man vatten med en bestämd koncentration av ett ämne, vatt-
net får sippra genom kolonen och sedan jämförs ingående koncentration med utgående. Genom 
detta test kan man då kontrollera avskiljningen av ett ämne genom ett bestämt medium. Dock 
ska det finnas i åtanke att förhållanden i en kolonn och in situ i en täkt kan skilja sig markant. 
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Även några få fullskaliga studier av infiltreringsdammar har använts i analysen men eftersom 
förhållanden i dem inte helt kan jämföras med LBVA:s täkt, kommer jag att använda mig av 
”worst case senario”, den minsta rening täkten kan uppnå.  
 
Eftersom det renade avloppsvattnet ansamlas i infiltrationsbassänger och inte allt vatten infil-
treras direkt, utsätts vattnet för en varierande mängd solljus. Därför studerades även UV-ljusets 
reduceringskapacitet av de studerade ämnena. 
 

 

 
Figur 1, Vattnets flödesväg genom processen, Vattnet kommer från Västra strandens av-
loppsreningsverk där en övergripande rening ägt rum, sedan flödar vattnet vidare till avance-
rad rening som ytterligare renar det renade avloppsvattnet. Vattnet når sedan grustäkten där 
vattnet infiltreras ner i marken och fyller aquiferna och bildar grundvatten. Grundvattnet 
pumpas upp från dricksvattenbrunn och förs till Halmstads vattenverk för bl.a. pH-ändringar 
för att sedan kunna konsumeras av Halmstad kommuns invånare. Invånarna omvandlar 
dricksvatten till avloppsvatten som sluter cirkeln.  
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2.2 Täktens utformning  
 
Täktens jordprofil (Figur 2) består av 3 
olika jordlager. Morän som första jordlag-
ret består av (5 m) bildas genom materi-
alavlagring från glaciäris och är en bland-
ning av flera olika partikelstorlekar. Mel-
lanlagret består av grusig sand (15 m). 
Sand är de jordpartiklar som har en diame-
ter mellan 0,2 mm och 2 mm. Nedersta 
jordlagret (7 m), grovt grus, block, katt-
skallar. Grus klassificeras av markpartiklar 
mellan 20 mm och 60 mm i diameter och 
block har en volym på minst 0,1 m3 (ca 
250 kg) (Hansbo, 1984).  Idag är grundvat-
tennivån 2 m under markytan, men då ut-
tagningsbrunnen kommer att ha djupet 27 
m kommer grundvattennivån att minska 
och den mättade zonen uppnå ett djup på 
ungefär 5 m. Ytterligare information om 
täkten finns i tabell 1.  
 
Ekvationerna och täktens fysiska egen-
skaper som användes för att beräkna infilt-
rationsarean och uppehållstiden i täkten 
presenteras nedan och i tabell 1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tabell 1, K- Hydraulik konduktivitet, ne- effektiv porositet (Englund, 2014).  
 Morän Grusig sand Grovt grus 
Djup 5 m 15 m 7 m 
Partikelstorlek osorterad 0,2 - 2 mm >2 mm 
Hydraulisk konduktivitet  10-10- 10-5 m/s 10-5- 10-2 m/s 10-2 – 1 m/s 
Effektiv porositet 0,05 - 0,2% 0,2 - 0,35% 0,1 – 0,25% 

 

Figur 2, Täktens jordprofil  
 



 14 

Q- flödet (m3/d)  
K- Hydrauliska konduktiviteten (m/dag) 
ne- effektiv porositet (%) 
v- vilocity- (m/d)  
A- Area (m2) 
t- tid (d) 
D-Djupet (m)

2.3 Insamling av vattenprover 
Insamlingen av vattenprover till analysen av PFAS togs efter vattnet gått genom samtliga re-
ningssteg som LBVA:s reningsprocess omfattar. Vattenproverna består därmed av renat av-
loppsvattnet och är insamlade innan utsläppet når Nissan (Figur 3). Eftersom Laholmsbuktens 
VA tar dagliga prover på ingående och utgående vatten var insamlingen av vattenproverna en-
kel. Det togs två 500ml:s vattenprov i två plastbehållare med utgående vatten onsdagen den 27 
mars 2019 i samband med de dagliga vattenproverna. Plastbehållarna med vattenproverna för-
varades nerkylt och i mörker för att minimera mikrobiell nedbrytning och nedbrytning av UV-
ljus (solljus). Proverna skickades till ett ackrediterat laboratorium för analys av PFAS- ämnen.  
 

 
Figur 3, Lokalisering av Västra stranden reningsverk i Halmstad.  
 

v= K /ne 

 
A=Q /v 

 
T=D /v 

(Englund, 2014) 
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2.4 Insamling av koncentrationsdata för utgående, renat av-
loppsvatten 

Tungmetaller, BOD, COD, tot-P, tot-N, ammonium och suspenderat material kontrolleras re-
gelbundet i utgående vatten och finns tillgängliga i flödesprotokoll. Samtliga koncentrations-
data finns i Appendix 1 och 2. Alla läkemedelsrester som undersökts med undantag för 17b- 
östradiol insamlades i en undersökning som gjordes på Västra Strandens reningsverk 2015 och 
finns presenterade i Appendix 3.  
Tyvärr nådde inte de prover som togs för analys av 17b- östradiol fram till det ackrediterade 
laboratoriet och därför finns tyvärr inga koncentrationsdata för 17b- östradiol från Västra Stran-
dens reningsverk. Istället har jag beräknat ett medianvärde av uppmätta halter i 6 andra renings-
verk i Sverige. Jag har därför antagit att koncentrationerna i Halmstad inte skiljer sig betydligt 
jämfört med övriga Sverige. Medianvärdet av samtliga anläggningars koncentrationers medi-
anvärde av avloppsvattnet blev 5 ng/l och presenteras i tabell 2 (Christiansson, 2016).  
 
Tabell 2, framställning av 17b- östradiols koncentration i utgående vatten från Västra stran-
den.  
Anläggning, Stad Medianvärde (ng/l) 

 
Maxvärde (ng/l)  

Henriksdal Stockholm 3 5 
Ön, Umeå 3 5 
Stadskvarn, Skövde  5 5 
Visby ARV, Gotland  5 - 
Kungsängsverket, Uppsala 5 5 
Göviken, Östersund 5 - 
Medianvärde 5  

 

2.5 Litteratursökning 
Högskolan i Halmstads sökmotor Onesearch har använts i studien för att hitta relevanta böcker 
och vetenskapliga artiklar. De databaser som använts i studien är”Science-
direct”,”Scopus”,”web of Science”, ”Google Scholar” och ”Pubmed”. Även sökmotorn Google 
har använts för att finna relevanta rapporter och webbsidor. För att öka mitt arbetes trovärdighet 
och nutida relevans, var alla vetenskapliga artiklar Peer Reviewade och inte publicerade längre 
tillbaka än år 1999. Litteratur har även insamlats från böcker. För att avgöra artiklarnas relevans 
till mina frågeställningar lästes rubrikerna och av de som verkade av intresse lästes abstrakt och 
metod. Utifrån abstraktet och metoden valdes sedan de artiklarna som var av störst intresse ut 
till fullständig genomgång och bearbetning av artiklarnas innehåll.   
 
Sökorden som användes var: Soil aquifer treatment, artifical groundwater recharge, manage 
groundwater recharge, removal, pharmaceuticals, nutrients, organic matter, heavy metals, pho-
todegradation, PFAS, reverse osmosis, advanced purification techniques. 
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3 Undersökta ämnens möjlighet till avskiljning i 
täkten och lämplig ytterligare reningsmetod 

 
I den här delen presenteras täktens reningsförmåga av samtliga undersökta ämnen samt lämplig 
ytterligare reningsteknik. Ämnena som undersökts och presenteras nedan är COD, BOD, tot-
N, tot-P, ammonium, suspenderat material, 7 tungmetaller, 10 läkemedelsrester och 11 PFAS-
ämnen.  

3.1 Infiltration  
Att deponera avloppsvatten på marken är en mycket gammal reningsmetod, utnyttjandet av 
denna metod expanderade under urbaniseringen på 1900-talet. Avloppsvattnet renas när det 
passerar genom marken där ett flertal reningsaktiviteter sker naturligt. Processen är väldigt 
komplex, då en mängd olika förhållanden och parametrar påverkar reningen av avloppsvattnet. 
De mest betydande faktorerna för reningseffektiviteten är: 
 

• Partikelstorlek och partikelsammansättning 
• Temperatur 
• Redoxförhållanden- mängden tillgängligt syre 
• pH-värde  
• Ämnens koncentration i ingående vatten 
• mängden organiskt material 

 
Täktens jordtyp och partikelsammansättning påverkar reduktionskapaciteten. Homogen sand 
har t.ex. större reduktionsförmåga av organiska föreningar jämfört med t.ex. en blandning av 
olika partikelstorlekar. Den homogena sanden favoriserar en större tillväxt av mikroorganismer, 
vilket främjar en effektiv mikrobiell nedbrytning (Essandoh, 2013). Det resulterar i att moräns 
reningsförmåga kan bli sämre jämfört med homogen sand. Då morän har stor partikelvariation 
och täktens storleksfördelning är okänd, har jag antagit att medelstorleksordningen är i storle-
ken av finare sand ca 0,05 - 1,5 mm.  

3.2 Tungmetaller 
Metallerna är grundämnen och bryts inte ner utan stannar i miljön i olika former. P.g.a. de 
negativa hälsoeffekter som kan uppstå vid exponering av tungmetaller finns det ett stort behov 
av att reducera dessa ämnen från dricksvattnet.  
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3.2.1 Täkters reningsförmåga av undersökta tungmetaller  
I täkten reduceras tungmetallerna i huvudsak genom adsorption (Kennedy, 2017). Ju högre pH-
värde desto större attraktionskraft har jordpartiklarna, ett högre pH-värde betyder en ökad 
mängd negativ laddning, vilket leder till mindre konkurrens om adsoptionsplats mellan proto-
nerna. Ett högre pH-värde innebär en ökad Hydroxidjonkoncentration (HO-) vilket kan reagera 
med metaljonerna och bilda fällningar som bidrar till reduceringen av metallerna (Henry, 2006). 
En ökad mängd organiskt material, järnoxider, manganoxider och kaolinit ökar adsorptionen 
av metallerna medan ökad mängd av vermikult, hematit och ökat katjonsutbytevärde minskar 
adsorptionskapaciteten (Carvalho, 2017; Barbosa, 1999; Andrade, 2007). En stor del av metal-
lerna adsorberas i ytskiktet där koncentrationen snabbt minskar med djupet, dock är zink ett 
undantag och är mobilt (Bardin, 2004). Då de flesta metallerna adsorberas i marken och inte 
bryts ner finns även risken för deadsorption, därför är det viktigt att ha en låg ingående kon-
centration för att minska risken för kontaminering av grundvattnet (Asano, 2007). P.g.a detta 
rekommenderas det att inte infiltrera avloppsvatten på samma plats under en längre tid (Abel, 
2014). 
 
Ett kolonförsök som undersökt reduktionen av koppar, bly, krom och zink genom infiltrering 
under 79 dagar visade att krom, zink och bly reducerades effektivt mellan 71 - 100% medan 
koppar uppnådde 99 - 100% reducering. Nickel kunde detekteras i det utgående vattnet till en 
koncentration att risken för kontaminering av grundvattnet existerade (Anegawa, 2008). Infil-
trering av vatten i en 110 cm kolumn fylld med sand, under 6 timmar uppnådde reduceringen 
av bly till 98 %. Vid infiltrering utan suspenderat material var reningen endast 66+-7% eftersom 
en stor mängd av blyet adsorberades av det suspenderade materialet (Davis, 2005). Detta kan 
möjligtvis även påverka reduceringen av samtliga undersökta metaller i denna studie. 
 
Inga andra undersökningar med sandig partikelsammansättning har identifierats. Dock har 
några undersökningar gjorts i andra partikelsammansättningar och under lång tid, vilket bevisat 
att samtliga undersökta metaller i denna studie kan reduceras genom både adsorption och ut-
fällning, men i vilken utsträckning är svårt att förutse (Henry, 2006; Banin, 2004; Bardin, 2004).  

3.2.2 Täktens reningsförmåga av metaller från reningsverkets utsläpp-
skoncentration 

Som kan ses i tabell 3 är alla metallers utsläppskoncentrationer förutom zinks utsläppskoncent-
ration från Västra stranden under gränsvärdena för dricksvatten. För att zink ska kunna nå 
dricksvattenkvalitet krävs en reduktion med minst 31%, vilket är fullt möjligt. Det kan finnas 
behov av ytterligare rening av bl.a. zink då ytterst lite information om metallerna finns och 
kunskapen är låg i denna typ av partikelsammansättning.  
 
 
 
 
 
 



 18 

 
 
 
 
Tabell 3, Gränsvärden (SLVFS 2001:30) och zink från (Milton, 2018) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dp- dagsprov, Vp-veckoprov 

3.3 PFAS (Poly- och perfluorerade alkylsubstanser) 
PFAS är ett samlingsbegrepp för en grupp högfluorerande organiska ämnen som består av över 
4700 olika kemikalier. PFAS är baserade på kolatomer som istället för väte är bundna till flou-
ratomer, vilket är en av de starkaste kovalenta bindningarna. Då bindningarna är starka blir 
molekylen svårnedbrytbar, vilket gör att ämnet kommer finnas kvar i miljön en lång tid och 
påverka miljön och människors hälsa. PFAS giftighet beror på mängden fluorerade kol i kol-
kedjan, kortkedjade PFAS (mindre än 7 kol i kolkedjan) är därmed mindre giftiga än långked-
jade (7 eller fler kol i kolkedjan) (Baerselman, 2012). 

3.3.1 Täktens reningsförmåga av PFAS 
Infiltrationsundersökningar av PFAS-ämnen är ett forskningsområde som inte är väl studerat, 
vilket medför att det endast finns lite information om ett viktigt ämne. Kunskapsluckorna bör 
snarast undersökas för att utreda framtida risker (Crimi, 2018). Kortkedjade PFAS har väldigt 
lätt att transportera sig i vatten genom jorden, vilket resulterar i stor risk för kontaminering av 
grundvattnet. Långkedjade PFAS adsorberas motsatt till kortkedjade starkt i marken och har 
begränsad transport via vatten, vilket medför att risken för kontaminering av grundvattnet är 
begränsad (Felizeter, 2019). En studie under mättade förhållanden visade att trots en relativt 
hög adsorberingskoffecient kunde långkedjade PFAS-ämnen bryta sig igenom men till betyd-
ligt lägre grad än kortkedjade (Klitzke, 2014). Detta bevisar att även långkedjade PFAS-ämnen 

Utgående vatten, årsvärden 
Typ av 
Metall   

Medelvärde Gränsvärden 
För otjänligt 
Dricksvatten  

Typ av och 
antal prov 
(dp, vp, an-
nat) 

Medelvärde-
skoncentration 
överstiger 
gränsvärde för 
dricksvatten 

 
  

mg/l kg/d mg/l 
 

Ja/nej 

Hg 0,00004 0,0014 0,001 12/vp Nej 
Cd 0,00005 0,0015 0,005 12/vp Nej 
Pb 0,0002 0,0076 0,01 12/vp Nej 
Cu 0,0069 0,2221 2,0 12/vp Nej 
Zn 0,0290 0,9480 0,02 12/vp Ja 
Cr 0,0009 0,0296 0,05 12/vp Nej 
Ni 0,0045 0,1438 0,02 12/vp Nej 
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utgör en risk att grundvattnet kontamineras (Anegawa, 2008). Då PFAS-ämnen bl.a. är mycket 
stabila och inerta är sannolikheten att dess nedbrytningsprodukter bildas i marken under ne-
utrala förhållanden mycket låg i båden den omättade och mättade zonen (Felizeter, 2019; 
Klitzke, 2014). De mest studerade PFAS-ämnena är PFOA och PFOS, trots detta har man lite 
kunskap om dem. PFOA har större adsorptionsförmåga jämfört med PFOS som har en kortare 
kolkedja (Felitzeter, 2019; Chen, 2013). Den organiska kolhalten i jorden ökar adsorptionen av 
båda PFAS-ämnena som ingår i långkedjade gruppen och är den aspekt med störst adsorpt-
ionspåverkan. Adsorptionen ökar även med oorganiskt salt som genererar joner och adsorpt-
ionen minskar med ett sjunkande pH-värde (Chen, 2013). PFOS koncentration har även visats 
kunna öka under infiltrering, detta tros bero på bildning av PFOS vid nedbrytning av dess pre-
kursorer (Anegawa, 2008).  

3.3.2 Täktens reningsförmåga av PFAS från reningsverkets utsläppskoncentration 
Då PFAS-halterna är höga (280 ng/l) i det utgående avloppsvatten och täkten inte har renings-
kapaciteten att utföra en effektiv rening av PFAS-ämnen, kommer det att uppstå krav på ytter-
ligare reningsteknik innan vattnet når täkten. Utan ett ytterligare reningssteg kommer inte vatt-
net att uppnå det riktvärde (90 ng/l) som livsmedelsverket utformat. Eftersom hälsoeffekterna 
idag är okända bör halten hållas så låg som möjligt. Det PFAS-ämne som sticker ut är Perflu-
orbutansulfonsyra (PFBS) som har högst koncentration (210 ng/l), ämnet är också litet (kort-
kedjat) med enbart 4 fluorerande kol i kolkedjan, vilket innebär att täktens rening av PFBS blir 
näst intill obefintlig. PFAS-kontaminering av grundvattnet är därför en betydande risk. Då tox-
iciteten är beroende av längden av PFAS-ämnets kolkedja, är troligtvis PFBS inte en av de 
giftigare PFAS-ämnena (Baerselman, 2012). PFOA och PFOS måste reduceras betydligt då 
gränsvärdet för dricksvatten (0,7 ng/l) överskrids med en summa av 4,53 ng/l. Eftersom dessa 
två föroreningar är långkedjade är sannolikheten stor att täkten renar dessa ämnen till dricks-
vattenkvalitet. Resten av ämnena som undersöktes ses i tabell 8.  

3.4 Läkemedelsrester 
Inom Sveriges gränser används idag över 1000 olika aktiva läkemedelsubstanser och nya sub-
stanser tillkommer varje år. Efter och under läkemedelsanvändning utsöndras de flesta läkeme-
delsresterna genom fekalier, vilket gör avloppssystemet till den största spridningsvägen av lä-
kemedelsrester till miljön. Dagens reningsanläggningar är inte konstruerade för att hantera ke-
miskt stabila läkemedel och kunskapen om läkemedelsresters effekter på miljön och hälsan är 
låg. Kemiskt stabila läkemedel är svårnedbrytbara och kan innebära att höga halter ansamlas 
och utgöra en negativ påverkan på miljön (Naturvårdsverket, 2018). 

3.4.1 Täktens reningsförmåga av läkemedel 
Betydelsen av den organiska kolhalten är markant i den mättade zonen då reduktionen av läke-
medel ökar i proportion med mängden organiskt kol (Drewes, 2010; Drewes, 2012). Även up-
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pehållstiden i täkten är en viktig faktor då alla karboxylbaserade läkemedel som t.ex. Ketopro-
fen, Naproxen och diklofenak reduceras effektivare med längre uppehållstid i marken (Echigo, 
2016).  
 
De undersökta läkemdelsresterna är atenolol, carbamaxepine, koffein, oxazempame, naproxen, 
ketoprofen, ibuprofen, diklofenak, trimetoprim och 17b- östradiol som redovisas nedan.  

3.4.2 Ketoprofen & ibuprofen 

Ibuprofen är negativt laddad medan ketoprofen har en positiv laddning (Ben-Ari, 2008). Ad-
sorptionen av dessa läkemedel var under 33% medan vid en kombination av både adsorption 
och mikrobiell nedbrytning uppgick reduktionen till mer än 77%, vilket resulterar i att mikro-
biella nedbrytning är den effektivaste av de båda reningsaktiviteterna (Abel, 2011). Även orga-
niskt kol som kan adsorbera dessa läkemedel är i korrelation med reduceringskapaciteten (Choi, 
2016) Reduktionsintervallet för ibuprofen är mellan 72 och 74% och för ketoprofen, mellan 87 
och 93% (Abel, 2011; Kennedy, 2017). Det kunde även konstateras att majoriteten av läkemed-
len reduceras effektivare vid en längre uppehållstid (läkemedlet kontakttid med partiklarna i 
jorden) (Choi,2016). I den mättade zonen kunde liknande reduktion av ketoprofen och ibupro-
fen urskiljas som i den omättade zonen (Drewes, 2010; Echigo, 2016; Heberer, 2006).  

3.4.3 Diklofenak & naproxen 
Under neutrala förhållanden (pH 7,5 - 7,8) är diklofenak negativt laddad precis som naproxen, 
men diklofenak är mer hydrofobt än naproxen. Dock är reningsaktiviteterna snarlika och den 
hydrofoba egenskapen gör att interaktion med organiskt kol i marken utgör en typ av adsorption 
(Ben-Ari, 2008; Choi, 2016). Den mikrobiella nedbrytningen av diklofenak i marken är bety-
dande men inte i samma utsträckning som för naproxen (Abel, 2011; Choi, 2016). Diklofenaks 
reduktionsfaktor är varierande och har ett intervall mellan 20 och 96% (Kennedy, 2017; 
Drewes, 2017; Abel, 2011). Naproxens reduceringsintervall är mer entydig och varierar mellan 
94 och 100% (Kennedy, 2017; An, 2003). Under den mättade zonen är reduktionen av naproxen 
densamma som under den omättade zonen, dock är reduktionen av diklofenak betydligt mindre 
jämfört med den omättade zonen (Echigo, 2016; Heberer, 2006). Halten organiskt kol har stor 
påverkan på den mikrobiella aktiviteten i täkten. Ju mer organiskt kol desto större aktivitet, 
vilket leder till en högre nedbrytningfaktor (Abel, 2011). Naproxens reduceringsfaktor kan dock 
vara starkt beroende av ingångskoncentrationen, en 10 gånger koncentrationsökning orsakade 
en halvering i reducering, vilket kan bero på inhibering av mikroorganismerna (Bustamente, 
2017).  

3.4.4 Trimetoprim 
Trimetoprim adsorberas lätt till markpartiklarna men är svårnedbrytbar av mikroorganismer 
(Gan, 2011). Adsorptionenkapaciteten av antibiotika ökar med en ökad organisk kolhalt, 
katjonutbytarsförmåga och ökad partikelyta (Echigo, 2016). Trimpetoprims reduktionsintervall 
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befinner sig mellan 94 och 95% (Drewes, 2017). Reduktionen i den mättade zonen är också hög 
och uppnår ca 80% (Echigo, 2016) 

3.4.5 Atenolol & oxazepame 

Atenolol och oxazepame är båda positivt laddade under neutrala förhållanden och kan därför 
attraheras och fästas vid det negativt laddade ytlagret och genom katjonutbytesmekanismen i 
marken adsorberas läkemedelsresterna på markpartiklarnas yta. Även effektiv mikrobiell ned-
brytning av dessa två förekommer, viket tyder på en god rening av dessa föreningar (Drewes 
2017). Utifrån undersökningar är reduktionenkapaciteten av atenolol mellan 90 och >95% och 
för oxazempame >84 till 89% (Drewes, 2017). Atenolol har samma reduceringsfaktor under 
den omättade som den mättade zonen (Echigo, 2016).  

3.4.6 Koffein 

Koffein är en neutral hydrofil förening vars reduceringsfaktor är näst intill oberoende av mäng-
den organiskt kol. Däremot tros koffein förbrukas som mikroorganismernas kolkälla och på så 
sätt bibehålla en tillräckligt hög mikrobiell aktivitet. Reduktionskapaciteten av koffein varie-
rade från 58% till 97% (Abel, 2011; Kennedy, 2017). Koffeins reduceringsmöjligheter i täkten 
är både mikrobiell nedbrytning och adsorption, där reduktionen huvudsakligen sker genom mi-
krobiell nedbrytning (Abel, 2011). Koffeinreduceringen i den mättade zonen är mindre än i den 
omättade (Echigo, 2016). Kemisk nedbrytning kan även ha en betydande roll. Acetat kan ha en 
avgörande effekt på reduceringen av koffein som har en negativ korrelation, en ökad acetat-
mängden orsakade en lägre reducering. Det tros bero på att acetat används som mikroorgan-
ismernas primära kolkälla (Foolad, 2015). 

3.4.7 Karbamazepin 

Täktens reduktionsförmåga av karbamazepin tros bli låg då samtliga undersökningar uppvisar 
en reduktionsfaktor mellan 0 - 21% (Foolad, 2015; Choi, 2017; Hurbner, 2012; Abel, 2015). 
Karbamazepin är mycket svårnedbrytbar och ytterst persistent (Choi, 2017). Dock har ett litet 
antal metaboliter av karbamazepine (epoxy-cabamazepine) observerats i det utgående vattnet i 
ett kolonförsök, vilket tyder på att det bryts ner, men inte fullständigt (Bustamente, 2017). Även 
negativ reduktion har uppkommit, då koncentrationen ökat under infiltreringen och det utgå-
ende vattnet har högre koncentration jämfört med det ingående vattnet (Echigo, 2016). Dock 
har ingen orsak till detta kunnat fastställas. Risken för kontaminering av grundvattnet ökar yt-
terligare då adsorptionenskapaciteten också visar sig vara låg (Foolad, 2015). Karbamazepins 
nedbrytning är oberoende av jordmaterialets partikelsammansättning som infiltreringen sker 
genom (Echigo, 2016). Dock är karbamazepin ett relativt opolärt läkemedel under neutrala för-
hållanden (pH 7). Det kan orsaka hydrofob adsorption, vilket kan innebära att kolhalten i jorden 
kan ha betydelse för adsorptionen och därmed minska risken för kontaminering av grundvattnet 
(Ayora, 2015; Bustamante, 2017). Då karbamazepin har låg reduktionsfaktor är reduktionen 
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oberoende av avloppsvattnets ingångskoncentration (Bustamente, 2017). Karbamazepin upp-
nådde som väntat ingen reduktion i den mättade zonen (Drewes, 2010; Echigo, 2016). Det är 
delvis en förklaring till karbamazepins förekomst i grundvattnet (Heberer, 2006).  

3.4.8 17b- Östradiol 
Infiltrering har hög reduceringskapacitet av östrogenföreningar då de oftast är mycket hydro-
foba och därför har en stor förmåga att adsorberas och ackumuleras i jorden. Föreningarna som 
ackumulerats i jorden bryts ner över tid och risken för kontaminering av grundvattnet är låg 
(Asano, 2007). Djupare omättad zon favoriserar reduktionen av östrogener. Biologisk nedbryt-
ning kan bidra till att reduceringen av 17b- östradiol uppnår 98 - 100%. I den omättade zonen 
bryts 17b- östradiol ner till estron, genom mikrobiell nedbrytning. Estron bryts också ner i den 
omättade zonen men då både 17b- östradiol och 17a-östradiol kan omvandlas till esteron ökar 
koncentrationen i översta delen av marken. 17b- östradiol kan omvandlas till estron och 17a- 
östradiol under anaeroba förhållanden (Czajka, 2005; Essandoh, 2012). Dock kan även esteron 
omvandlas till 17b- östradiol, vilket kan höja koncentrationen av 17b- östradiol i marken igen. 
Minskad uppehållstid i täkten minskar reduceringskapaciteten, detta kan bl.a. bero på att mikro-
organismerna inte får den tid de behöver för nedbrytningsprocessen (Essandoh, 2012). En större 
mängd löst organisk kol i vattnet har positiv påverkan på reduceringen av 17b- östradiol, då 
glukos gynnar den mikrobiella nedbrytningsprocessen. Dock kan en för hög koncentration av 
löst organiskt kol leda till större syreförbrukning. Ökad syreförbrukning kan leda till anaeoroba 
förhållanden i marken, vilket leder till en minskad nedbrytning (Czajka, 2005; Essandoh, 2012; 
Chen, 2007). Jordpartiklarnas sammansättning är betydande för reduktionen då en sammansätt-
ning med högre organisk kolhalt och mindre partiklar medförde en ökad reducering (Essandoh, 
2012). Både adsorptionen och nedbrytningen av 17b- östradiol är starkt beroende av tempera-
turen i täkten, där temperaturen 20 - 35°C är mest gynnsam för den mikrobiella nedbrytningen. 
Adsorptionskapaciteten för 17b- östradiol minskar medan adsorptionshastigheten ökar med 
ökande temperatur (Chen, 2015).  

3.4.9 Täktens reningsförmåga av läkemedelsrester från reningsverkets utsläpp-
skoncentrationer 

Solljusets UV-strålning har en bevisad påverkan på nedbrytningen av läkemedelsrester. Ned-
brytningen genom fotolys av läkemedlen är beroende av ett flertal processer, t.ex. redikalakti-
vitet, pH-värde och solljusmängd (Drewers, 2017; Chovelon, 2012; Arnold, 2003; Bletsou, 
2015; Doll, 2003; Haowan, 2017; Chin, 2012). Majoriteten av läkemedelsresterna bryts ner 
långsamt av UV-ljuset, vilket tyder på att ingen effektiv rening kommer ske i bassängen men 
eftersom det inte är den huvudsakliga reningsaktiviteten blir solljusets rening en förnedbryt-
ningsaktivitet. Nedbrytningen kan ske genom direkt eller indirekt fotolys. Direkt fotolys sker 
genom att enbart UV-ljuset bryter ner föreningen medan vid indirekt fotolys bryter UV-ljuset 
ner andra föreningar som t.ex. nitrat och naturliga organiska föreningar, vilka skapar reaktiva 
syreformer eller radikaler som sedan bryter ner t.ex. läkemedelsrester. Då solljuset bryter ner 
läkemedelsresterna till mindre produkter eller mineralisering, gynnas nästa steg eftersom kon-
centrationen minskar. Diklofenak bryts effektivt ner av solljuset där huvudsakligen den direkta 
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fotolysen är av betydelse, vilket kan tyda på att diklofenaks reduktion genom täkten kan vara 
betydligt högre i verkligheten jämfört med det ”worst case senario” som denna undersökning 
utgått från (Arnold, 2003; Bletsou, 2015). Det p.g.a. en mindre koncentration och större mängd 
nedbrytningsprodukter av diklofenak som ska renas istället för fullständiga diklofenakmoleky-
ler. Karbamazepine visade dock låg reducering i bassängen, vilket är oroväckande.  
 
De läkemedel som effektivt reduceras (över 70%) i den omättade delen av täkten är ketoprofen, 
ibuprofen, naproxen, trimetoprim, atenolol, oxazepame, koffein och 17b- östradiol, vilket indi-
kerar att dessa bör vara utom betydande risk för kontaminering av grundvattnet. Dock finns det 
andra läkemedelsrester som kan innebära en risk för grundvattnets kvalitet, dessa är karbama-
zepin och diclofenak (Figur 4). Karbamazepin har under alla undersökningar visat på låg ned-
brytning- och adsorptionspotential i täkten och har även i vissa undersökningar visat på en ökad 
koncentration efter täktens reningsprocesser. Diklofenak har däremot visat mycket varierande 
resultat (mellan 20 - 96% reducering), vilket medför en osäkerhet för hur den kommer att trans-
porteras och dess nedbrytning i täkten. Både diklofenak och karbamazepin anses därför utgöra 
en risk för kontaminering av grundvattnet och är därmed i behov av ytterligare rening.  
 
Som kan ses i Appendix 4, är läkemedelsresternas koncentration i det utgående vattnet från 
Västra strandens reningsverk långt under de preliminära gränsvärdena som utformats av (Hou-
man 2014; Anderson, 2012). Dock finns risken att koncentrationen av karbamazepin, som är 
persistent ökar med tiden, vilket kan medföra höga framtida halter i grundvattnet.  
 
Jämfört med den omättade zonen kunde ingen uppenbar skillnad i reduktion av naproxen, ibu-
profen, karbamazepin, ketoprofen och atenolol urskiljas i den mättade zonen. Koffein, trimeto-
prim, diklofenak, 17b- östradiol hade sämre reduceringsfaktor i den mättade zonen. Det sakna-
des undersökningar och information om oxazepames beteende och reducering i den mättade 
zonen.  

 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

Aten
olo

l

Dicl
ofe

na
k

Ibu
pro

fen

Karb
am

aze
pin

Keto
pro

fen

Koff
ein

Napr
ox

en

Oxaz
ep

am

Trim
eto

pri
m

17
�- Östr

adi
ol

Beräknad koncentration av läkemedelarester innan och efter 
reducering i den omättade zonen 

koncentration från Västra stranden Worst case senario efter omättad zon
Bästa möjliga rening efter omättad zon

K
on

ce
nt

ra
tio

n 
(n

g/
l) 



 24 

Figur 4. Koncentration av läkemedel före och efter rening i den omättade zonen (exklusive 
bassängens och den mättade zonens reduceringsförmåga). Appendix 4-exakta och antal värden  

3.5 BOD & COD 

3.5.1 Täktens reningsförmåga av BOD och COD 

Hög uppehållstid i det översta delen av täkten som har störst tillgång till syre och mikroorgan-
ismer utgör en effektivare reducering av COD och BOD. Eftersom den mikrobiella aktiviteten 
är som störst i början och förbrukandet av syre är stort, minskar syrehalten i korrelation med 
djupet och till sist kan det bildas anaeroba förhållanden. Detta påverkar även mikroorganism-
sammasättningen där fakultativa anaeroba och anaeroba organismer trivs bättre. Dock är dessa 
organismer inte lika biokemiskt effektiva som aeroba. (Amy, 2011; An, 2003). Då det existerar 
en risk för kloggning kommer det att vara ett krav att underhålla infiltrationsbassängerna med 
cykler av torka och infiltrering av vatten. Cyklerna ökar även reduceringskapaciteten av COD 
och BOD i täkten jämfört med under konstant flöde (75% respektive 69%), Reduceringen av 
BOD och COD ligger i intervallet 60 - 75% (Choi, 2016; An, 2003; Anegawa, 2008). Större 
variationer av BOD har dock hittats och resulterat i att reduceringen av BOD inte är lika effektiv 
som COD (An, 2003, Anegawa, 2008). Lägre COD koncentration och en kortare uppehållstid 
i den mättade zonen gynnar reduceringseffektiviteten av COD och BOD (Amy, 2011).   
TOC (totalt organiskt kol) innefattar en del av BOD och COD som är baserade utifrån oxider-
barhet (SLVFS 2001:30). Efter det att TOC under fyra timmar utsatts för UV-ljus kunde enbart 
reduceringskapaciteten uppnå 10%, vilket ändå kan uppfattas som positivt då infiltrationsbas-
sängen inte är den tänkta reningsaktiviteten i processen (Chovelon, 2012). 

3.5.2 Täktens reningsförmåga av COD & BOD från reningsverkets utsläppskon-
centration 

Genomsnittskoncentrationen för COD och BOD i det utgående vattnet från Västra stranden är 
29mg/l respektive 3,8mg/l. Gränsvärdet för COD i dricksvatten är 4mg/l medan det inget finns 
något beslutat gränsvärde för BOD (SLVFS 2001:30). För att uppnå dricksvattenkvalitet av 
COD måste täkten reducera 86,2% av det inkommande vattnet, vilket ingen studerad undersök-
ning uppnått i den omättade zonen, där större delen av reningen sker. Den mättade zonen står 
för betydligt mindre rening men måste ändå tas i åtanke. Även solljusets nedbrytningskapacitet 
i infiltrationsbassängen har påverkan men har ingen betydande reduceringsförmåga. Att redu-
cera dessa ämnen till en låg koncentration innan de når infiltrationsbassängerna är av yttersta 
vikt eftersom kloggningsrisken (se 3.13 kloggning) ökar med ökad mängd COD och BOD och 
därmed försämrar reningsprocessen.  



 25 

3.6 Tot- N 

3.6.1 Täktens reningsförmåga av tot- N 
I den omättade zonen med stor tillgång till fritt syre sker ammonifikation, där bakterier bryter 
ner organiskt kväve till proteiner och sedan till peptider och därefter till aminosyror som sedan 
deamineras vidare till ammonium (figur 5) (Essandoh, 2013). Även nitrifikation med hjälp av 
nitrifikationsbakterier sker i den mättade zonen, ammoniumkoncentrationen minskar då om-
vandlingen till nitrit och sedan nitrat sker (An, 2003; Choi, 2016). I en undersökning med en 
meters kolon var den omättade zonen endast 75mm, trots detta var reduceringen av organiskt 
kväve större än 80% (Essandoh, 2013). I de första 50 cm av den omättade zonen sker störst 
omvandling av ammoniumet, det kan även styrkas av att en hög reduktion av upplöst syre sker 
under de första 50 cm (Abel, 2014). Då nitrifikationsbakterierna kräver syre (ca 10mg/l syre för 
omvandling av 2mg/l ammonium) till nitrit och sedan nitrat är minskningen av upplöst syre 
väntat. Nitratet som produceras har låg adsorptionskapacitet och förväntas därför inte reduceras 
mer än 0 - 30% i den omättade zonen, därför är bildningen av kvävgas extra viktig (Davis, 
2005; Kothawala, 2009; Asano, 2007). Detta ökar risken för förhöjda nitrathalter i grundvattnet 
(Anegawa, 2008; Kothawala, 2008; Foolad 2015). Då den omättade zonen inte främjar denitri-
fikationsprocesen krävs den mättade zonen för reduceringen (Bekele, 2011). I den mättade zo-
nen är tillgången på syre begränsad och beskrivs som en syrefattig miljö. Under syrefattiga 
förhållanden kan denitrifikationsprocessen ske med hjälp av denitrifikationsbakterier, vilka om-
vandlar nitrat till kvävgas som sedan avges till atmosfären. För att reducera tillräckligt med syre 
för att skapa en syrefattig miljö och gynna en effektiv denitrifikation krävs ungefär 40mg/l BOD 
för varje 10mg/l nitrat i vattnet, även en högre COD koncentration och en längre uppehållstid i 
täkten ökar reduktionen av kväve i den mättade zonen (Asano, 2007; Amy, 2011). En under-
sökning visade, att efter 4,2 meter infiltrering hade det upplösta syrets koncentration i vattnet 
minskat med 94,5%. När vattnet sedan nådde den mättade zonen, som hade en lägre tillgång av 
fritt syre, kunde dentifikationsprocessen uppnå en nitratreduktion av 93 - 100% trots en relativt 
aerob (inte helt syrefri) miljö. Reduktionen av tot-N var oberoende av grundvattennivåns höjd 
(Essandoh, 2013). Problem kan dock uppstå om vattnet når för låg syrehalt och därmed minskar 
redoxpotentialen. Blir redoxpotentialen för låg kan det leda till solubilisering av järn (Fe), 
Mangan (Mn) och Arsenik (As) från täktens partiklar, vilket kan påverka vattenkvalitén (Asano, 
2007). Det rekommenderas att inte infiltrera vatten med en nitratkoncentration som överstiger 
10mg/l (Asano, 2007).  
 

 
 
Figur 5. Kvävets omvandling i täkten.  

Ammonifikation 

Nitrifikation  

Denitrifikation 
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3.6.2 Täktens reningsförmåga av tot-N från reningsverkets utsläppskoncentration 
Den omättade zonens reningsförmåga av tot-N är låg eftersom det enbart sker omvandlingar 
från en form till en annan som omfattas i begreppet ”tot-N”. Därför är figur 6 inte helt överens-
stämmande med verklighetens reducering av tot-N. Den omättade zonen är ca 5 m djup och den 
mättade ca 22 m djup, vilket utgör goda förhållanden för en effektiv reduktion av tot-N. Nästan 
allt ammonium som når täkten omvandlas till nitrat, vilket sedan reduceras effektivt i den mät-
tade zonen och innebär därmed en mycket god rening av tot-N. Nitrats gränsvärden för dricks-
vattenkvalitet är 50mg/l för otjänligt och 20mg/l för tjänligt med anmärkning, vilket ingångs-
koncentrationen till täcken inte överskrider. Dock existerar risken för att nitritkoncentrationen 
överskrider gränsvärdet (0,5mg/l), men granskade artiklar uppvisar i stort sett fullständig om-
vandling från nitrit till nitrat (Essandoh, 2013; Anegawa, 2008). Därför är det osannolikt att ett 
ytterligare reningssteg för att reducera tot-N är nödvändig.  

3.7 Ammonium 

3.7.1 Täktens reningsförmåga av ammonium 
Mikroorganismers nitrifikation av ammonium resulterar i att nitrat bildas (An, 2008). Nitrifi-
kation och adsorption/katjonbyte av ammonium är betydande reningsaktiviteter i marken som 
reducerar ammoniumhalten. Nitrifikationen av ammonium anses dock som den största. Tork-
perioder är betydande för nitrifikationen, utan torkperiod biotransformeras endast 36,8+-7,6% 
av ammoniumet jämfört med 98+-0,1% vid 6,2 dagars torka och 6,2 dagars infiltrering (Abel, 
2013). Detta kan förklaras utifrån att ammonium oftast reduceras genom katjonutbyte och fäster 
sig på jordpartiklar under infiltrationen. Under torkperioden upplever sedan det adsorberade 
ammoniumet nitrifikation, vilket omvandlar ammonium till nitrit och nitrat (Asano, 2007). Då 
torkning kommer att vara ett krav för underhåll av infiltrationsbassängerna kan reduktionsin-
tervallet mellan 75 - 98,1% fastställas (An, 2003; Choi, 2016; Abel, 2013). Omvandlingen av 
ammonium i den mättade zonen är låg, 12%, då ammonium är i behov av syre för nitrifikat-
ionsprocessen (Abel, 2012; Abel 2014). Temperaturen har betydande påverkan på nitrifikat-
ionsprocessen av ammonium, 99% reducering kan uppnås i den omättade zonen vid 20 - 25°C 
medan endast 9% vid 5°C. Detta är troligen beroende av den mikrobiella aktiviteten som är 
högre under rumstemperatur jämfört med 5°C. Även en längre uppehållstid i täkten resulterar i 
en högre reduktion av ammonium (Abel 2014).  

3.8 Täktens reningsförmåga av ammonium från reningsverkets utsläppskoncentrat-
ion 

För att nå dricksvattenkvalitet krävs en minimumreducering på 82,8% (figur 6). Detta kommer 
med största sannolikhet att uppfyllas då täktens omättade zon är betydligt djupare än undersök-
ningarnas, vilket medför en längre tid för omvandling. Även då torkperioder kommer att vara 
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ett krav för underhåll av infiltrationsbassängerna möjliggörs effektivare reducering av ammo-
nium.  

3.9 Tot-P 
Kemisk fällning är den reningsteknik som står för störst reducering av tot-P i täkten genom 
reaktioner med kalcium, ammonium eller magnesium. Fysisk adsorption till bl.a. mineraler som 
järn, aluminium och kalcium är också en vanlig reningsaktivitet för tot-P. Infiltrationshastig-
heten och sandens karaktär är även av betydelse (Choi, 2016). I avloppsvatten består tot-P till 
störst del av oorganisk fosfor, som har stor möjlighet att adsorberas till jordpartiklarna, men 
med tiden finns risk för att även deadsorption uppstår, vilket kan leda till kontaminering av 
grundvattnet (Asano, 2007). Reduktionskapaciteten av tot-P anses vara effektiv då infiltrering 
under endast 6 och 11 timmar resulterade i en reduktion på 85± 1,5% medan under 75 dagar 
resulterade i 95% reducering (Davis, 2003; Choi, 2016; Anegawa, 2008). Även (Carvalho, 
2017) visar att fosfor avlägsnas effektivt.  

3.10 Täktens reningsförmåga av tot-P från reningsverkets utsläppskoncentrationer 

Dagens medelvärdesutsläpp av tot-P från Västra strandens reningsverk är 0,23 mg/l. Utifrån 
samtliga undersökningar kan jag med stor säkerhet avgöra att reningen av tot-P genom infiltre-
ring i täkten kommer uppnå högre reducerande förmåga än 85% men i ”worst case scenario” 
skulle det innebära en slutlig koncentration på ca 0,035 mg /l i grundvatten (figur 6). Eftersom 
reningen av tot-P är effektiv och att ingångskoncentrationen till täkten är låg är det högst san-
nolikt att ingen ytterligare rening av tot-P krävs för att vattnet ska vara drickbart utan risk för 
hälsoproblem. Dock finns det inget gränsvärde för tot-P i dricksvatten, vilket är en osäkerhets-
faktor.   

3.11 SS (suspenderat material)  
I ett kolonförsök med en 4,2 m djup kolon kunde man konstatera att ingående vattnets koncent-
ration av SS hade betydelse för reduceringseffektiviteten. En koncentration som motsvarar 
Västra strandens utgående vatten (6,9 mg/l) uppnådde reduktionen 95,2 % varav de första 50 
cm av täkten stod för mer än 70% av reduceringen (Abel, 2013). Under 6 timmars infiltration i 
en 110 cm kolon uppnådde reduktionen över 96% (Davis, 2003).  

3.12 Täktens reningsförmåga av suspenderat material från reningsverkets utsläpp-
skoncentration 

Eftersom suspenderat material reduceras huvudsakligen av fysisk filtrering och att experimen-
ten som undersökts varit både under kortare tid och kortare djup kommer troligtvis reduktionen 
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vara större än 95%. Men utifrån ”worst case senario” och den procentuella reduktionen kommer 
täktens omättade zon att rena till en slutkoncentration av 0,33 mg/l (figur 6).  
 

 
Figur 6, BOD (biokemiskt syrebehov), COD (kemiskt syrebehov), P-tot (totalfosfor), N-tot(to-
talkväve), ammonium (NH4) och suspenderat material (SS) koncentrationer innan och efter re-
ning av den omättade zonen (exklusive bassängens och den mättade zonens reduceringsför-
måga). Appendix 1-exakta och antal värden.  

3.13 Kloggning  
Den största risken för problem med infiltration är kloggning av dammens botten (figur 7). 
Kloggningslagret är oftast mellan 1mm och några cm, men kan få stor påverkan på täktens 
renings- och infiltrationseffektivitet. Kloggning kan ske genom fysiska, biologiska och kemiska 
processer. För att minska kloggningsrisken och risken för kontaminering av grundvattnet är det 
viktigt att vattnet har låga koncentrationer av suspenderat material, näringsämnen och organiskt 
kol. Därför kan det krävas ytterligare rening innan vattnet når täkten. Trots en liten mängd av 
dessa ämnen kan det uppkomma kloggning genom mikrobiell tillväxt (Bouwer, 2001). Om 
igensättning av marken uppstår kan infiltrationshastigheten minska med upp till 50% redan 
efter två veckors infiltrering (Alarcón, 2011). Kloggningsrisken ökar även med bassängdjupet, 
vattnet infiltreras inte lika snabbt och utsätts för mer solljus, vilket ökar tillväxten av alger. 
Därför rekommenderar (Bouwer, 2001) ett maxdjup på 0,5 m.  
 
Med ökad massbelastning uppstår en större risk för klogging då en ökad mängd partiklar, nä-
ringsämnen och organiskt kol tillkommer. Massbelastningen har en säsongsvariation då infilt-
rationen på vintern kan uppnå ungefär hälften av sommarens infiltrationshastighet. Detta beror 
på att vattnets viskositet är beroende av temperaturen (Bouwer, 2001). För att underhålla och 
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bevara renings- och infiltrationseffektiviteten krävs det fler än en bassäng då en växeltorkning 
och fysiskt underhåll kan tillgodoses (Grey, 2010)  

 
Figur 7, Infiltrationsbassängen med kloggningslager. 

3.14 Beräkning: Areabehov 
För att vattnet från Västra Strandens Reningsverk ska vara möjligt att infiltrera i täkten krävs 
en yta stor nog att bemöta medelvärdet för utsläppsflödet (32627m3/ dag) från Västra stranden. 
Då översta jordlagret består av morän, har jag valt att anta att det har lägre hydraulisk konduk-
tivitet jämfört med andra jordlagret som består av sand och betydligt högre hydraulisk konduk-
tivitet i tredje jordlagret som består av grovt grus. Därför är arean som krävs enbart beroende 
av moränens hydrauliska konduktivitet (tabell 4). Moränen kan uttryckas som täktens flaskhals, 
vilket betyder att infiltrationen inte kommer att gå fortare än vad den gör genom moränlagret. 
De tänkta bassängernas area är ungefär 15 000m2 (1,5 ha), vilket gör att det kommer krävas 
minst 3 infiltrationsbassänger för att behandla mängden inkommande vatten. Utöver de tre dam-
marna som är avsedda för infiltrering av avloppsvatten krävs en extra infiltrationsbassäng för 
växelvis torkning och fysiskt underhåll för att reducera risken för kloggning av infiltrationsytan 
(mer information i avsnitt ”kloggning”). Laholmsbuktens VA upplever kraftiga flödesvariat-
ioner under året där minsta flödesvärdet från Västra strandens reningsverk var 19 449m3/dag. 
Under sommarhalvåret ökar både befolkningen och vattenanvändningen i Halmstad där högsta 
värdet uppnådde 112 769m3/d, vilket resulterar i ett behov av 7,5 infiltrationsbassäng. Då yt-
terligare framtida intresse finns för att infiltrera ytvatten från sjön Bolmen kommer det troligtvis 
finnas en större mängd infiltrationsdammar, vilket kan leda till en enkel lösning under sommar-
halvåret genom att minska mängden vatten från Bolmen för att främja reningen av avloppsvat-
ten. Den beräknade uppehållstiden i täkten (från ytan till berggrunden) kommer att vara ungefär 
7,5 d om uttaget från grundvattnet är samma som tillförseln. En uppehållstid i täkten på 7,5 d 
medför en god rening av de flesta ämnen (Echigo, 2016).  
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Tabell 4, Jordlagrens olika egenskaper och krav för att infiltrera det renade avloppsvattnet (Englund, 2014) 
jordart Storlek 

(mm) 
Djup 
(m) 

K(m/dag) ne Velocity  
(m/dag) 

Area 
m2 

Tid  
(Dagar)  

Morän 0,05 - 0,15 5 8,64*10-2 0,12 0,72 45 315 6,94 
Grusig sand 0,05 - 2 15 8,64 0,28 30.9  1 056  0,48 
Grovt grus >2 7 8640 0,18 48 000 0,680 1,45*10-4 

3.15 Lämplig reningsteknik  

Vattnet är inte tillräckligt rent för att direkt infiltreras i täkten. Det krävs därför ytterligare re-
ningssteg innan det renade avloppsvattnet når täkten.  

Efter att ha granskat avskiljningsförmåga hos ett antal olika reningstekniker bl.a. ozonering, 
biologiskt aktiva filter, granulerat- och pulveriserat aktivt kol, anjonbytare och enzymering 
kunde jag konstatera att omvänd osmos var den i särklass effektivaste tekniken för att reducera 
de ämnen som ingår i studien (Baresel, 2017; Cimen, 2015; Appleman, 2014; Grey, 2010; Ah-
rens, 2017). Kortkedjade PFAS-ämnen är de föroreningar som var vägledande för vilken re-
ningsteknik som valts, då andra reningsaktiviteter visat låg reducering av kortkedjade PFAS-
ämnen.  

3.15.1 Ultrafiltrering och Omvänd Osmos  
Omvänd osmos baseras på att vattnet går mot det osmotiska trycket, genom att tillföra ett högre 
motsatt tryck som trycker vattnet mot koncentrationsgradienten genom ett semipermeabelt 
(halvgenomsläppligt) membran (Figur 8). Det semipermeabla membranet filtrerar bort större 
delen av organiska och oorganiska föreningar med en partikelstorlek mellan 0,1 - 3,0 nm. Tek-
niken används idag b.la. för rening av avloppsvatten till dricksvattenkvalitet i Kalifornien och 
för dricksvattenproduktion av saltvatten och kan ha en viktig roll i framtidens vattenförsörjning 
(Grey, 2010). Eftersom omvänd osmos avlägsnar salt är risken för försaltning liten, vilket är av 
stor betydelse för genomförandet av grundvattenproduktion.  
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Reduktionskapaciteten med omvänd osmos är beroende av vilket sorts membran som används, 
vattnets pH-värde, molvikt och ingångskoncentration har också stor betydelse. Tungmetaller 
och metaller reduceras effektivt genom processen, t.ex. krom uppnådde en reduktion med 91%. 
Även total upplösta fasta ämnen reduceras effektivt (94 - 98%), reduktionen av nitrat är dock 
relativt låg, 60 - 75% (Cimen, 2015; Baresel, 2017; Grey, 2010). Reduktionen av läkemedels-
rester är hög genom omvänd osmos och majoriteten av ämnena uppnår en rening högre än 95%, 
vilket är en högre reduktion jämfört med t.ex. ozonering (Appendix 3). Dock har diklofenak 
visat sig vara svår att reducera genom omvänd osmos. Mikroplaster renas effektivt genom ex-
kluderingsprincipen och adsorption mot membranet (Baresel, 2017). Även reduceringen av 
PFAS ämnen är hög (se tabell 5) (Criddle, 2007; Appelman, 2014; Dickenson, 2018). Andra 
tekniker som undersökts visar relativt hög reducering av långkedjade PFAS-ämnen men låg 
reducering av kortkedjade (Appleman, 2014). Koncentrationen av PFBS:s i vatten ut från 
Västra strandens reningsverk är högt över gränsvärdet för dricksvatten och det är ett kortkedjat 
PFAS- ämne. Därför existerar en betydande risk att annan teknik inte kan reducera den mängd 
som krävs för att uppnå dricksvattenkvalitet. Andra fullskaligt undersökta tekniker som t.ex. 
anjonbytare, granulärt aktivt kol och konventionella metoder har uppvisat sämre reningseffek-
tivitet (Ahrens, 2017).

Figur 8, Trycket P, 
måste vara högre än 
det osmotiska trycket 
för att kunna gå mot 
koncentrationsgradi-
enten och därmed möj-
liggöra omvänd osmos 
(WaterTech)  
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Tabell 5, Elmineringen genom Omvänd Osmos- (Dickenson, 2018), siffrorna är worst case se-
nario. Eliminering genom Omvänd Osmos av PFBS- (Appleman, 2014) 
PFAS-ämne Koncentrat-

ion ingående 
till täkten 
(ng/l) 

Kolkedje-
längd (an-
tal CF) 

Elimine-
ring av 
Omvänd 
Osmos 
(%) 

Koncent-
ration efter 
Omvänd 
Osmos 
(ng/l) 

6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) 
 

19 8 >78± 6 4,18 

PFBA (Perfluorbutansyra) 6,7 3 >79±10 1,41 
PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) 210 4 >96± 3 8,40 
PFDA (Perfluordekansyra) <1 9 >67±8 0,33 
PFHpA (Perfluorheptansyra) 4,1 6 >87±15 0,53 
PFHxA (Perfluorhexansyra) 11 5 >96±6 0,44 
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) 6,4 6 >80 1,28 
PFNA (Perfluornonansyra) <1 8 >77±27 0,23 
PFOA (Perfluoroktansyra) 11 7 >77±14 2,53 
PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) 6,9 8 >71 2,00 
PFPeA (Perfluorpentansyra) 9,2 4 >95±3 0,46 
Summa PFAS SLV 11 280  92,2 21,79 

 
Igensättning och membranpåväxt är risker som kan orsaka onödiga kostnader för driften av 
processen. För att minska denna risk är det möjligt att kombinera omvänd osmos med en för-
behandling med t.ex. ultrafiltrering. Ultrafiltrering är också en membranfiltreringsteknik men 
den har porer som släpper genom partiklar mindre än 10 nm, och därför avlägsnar bl.a. patoge-
ner, mikroplaster, suspenderat material, partikelbundet kväve och fosfor effektivt. Negativt är 
att det bildas ett koncentrat av föroreningarna som avlägsnats under reningsprocessen och detta 
måste tas om hand, precis som vid omvänd osmos (Baresel, 2017). 
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4 Diskussion  

För att kunna återinfiltrera 32 627m3, vilket är medelflödet från Västra Strandens reningsverk, 
krävs det fyra infiltrationsbassänger (4 x 1,5 hektar). Det krävs tre för infiltrationen och en extra 
för underhåll med växelvisa torkperioder (fråga 1). De studerade ämnen som inte uppfyller 
gällande gränsvärden för dricksvatten efter rening i täkten är COD, PFAS-ämnena och möjligt-
vis zink (fråga 2). Det finns ytterligare ämnen som kan kontaminera grundvattnet, skapa nega-
tiva effekter för täktens reningskapacitet och för människors hälsa. Dessa ämnen är: BOD, 
COD, zink, diklofenak, karbamazepin och samtliga PFAS- ämnen (de viktigaste är PFBS, 
PFOA och PFOS). Dessa är därför i behov av ytterligare rening. Utifrån den granskning som 
gjorts av möjliga alternativa reningstekniker kan det konstateras att omvänd osmos med förbe-
handling med ultrafiltrering är den mest lämpliga reningstekniken (fråga 3).  

4.1 Infiltrationsbassängens yta  
Täkten är stor och ytbehovet (ca 6 hektar) kommer inte att vara några problem att uppfylla. Det 
behövs dock ytterligare undersökningar för att fastställa täktens genomsläpplighet. Då moräns 
partikelstorlek är inom ett brett intervall och inhomogent, kan stora genomsläpplighetsvariat-
ioner uppstå, där varje kvadratdecimeter kan ha olika genomsläpplighetskapacitet. Olika områ-
den i täkten kommer därför att ha varierande reningsförmåga. Det beräknade värdet för renings-
kapacitet i täkten är därmed osäkert. Då även jordarter med mycket varierande partikelsamman-
sättning har visat sig ha sämre reducerande förmåga än t.ex. homogen sand finns ytterligare en 
risk att det sker en lägre reduktion i täkten än beräknat. Genom att beräkna ytan fick jag även 
fram tiden det tar för vattnet att infiltreras genom täkten d.v.s. 7,5 dagar. Uppehållstiden i täkten 
är viktig då de flesta ämnens reduktionsförmåga ökar med ökad uppehållstid.  

4.2 Ämnen som överskrider dricksvattengränsvärden vid enbart infilt-
ration 

Samtliga granskade undersökningar av COD- reduceringen i den omättade zonen, utfördes i 
kolonförsök som var mindre än täktens omättade zons djup. Det kan medföra en högre redukt-
ion i den studerade täkten. Även andra faktorer som presenteras i avsnitt ”osäkerheter” kan 
skilja sig från den studerade täktens verkliga förhållanden. För att minska underhållskostnader 
och driftproblem i täkten är en reducering av COD ett måste. Risken för kloggning ökar med 
COD- koncentrationen och halten organiska ämnen.  
 
Det finns en avsaknad av information om metallers reduktion i sandig jord. Det går därför inte 
att säkerställa om zink är ett ämne som kan negativt påverka grundvattenkvalitén. Utifrån 
”worst case senario” antar jag att ämnet är inom ramen för att betraktas som ett ämne som kan 
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negativt påverka grundvattenkvalitén. Med tanke på att zink är relativt rörligt i jord, finns det 
en ökad risk för genomträngning (Bardin, 2004). Därför anser jag att zink är i behov av ytterli-
gare rening innan vattnet når täkten. Jag har i denna studie använt mig av medelvärdena för att 
avgöra om de olika ämnena är i behov av ytterligare rening, men om man studerar maxvärdena 
av metaller kan man notera att även nickel överstiger gränsvärdet (Appendix 2). I en undersök-
ning har nickel visat sig ha relativt hög genomtränglighet genom jord, därför kan även nickel 
utgöra ett hot för grundvattenkvalitén (Anegawa, 2008).  
 
De undersökta PFAS-ämnena i denna studie är de ämnen som omfattas av gränsvärdet 90 ng/l 
(Tabell 3). Av dessa står PFBS för 75% av den totala PFAS-koncentrationen. Då PFBS är ett 
kortkedjat PFAS-ämne (4 fluorerade kol) är reduktionen av PFBS i täkten liten, vilket resulterar 
i att grundvattnet kommer att kontamineras och överskrida dricksvattengränsvärdena. USA:s 
Environment Protection Agency (EPA) har beslutat dricksvattengränsvärdet 0,7 ng/l för de två 
mest studerade PFAS- ämnena, PFOA och PFOS. Dessa två överskrider det sammanlagda 
gränsvärdet, med en koncentration 4,53 ng/l. Dessa ämnen är dock långkedjade med 7 respek-
tive 8 fluorerande kol i kolkedjan. Täkten, som enligt beräkningarna adsorberar långkedjade 
PFAS-ämnen väl, kan därför möjligtvis reducera dessa ner till gränsvärdet. Beräkningarna är 
dock som tidigare nämnts osäkra. Då kunskapsluckor om kombinations-, miljö- och hälsoef-
fekterna är stora, krävs det regelbundna kontroller av vattenkvalitén för att minska risken för 
att gränsvärden överskrids. 

4.3 Ämnen som är i behov av ytterligare rening 
Då det inte existerar gällande gränsvärden för bl.a. BOD, tot-P och tot-N är det svårt att avgöra 
om värdena är låga och inte är i behov av ytterligare rening. Däremot visar studien att reningen 
av tot-N och tot-P i täkten är mycket god, vilket tyder på att ämnena reduceras tillräckligt och 
att inget behov av ytterligare rening existerar. BOD koncentrationen är relativt låg efter re-
ningen i täkten, men då kostnader och problem kan öka i täkten med ökad halt finns ett behov 
att reducera mängden BOD och COD. Jag konstaterar att de läkemedelsrester som kräver extra 
rening och kontroll är diklofenak och karbamazepin. Då diklofenak har mycket varierande re-
duktionsfaktor i granskade studier medför detta att dess reducering är osäkerheten. Karbama-
zepin är ett mycket persistent läkemedel och reduceras inte effektivt genom infiltrering. Karba-
mazepin kräver därför ytterligare rening för att inte kontaminera grundvattnet. Då karbama-
zepin är persistent kommer koncentrationen i grundvattnet, precis som PFAS-ämnen riskera att 
öka med tiden. Zink är också i behov av ytterligare rening då medelkoncentrationen överskrider 
gränsvärdet för dricksvatten. 
 
Omvänd osmos har en god reningskapacitet för de studerade ämnena, dock medför omvänd 
osmos höga kostnader. Kostnaden bör dock ställas i relation till den positiva miljöpåverkan som 
uppkommer och möjligheten för kommunerna att säkra dricksvattentillgången för invånare och 
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näringsidkare. Membranfiltrena som används kommer troligtvis bli billigare i framtiden, p.g.a. 
ökad efterfrågan och produktion. Dock är energikonsumtionen för omvänd osmos (ca 
3kWh/m3) den största kostnaden och denna kostnad är kopplad till elpriset. För att få en bild av 
energianvändningen som krävs för omvänd osmos, kan man jämföra omvänd osmos med Västra 
strandens biogasanläggnings energiproduktion. Västra strandens biogasanläggning behandlar 
det restslamm som produceras under reningsprocessen. Biogasanläggningen producerar 2,5 
GWh/år elektricitet och 3 GWh värme per år. Då endast elektricitet kan användas för omvänd 
osmos, innebär detta att biogasanläggningens årsproduktion av elektricitet enbart kommer att 
täcka ca 25 dagars drift av en osmosanläggning, exklusive ultrafiltreringen (Björlenius, 2010). 
Andra nackdelar som t.ex. det koncentrat som bildas vid reningen måste behandlas (ca 2 – 5% 
av avloppsvattnet). Koncentratet kan behandlas i den vanliga slammhanteringsprocessen som 
används på Västra strandens reningsverk. Då ökar dock risken för att slammet inte uppnår god-
kända halter för att spridas på åkrar som gödning efter slammbehandling. Dessutom tillkommer 
ytterligare kostnader för membranbyte, tvättkemikalier och personal. Hela processen exklusive 
förbehandling med ultrafiltrering kosta 4,8 kr/m3 (Björlenius, 2010; Baresel, 2017), vilket in-
nebär en årskostnad på ungefär 57 miljoner kronor. 

4.4 Andra föroreningar som inte studerats i detta arbete 
Patogena organismer har inte undersökts i denna studie men är av yttersta betydelse för männi-
skors hälsa. Reduktionen av patogener har visat sig i huvudsak bero på en kombination av mi-
krobiell nedbrytning och fysisk filtrering i täkten. Reduktionen av patogener och parasiter är 
mycket effektiv, dock är virus överlevnad och genomtränglighet ett bekymmer (Asano, 2007; 
An, 2003). Virus reduceras dock effektivt genom ultrafiltrering och omvänd osmos. Ökningen 
av antibiotikaresistenta bakterier är också ett problem. Då det visat sig att större delen av anti-
biotikaresistens utvecklas redan i rören på väg till reningsverken, är det av större vikt att avskilja 
bakterier än rester av antibiotika för att förhindra spridning till miljön (Baresel, 2017). Mikro-
plaster är också en förorening som är intressant. Dock har jag inte funnit vetenskaplig litteratur 
om dess öde i jord. Mest troligt har mikroplaster ungefär samma reduceringsfaktor som suspen-
derat material men detta har inte bevisats. Ultrafiltrering reducerar även mikroplaster effektivt 
(Baresel, 2017), vilket innebär att täktens reduceringsförmåga av mikroplaster inte är av bety-
dande karaktär.  

4.5 Lagstiftning och gränsvärden 

Lagstiftningen gällande dricksvatten omfattar ett begränsat antal ämnen. Personligen tycket 
jag inte att det antalet ämnen som omfattas av lagen är tillräckligt, en uppdatering med fler 
ämnen med lägre gränsvärde kommer troligen att krävas i framtiden. Dock är den ekonomiska 
aspekten ett dilemma, då kontroll av fler ämnen medför ökade kostnader. Lagstiftning för 



 36 

dricksvatten beskrivs i (Dricksvattendirektivet 98/83/EG) och (SLVFS 2001:30). Idag finns 
inga krav på kontroller av läkemedelsrester, flera skadliga organiska föroreningar och mikro-
plaster. Då ingen kontroll av dessa ämnen utförs regelbundet, kan det innebära att dricksvatt-
net innehålla skadliga ämnen som kan ha negativ påverka på människors hälsa och miljön. 11 
PFAS- ämnen omfattas av en gränsvärdessumma, vilket kan betyda att variationen av de olika 
ämnena är stor. Det kan även betyda att det finns hög koncentration av det mest hälsofarliga 
PFAS-ämnet, men inte att det överskrider gränsvärdessumman. Därför är hälsorisken mycket 
varierande beroende av vilka ämnen som finns i vattnet. Dock har det långkedjade PFAS-
ämnen visat sig ha större skadlig effekt jämfört med kortkedjade, detta är positivt då långked-
jade är betydligt lättare att reducera genom täkten. Idag finns det fler än 4 900 olika PFAS-
ämnen och 12 av dessa har gällande gränsvärden och därmed saknar många PFAS-ämnen 
krav på kontroll. Vissa typer av läkemedelsrester kan orsaka stor skada vid låga koncentrat-
ioner som t.ex. 17b- östradiol som redan vid över 1 ng/l kan orsaka östrogena effekter. Det är 
ytterligare ett ämne som jag anser bör få ett gränsvärde och krav på kontroll.  

4.6 Miljömål  
Produktion av dricksvatten genom återinfiltrering av avloppsvatten, kommer att öka tillgången 
av rent dricksvatten till invånarna i Halmstads -och Laholms kommun. Förenta Nationernas 
miljömål ”Rent vatten och sanitet” uppfylls därmed med kombinationen omvänd osmos och 
infiltration. Jag hoppas även att tekniken sprider sig vidare och skapar förändringar i fler delar 
av Sverige och världen. En förändrad bild av avloppsvatten behövs, då det bör anses som en 
tillgång istället för restprodukt. Då det renade avloppsvattnet kommer att uppfylla dricksvat-
tenkvalitet när det når grundvattnet, kommer även det svenska miljömål ”grundvatten av god 
kvalité” att uppfyllas. Grundvattenkvalitén kan även förbättras med tiden genom att infiltrera 
det renade avloppsvattnet, det beror dock på den ursprungliga grundvattenkvalitén. Då avlopps-
vattnet renas ytterligare och återanvänds istället för att släppas ut i havet, så som det görs idag, 
kommer mängden näringsämnen och organiska ämnen som förs ut i havet att minska. Detta 
kommer därför minska risken för övergödning i Laholmsbukten och vara en bidragande faktor 
till uppfyllelse av miljömålet ”Ingen övergödning”. Utsläpp till havet kommer endast att ske då 
mängden avloppsvatten överstiger täktens kapacitet.  

4.7 Litteraturgranskning  
Denna litteraturstudie är huvudsakligen baserad på vetenskapliga artiklar men även ett fåtal 
myndighetsrapporter. Trots att myndighetsrapporterna ska vara faktagranskade kan de anses 
vara en mer osäker källa i jämförelse med de vetenskapliga artiklarna, då alla artiklarna är Peer- 
reviewade och därför granskade av andra kunniga inom området. Myndighetsrapporterna som 
använda har visat liknande resultat och innehåll som de vetenskapliga artiklarna, vilket ökar 
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deras trovärdighet. Forskningen om markens reningsförmåga för vissa ämnen är mycket god 
medan för andra ytterst begränsad, vilket har orsakat varierande osäkerhet för de olika ämnena.  

4.8 Osäkerheter  
Min studie innehåller ett flertal antagande och osäkerheter. Beräkningarna som gjordes krävde 
ett antal antagande, vilket kan få stor påverkan på uppskattning av täktens infiltrationsyta och 
infiltrationstid. Då den hydrauliska konduktiviteten beskrivs med tiopotenser kan antagandet få 
stora konsekvenser och betydande skillnader i både infiltrationsyta och infiltrationstid. För att 
minimera denna osäkerhet har jag tagit hjälp av en sakkunnig inom området.  
 
Då jag enbart fått tillgång till information om täktens tre lager, partikelsammansättning, djupet 
och ungefärlig grundvattennivå har jag valt vetenskaplig litteratur utifrån tre utgångspunkter, 
mättade eller omättade förhållande, partikelstorlek och pH-värde runt 7. Då jag inte vet täktens 
förhållanden och variationer beslutade jag att utgå från ett s.k. ”worst case senario”. Det innebär 
att täkten minst kommer att rena till den reduceringsfaktor som beskrivits i studien men att 
reduktionen även kan överstiga detta värde i verkligheten. Då fakta har hämtats från studier 
som i de flesta fall använt kolonförsök i laboratorieskala finns risken att skillnaderna är stora 
jämfört med täktens verkliga förhållanden. Aspekter som kan påverka reduktionsfaktorn, vilket 
skiljer sig mellan de olika undersökningarna är t.ex. kolonernas längd, ingångskoncentration, 
tillgången av syre, mängden mikroorganismer, temperatur och mängden organiskt material. 
Även säsongsvariationer kan få betydande påverka på reduceringsförmåga av organiska ämnen 
i täkten. Sommaren som bidrar med högre temperatur kommer att främja en effektiv nedbryt-
ning av organiska ämnen medan under vintern kommer den låga temperaturen göra att den 
biologiska nedbrytningen går långsammare. För tre läkemedel (Atenolol, Oxazepam och Tri-
metoprim) kunde endast en artikel om reduktionsfaktorn hittas, vilket ökar reduceringsfaktorns 
osäkerhet. Alla läkemedelskoncentrationer förutom 17b- Östradiol är insamlade från en pilot-
undersökning som gjordes 2015 på Västra strandens reningsverk. Det finns troligtvis betydande 
koncentrationsskillnader mellan 2015 och idag, vilket kan påverka resultatet för vilka ämnen 
som är i behov av ytterligare rening. Analysen av 17b- Östradiol skulle skett genom koncent-
rationsbestämmelser av vattenproverna, men eftersom problem uppstod kunde inte analysen 
genomföras. Därför var jag tvungen att utgå från ett medianvärde av 6 av Sveriges reningsverk, 
vilket medför att koncentrationen inte är specifik för Halmstad.  
 
Antalet funna artiklar som behandlar PFAS-ämnens reduktion i mark var få och de innehöll 
ingen information om reduktionsförmåga. Dock kunde samtliga artiklar styrka att reduktionen 
av långkedjade PFAS-ämnen var god i marken medan reduktionen av kortkedjade PFAS-ämnen 
var näst intill obefintlig. Då enbart ett fåtal olika PFAS-ämnen är studerade, är kunskapen liten 
och osäkerheten relativt stor kring PFAS-ämnen som grupp. Det ska även finnas i åtanke, att 
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detta är enbart 11 PFAS-ämnen av mer än 4900 som undersökts och regleras av svenska myn-
digheter. Då PFAS-koncentrationen är insamlad från dagsprover finns risken att koncentrat-
ionen varierar, t.ex. kan en brandövning ägt rum dagen då proverna togs. Metaller är även en 
ämnesgrupp som få artiklar berör, vilket tros bero på låga koncentrationer (Appendix 2) och 
därför inte medför någon större risk för miljön och människors hälsa eller att forskningar helt 
enkelt inte prioriterat dessa (Baresel, 2017). Detta gör att osäkerheten är mycket stor angående 
metallernas reducering i täkten.  

4.9 Förslag på fortsatta studier 
Denna studie kan betraktas vara en förstudie till en framtida lösning på vattenbrisproblematiken 
i Halmstad kommun. Studien är i grunden en litteraturstudie med koppling till verkliga data 
från LBVA, vilket innebär vissa möjliga osäkerheter. För fortsatta studier föreslår jag att prak-
tiska undersökningar bör utföras för att undersöka den specifika täkts kapacitet. De ämnen som 
bör kontrolleras praktiskt är metaller, speciellt zink och nickel samt PFAS-ämnen (PFBS, 
PFOA, PFOS). Det finns ytterligare många ämnen vilka inte studerats i denna undersökning 
som bör undersökas då de kan vara risk för grundvattenkvalitén, dricksvattenkvalitet, miljö och 
människors hälsa. Eftersom kombinationen ultrafiltrering och omvänd osmos bidrar med effek-
tiv rening av vattnet finns möjligheten att applicera denna teknik till fler ställen runt om i värl-
den. Infiltrering av vattnet i en täkt beror på täktens utformning och andra avgörande parametrar 
som t.ex. pH-värdet och marktemperaturen. Därför är det mer lämpligt att infiltrering sker i 
södra Sverige där medeltemperaturen är ca 9°C jämfört med norra Sverige där medeltempera-
turen är ca -1°C (SMHI, 2018). För att tekniken ska spridas måste platsspecifika undersökningar 
för tänkbara täkter utföras för att fastställa appliceringen av tekniken.  

4.10 Kommuninvånarnas acceptans  
Då vattnet som renas ursprungligen är avloppsvatten, finns en risk att kommuninvånarna anser 
att det är ohygieniskt med tanke på vattnets ursprung, något jag valt att kalla för ”äcklighets-
faktorn”. Trots att vattnet uppfyller dricksvattenstandard och möjligtvis är ännu renare än idag, 
existerar risken. Jag tror dock att genom processen med först omvänd osmos, där vattnet renas 
till en god kvalitet och sedan infiltrering i täkten som extrapolering till grundvattnet kommer 
detta inte att vara några större problem för invånarna att acceptera. Dock kommer denna teknik 
att medföra ökade kostnader med följd att dricksvattenpriset höjs. En sådan kostnadsökning kan 
orsaka protester hos invånarna. Dricksvattenpriset i Halmstad kommun var 2018 3,12 öre/l, 
vilket är en relativt låg kostnad jämfört med övriga svenska kommuner (Svenskt vatten, 2018). 
Ett ökat pris på dricksvatten kan få goda effekter då vattenkonsumtionen blir en ekonomisk 
fråga. Det kan leda till att besparingar av vatten sker i större utsträckning än idag, vilket kan 
leda till reducerad risk för vattenbrist.  
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5 Slutsats 

Genom min studie har det konstaterats att det är möjligt för Laholmsbuktens VA att återinfil-
trera renat avloppsvatten från Västra strandens reningsverk och bilda dricksvatten. För att detta 
ska vara möjligt krävs ytterligare rening genom ultrafiltrering och omvänd osmos för att av-
lägsna BOD, COD, zink, diklofenak, karbamazepin och PFAS-ämnen, då dessa ämnen antingen 
överskrider gällande gränsvärden eller innebär negativ påverkan på täkten. 
 
Den mängd energi som ultrafiltrering och omvänd osmos kräver bidrar med höga kostnader, 
vilket kan vara ett problem. Att implementera infiltrering med ultrafiltrering och omvänd osmos 
kan vara lösningen på framtida vattenbrist i Halmstad kommun, vilket kan göra att framtida 
höga kostnader undviks till följd av tillgång till vatten.  
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Appendix
 

6.1 Appendix 1 
Laholmsbuktens VA, Västra strandens utsläppsvärden. NTU- nephelometric turbidity units. ett 
mått på vattnets grumlighet (Grey, 2010).  
 

6.2 Appendix 2  
Laholmsbuktens VA, Västra strandens utsläppsvärden.  

Utgående vatten, årsvärden   
Typer 
av ämne
   

Medelvärde Maxvärde Mängd 
(kg/år) 

 Gränsvär-
den 
För otjän-
ligt  
Dricksvat-
ten  

Typ av 
och antal 
prov (dp, 
vp, an-
nat) 

Redukt-
ion av 
vados 
zon 

Worst case se-
nario, kvar efter 
vados zon  

(maxdygn)   

  mg/l kg/d mg/l kg/d    mg/l   % mg/l 
BOD7 3,8 125 10 696 46 -  52/dp 60 – 70 1,52 
CODcr 29 976 35 2012 356 4,0  24/vp 60 - 70 11,6 
P-tot 0,23 7,6 0,45 14 2,8   52/dp 83,5 – 95 0,034 
N-tot 7,1 235 10 540 85,8 -  52/dp 6 – 23,6 6,67 
Nh4-N 2,9 94 6,8 391 34,3 0,5  52/dp 75 -  99 0,725 
SS 6,9 228 21 977 83,3 1,5 NTU  52/dp 95,2 - 96 0,33 

Utgående vatten, årsvärden  
  Medelvärde Maxvärde Mängd 

(kg/år) 
 Gränsvärden 
För otjänligt  
Dricksvatten  

Typ av 
och an-
tal prov 
(dp, vp, 
annat) 

Differens 
mellan Xm 
o gräns-
värde, 
mindre/mer 

(maxdygn)  
  mg/l kg/d mg/l kg/d    mg/l   mindre/mer 

Hg 0,00004 0,0014 0,0001 0,0026 0,5 0,001  12/vp mindre 
Cd 0,00005 0,0015 0,0001 0,0026 0,6 0,005  12/vp mindre 
Pb 0,0002 0,0076 0,0003 0,0130 2,8 0,01  12/vp mindre 
Cu 0,0069 0,2221 0,0200 0,4491 82 2,0  12/vp mindre 
Zn 0,0290 0,9480 0,0570 1,5655 351 0,02  12/vp mer  
Cr 0,0009 0,0296 0,0029 0,0768 11,0 0,2  12/vp mindre 
Ni 0,0045 0,1438 0,0300 0,7064 53 0,02  12/vp mindre 
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6.3 Appendix 3 
(Bester, 2015), Västra stranden, Pilotförsök ozonering.  

 

6.4 Appendix 4 

pGLV- provisional Guideline Values (Houtman, 2014). Predicted no effect concentration 
PNEC- (Anderson, 2012). X- SAT- (Kennedy, 2017). Z- (Drewes, 2017). Y- (Abel, 2011). P-
(Essandoh, 2012), A- (Chen, 2015). WCS- worst case senario, lägsta reduceringsprocenten 
genom SAT efter den omättade zonen.  

Substans Verkan Koncentration 
ng/l 

Gränsvärden 
Dricksvatten 

ng/l 

% SAT elimi-
nerar 

WCS 
Kvar 
ng/l 

Diclofenac Antiinflammatorisk 569 7500 pGLV 36X 96z 20y  455 
Ibuprofen Antiinflammatorisk 234 150 000pGLV 74X 72y 66 
Naproxen Antiinflammatorisk 963 1 995 000pGLV 94 X 92y 77 
Atenolol Blodtryckssänkande 1 153 25 000 pGLV >90- >95z  115 
Koffein Stimulant 581 1 500 000 pGLV 58X 97y 244 

Karbamazepin bedövningsmedel 366 56 000 pGLV 0y 4X 21z 366 
Ketoprofen Antiinflammatorisk 279 17 500 pGLV 87x 93y 36 
Oxazepam Bedövningsmedel 437 25 000 pGLV 84-89z 70 

Trimetoprim Antibiotika 68 665 000 pGLV 94-95z 4 
17b- Östradiol Hormon 4,3 1 PNEC 98A-100p 0,086 
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