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Referat 
Markfilter för rening av vatten har utvecklats under årens lopp till att besitta skräddarsydda 

egenskaper anpassade för rening av lakvatten. Lakvatten innehåller en rad olika föroreningar, vilka 

beror på det deponerade materialets beskaffenhet. I sorptionsfilter kombineras ett traditionellt 

filters mekaniska förmåga att avskilja partiklar och biologiska förmåga att bryta ner organiskt 

material, med en eller flera sorbenter, vilka verkar för att fastlägga eller fälla föroreningar. Inte 

sällan drabbas dock denna typ av filter av igensättningar, vilket reducerar filtrets kapacitet och 

livslängd.  

Vid deponin i Gräfsåsen, tillhörande Östersunds kommun, installerades 2013 ett markfilter av 

sorptionstyp framtaget av konsult, vilket uppgavs ha en livslängd på 10-15 år. Efter installering av 

filtret visar sig kapaciteten vara sämre än förväntat och dessutom snabbt sjunkande över tid. 

Justeringar i filtermaterialets sammansättning sker efter ett par månades drift, men problemet med 

igensättningar/låg kapacitet kvarstår. 

Detta examensarbete utformades i syfte att utreda igensättningsproblematiken med sorptionsfiltret 

vid Gräfsåsen och att föreslå förbättringsåtgärder. Den andra delen bestod av att kontrollera 

konsultens dimensioneringsberäkningar och jämföra med olika beräkningsmodeller för markfilter. 

Analysresultaten och beräkningarna kompletterades med ett praktiskt försök att filtrera lakvatten 

och kranvatten i varsin filterkolonn som utformades med samma proportioner och material som det 

aktuella filtret. Avsikten med kolonnfiltreringen var att bedöma materialets hydrauliska kapacitet 

och undersöka om det fanns eventuella skillnader i rinntider för lak- respektive kranvatten. 

Filtreringen visade att packningsgraden av filtermaterialet är av stor betydelse för 

genomsläppligheten, inga slutsatser om vattenkvaliténs påverkan kunde dock dras. 

Karaktäriseringen visade att lakvattnet i Gräfsåsen innehöll höga halter BOD, POC, aluminium, 

svavel, kalcium och fosfor. Analyserna och jämförelserna sammantaget indikerade att metalloxider 

och karbonater fälldes i filtret. 

Beräkningarna visade att filtret dimensionerats för ett genomsnittligt mindre flöde än vad som 

bedömdes vara lämpligt. Den hydrauliska konduktiviteten för filtermaterialet var lägre än 

konsultens rekommendationer, vilket i praktiken innebar att kapaciteten för filtret var en tredjedel 

av flödet man avsett att dimensionera för.  
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Abstract 
Filters for treatment of leachate have been developed over the years to hold tailor-made properties 

for the treatment of leachate. Leachate contains a variety of pollutants, which depends on the waste 

upon the landfill. In sorption-filters the traditional filter’s mechanical ability to remove particles and 

biological ability to break down organic material, is combined with one or several sorbents which 

act to precipitate or trap contaminants. However, it is rather common that these types of filters 

suffer from clogging which result in reduction of the filter’s capacity and lifetime. 

At the landfill in Gräfsåsen, belonging to the municipality of Östersund, a sorption filter developed 

by a consultant was installed in 2013, which was estimated to have a lifespan of 10-15 years. When 

installed, the capacity of the filter was lower than expected and also decreased rapidly over time. 

The filter media had to be redesigned after a couple of months in operation, but the problem with 

clogging/low capacity remained. 

This thesis was shaped to investigate the causes of the clogging problem of the filter at Gräfsåsen 

and to suggest improvements. The study consisted mainly of two parts, one part consisted of 

interpreting and comparing test results and characterize the leachate from a study of leachate from 

IVL (Swedish Environmental Research Institute). The second part consisted of controlling the 

consultant’s sizing and compare with other models for sizing filters. The analytical results and 

calculations were supplemented with a practical test to filter leachate and tap water in separate 

filter columns, designed with the same proportions and materials as the existing filter. The purpose 

of the filtering columns was to assess the material's hydraulic capacity and to examine whether 

there were any differences in the flow times of the leachate and tap water. The filtering showed that 

the degree of compaction of the filter material is of great importance for the permeability, no 

conclusions regarding the water quality’s impact could be drawn. The characterization indicated 

that the leachate in Gräfsåsen contained high concentrations of BOD, POC, aluminum, sulfur, calcium 

and phosphorus. Analyzes and comparisons collectively indicated that metal oxides and carbonates 

precipitated in the filter. The calculations showed that the filter is dimensioned for an average flow 

rate less than what was assessed appropriate. The hydraulic conductivity of the filter material was 

lower than the consultant's recommendations, which in practice meant that the capacity of the filter 

was a third of the flow it intended to be designed for. 
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Förkortningar och definitioner 
 

Beskicka  Påföra/belasta med vatten, term inom vattenreningsteknik 

BOD   Biokemisk syreförbrukning, avser här BOD7 

COD   Kemisk syreförbrukning 

Desorption  Händelse när ett ämne friläggs från sorbent 

DOC   Löst organiskt kol  

Filtrat   Filtrerad vätska 

Humifierad  Avser materialets huminositet/ nedbrytningsgrad 

Katjoner  Positivt laddade joner 

N-tot   Totalkväve 

POC   Flyktigt organiskt kol 

P-tot   Totalfosfor 

Sorbent   Ämne som sorberar partiklar 

SS   Suspenderat material 

TOC   Totalt organiskt kol 
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1. Inledning 
Idag finns det cirka 200 aktiva deponier i Sverige (Naturvårdsverket, 2012) och cirka 6000 

avslutade deponier (Öman et al. 2000). År 2012 uppgick lakvattenproduktionen från dessa till 14 

miljoner m3.  Lakvatten kan härledas direkt från avfallet, från infiltrerad och avrunnen nederbörd 

och i vissa fall tränger markvatten upp i deponiområdet. Kontrollmyndigheter beslutar om vilken 

högsta tillåtna föroreningsgrad som lakvattnet får innehålla innan det lämnar deponiområdet.  

Lakvattenkvalitén varierar beroende på deponins innehåll och mognadsgrad. Generellt uppvisar 

lakvatten höga halter av syreförbrukande ämnen, metaller, näringsämnen och miljögifter. 

Konsekvenserna av förorenade lakvatten är många och i flera fall svåra. Näringsämnen orsakar 

övergödning, sura lakvatten bidrar till försurning, tungmetaller, bekämpningsmedel och dioxiner, 

för att nämna några, kan vara direkt toxiska för levande organismer. För att begränsa spridningen 

av skadliga ämnen behöver lakvatten renas. Det finns olika reningsmetoder för lakvatten där 

skadliga ämnen kan brytas ned, fastläggas eller på annat sätt reduceras innan vattnet släpps ut i 

naturen. Inom området finns en rad olika tekniker som lämpar sig för olika typer av lakvatten, där 

några vanliga metoder är; luftning i lakvattendamm, sandfilter, SBR-reaktor (sequencing batch 

reactor) skivfilter, behandling i våtmark, bevattning i marksystem, kemisk fällning och markfilter, 

där den sistnämnda studeras i detta examensarbete. 

 

1.1. Bakgrund 
Gräfsåsens avfallsanläggning innefattar ett område på cirka 60 hektar, varav 45 hektar motsvarar 

ytan som används för upplägg, hantering av material samt deponi, vilket också är den yta som 

avvattnas. Vattnet som dräneras från området leds via öppna diken och kulvertar till en 

lakvattendamm med kapacitet att hålla 27 000 m3. Till dammen finns två inlopp och ett utlopp. I 

dammen finns två luftare samt en 240 meter lång skärmvägg installerad 2013, som verkar för att 

transportera och lufta vattnet från det södra-, förbi det norra-inloppet och vidare mot utloppet. 

Avsikten med luftarna och skärmväggen är att genom ökad syresättning skapa goda förutsättningar 

för nitrifikation samt avdrivning av svavelväte.  Vid dammens utlopp pumpas vattnet till en brunn 

varifrån vattnet med självtryck rinner ut i spridarledningar i hjässan på ett filter. Filtret som är ett 

så kallat sorptionsfilter, är installerat 2013. Filtermatrisen består av en blandning av mellan- och 

grovsand, humifierad torvjord och aktivt kol (Helldén, Nilsson & Oaucha, 2013). Filtret är framtaget 

av ett konsultföretag och har dimensionerats för att klara ett flöde på 180 000 m3/år, på en filteryta 

av 114 m2 (Helldén et al. 2013) 

Efter 8 månaders drift konstaterar man att filtret inte klarar att släppa igenom tillräcklig volym 

lakvatten, varvid man tvingas avlägsna vatten från dammen via spridarledning för att undvika 

breddning.  Filtret grävs upp och fylls med nytt filtermaterial efter att ha justerat innehållet något 

för att förbättra genomsläppligheten. Efter sex månaders drift konstateras filtret återigen vara 

igensatt. Fram till våren 2016 grävs filtret upp ytterligare två gånger, 2015 avlägsnas de översta 

decimetrarna av filtermassan och ersätts med ny, men problemet med dålig genomsläpplighet 

kvarstår.   

I dagsläget uppskattas av driftstekniker filtrets maxkapacitet till 250 m3/dygn, vilket är ungefär 
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hälften av kapaciteten filtret dimensionerats för, med relativt snabbt sjunkande kapacitet över 

några månaders tid. Vid ökade inflöden i dammen som vid snösmältning och kraftiga regn klarar 

således inte filtret av att avbörda tillräcklig volym i förhållande till dammens kapacitet.  

Konsultföretaget gjorde bedömningen, utifrån kolonnförsök, skaktester och tidigare erfarenheter, 

att filtret hade kapacitet att rena lakvattnet till den grad att kraven enligt tillståndet från 

kontrollmyndigheten skulle erhållas (med viss tveksamhet kring relevansen i beslutad 

kvävereduktion, där 40 procentig reduktion an totalkväve ansågs hög). Filterlösningen ansågs av 

kommunen vara ett kostnadseffektivt alternativ för rening av lakvatten och placeringen nedströms 

lakvattendammen gjorde att endast en utsläppspunkt från dammen erhölls. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med utredningen är att ta reda på följande: 

- Vad beror det på att filtret sätts igen?  

- Hur kan problemet åtgärdas? 

 

2. Markfilter 

2.1 Markfilter av sorptionstyp 
Det finns en rad olika reningstekniker som lämpar sig för lakvattenrening. Markfilter förekommer 

både som aktiva och passiva filter. Ett aktivt filter kräver mer styrning och anpassning av flöden och 

här kan filtermaterialet snabbt bytas ut (Larsson, Rogbeck & Håkansson, 2007). Till skillnad från ett 

vanligt sandfilter, kan sorbenten i ett sorptionsfilter fastlägga lösta ämnen. Hänsyn måste tas till det 

för lakvattnet unika föroreningssammansättning och huruvida föroreningarna är partikelbundna 

eller inte samt beskaffenheten av de produkter som kan bildas genom kemiska och biologiska 

reaktioner i filtret. Ämnen som fastlagts i filtret genom adsorption kan åter gå i lösning vid ändring 

av pH och koncentration, ett fenomen som kallas desorption, däremot kan inte fällningar återgå till 

löst form (Börjesson, 1999). De processer som sker i filtret kan delas in i fysikaliska-, kemiska- och 

biologiska-processer. (Larsson et al, 2007). Biologiska processer är strakt temperaturberoende. 

Enligt Börjesson (1999) halveras den bakteriella aktiviteten i våtmarker vid en temperatursänkning 

av 10°C i vattnet. Enligt Bylund (2003) är den biologiska aktiviteten i markfilter vid temperaturer 

under 4°C mycket begränsad. Vidare skriver Bylund (2003) att temperaturen är en kritisk faktor för 

att biohuden i filtret skall kunna fånga upp lösta föroreningar.  

I markfilter är syretillgången högst begränsad. Enligt Norin, Bellander och Johansson (2005) sker 

igensättningen i anaerob miljö snabbare än i en aerob miljö.  

2.2 Material och packningsgrad 
Sand och andra mer grovkorniga material utgör ofta basen i ett sorptionsfilter. Ju grövre fraktioner 

basen innehåller, desto större är genomsläppligheten. I ett sorptionsfilter använder man dessutom 
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en eller flera sorbenter, det vill säga material som kan fastlägga eller på annat sätt skapa 

gynnsamma förhållanden för fällning i filtret.  

Aktivt kol är ett sorptionsmaterial. Kolets livslängd i ett filter är relativt begränsad, om avsikten är 

att filtret skall användas under en längre tidsperiod (flera år), bör vattnets föroreningsgrad vara 

relativt låg (Larsson et al, 2014). Aktivt kol är framförallt en god sorbent för Kadmium och Zink 

under förutsättning att rätt pH råder.  

Torv är ett väl beprövat filtermaterial. Torv har en stor effektiv yta och lämpar sig särskilt för 

adsorption av metalljoner (Carlsson & Hell, 1994). Lämpligast är torv med hög humifieringsrad, 5-8 

på von Posts skala (från 1-10), sorbtionsförmågan uppskattas till några viktprocent (Larsson et al, 

2007).  

Genomsläppligheten i filtermaterialet bestäms av porvolymen/ porositeten och packningsgraden. I 

en välsorterad jord eller sand där kornen är runda och i samma storlek, är porvolymen större än en 

osorterad jord där mindre fraktioner fyller ut porerna. (Norin et al, 2005). Genomsläppligheten ökar 

generellt i samband med större porvolymer i materialet (Norin et al, 2005). Finfördelande material 

som till exempel lera, kan ha hög porositet, men trots det är genomsläpplighet låg (Davis & Masten, 

2009, s 270-271). Detta beror på att porvolymen slukar mer vatten i finfördelande material och att 

det tar längre tid för vattnet att transporteras förbi alla små partiklar i jämförelse med ett material 

där porerna är så pass stora att vattnet kan bilda kanaler.  

Kanalströmning eller preferniellt flöde kan uppstå i filtret vid kanalbildning. Kanaler uppstår när 

fillermaterialet har inhomogena delar. Tätare partier kan orsakas av dåligt blandat material, 

igensättningar av partiklar eller nedbrytning av filtermaterial. (Larsson, et al. 2007) 

 

2.3 Dimensionering 
Det finns i huvudsak två olika beräkningsmodeller för dimensionering av markfilter. I den första 

modellen används Darcys lag, där filtret dimensioneras utifrån önskvärt flöde som filtret avses 

beskickas med.  Den andra varianten är att filtrets storlek beräknas utifrån föroreningsbelastning, 

vilket är vanligt vid dimensionering av anläggningar som beskickas med avloppsvatten. Här 

används parametrarna BOD, SS-halten och COD-belastningen. Oavsett beräkningsmodell kan den 

hydrauliska belastningen ge ytterligare information om flödets storlek i förhållande till filtrets yta, se 

ekvation 1. Den hydrauliska belastningen anger ythastigheten i enheten m/d, vilket även kan 

uttryckas som m3 /d*m2. 

 

 

𝑉 =  
𝑄

𝐴
    (1) 
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Lämplig hydraulisk belastning enligt Naturvårdsverkets (1991) rekommendationer för markbäddar 

är 50-60 l/m2*d, beroende på filtematerialets genomsläpplighet.  

 

2.3.1 Beräkningar med Darcys lag 

Vid beräkningar med Darcys lag, ekvation 2, använder man sig av materialets hydrauliska 

konduktivitet, vilken anger storleken på materialets genomsläpplighet. Den hydrauliska 

konduktiviteteten baseras på materialets kornstorlek och porositet (Davis & Masten, 2009, s 270).  

 

𝑄 = 𝑣𝐴 = (𝐾 
∆ℎ

𝐿
)  𝐴   (2) 

 

Där; 

Q = dimensionerande lakvattenflöde (m3/s) 

v = Darcy hastighet 

A = Area (m2) 

K = hydraulisk konduktivitet (m/s) 
∆ℎ

𝐿
  = den hydrauliska gradienten (för filter som saknar lutning är denna 1) 

(
∆ℎ

𝐿
   skrivs även i, och benämns tryckgradient över filtret) 

 

Eftersom vattnet inte kan rinna rakt igenom materialet utan endast i de porer som bildas mellan 

fasta partiklar, kan man med hjälp av v, Darcyhastigheten, räkna fram rinntiden v´ med hänsyn till 

materialets porositet. Således blir den verkliga rinntiden lägre än den linjära rinntiden v, se ekvation 

3. Exempel på värden för porositet; fin sand; 45 %, medium sand; 37 %, grov sand; 30 % (Davis & 

Masten, 2010, s 271-273) 

𝑣´ =
𝑣

𝜂
     (3) 

 

2.3.2 Beräkningar utifrån föroreningsbelastning 

Naturvårdsverket har i publikationen Rening av hushållsspillvatten- Allmänna Råd 91:2 (1991) tagit 

fram riktvärden för dimensionering av markbäddar. Naturvårdsverket (1991) rekommenderar att 

markbäddar inte är lämplig för mer än motsvarande 300 pe (personekvivalenter). Detta motsvarar 

en volym av 54 m3/dygn vid en beräkning på 180 l/pe*dygn. (Gräfsåsen dimensionerat för 494 

m3/d). Hushållspillvatten innehåller generellt tio gånger mer BOD, SS och COD än lakvatten. De höga 

föroreningshalterna i avloppsvatten gör att någon typ av förbehandling krävs innan ett filter kan 



 
 

5 
 

beskickas. Trots dessa skillnader i vattenkvalité är spillvattenfiltrering mer beprövad än 

lakvattenrening, varför beräkningsmodellerna inte bör förkastas. Rekommendationerna gäller om 

föroreningarna föreligger i storleksordningen enligt figur 1, om mindre föroreningar än dessa, kan 

den hydrauliska belastningen 50-60 l/m2*d vara dimensionerande. 

 

 

 

 

Figur 1. Dimensionerande föroreningens- 

belastning (Naturvårdsverket, 1991). 

 

2.3.3 Dimensionering Gräfsåsen 

Filtret i Gräfsåsen dimensionerades med hjälp av Darcys lag. Lakvattenflödet uppskattades till 

60 000 m3/år. För att ta höjd för eventuella flödestoppar och minska risken för igensättning 

multiplicerades flödet med faktor tre. Således fastställdes det dimensionerande flödet till 180 000 

m3/år. Filtermaterial valdes utifrån skaktester och kolonnförsök med lakvatten, där den 

materialkombination som uppvisade bäst fastläggningar av föroreningar valdes. Den hydrauliska 

konduktiviteten för filtermaterialet uppgavs i konsultens beräkningar vara 5*10-5 m/s. Beräkningar 

enligt Darcys lag genererade ytarean 114 m2, vid en hydraulisk gradient av 1. (Helldén et al. 2013). 

För beräkningar se Bilaga 1. Rinntiden genom filtret uppgavs i konsultens underlagsrapport till 

cirka ett dygn, vilket bedömdes vara tillräckligt långsamt för fastläggning av föroreningar i filtret. 

2.3.4 Byggnation av filtret i Gräfsåsen 

Filtermassan blandades av följande beståndsdelar: sand 0,5-2,3 mm, (när materialet byttes 2014; 40 

%  0,2-2,3 mm och 60 % 2-6 mm) aktivt kolgranulat 2,5 vikt%, torv 5 vikt% , humifieringsgrad  8. I 

mängdbeskrivningen framtagen av konsulten uppges att den hydrauliska konduktiviteten för 

filtermaterialet skall ligga inom intervallet (5*10-5) → (1*10-4)  m/s. Vidare uppges att den 

hydrauliska konduktiviteten av filtermaterialet skall analyseras innan denna läggs på plats.  Enligt 

byggentreprenör packades filtret enlig anvisningarna från konsulten. Materialet packades i intervall 

om 0,1 m med vibbratorplatta 200 kg i fyra överfarter.  Figur 2 visar filtret i genomskärning med 

dess olika materialskikt. Filtret uppgavs av konsulten ha en livslängd på 10-15 år med enklare 

underhållsåtgärder.   

 

 

 2-5 g SS/m2*d 

 6-12 g BOD7/m2*d 

 10-20 g COD/m2*d 
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Figur 2. Filtrets konstruktion och dimensioner i genomskärning. Filtermassans höjd är 110cm. 

 

3. Material och metod 
Systemet för lakvattenbehandling studerades på plats vid Gräfsåsens avfallsanläggning. 

3.1 Karaktärisering av lakvatten 
Lakvattnet karaktäriserades årstidsbaserat utifrån SMHI:s definitioner på årstider, med avrundning 

till närmaste hela månaden. Tre provtagningspunkter finns i lakvattendammen, varav punkten vid 

inloppet till lakvattenfiltret, LV1, valdes. Analysparametrarana pH, konduktivitet, alkalinitet, fluorid, 

klorid, sulfat, svavel, BOD7, TOC, DOC, POC, NH4-N(ammoniumkväve), NO3/NO2-N (nitrat/nitrit-

kväve), N-tot, PO4-P (fosfat-fosfor), P-tot, SS, glödgningsrest, aluminium, arsenik, bly, järn, kadmium, 

kalcium, koppar, krom-tot, kvicksilver, mangan, nickel och zink studerades och jämfördes med 

medianvärden på lakvatten från en studie av tolv olika lakvatten utförd av Cecilia Öman, Marianne 
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Malmberg och Camilla Wolf-Watz (2000) på IVL Svenska miljöinstitutet AB. Efter karaktäriseringen 

valdes de parametrar ut som signifikant överskred medianvärdena från ovan nämnda. Dessa 

parametrar studerades utifrån ett redox-perspektiv, för att avgöra hur fällningsbenägna dessa 

skulle vara i rådande lakvattenkvalité i filtret.  

 

3.2 Jämförelse av analysmaterial 
Analysresultat och flödesmätningar för lakvattnet inhämtades från Östersunds kommuns tekniska 

förvaltning. Analysresultat från inkommande och utgående vatten från filtret sammanställdes i en 

tabell, där föroreningsparametrarna kunde jämföras. Utöver dessa, togs ytterligare tre prover;  

 På det slam som bildades av lakvattnet på filtrets yta, en tid efter cirka 40 cm filtermaterial 

avlägsnats 

 På det använda filtermaterialet som grävdes upp i mars 2016 

 Analys av algförekomst i filtratet och artbestämning 

Dessa provresultat, tillsammans med jämförelsen av inkommande och utgående vatten från filtret, 

stämdes av mot det teorietiska material omnämnt ovan för att avgöra vad som skulle kunna orsaka 

igensättningarna i filtret. 

 

3.3 Dimensioneringsberäkningar 
Konsultens dimensionering av filtret kontrollerades genom att beräkna filterytan med hjälp av 

Darcys lag. Informationen angående dimensioneringen inhämtades i konsultens rapport Utredning 

lakvattenfrågan (2013) samt konsultens Mängdbeskrivning (2013) för lakvattenbehandling. 

Dimensioneringen enligt Darcys lag jämfördes med dimensionering enligt Naturvårdsverkets 

(1991) rekommendationer om föroreningsbelastning för markfilter. 

 

3.4 Filterförsök 
Lakvatten och vanligt kranvatten filtrereades i vardera filterkolonn som i proportioner motsvarade 

ungefär halva filtret. Försöket syftade till att utreda filtermaterialtes hydrauliska kapacitet, samt om 

lakvatten på grund av högre föroreningsgrad än kranvattnet, skulle rinna långsammare genom 

filtret. Till försöket användes två PVC-rör med en inre diameter på 110 mm och längden 1,5 meter. 

Den nedre änden förseddes med ett lock i vilket hål borrats, ca 5 mm i diameter, bild i bilaga 2. 

Kolonnerna (PVC-rören) fylldes med samma material som användes i filtret, i samma proportioner 

enligt figur 2, men med den totala höjden 80 cm, (filtrets höjd Gräfsåsen ca 1,5 m). Filtermassan och 

makadam 8-16 mm togs direkt från filtret på Gräfsåsen då detta grävdes ur mars 2016. Vid första 

försöket packades två kolonner, där materialet packades enligt anvisningar från driftstekniker som 

medverkat vid byggandet av filtret (packning efter ca 2 dm ilagt material). Volymen av det material 

som krävdes för varje fraktion räknades fram genom att beräkna volymen i liter som skulle 

motsvara önskad höjd i kolonnen (V= r2*π*h). Vid uppmätning av material i litermått skakades 

materialet kraftigt för hand så stora luftfickor eliminerades för att volymen fortfarande skulle vara 
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korrekt vid packning i kolonnen. Den totala filterhöjden mättes innan filtreringen startade, se 

materialsammansättningen i figur 3, kolonnerna färdiga för filtrering figur 4. I den ena kolonnen 

filtrerades lakvatten, i den andra vanligt kranvatten. Innan filtreringen startade mättades filtret med 

1,5 l lakvatten respektive kranvatten. Filtreringsförsöket startade då mättnadsvolymen sjunkit ner i 

filtret och ett flöde ur filtret kunde noteras. Efter mättnad beskickades filterkolonnerna 

kontinuerligt med vatten så filtrets yta alltid var täckt med vatten. Vid andra försöket packades 

kolonnerna enligt mängdbeskrivningen framtagen av konsultföretaget, (packning efter 1 dm ilagt 

material). På samma sätt som beskrivits för första försöket mättades filtret först. Vid bägge 

kolonnförsöken antecknades rinntiden genom filtret. 

 

  

 

 

 

 

 

  
       Figur 3. Filterkolonnernas sammansättning.        Figur 4. Två kolonner riggade. 

 

         

  



 
 

9 
 

4. Resultat 

4.1 Karaktärisering 
Följande avsnitt redovisar årstidsbaserad karaktärisering. Kompletta analysresultat i bilaga 3. 

 

4.1.1 Lakvatten vår  

Definierad som perioden mellan 1 april och 31 maj. pH runt 7,5 enheter, medianvärdet likaså.  BOD 

ligger mellan 34 och 59 mg/l, median; 12 mg/l. Konduktivitet runt 200 mS/m, vilket är lågt i 

relation till medianvärdet på 900 mS/m. DOC ligger högst under våren av säsongerna, men väl 

under medianen på 245 mg/l. Sulfat förekommer med värden mellan1 70 och 270 mg/l, vilket är 

betydligt över medelvärdet på 130 mg/l. Svavel förekommer i höga halter, som lägst; 51- högst 83 

mg/l, median; 14,5 mg/l. Glödgningsrest rest visade på värdena 27 och under 5 mg/l, medianvärdet 

ligger här på 18 mg/l. SS- halten låg på 70, 18 och 13 mg/l, jämför med medianvärdet på 28 mg/l. 

Järn varierar mellan 1,1 och 3,2 mg/l, medianvärdet är 3,2 mg/l. Mangan förekommer vid samtliga 

mätningar i 2000 mg/l vilket är betydligt över medianvärdet på 385 mg/l. För Zink redovisas 3, 44 

och 80 μg/l, median; 46 μg/l. Vår uppvisar högsta ammoniumkväve-, koppar och mangan halter.  

4.1.2 Lakvatten sommar 
Definierad som perioden mellan 1 juni och 31 augusti. pH ligger mellan 7,6 och 8,2, och tangerar 

därmed i underkant medelvärdet 7,6. Sulfat förekommer med spridningen 140 -210 mg/l, vilket är 

över medianen på 130 mg/l. Svavel mellan 49 och 58 mg/l, median; 14,5 mg/l. BOD; 27-34 mg/l, 

jämför median 12 mg/l. POC; 13-37 mg/l; median; 3,1 mg/l.  SS-halt; 13-34 mg/l, median; 28 mg/l. 

Aluminium; 32-210 μg/l, jämför med median 125 μg/l. Kalcium 98-140 mg/l, median; 74,5 mg/l. 

Krom-tot visar ett värde på 20 μg/l, jämför med medianen på 18 μg/l. Mangan sticker ut med 

mätvärden på 630 och 800 μg/l, medianvärdet är 385 μg/l. Nickel visar ett signifikant högre 

mätvärde än medianen på 33 μg/l, nämligen 210 μg/l, övriga värden ligger väl under medianen.  

Lakvatten sommar uppvisar högsta värden av nitrit och nitrat.  

4.1.3 Lakvatten höst  

Definierad som perioden mellan 1 september och 30 oktober. pH ligger strax över 8. Sulfat 130-250 

mg/l, medianvärde; 130 mg/l. Svavel; 42 och 75,5 mg/l, median; 14,5 mg/l. BOD ligger på 96 och 

47,5 mg/l, vilket är signifikant högre än medianvärdet på 12 mg/l och högst av alla säsonger.  POC-

halten ligger på 44 och 110 mg/l, vilket är signifikant högre än medianvärdet på 3,1 mg/l. P-tot 

förekommer i halterna 1,8 och 0,9 mg/l, något över medianen på 0,88 mg/l. Aluminium; 4, och 170 

μg/l, median 125 μg/l. Arsenik; 2,4 och 7,9 μg/l, median; 6,05 μg/l. Kvicksilver förekommer vid ett 

prov i avsevärd mängd; 0,17 μg/l, median; 0,0325 μg/l. Mangan; 530 och 1170 μg/l, median; 385 

μg/l. Hösten har högst halter av POC och klorid. 

4.1.4 Lakvatten vinter 

Definierad som perioden mellan 1 november till 31 mars. pH 7,8 och 8,1, median; 7,6. Sulfat; 140 

och 160 mg/l, median; 130 mg/l. Svavel; 56 och 43 mg/l, median; 14,5 mg/l. BOD; 19 och 64 mg/l, 

median; 12 mg/l. POC; 21 och 28 mg/l, väl över medianen på 3,1 mg/l. Kalcium 98 och 170 mg/l, 

median; 74,5 mg/l. Mangan förekommer vid ett provtillfälle 1000 μg/l (1 av 1 prov), median; 385 

μg/l. 
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4.1.5  Sammanfattning karaktärisering 

De mätvärden som överskrider medianvärdena är:  

 pH, intervallet är något över medianen, det tangerar medianvärdet i underkant i intervallet 

mellan 7,6 och 8,2. Högst är pH under hösten. 

 Sulfat förekommer konstant i koncentrationer över medianen på 130 mg/l, upp till den 

dubbla mängden. Under våren är förekomsten som högst. 

 Svavel förekommer konstant över medianvärdet på 14,5 mg/l, i storleksordningen 3-6 

gånger, även här är halterna högst under våren. 

 BOD ligger konstant över medianvärdet på 12 mg/l generellt med faktor över tre. BOD ligger 

ungefär dubbelt så högt under hösten som övriga årstider. 

 POC-värdena uppvisar stor spridning, dock är samtliga mätvärden över medianen på 3,1 

mg/l. Högsta uppmätta värdet är 35 gånger större. POC är signifikant högre under hösten. 

 P-tot visar i hälften av provresultaten värden över medianen på 0,88 mg/l, upp till 1,3 mg/l. 

Högst är P-tot under vintern. 

 SS-halten uppvisar ett värde på 70 mg/l, vilket är ungefär det dubbla medianvärdet. 

Generellt ligger mätvärdena runt medianen med spridningen 12-35 mg/l. SS-halten är cirka 

10 mg/l högre under våren än övriga årstider. 

 Aluminiumvärdena visar stor spridning. Hälften ligger över medianvärdet på 125 μg/l, där 

högsta värdet är dubbla medianen. På våren är aluminiumhalten som högst. 

 Kalciummängden är generellt dubbelt så stor som medianvärdet på 74,5 mg/l. Högst är 

kalciummängden under våren, övriga årstider uppvisar relativt lika värden. 

 Manganproverna uppvisar konstanta värden över medianen på 385 μg/l, upp till 5 gånger 

större värden. Här återfinns dubbelt så mycket mangan under våren som övriga årstider. 

 

Karaktäriseringen visar att några föroreningar är signifikant större än medianvärdena för lakvatten. 

Högt BOD indikerar att lakvattnet innehåller stora mängder lätt nedbrytbart material. I 

provserierna kan man se att högt BOD generellt ger högre SS-halt liksom glödgningsrest.  

Då SS-halten visar massan av de partiklar större än 1,6 μm kan man anta att en del partiklar, det vill 

säga de som inte medräknas i SS-halten, är så små att de är svåra att sedimentera, dessa bör dock 

kunna fastläggas i filtret. I avloppsvatten räknar man även med att 30-40 procent av SS-halten är 

mycket små partiklar (Svenskt vatten, 2013). Vid reduktion av SS-halten reduceras även BOD och 

näringsämnen. Kolinnehållet i lakvattnet är framförallt i form av flyktigt organiskt kol, POC (POC= 

total kol – total oorganiskt kol – total organiskt kol). POC innefattar föreningar som till exempel 

bensen, fenol, aromatiska kolväten och formaldehyd. 
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4.2 Sammanställning av analysresultat 

4.2.1 Jämförelse inkommande och utgående vatten 

I tabell 1 presenteras medelvärden för respektive år och föroreningsparameter för inkommande och 

utgående vatten från filtret. Under 2013 drevs filtret från september och året ut, 2014 från januari-

maj, samt 1,5 månader i årets slut. 2015 drivs filtret fram till maj. En avsevärd del av parametrarna 

uppvisar stora fluktuationer från år till år. Detta bedöms delvis bero på oregelbunden drift av filtret. 

För SS-halten visar genomsittliga värden på reduktion med 25 procent 2015, 2014 drygt 80 procent. 

TOC, vilket indikerar massan av organiskt kol, löst och olöst, som finns i vattnet, reducerades med 

20-60 procent i filtret, DOC likaså, vilket anger mängden löst organiskt kol i vatten. POC, flyktigt 

organiskt kol reduceras något bättre, med 30-60 procent. BOD minskar med drygt 40-90 procent.  

Tabell 1. Mätdata för inkommande och utgåenda vatten från filtret, där LV1 är inloppet till filtret och LV7 är vatten 

utgående från filtret. Negativa procenttal visar reduktionen som skett i filtret, rödmarkerade procenttal visar 

föroreningar som ökat från inkommande vatten till utgående från filtret. 

 

 

Syrehalten i filtret är inte känd. Sannolikt förekommer en mindre mängd syre i inkommande vatten 

och förbrukas i filtrets översta skikt. Baserat på det antagandet bör således lägsta värdet för pE vara 
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mer representativt för lakvattnet i filtret. En annan kvalitativ skattning är att pH-värdet sänks något 

i filtret på grund av torven, varför den lägre delen på spridningen av pH är mer sannolik, det vill 

säga runt 7,5 pH-enheter. Detta antagande bekräftas av att utgående vatten från filtret uppvisar pH-

värden som är några tiondels enheter lägre än inkommande vatten, se tabell 1. Den höga syrehalten 

i utgående vatten från filtret beror sannaolikt på att vattnet hinner syresättas i den öppna ledningen 

fram till provpunkt LV7. 

 

4.2.2 pE/pH-diagram 

Kännedom om vilken form som ett ämne förekommer under givna kvalitetsparametrar är kritisk för 

att kunna avgöra huruvida ämnen fastläggs i filtret eller inte. Nedan presenteras så kallade pE/pH-

diagram, för parametrarna som visade sig vara väl över medianen i karaktäriseringen; svavel, fosfor, 

aluminium, kalcium och mangan, vilka kan ge en fingervisning hur respektive ämne förhåller sig vid 

olika vätejonkoncentrationer och elektronaktivitet. Vid samtliga diagram har pE för vatten 

beräknats enligt ekvation 4 och 5 (Manahan, 2010, s 94). Beräkningen tar inte hänsyn till 

lakvattnets specifika föroreningsparametrar, endast pH, och bör därför endast ses som en skattning. 

 

𝑝𝐸 = 20,75 − 𝑝𝐻        (4) 

𝑝𝐸 =  −𝑝𝐻     (5) 

 

Med ekvation 3 och 4 blir således spridningen på pE; 

vid pH 7,5;    -7,5 → 13,25 

vid pH 8,5;   -8,5  → 12,25 

Spridningen på pE sammanfattas således; -8,5 → 13,5  

Höga pE-värden indikerar förhållanden gynnsamma för oxidation, låga pE-värden indikerar 

reducerande förhållanden (Manahan, 2010, s 84) 

 

Svavel 

I lakvattnet fanns rikliga mängder av både svavel och sulfat. I tabell 1 vid jämförelse av inkommande 

och utgående vatten från filtret kan avläsas att under 2015 fastlades 14 procent av både svavel och 

sulfat, 2014 släppte filtret både svavel och sulfat, 2013 fastlades en del svavel och en mindre del 

sulfat släpptes. 
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Figur 5 visar att Svavel förekommer som H2S (vätesulfid)  

vid pH under 7 och vid liten tillgång till syre, vid högre pH 

oxiderar vätesulfiden. Vid ingen till låg tillgång på syre  

bildas då HS- (vätesulfidjoner), vid låg till hög tillgång till 

syre bildas SO2-4 (sulfatjoner). Sannolikt förekommer  

svavel i filtret som vätesulfidjoner.  

 

 

Figur 5. pE/pH-diagram för SO4-S(s)H2S  

(Stumm & Morgan, 1996, s 457). För 

 aktuellt pE avläses diagrammet ovanför 

den vågräta linjen, lodräta linjer visar 

spridningen på pH 7,5-8,5.  

 

 

Fosfor 

Hälften av mätvärdena för fosfor låg över medianvärdet.  Vid låg syrehalt förekommer fosfor som 

PO32-, fosfitjon, vid tillgång till syre som HPO4-, vätefosfat. Sannolikt förekommer fosforn i filtret i 

form av fosfitjoner, då syretillgången bör vara tämligen begränsad i filtret om inte helt anaerob. I 

tabell 1 kan avläsas stor spridning gällande fastläggningen av fosfor. Under driften 2013 fastlades 

drygt 70 procent totalfosfor, 2014 drygt 80 procent, men 2015 endast 10 procent. För fosfat-fosfor 

fastlades 2013 och 2014 drygt 50 procent, 2015 släppte filtret mer fosfat än det fastlade. I figur 6 

kan avläsas vilken form fosfor förekommer under de givna parametrarna pH och pE. Skattningen av 

pE motsvarar här i Eh(v) ≈  -0,4 →0,75V .  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 6. pE/pH-diagram för fosfor (Pasek, 

2008). Vågräta linjer visar spridningen  

för pE-värdet, där den nedre linjen sannolikt 

bäst återger den låga syrenivån i filtret. 

Lodräta indikerar aktuellt pH-intervall.  

Här förekommer fosfor framförallt i form av 

PO3
2-

. 
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Aluminium 

Förekomsten av Aluminium var i hälften av fallen 

över medianvärdet, som mest i dubbel mängd. Vid 

det snäva pH intervallet mellan 7,5 till 8,5 kan 

tydligt avläsas i figur 7 att Aluminium fälls som 

Al2O3 (aluminium(III)oxid). Utgående vatten från 

filtret visar för 2014 och 2015 enligt tabell 1 en 

minskning av Aluminium med 60 procent, vilket 

indikerar att fällningen fastläggs i filtret. 

Figur 7. pE/pH-diagram för Aluminium (Sukiman et al. 

2012).Vågräta linjerna visar spridningen för pE-

värdet, skattningen av pE, motsvarar här i 

Eh(v)ungefär:  -0,4 →0,75V, lodräta linjerna visar pH-

intervallet, den streckade linjen till höger markerar 

övergången från Al2O3 till AlO2
-
.  

 

Kalcium 

Kalciummängden i inkommande vatten till filtret 

uppvisade värden över 100 mg/l. Kalken bidrar till att 

hålla vattnets pH över neutralt.  Under rådande pH och vid 

låg syremättnad fälls sannolikt kalken som CaCO3 

(kalciumkarbonat), se figur 8, vilket är ett svårlösligt salt. 

Tabell 1 visar dock högre kalkmängder på vatten ut från 

filtret än in. 

 

 

Figur 8. pE/pH- diagram för kalk (Northern 

Arizona University, 2007). De vågräta linjerna 

visar spridningen på pE. Inom pH-intervallet 7,5–

8,5 förekommer kalk som kalciumkarbonat 

oavsett syrekoncentration i vattnet. 
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Mangan 

Mangan förekommer i halter över fem gånger större än 

medianvärdet. Vid det aktuella pH-intervallet (7,5–8,5) 

och låg syrehalt förekommer manganet troligtvis som 

MnCO3 (mangankarbonat), se figur 9, vilken är olöslig i 

vatten. Vid tangering mot pH 7,5 och lägre förekommer 

manganet som tvåvärda manganjoner, Mn2+. Under 

filtrets drift 2014 släppte filtret ut 30 procent mer 

Mangan än inkommande vatten, under 2015 fastlades 

knappt 10 procent. Manganet som passerat filtret är 

troligtvis i jonform.  

 

 

Figur 9. pE/pH-diagram för Mangan (Stumm 

& Morgan, 1996, s 462). Vågräta linjerna 

visar aktuellt pE-intervall, lodräta linjerna 

visar pH-intervallet. Vid låg syretillgång  

förekommer manganet som fria joner eller 

som mangankarbonat. 

 

4.2.3 Analysresultat filtermaterial och slam 

Analyserna visar att både filtermaterial och slam innehåller stora mängder aluminium, järn, och 

kalcium och relativt stora mängder fosfor, kalium, magnesium och svavel, avläses i tabell 2. Då 

filtermaterialet och slammet varit i kontakt med luften på grund av att filtret stått öppet en tid, bör 

beaktning tas i att syrehalten i proverna sannolikt är högre än de varit vid provtagning direkt vid 

utgrävning av filtret. Som pE/pH diagrammen påvisar kan mängden syre påverka i vilken form 

föroreningarna förekommer.   
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Tabell 2. Preliminära provresultat från filtermaterial och  

slam från filtret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlig figur 7 kan man avläsa att Aluminium fälls som aluminiumoxid oavsett tillgången till syre, 

varför provresultaten kan antas vara representativa för förekomsten av Aluminium. 

Järnhalten föreföll inte hög i lakvattnet i förhållande till medianen, i tabell 2 kan dock avläsas att 

Järn ackumulerat i slam och filtermassa. Vid pH-intervallet 7,5–8,5 och låg tillgång till syre finns 

järnet troligtvis i Fe(OH)2 (järn(II)hydroxid), eller möjligen vid det lägre pH i jonform som tvåvärt 

(Fe2+) (Stumm & Morgan, 1996, s 461). Vid tillgång till syre dominerar i stället Fe(OH)3, 

järn(III)hydroxid, vilken fälls ut och orsakar ett rödaktig slam. Fällning nedströms filtret indikerar 

att järn(III)hydroxid fälls utanför filtret, bild i bilaga 2. I figur 8 kan man avläsa att Kalcium 

förekommer som svårlöslig kalciumkarbonat oavsett syretillgång.  Tabell 1 indikerar dock att filtret 

släpper kalk, här saknas dock tillräckligt med mätdata för att med säkerhet avslöja trender. 

Magnesium förekommer vid det aktuella pH i jonform (Mg2+) (Takeno, 2005). Potential finns för 

fastläggning av magnesiumjonerna i filtret, liksom för kaliumjoner (K+).  
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4.2.4 Alger 

Lakvattnets eventuella innehåll av alger och dess beskaffenhet kontrollerades av Östersunds 

tekniska förvaltning vid det egna laboratoriet. Cyanobakterier konstaterades, solitärer och 

kolonnbildare. Driftstekniker vid Gräfsåsen har uppgett att påtaglig algblomning kan skönjas under 

vår och sommar. 

Då alger använder sig av fotosyntesen kan dessa inte växa i filtret. Det utesluter inte att alger följer 

med lakvattnet in i filtret, vilket skulle kunna orsaka igensättning.  

 

4.3 Dimensionering 
I konsultens beräkningsunderlag (2013) uppskattades den årliga lakvattenproduktionen till 60 000 

m3. Under 2005-2015 (11 år, se tabell 3) överskreds lakvattenproduktionen vid 7 tillfällen denna 

volym, vid 3 tillfällen överskred lakvattenvolymen 100 000 m3/år. Medelvärde för mätserien är 

cirka 76 500 m3/år, medianvärdet är 82 000 m3/år. Utifrån dessa mätvärden borde det 

dimensionerande flödet vara något högre, rimligtvis 80 000 m3/år. I konsultens beräkningar har 

man tredubblat den dimensionerande volymen 60 000 m3/år för att kapacitet skall finnas vid 

eventuella flödestoppar och för att minska riskerna för igensättning i filtret. Med det resonemanget 

borde det dimensionerande flödet istället bli 80 000 (m3) *3 = 240 000 m3.   

Tabell 3. Sammanställning av utpumpade 

lakvattenvolymer 2005-2015 (11år) Gräfsåsen. 

Medelvärdet; 76 500m
3
, median; 82 000m

3
. 

 

 

 

 

 

 

 

Maxkapaciteten för filtret har bedömts av driftstekniker till ca 250 m3/d (91 250 m3/år), med 

relativt snabbt sjunkande kapacitet över tid. Filtret har som längst drivits i cirka åtta månader. Vid 

öppnande av filtret april 2016 beskickades filtret endast med 100 m3/d (36 500 m3/år), det innebär 

att kapaciteten har minskat med nära 5 m3 i veckan i genomsnitt. I mängdbeskrivningen från 

konsulten uppges att om filtermaterialet har lägre hydraulisk konduktivitet än 5*10-5 m/s, skall 

ytterligare sandmaterial blandas in för att öka genomsläppligheten. Analys av filtermaterialet ilagt 
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2014 visar att den hydrauliska konduktiviteten endast är 1,7*10-5 m/s (oanvänd filtermassa). 

Kapaciteten för filtret blir således betydligt mindre än de 180 000 m3 som filtrets dimensionerades 

för, nämligen (Q= v*A) 61 00 0 m3 vid filterytan 114 m2 (fullständiga beräkningar i Bilaga 1). Om 

filtret istället dimensionerats utifrån den faktiska hydrauliska konduktiviteten skulle filterytan 

istället för 114 m2, bli (A= Q/v) 336 m3, vilket är en nästan tre gånger så stor yta (fullständiga 

beräkningar bilaga 1). 

Nedan presenteras resultatet från beräkningar utifrån BOD och SS-belastning. Den genomsnittliga 

föroreningsgraden av BOD och SS för 2013-2015 vid filtrets inlopp (LV1) presenteras i tabell 4.  

Tabell 4. Dimensionerande föroreningsbelastning. 

 

 

 

 

 

 

Belastningen på filtret vid beräkning av volymen 80 000 m3/år och en filteryta av 114 m2 med 

medelvärden för lakvattnet taget vid inloppet till filtret av BOD7 och SS-halt (tabell 4) ger följande 

resultat;       

 BOD7 = 85 g/m2*d 

 SS = 54 g/m2*d 

 

Medelvärdet för BOD7 och SS-halten överskrider bägge Naturvårdsverkets 

(1991)rekommendationer på 2-5 g SS/m2*d och 6-12 g BOD7/m2*d, se även figur 1. Vid 

dimensionering utifrån föroreningsbelastning erhålls följande filterarea; 

 För volymen 80 000 m3/år med BOD7-belastning på 10 g/m2*d, filterarea; 964 m2 

 För volymen 80 000 m3/år med SS belastningen 4 g/m2*d, filterarea; 1534 m2 

Den hydrauliska belastningen vid en filterarea på 114 m2 blir följande; (v= Q/A) 1923  l/m2  

(jämför med rekommendationerna på 50-60 l/m2) 

 För volymen 80 000 m3/år vid dimensionering utifrån Naturvårdsverkets (1991) riktvärden 

på hydraulisk belastning 50-60 l/m2, vid 55 l/m2 erhålls ytarean;  3985 m2. 

Resultatet av de olika beräkningsmodellerna sammanställs i tabell 5. 

 

 

 BOD7 (mg/l) SS (mg/l) 

2013 29,3 20 

2014 65,3 39 

2015 37,8 25 

Medelvärde 44 28 
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Tabell 5. Dimensionering utifrån olika beräkningsmodeller. 

Beräkningsmodell m2 

Darcys lag* 336 

BOD-belastning 964 

SS-belastning 1534 

Hydraulisk belastning 3985 

* baserad på 180 000 m3/år. 

Fullständiga beräkningar erhålls i bilaga 1. 

Rinntiden genom filtret uppskattades av konsulten till ett dygn. Vid ett antagande att porositeten i 

materialet är 35 procent, baserad på data från Davis & Masten, se under kapitel 5.3.1 Beräkningar 

med Darcys lag, blir rinntiden vid den aktuella hydrauliska konduktiviteten 1,7*10-5 m/s och 

filterhöjden 1,5 meter ca 8,6 h, vilket är betydligt mindre än de ca 24 h som konsulten uppgett, trots 

att det befintliga materialet har sämre genomsläpplighet än det konsulten dimensionerat filtret 

efter. Variationer kan dock förekomma i filtret. Sannolikt rinner vattnet olika snabbt i olika delar av 

filtret. Vid utveckling av biohud i översta delen av filtermassan är rinntiden i de översta 

decimetrarna betydligt långsammare än i underliggande delar. Fullständiga beräkningar i Bilaga 1.   

 

4.4 Filterförsök 
Det teoretiska flödet som kolonnen borde kunna klara att filtrera baserades på den givna 

hydrauliska konduktiviteten på 5*10-5 m/s. Således skulle kolonnen klara att beskickas med en 

volym av 41 l/d. Vid antagande av en porositet om 35 procent skulle således rinntiden bli 1,43*10-

4m/s. I filterkolonn på 80 cm skulle vattnet färdas genom filtret på 1,6 h. Resultatet från filtreringen 

sammanställs i tabell 7.  

Filtrering vid försök 1 visade på mycket god genomsläpplighet, mättnadsvolymen på 1,5 l sjönk 

snabbt ner i filtret, dropp ur kolonnen kunde noteras redan efter 2,5 minuter i lakvattenkolonnen. 

Det första vattnet, ca 1 liter som rann ur filtrena var mörkgrönt till färgen, se bilder i bilaga 2.  I 

kolumnen Q/d kan man avläsa hur flödet står sig i förhållandet till de 41 liter som filtret teoretiskt 

borde klara av att filtrera med den givna hydrauliska konduktiviteten. Med denna packningsgrad 

skulle filtret klara av att beskickas med upp till 290 liter på ett dygn. Vid andra filterförsöket tog det 

över 7 dygn för det rena vattnet innan vattenpelaren från mättnadsvolymen sjunkit ner i filterytan, i 

lakvattenkolonnen tog det över 9 dygn, vartefter filtren konstaterades för täta för att filterförsöket 

skulle kunna äga rum.  
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Tabell 7. Sammanställning av flödesmätningar för kolonnfiltreringen. LAK 1 och REN 1 avser första kolonnförsöket 

där materialte packades efter varje 2 dm. LAK 2 och REN 2 avser andra kolonnförsöket där filtermaterialet packades 

varje 1 dm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* avser tiden för vattenpelaren att helt sjunka ner i filterytan, fram till att dropp kunde noteras ur filtret. 

Resultatet visar att packningen av materialet är kritisk för att lämplig genomsläpplighet skall 

erhållas. I första försöket filtrerades lakvattnet snabbare än det rena vattnet, i andra försöket rann 

mättnadsvolymen av rent vatten snabbare ner i filtret än vad lakvattnet gjorde. Inga slutsatser 

huruvida lakvattnets kvalité, i jämförelse med ett rent vatten, skulle påverka rinntiden genom filtret 

går dock att utläsa.  

 

  

Kolonner/ 
flöden 

LAK 1 Q/d 
(l) 

REN 1 Q/d 
(l) 

LAK 2 Q/d REN 2 Q/d 

Temperatur vid 
start (°C) 

4  4  6  6  

Rinntid 
mättnads-
volym* (min) 

2,5  4  ˃ 9 
dygn 

 ˃7 
dygn 

 

V(ml/min) vid 
 T=0 min 

136 196 90 130 -  -  

V (ml/min) vid 
T=+30 min 

140 202 121 174 -  -  

V (ml/min) vid 
T=+60 min 

156 225 129 186 -  -  

V (ml/min) vid 
T=+90 min 

201 290 126 181 -  -  
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5. Diskussion 
Serien av mätdata är för kort för att med säkerhet kunna avläsa trender i lakvattenkvalitén. Då 

skärmväggen placerades i lakvattendammen och luftningen installerades 2013 ansågs mätdata från 

2013-2016 ändå bäst representera den lakvattenkvalité som beskickas filtret. Vid utformande av 

lämplig reningsteknik bör även åtanke ägnas åt förändringen över tid som sker med lakvattnet till 

följd av deponins mognad och sluttäckning.  

Utmärkande för Gräfsåsens lakvatten är högt BOD, högt svavel/sulfat, höga halter av aluminium, 

kalcium och mangan.  Vid analys av slammet från filterytan och filtermaterialet, bör man ha i åtanke 

att dessa materialprover tagits från filtret efter att det grävts upp, vilket innebär att syretillgången 

varit betydligt högre i dessa än i det täckta filtret. Resultatet spelar framförallt roll för fällningen av 

järn, då aluminium och kalcium fälls oavsett syrehalt vid det rådande pH. Järn visar dock i tabell 1 

en reduktion i storleksordningen 35-92 procent, varför ett antagande att järn fälls som 

järn(II)hydroxid borde vara rimligt. I samma tabell kan avläsas att filtret släpper kalk, ett resultat 

som inte harmoniserar med slam- och filtermassanalyserna. Då det inte är samma lakvatten som 

provtags i inloppet kontra utloppet bör resultaten betarkats med viss försiktighet. Fler mätserier 

krävs för att kunna säkerställa i vilken omfattning kalcium fastläggs. Med säkerhet fälls dock en del 

kalk i filtret.  Vidare kan analyser som besvarar huruvida föroreningarna är partikelbundna eller 

inte vara relevant information vid utformande av eventuellt komplementterande reningssteg. En del 

partikelbundna föroreningar kan avskiljas mekaniskt. En del av de lösta föroreningarna, framförallt 

katjoner, kan fastläggas i filtret. Sannolikt fälls även en del kalium-, magnesium- och manganjoner i 

olika komplex.  

De olika beräkningsmodellerna ger ett mycket varierat resultat. Här bör dock tas i beaktning att 

olika dimensionerande flöden använts. Resultatet bedöms ändå vara jämförbart då det endast är 

beräkningen med Darcys lag som är beräknad på 180 000 m3, och de andra modellerna 80 000 m3, 

då denna volym ansågs bäst representera årsproduktionen av lakvatten. För att täcka in eventuella 

flödestoppar borde dock filtret dimensioneras efter en något större volym. Trots högsta årsflödet 

erhålls dock minsta ytarea vid beräkning med Darcys lag. Filter för spillvatten innehåller inte 

samma föroreningsspecifika blandning av filtermaterial. I diskussionen kring 

igensättningsproblematiken måste även avvägas huruvida filtret skall modifieras för att släppa 

igenom föroreningar som orsakar igensättningar, när dess syfte är att rena vattnet och fastlägga 

föroreningar. Spridningen på storleken av ytarean för de olika beräkningsmodellerna indikerar att 

dimensioneringen är mer komplex än det till en början förefaller, vilket delvis beror på att det inte 

går att utesluta processer som komplexbildningar och bindningar till humusämnen. 

Konsultföretaget valde att dimensionera upp filtret 3 gånger det beräknade årliga flödet, vilket kan 

tolkas som att ett sorptionsfilter som skall verka över en längre tid med endast enkla 

skötselåtgärder inte bör beskickas med ett allt för förorenat vatten.  Därtill är kontroll av 

materialsammansättning och packningsgrad av yttersta betydelse för filtrets hydrauliska kapacitet. 

Kolonnfiltreringen visade att materialets packningsgrad var av största betydelse för 

genomsläppligheten. Detta ställer givetvis krav på att entreprenören kan tillhandahålla den 

standard som beställaren avser vid byggnation av filtret. I detta fall uppger entreprenören att filtret 

är sammansatt enligt konsultens konstruktioner, huruvida detta stämmer är svårt att avgöra 

eftersom materialets hydrauliska konduktivitet vid ombyggnationen var för låg.  
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Utöver detta kan nämnas att alla parametrar inte kan täckas in i beräkningsmodeller, ett visst 

”pröva sig fram” kan vara nödvändigt. Givetvis bör dessa försök ske i pilotskala först. Ett exempel på 

att pröva sig fram är att ta fram en driftstrategi. I en utredning av Norin et al. (2005) gällande öppna 

filterbäddar fann man att genom att låta filtret ha ”viloperioder” och att undvika att beskicka filtret 

med ett för högt flöde kunde man öka fastläggningen, undvika igensättningar och på så sätt öka 

filtrets livslängd.  
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6. Slutsats  
 

- Vad beror det på att filtret sätts igen?  

Filtret vid Gräfsåsens avfallsanläggning är överbelastat i avseende på lakvattenvolym och 

föroreningsgrad. Filtermaterialets hydrauliska konduktivitet är dessutom för låg, således blir filtrets 

kapacitet betydligt lägre än det aktuella lakvattenflödets volym, vilket påskyndar 

igensättningsproblematiken. Det aktuella filtermaterialets hydrauliska konduktivitet ligger inte 

inom ramen för konsultens rekommendationer.  

Kolonnförsöken visar att packningen av filtermaterialet är kritisk för att uppnå lämplig porositet i 

materialet. Packas filtermaterialet för hårt försvåras vattentransporten genom materialet oavsett 

den hydrauliska konduktiviteten. Vid för lös packning uppnås inte ändamålsenlig uppehållstid i 

filtret, vilket minskar fastläggning och reningsgrad generellt.  

Föroreningsparametrarna BOD, POC, aluminium, kalcium, svavel, sulfat och mangan är signifikant 

högre än medelvärdet för lakvatten. Sammanställningen av analysresultaten för lakvatten in och ut 

ur filtret, slam och filtermaterial visar att aluminium, järn och kalcium förekommer i relativt stora 

mängder. Aluminium, järn och kalcium bildar svårlösliga fällningar av oxider och karbonater i 

filtret. I samband med låga temperaturer under vår och höst då föroreningsgraden är extra hög är 

de biologiska processerna i filtret starkt begränsade, vilket minskar nedbrytningen av organiskt 

material. Vattnet har med andra ord för hög föroreningsgrad för att beskickas filtret utan 

föregående reningssteg. 

 

- Hur kan problemet åtgärdas? 

För att få filtret att fungera ändamålsenligt bör anläggningen kompletteras med ytterligare 

reningssteg efter lakvattendammen, innan filtret, för att reducera mängden partiklar och därigenom 

minska föroreningsgraden i vattnet innan filtret beskickas. Nuvarande filtermaterial bör bytas ut till 

ett material som har högre hydraulisk konduktivitet. Möjligen bör man överväga alternativ för att 

minska den årliga lakvattenproduktionen via lakvattendammen, då filtrets nuvarande storlek 

gentemot flödet är en begränsande faktor. 

Kostnader kontra effektivitet för alternativa reningsmetoder har inte övervägts i denna studie men 

bör inte uteslutas. Åtgärdsförslaget är baserat på att kommunen avser att fortsätta att använda 

filtret. Då förbättringsåtgärder krävs på grund av filtrets nedsatta kapacitet, rekommenderas 

flödesmätningar på inkommande vatten till lakdammen, samt en utredning huruvida en betydande 

volym vatten från avrinning skulle kunna avledas och renas utan att nå lakvattendammen, 

alternativt möjligheten att bygga ut filtret. Dessa ingrepp utesluter dock inte att ytterligare ett 

reningssteg krävs för att reducera föroreningsgraden innan beskickning av filtret.  
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Bilaga 1 
Dimensionering av lakvattenfilter framräknat av konsulten med hjälp av Darcys lag; 

 𝑄 = 𝑣𝐴 = (𝐾 
∆ℎ

𝐿
)  𝐴 

K= 5*10-5 m/s  

∆ℎ

𝐿
  = 1  

V (Darcy velocity) = (𝐾 
∆ℎ

𝐿
)  =  (5*10-5m/s)*1 =  5*10-5 m/s 

Qdim= 180 000 m3 = 493 m3/d  = 20,55 m3/h  = 0,34 m3/min = 0,0057 m3/s 

A =  Q / v →  (0,0057 m3/s)/( 5*10-5 m/s)  = 114 m2 

 

Dimensionering av flöde för hydrauliska konduktiviteten 1,7*10-5 m/s. 

Q= v * A   →  1,7*10-5 m/s * 114 m2 = 0,001938 m3/s = 167,44 m3/d = 61 116,768 m3/år ≈ 60 000 m3/år 

 

Dimensionering av filtrets storlek utifrån den hydrauliska konduktiviteten 1,7*10-5m/s och årsvolymen 

180 000 m3 = 0,0057 m3/s 

A = Q/v →( 0,0057 m3/s) / (1,7*10-5 m/s) = 335,75 m2 ≈ 336 m2 

 
 

Beräkningar utifrån BOD-belastning (44mg BOD/l motsvarar medelvärdet 2013-2015):  

44 mg BOD/l = 44 g/m3 

80 000 m3 = 219,2 m3/d 

(44 g/m3 ) * (219,2 m3/d) = 9643,83 g/d  (9643,83 g/d) / 114 m2 = 84,6 ca 85 g/m2*d 

 

Beräkningar utifrån SS-belastning (28 mg SS/l motsvarar medelvärdet 2013-2015): 

28 mg SS/l = 28 g/m3 

80 000 m3 = 219,2 m3/d 

(28 g/m3) * (219,2 m3/d) = 6137 g/d  (6137 g/d) /114 m2 = 53,83 ca 54g/m2 

 
Beräkningar av filtrets ytarea utifrån BOD-belastning 10 g/m2*d 

44 g/m3 * 219,2 m3/d = 9643,83 g/d  
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(9643,83 g/d ) /  X = 10 g/m2*d  X= 964,4 m2 

Beräkningar av filtrets ytarea utifrån SS-belastningen 4 g/m2*d 

(28 g/m3) * (219,2 m3/d) = 6137 g/d 

(6137 g/d) / X = 4 g/m2   X= 1534,4 m2   

 

Vid beräkning av hydraulisk belastning; 

 114 m2 ger följande belastning (v= Q/A) baserat på 80 000 m3/år = 219,2 m3/d = 219 200 l/d 

(219 200 l/d) / 114 = 1922,614  ca ; 1923 l/m2*d 

Beräkning utifrån hydraulisk belastning på 55 l/m2*d; 

(219 200 l/d) /55 = 3985,056 m2 ca 3985 m2 

 

Beräkningar rinntid genom filtret; 

Antagen porositet i materialet; 35 % 

Hydraulisk konduktivitet; 1,7*10-5 m/s 

 

𝑣´ =
𝑣

𝜂
    (1,7*10-5)/0,35 = 4,8*10-5 m/s = 0,1748 m/h 

𝑇 = 𝑆/𝑣 (där T= tid, S= sträckan och v= hastighet) ; 1,5 m / (0,1748 m/h) = 8,57     8,6h 

 

 
Beräkningar för filtrering i kolonn: 

Flöde baserat på den av konsulten givna hydrauliska konduktiviteten 5*10-5 m/s 

Kolonn (PVC-rör) innerdiameter 110 mm (r =55 mm) 

Q = v * A  → 5*10-5 m/s * ((55/1000)2 * π) = 4,75*10-7 m/s  → 0,041 m3/d    →  41 l/d 

Rinntid filterförsök: 

Vid Q = 180 000 m3/år → 0,0057 m3/s 

𝑣´ =
𝑣

𝜂
   → (porositet 35 %)   (5*10-5 m/s) / 0,35 = 1,43*10-4 m/s → 12,34 m/d 

𝑇 = 𝑆/𝑣  → (höjd kolonn; 0,8 m)    (0,8 m) / (12,34 m/d)= 1,56 h ca 1,6 h 
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Bilaga 2 
 

 

 

 

 

1. Slam i spridarledning från filter    2. Markfilter under uppgrävning 

  

 

 

 

 

 

3. Markfilter i drift efter uppgrävning    4. Järnfällning nedströms filtret 

 

 

 

 

         6. Botten på filterkolonnen 

 

 

 

 

 

5. Anordning för packning av  7. Första filtratet efter mättnadsvolym 

filtermaterialet i kolonnerna 
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Bilaga 3 
Inkommande och utgående vatten från filtret. LV1 avser in, LV7 ut. 

 

 

 

 


