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Sammanfattning  

Enligt lag måste avloppsvatten renas och tas om hand innan det släpps ut igen. Det är det som 

reningsverken gör, i Hede och Björnrike är det fällningsdammar med aluminiumsulfat som 

doseringskemikalie.  

I avloppsvatten finns bakterier, som kan orsaka sjukdomar hos människor och djur om det 

finns i för stora mängder. I denna undersökning ser man hur mycket bakterier det finns per 

100 ml vid reningsverken i Hede och Björnrike, detta är för att se om att aluminiumsulfat är 

en bra kemikalie att använda för att få så lite bakterier som möjligt efter reningen.  

För att genomföra denna studie användes miljörapporter från Härjedalens kommun och 

vattenprover togs vid båda reningsverken vid två tillfällen. 

I resultatet ser man att detta är en metod som fungerar då antalet bakterier är så pass lågt när 

reningen är klar att det inte är någon fara ur hälsomässig synpunkt. Detta visar då att 

fällningsdammar med aluminiumsulfat är en av de reningsmetoderna man kan använda för att 

”knäcka” dessa patogena mikroorganismer. 

 

Nyckelord: Fällningsdammar, Patogena mikroorganismer, Reningsverk 
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Summary 

By law, wastewater needs to be treated and taken care of before it is released again. This is 

done by wastewater treatment plants, and in Hede and Björnrike it is chemical precipitation 

ponds with aluminum sulphate as a dosing chemical. 

In the wastewater there are bacteria, that can cause disease for humans and animals if 

available in large quantities. In this study you can see how many bacteria there are per 100ml 

at the wastewater treatment plants of Hede and Björnrike, to see if aluminium sulphate is the 

chemical to use to get as low numbers of bacteria as possible after the treatment.  

In order to implement this study, environmental reports from the Härjedalen municipality was 

used and water samples were taken at two treatment plants on two different occasions. 

In the result you will see that this is a method that works because you can see that the number 

of bacteria is so low when the treatment is complete that there is no danger from a health 

point of view. This shows that ponds with aluminium sulphate is a purification method that 

can be used to "crack" the pathogenic microorganisms. 

 

 

Key Words: Precipitation Ponds, Pathogenic microorganisms, Wastewater treatment plants 
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1. Inledning 

Fällningsdammar är en vanlig metod för avloppsrening i södra och mellersta Norrland, men 

även om vattnet har genomgått en rening så kan det fortfarande finnas bakterier kvar i vattnet.  

I november 2010, var det ett stort utbrott av magsjuka i Östersund när bakterien 

Cryptosporidium fanns i dricksvatten och gjorde så att ca 27 000 människor insjuknade 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Detta gör det mer och mer intressant att få vattnet så rent från 

bakterier som det är möjligt på ett så hållbart sätt som möjligt för att inte ta skada på miljön 

runt omkring.  

I detta projekt togs vattenprover vid två reningsverk i Härjedalen för att se hur många 

bakterier det finns, både före och efter dosering av aluminiumsulfat. Detta är för att se om det 

blir skillnad efter att vattnet har vandrat från start till slut vid dessa anläggningar. 

2. Syfte 

Syftet med detta projekt är att undersöka halterna av patogena mikroorganismer i 

avloppsvatten vid fällningsdammar med aluminiumsulfat åt Vatten- och avloppsavdelningen 

vid Härjedalens Kommun som en grund för bl.a. ett utbyggt avloppsverk i Funäsdalen.  

 

3. Frågeställning 

 Är fällningsdammar med aluminiumsulfat ett bra alternativ för att rena vattnet från 

patogena mikroorganismer? 

 Hur påverkas miljön runt om av fällningsdammarna och dess aktiviteter? 

 

 

4. Metod  

Nedan följer metoder för denna undersökning 

Litteraturstudier av gamla arbeten och forskning  

Dessa studier utfördes främst genom miljörapporter från 2014 (om Hede och Björnrike), för 

att se vad en miljörapport ska innehålla och vad som är de största milljöpåverkan från ett 

reningsverk. Det gjordes även studier genom att se vilka lagar och förordningar som krävdes 
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från ett reningsverk, detta genom Naturvårdsverket. Den största källan som användes var en 

rapport; Fällningsdammar – nuläge och framtid, 2009 (Hanaeus, et al, 2009). 

Studiebesök  

Under denna studie gjordes studiebesök vid Hede och Björnrike reningsverk, detta främst för 

att förstå hur dessa fällningsdammar fungerar.  

Vattenprover  

Under studiebesöken vid dessa dammar togs vattenprover vid olika punkter, för att följa 

vattnet hela vägen från försedimenteringsdammar tills vattnet ska vandra vidare ut i 

recipienten. Dessa prover togs vid två tillfällen, en gång i april och en gång i maj för att se om 

det blev någon skillnad vid olika belastningar. För att ta dessa vattenprover behövdes det 

provpunkter(se fig.1 och 2) dessa valdes för att få en syn på hur vattnet såg ut både före och 

efter dosering av kemikalier. I Hede togs ett prov före dosering och sex stycken efter 

dosering, i Björnrike togs däremot tre prover innan dosering (det allra första taget ur en 

brunn) och tre prover efter doseringen (dessa tre var de dammar som var i bruk och det fanns 

vatten tillgängligt i).  Vid dessa prover kontrollerades pH, syre, turbiditet, bakterier, 

temperatur och dessa beskrivs tydligare här nedan. 
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FIG. 1, PROVPUNKTER HEDE RENINGSVERK 
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FIG. 2, PROVPUNKTER BJÖRNRIKE RENINGSVERK 
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4.1 Analysparametrarna  

Analysparametrarna för detta projekt är som följer 

 pH- Detta togs för att se om pH-värdet i vattnet är lämpligt för att fällningen ska 

fungera bra. 

 Temperatur – Detta kontrollerades för att se om detta har någon inverkan på 

resultatet i denna studie.  

 Flöde – Flödet togs från dokumenterade värden som finns skrivna inne i 

doseringshallarna för att senare kunna använda detta för att räkna ut ett medelvärde på 

flödet för att kunna få fram uppehållstiden för dammarna.  

 Syre – Detta togs för att kontrollera syrenivåerna i vattnet för att se vilken inverkan 

dessa hade på de patogena mikroorganismerna i vattnet 

 Bakterier – Indikator bakterier (E.coli, Koliforma bakterier och Fekala 

Streptokocker). Info om dessa finns under kapitel 5.2.  

 Turbiditet – Test av grumligheten i vattnet, även detta för att se om turbiditeten hade 

något att göra med antalet patogena mikroorganismer  

 COD (Cr) – Normal metod för bestämning av halten organiskt material i 

avloppsvatten. Mindre bra för låga halter, som i delar av denna undersökning. 

 COD(Mn)- Detta test togs endast vid provtagning 2, för att se totalhalten av organiskt 

material i dammarna vid detta tillfälle. Genom ett COD(Mn)-test kan man se vattnets 

kemiska syreförbrukning och om värdet är över 8,0mg/l så är vattnet användbart till 

dricksvatten fast med en estetisk anmärkning (Svensk vattenanalys, u.å). Värdena vid 

detta test befarades vara låga så då användes den känsligare COD(Mn)-metoden, det 

kollades då både ofiltrerat och filtrerat (OF+F).  
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5. Bakgrund 

Det finns olika karaktärer för avloppsvatten och dessa är (Metcalf & Eddy, 2014): 

- Hushållsavloppsvatten: Avloppsvatten från hushåll och kommersiella, institutionella, 

offentliga anläggningar  

- Avloppsvatten från industrier: Spillvatten från industrier  

- Dränvatten: Vatten som avleds genom dränering 

- Dagvatten: Avrinning till följd av regn och snösmältning  

Länge släpptes avloppsvattnet från tätorter och industrier ut utan att det hade blivit renat, men 

tillslut insåg man att detta skapade stora föroreningar i vattendrag, sjöar och kustområden 

(Naturvårdsverket, 2008). 

Det började med att man förstod att det var fosfor som var ett ämne som stimulerade 

tillväxtprocessen i vattnet och att det var just fosfor som var den faktor som begränsade den 

extra tillväxten i vattendrag och då kom den stora frågan, hur får vi bort fosfor från 

avloppsvattenutsläpp till vattendrag? Man kom fram till att det fanns löst fosfat (t.ex. urin) 

och fast fosfat(t.ex. avföring och papper). Hur fick man då bort detta? Forskare kom då fram 

till att partikelfosfor var lättast, det mesta sjunker i sedimenteringsdammarna och 

slamavskiljare, löst fosfat ville man kunna få att falla ut och lämna vattnet som fast ämne så 

att även detta blev bottenslam i sedimenteringsdammarna. När man letade svar på detta och 

hitta den bästa lösningen så fann man ämnena aluminium, järn och kalcium som kunde 

uppfylla detta och detta var även billigt och fanns rimligt tillgängliga (Pers.komm.Hanaeus, 

2015).  

5.1 Fällningsdammar med aluminiumsulfat 

Olika ämnen har olika löslighet i vatten. Det finns olika kombinationer av ämnen som vatten 

inte kan hålla löst i stora mängder och om man då blandar in lösningar med sådana ämnen i 

vattnet kommer de att försöka lämna vattnet på något sätt (Pers.komm.Hanaeus, 2015).  

Att ta bort beståndsdelar genom tillsatser av kemikalier eller genom andra kemiska reaktioner 

är något man brukar kalla för kemisk processteknik. Ett av det vanligaste exemplen av detta är 

utfällning (Fällningsdammar) och i en kemisk utfällning framställer man en kemisk fällning 

som kan avlägsnas genom sedimentering, filtrering eller membranprocess (Metcalf & Eddy, 

2014). Det är då en fast form av partiklar som bildas efter dosering och detta kallas då 
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utfällning eftersom de fasta partiklarna ofta faller till botten av vätskan/vattnet 

(Pers.komm.Hanaeus, 2015). 

Aluminiumsulfat är inte ett ämne man har klassificerat miljöfarligt, men det är inte ett ämne 

som får släppas ut okontrollerat då det kan orsaka en pH sänkning och då vara skadligt för 

vattenorganismer (Swed Handling, 2014). 

Fällningsdammar med aluminiumsulfat är en kemisk fällning där aluminiumet binder fosfat 

och hydroxid från avloppsvattnet. Det gynnsamma pH-värdet för en sådan fällning är cirka 6 

(Hanaeus, et al 2009).   

Vid en fällningsdamm går det till så att först är det en slamavskiljare som delar på slammet 

och vattnet där vattnet går igenom en kemikaliedosering (denna dosering kan även sitta innan 

slamavskiljare så att kemikaliedoseringen sker först av allt) som ska rena vattnet från 

patogena mikroorganismer för att senare gå vidare till fällningsdammarna, där det ska vara 

renat avloppsvatten som senare åker vidare mot recipienten som är det vattendraget som tar 

emot det renade vattnet (Hanaeus, et al, 2009). 

Om man kollar på vart kemikalier doseras i en fällningsdamm så kan man tyda om det är en 

direktfällning, där doseringen sker, innan den första dammen, eller om det är en 

mellanfällning, där sker doseringen mellan dammarna (Hanaeus, et al, 2009). 

 

 

Fig.3, En fällningsdamm med mellanfällning  (Hanaeus, et al, 2009).  

En vanlig metod är att försöka öka storleken på partiklarna, och detta görs genom att bygga 

kamrar med omrörare som hjälper partiklar att slå samman och genom detta så blir dessa 

större och dem sjunker neråt snabbare. Detta göra oftast i större reningsverk i Sverige och det 

kallas för flockning (Pers. Komm. Hanaeus, 2015). 

När reningsverken ligger i mindre bygder så använder man sig av tid istället för dyr och 

svårskött utrustning, det är just detta man gör i Hede och Björnrike (dessa dammar beskrivs 

längre ner). Då används det en stor yta för vattnet, detta är för att markpriserna är billiga och 
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eftersom det är längre vandring så hinner även de långsamma partiklarna sjunka ner (Pers. 

Komm. Hanaeus, 2015). 

 

5.2 Indikatorbakterier 

Indikatorbakterier används för att mäta vattenkvalitén. Mikroorganismer kan man hitta 

överallt i vår värld och naturligtvis har dessa lärt sig att leva på och i människokroppar 

(USGS, 2007). 

Det finns några mikroorganismer, så kallade patogena mikroorganismer, som är 

sjukdomsalstrande och dessa kan orsaka sjukdomar av olika svårighetsgrader (Metcalf & 

Eddy, 2014). För att dessa ska orsaka sjukdomar måste en patogen mikroorganism kunna 

invadera en del av kroppen och kunna producera mer av sig själv eller kunna producera en 

kemikalie som stör kroppens normala process och om detta fungerar eller inte beror helt på 

hur pass hälsan och immunförsvaret är hos individen (USGS, 2007). 

I mage och tarm hos både människor och djur finns många sjukdomsalstrande arter, men man 

kan inte söka efter alla dessa då det tar för lång tid och för mycket resurser så då väljer man ut 

några som är enkla, snabba och billiga att analysera och att de överlever lika länge eller till 

och med längre utanför tarmkanalen (Pers.komm.Hanaeus, 2015).  

Enligt SFS (1998:808) miljöbalken, kap 9, 7§ ska avloppsvatten tas om hand och renas så det 

inte uppkommer någon fara för människors hälsa eller för miljön, men det finns inga krav på 

hur rent vattnet ska vara från bakterier när det släpps ut i recipienten (Schönning, 2003). 

Några vanliga indikatorbakterier, som även används vid denna undersökning, beskrivs nedan. 

 

5.2.1 Koliforma bakterier  

Denna form av bakterier förekommer naturligt i jord och vatten, men även i tarmkanalen hos 

varmblodiga djur och människor. Det finns en heterogen grupp som kallas totalantal 

koliforma bakterier som indikerar statusen för vattnet. Sedan finns det även en grupp som 

kallas fekala koliforma bakterier som är en delmängd av totalantal koliforma bakterier 

(Kristensen, 2009). 
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När det finns 50-499st/100ml är vattnet användbart fast får då en hälsomässig anmärkning, 

när det istället är 500st eller mer per 100ml är vattnet otjänligt av hälsomässiga skäl då det är 

så höga värden, detta gäller då för dricksvatten (Svensk vattenanalys, u.å.). 

 

5.2.2 E.coli 

E.coli bakterien (Escherichia Coli) är en fekal koliform bakterie (Kristensen, 2009) och 

påträffas även denna i tarmkanalen hos människor och djur. I de flesta fall är E.coli en ofarlig 

tarmbakterie, men vissa är en sjukdomsframkallande, t.ex. E.coli O157: H7 som kan 

framkalla allvarliga sjukdomar (Metcalf & Eddy, 2014).   

När man ser (via vattentester) att vattnet innehåller 1-9st/100ml så är vattnet användbart fast 

får då en hälsomässig anmärkning, men om det visar 10st eller mer per 100ml är vattnet 

otjänligt av hälsomässiga skäl, detta gäller även det tillika koliforma bakterier för dricksvatten 

(Svensk vattenanalys, u.å.). 

 

5.2.3 Fekala Streptokocker 

Fekala streptokocker är, till lika som koliforma och E.coli, tarmbakterier men där slutar 

likheterna mellan dessa bakterier. Fekala streptokocker överlever till större del än vad 

Koliforma bakterier och E.coli bakterier gör och dessa mikroorganismer (Fekala 

streptokocker) förökar sig inte i vatten. Fekala streptokocker används som en indikator för att 

se om något har blivit förorenat under en längre tid medan man använder E.coli och 

Koliforma bakterier som en indikator under kortare tid (Kristensen, 2009). Laboratoriet 

(Hjorten, Östersund) anger intestinala streptokocker under testerna vilket bedöms likvärdigt 

med fekala streptokocker (Pers.Komm. Hanaeus, 2015). 

 

5.3 Fällningsdammar i Hede och Björnrike  

Provtagningarna för detta projekt togs vid reningsverken i Hede och Björnrike. Första 

provtagningen skedde den 9 april 2015 och den andra 19 maj 2015. 

5.3.1 Hede reningsverk 

Till detta reningsverk hör hela Hede samhälle samt ett fritidsområde i södra delen av detta 

samhälle. Avloppsreningsanläggningen består av 2x3 dammar för 
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slamavskiljning/försedimentering att köra växelvis, doseringshall för kemikaliedosering, 7st 

dammar för sedimentering samt ett sandfilter i vallen vid utloppet från sista 

sedimenteringsdammen (Härjedalens kommun, 2014). 

Detta är en fällningsdamm med aluminiumsulfat och med detta menas att i doseringsbrunnen 

tillsätts aluminiumsulfat som fällningskemikalie och detta då genom pH-styrning (att de har 

en pH-mätare uppsatt som styr hur mycket aluminiumsulfat som ska doseras i dammarna 

varje dag). Det försiggår ingen hantering av miljöfarligt avfall vid denna anläggning 

(Härjedalens kommun, 2014). 

 

FIG 4, HEDE RENINGSVERK  

5.3.2 Björnrike reningsverk 

Till detta reningsverk hör hela Björnrikes fritidsbebyggelse, det innehåller en 

fällningsanläggning och en infiltrationsanläggning, under denna undersökning var det endast 

fällningsanläggningen som testades. Lika som vid Hede reningsverk hanteras här inget 

miljöfarligt avfall (Härjedalens kommun, 2014). 

Vid fällningsanläggningen finns 1 damm för grovavskiljning, 1 doseringshall för 

kemikaliedosering, 1 slamlagun, 10 dammar för sedimentering (där de 8 sista är 

nybyggnationer vid reningsverket) och 1 damm för slamupplag. I infiltrationsanläggningen 

finns det 2st infiltrationsdammar.  Det går till så att det behandlade vattnet från 

fällningsanläggningen går vidare till infiltrationsanläggningen där vattnet sedan infiltreras 

(Härjedalens kommun, 2014). 
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FIG. 5, BJÖRNRIKE RENINGSVERK 
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6. Resultat  

I detta kapitel följer resultaten från provtagningarna och även miljösynpunkter utifrån 

miljörapporter från Härjedalens kommun från de respektive dammarna.  

 

Uppehållstiderna vid dessa reningsverk 

Uppehållstiderna i dammsystemen, den tiden som vattnet behandlas i dammarna (Se även 

appendix), var vid provtagning 1 följande 

- Hede:12,3 d 

- Björnrike:17,2 d 

Vid provtagning 2 

- Hede:10,8 d 

- Björnrike:15,8 d  
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6.1 Provtagning 1  

Den första provtagningen ägde rum den 9 april 2015.  

TABELL 1, PROVTAGNING 9/4-2015 HEDE RESULTAT  

 Temperatur pH Syre 

(%- 

Mättnadsgrad, 

mg/L- 

Syrehalten)  

Bakterier 

(Koliforma, 

E.coli, Fekala 

Streptokocker) 

Turbiditet 

Punkt 1 3,3°C 7,1 10 %, 

1,51mg/L 

K: 

3000000/100ml 

E: 

1900000/100ml 

F: 

300000/100ml 

25 NTU 

Punkt 2 5,5°C 5,4 30,0%,  

3,2mg/L 

K: 10/100ml  

E: 6/100 ml 

F: 2100/100ml 

11 NTU 

Punkt 3 4,3°C 5,5 31,4%, 

3,9mg/L  

K: 10/100ml 

E: 6/100ml 

F: 1500/100ml 

5,2 NTU 

Punkt 4 3,8°C 5,9  30,6%, 

4,1mg/L 

K: 20/100ml 

E: 4/100ml 

F: 600/100ml 

2,2 NTU 

Punkt 5 4,2°C 6,3 32,1%, 

4,0mg/L 

K: <10/100ml 

E: <2/100ml 

F:<2/100ml 

2,4 NTU 

Punkt 6 3,7°C 5,9 30,3%, 

4,2mg/L 

K:<10/100ml 

E: <2/100ml 

F: <2/100ml 

2,3 NTU 

Punkt 7 4,2°C 6,0 40,5%, 

6,3mg/L 

K: <10/100ml 

E:<2/100ml 

F: 8/100ml 

1,9 NTU 
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Dosering av Aluminiumsulfat vid Hede reningsverk 

31 mars 2015 – 236g/m3(pH styrelektrod 5,88) 

1 april 2015 – 236g/m3(pH styrelektrod 5,98) 

7 april 2015 – 239g/m3(pH styrelektrod 5,96) 

8 april 2015 – 236g/m3(pH styrelektrod 5,45) 

 

 

FIG  6,  BAKTERIEHALTEN I FÖRHÅLLANDE TILL UPPEHÅLLSTIDEN (HUR LÅNG TID VATTNET BEHANDLAS I 

DAMMARNA)  VID HEDE RENINGSVERK .  UPPEHÅLLSTIDEN RÄKNAS VOLYM/FLÖDET FÖR DAMMARNA ,  SE 

APPENDIX FÖR UTRÄKNINGAR AV UPPEHÅLLSTID.  
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TABELL 2, PROVTAGNING 9/4-2015 BJÖRNRIKE RESULTAT  

 

 

Temperatur pH Syre 

(%- 

Mättnadsgrad, 

mg/L- 

Syrehalten) 

Bakterier 

(Koliforma, 

E.coli och 

Fekala 

Streptokocker) 

Turbiditet  

Punkt 1 5,6°C 7,5 59,5%, 

7,71mg/L 

K: 

6500000/100ml 

E: 

3000000/100ml 

F: 

1000000/100ml 

65 NTU 

Punkt 2 6,5°C 6,8 21,7%, 

3,5mg/L 

K: 

3000000/100ml 

E: 

3000000/100ml 

F: 

300000/100ml 

72 NTU 

Punkt 3 3,2°C 6,4 20,0%, 

3,5mg/L  

K: 

20000/100ml 

E: 9000/100ml 

F: 

11000/100ml 

6,0 NTU 

Punkt 4 5,0°C 6,4 29,0%, 

2,9mg/L 

K: 2500/100ml 

E: 2000/100ml 

F: 5000/100ml 

160 NTU 

Punkt 5 7,0°C 5,9 14,0%, 

2,4mg/L 

K: 130/100ml 

E: 4/100ml 

F: 24/100ml 

7,1 NTU 

Punkt 6 4,5°C 6,1 55,3%, 

7,3mg/L 

K: 60/100ml 

E: 14/100ml 

F: 4/100ml 

18 NTU 
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Dosering av Aluminiumsulfat vid Björnrike reningsverk 

30 mars 2015 – 327 g/m3 (pH styrelektrod 6,02) 

2 april 2015 – 261 g/m3 (pH styrelektrod 6,11) 

7 april 2015 – 357 g/m3 (pH styrelektrod 6,24) 

8 april 2015 – 331 g/m3 (pH styrelektrod 6,13) 

 

 

FIG  7,  BAKTERIEHALTEN I FÖRHÅLLANDE TILL UPPEHÅLLSTIDEN (HUR LÅNG TID VATTNET BEHANDLAS I 

DAMMARNA)  VID BJÖRNRIKE RENINGSVERK .  UPPEHÅLLSTIDEN RÄKNAS VOLYM/FLÖDET FÖR 

DAMMARNA,  SE APPENDIX FÖR UTRÄKNINGAR AV UPPEHÅLLSTID .  
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6.2 Provtagning 2  

TABELL 3, PROVTAGNING 19/5-2015 HEDE RESULTAT  

 Temperatur pH Syre  

(%- 

Mättnadsgrad, 

mg/L- 

Syrehalten) 

Bakterier 

(Koliforma, 

E.coli och Fekala 

Streptokocker) 

Turbiditet COD(Mn) 

OF+F 

Punkt 

1 

5 7,6 9 %, 1,7mg/L K:1600000/100ml 

E:1600000/100ml 

F:400000/100ml 

36.6 NTU OF: 

130mg/L 

F: 70mg/L 

Punkt 

2 

5,8 5,8 28,1%, 

3,4mg/L 

K:8/100ml 

E:6/100ml 

F:30/100ml 

14,2 NTU ------------- 

Punkt 

3 

5,8 5,8 32,2%, 

3,9mg/L 

K:30/100ml 

E:2/100ml 

F:4/100ml 

15,2 NTU ------------- 

Punkt 

4 

7 5,9 36,1%, 

4,1mg/L 

K:<10/100ml 

E:<2/100ml 

F:2/100ml 

6,0 NTU ------------- 

Punkt 

5 

8,9 6,2 30,5%, 

3,7mg/L 

K:<10/100ml 

E:<2/100ml 

F:<2/100ml 

6,74 NTU ------------- 

Punkt 

6 

8,7 6,4 33,1%, 

4,3mg/L 

K:<10/100ml 

E:<2/100ml 

F:2/100ml 

5.81 NTU ------------- 

Punkt 

7 

10 6,1 37,2%, 

4,3mg/L 

K:<10/100ml 

E:<2/100ml 

F:<2/100ml 

4,6 NTU ------------- 

 

Dosering av Aluminiumsulfat vid Hede reningsverk 

8 maj 2015 – 226g/m3 (pH styrelektrod 5,79) 

11 maj 2015 – 229g/m3 (pH styrelektrod 5,75) 
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15 maj 2015 – 227g/m3 (pH styrelektrod 5,71) 

18 maj 2015 – 230g/m3 (pH styrelektrod 5,59) 

  

 

FIG. 8 , BAKTERIEHALTEN I FÖRHÅLLANDE TILL UPPEHÅLLSTIDEN (HUR LÅNG TID VATTNET BEHANDLAS I DAMMARNA) VID 

HEDE RENINGSVERK. UPPEHÅLLSTIDEN RÄKNAS VOLYM/FLÖDET FÖR DAMMARNA, SE APPENDIX FÖR UTRÄKNINGAR AV 

UPPEHÅLLSTID. 
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TABELL 4, PROVTAGNING 19/5-2015 BJÖRNRIKE RESULTAT  

 Temperatur pH Syre 

(%- 

Mättnadsgrad, 

mg/L- 

Syrehalten) 

Bakterier 

(Koliforma, 

E.coli och 

Fekala 

Streptokocker) 

Turbiditet  COD(Mn) 

OF+F 

Punkt 1 

(Gick ej 

att ta då 

det var för 

lite vatten)  

--------------- -----------

--- 

------------------ ---------------- --------------

-- 

-------------- 

Punkt 2 7,9 6,6 55 %, 6,3 mg/L K:100000/100ml 

E:20000/100ml 

F:40000/100ml 

25,8 NTU OF:97mg/L 

F:38mg/L 

Punkt 3 8,8 8,8 52,3% 6,1 

mg/L 

K:1670/100ml 

E:300/100ml 

F:300/100ml 

43,3 NTU -------------- 

Punkt 4 9 5,8 60,2 %, 

6,8mg/L 

K:<10/100ml 

E:<2/100ml 

F:1000/100ml 

52 NTU  -------------- 

Punkt 5 8,6 5,8 92 %, 10,1 

mg/L 

K:<10/100ml 

E:<2/100ml 

F:<2/100ml 

7,15 NTU -------------- 

Punkt 6 8,5 7,2 72,6%, 

8,3mg/L 

K:<10/100ml 

E:<2/100ml 

F:<2/100ml 

6,52 NTU -------------- 

 

Dosering av Aluminiumsulfat vid Björnrike reningsverk 

Doseringen vid detta tillfälle var väldigt lågt på grund av regn, smältvatten och inläckage och 

låg på 80-100g/m3. 
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FIG.  9,  BAKTERIEHALTEN I FÖRHÅLLANDE TILL UPPEHÅLLSTIDEN (HUR LÅNG TID VATTNET BEHANDLAS I 

DAMMARNA)  VID BJÖRNRIKE RENINGSVERK .  UPPEHÅLLSTIDEN RÄKNAS VOLYM/FLÖDET FÖR 

DAMMARNA,  SE APPENDIX FÖR UTRÄKNINGAR AV UPPEHÅLLSTID .  

 

 

6.3 Miljösynpunkter  

Miljösynpunkterna för reningsverken där provtagningarna är utförda är tagna från Vatten- och 

avloppsavdelning vid Härjedalens kommun årliga miljörapport från 2014.   

 

6.3.1 Hede reningsverk påverkan av miljön 

Den mark som Hede reningsverk befinner sig på var tidigare en åkermark och ligger på ett 

sådant ställe så det inte hindrar användningen av den befintliga brukningsvägen eller 

tillgången till Ljusnans strand (Härjedalens kommun, 2014). 

Det kan komma dofter från anläggningen 1-2gånger/år och detta sker då på grund av 

slamhantering. De grävmaskiner och lastbilar som åker till anläggningen kan ge utsläpp av 

kväveoxid, koloxid, kolväten m.m. men eftersom det är så stort avstånd till bostäder och att 

det är så småutsläpp räknas då inte detta påverka omgivningen och bidrar då inte heller till 

några bullerstörningar (Härjedalens kommun, 2014). 

Anläggningen är inhägnad och har grindar stängda då det är obevakat och riskerar då inte 

hälsa och säkerhet (Härjedalens kommun, 2014). 
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6.3.2 Björnrike reningsverk påverkan av miljön 

Anläggningen i Björnrike har på samma sätt som Hede bara dofter som sprids 1gång/år och 

det är då via slamhantering men här sker detta när stugbyn är obebodd för att inte störa dem 

som hyr stugorna. Det blir heller inte några bullerstörningar av betydelse vid denna 

anläggning då sådana uppkommer när det är slamhantering (Härjedalens kommun, 2014). 

Även vid detta reningsverk är hela anläggningen inhägnad och det är då ingen risk för hälsa 

eller säkerhet för människor eller djur (Härjedalens kommun, 2014). 

 

6.3.3 Allmän påverkan av miljön vid reningsverk  

För ett avloppsreningsverk finns det olika lagar som man måste följa för att detta ska fungera 

och några av dessa är: 

- Enligt naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) ska en miljörapport lämnas in varje 

år och detta gäller då avloppsreningsverk >2000 pe (Naturvårdsverket, 2014B) 

- Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2000:15) säger att man ska genomföra mättningar 

och provtagningar vid vissa verksamheter (>200 pe) (Naturvårdsverket, 2014B) 

- Förordning (1998:899) går igenom miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, där finns 

bestämmelser som utsläpp av avloppsvatten, t.ex. 5§ Det är förbjudet utan tillstånd av 

miljöbalken att driva eller anlägga en miljöfarlig verksamhet (Sveriges riksdag, 1998) 

 

Dessa lagar och regler är till för att allt ska skötas så bra som möjligt och att det inte ska bli 

några skador för miljön eller för hälsan. 

Om man utgår ifrån vad som finns med i miljörapporterna från Härjedalens kommun och läser 

om vad som finns med där, så är luftburna föroreningar från slamtömningen en stor del av vad 

som påverkar miljön men detta behöver inte vara ett problem då det oftast sker en till två 

gånger per år vid det flesta reningsverk och inte tillför så stora mängder.  

Är ett reningsverk inhägnat så har man tagit hänsyn till att inga djur eller människor går in 

och får i sig vattnet som inte är renat och sprider det vidare så det hamnar på platser där det 

inte är kontrollerat, och om anläggningen även är placerad så långt ifrån bebodda hus som 

möjligt är det en mindre chans att människor ska bli påverkade (Härjedalens kommun, 2014). 
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En möjlig miljöpåverkan vid reningsverk är om vattnet inte är tillräckligt renat. Det kan då 

sprida sig ut i sjöar och vattendrag så att vattnet blir förorenat och försurat. Föroreningar i 

avloppsvatten kan leda till att det blir syrebrist där det hamnar (i recipienten) om det inte blir 

ordentligt renat (Naturvårdsverket, 2014A). 
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7. Diskussion 

 

7.1 Provsvaren 

Provtagningarna den 9 april och 19 maj i Hede och Björnrikes avloppsanläggningar ger en 

överblick över hur mycket patogena mikroorganismer som finns både för och efter doseringen 

av aluminiumsulfat. 

Före dosering är värdet vid båda reningsverken väldigt höga (det högsta värdet, då antalet 

koliforma bakterier, är 6500000/100ml) detta visar då hur avloppsvatten ser ut och man får då 

en förståelse hur sjukdomar kan spridas både till människor och djur om inte vattnet renas 

ordentligt innan det släpps ut igen.  

Vid Hede reningsverk ser man tydligt vid båda provsvaren att bakteriehalten sjunker kraftigt 

efter doseringen och att det sedan fortsätter att sjunka efter varje damm. Vid den sista 

provpunkten är vattnet, ur hälsomässig synvinkel, mycket renat, vilket då visar att 

fällningsdammar med aluminiumsulfat fungerar.  

I Björnrike reningsverk går det värdena från första provtagningen aldrig ner till de siffror det 

ska för att vara helt bra, men det finns även en förklaring till detta. Proverna kunde vid detta 

reningsverk inte kunde tas i de 6 sista dammarna eller vid infiltrationen. Detta beror på en 

nybyggnation av dammar som gör att vattnet sjunker undan och det fanns inte tillräckligt med 

vatten för att proverna kunde tas. Efter doseringen togs det 3 prover och detta visar att det 

sjunker så pass mycket att man kan göra ett antagande att efter den sista provpunkten (då det 

finns 6 dammar till) är vattnet helt renat. Vid andra provtagningen går bakteriehalten ner så att 

vattnet är renat från patogena mikroorganismer redan vid den sista provpunkten. Att det är 

sådan skillnad mellan första och andra provtagningen kan ha att göra med att under första 

provtagningen var Björnrikes fritidsbebyggelse mer bebott av turister (det var runt 

påskveckan det provet togs) än vad det var vid andra provtagningen(mittemellan vinter och 

sommarsäsongen), och troligen har belastningen betydelse  

Man kan även se genom provtagningarna att turbiditeten (grumligheten) i vatten är högre ju 

mer bakterier det är i vattnet och ju mindre grumligt vattnet blir desto bakteriefriare blir det.  

I proverna innan dosering så är syrehalten lägre än efter (undantag för första punkten för 

Björnrike, men den punkten togs ur en brunn på anläggningen) det visar även att bakterierna 

oftast finns där det är lägre syrehalt och mättnadsgrad.  
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7.2 Miljösynpunkter 

Ur miljösynpunkt så har reningsverk inte allt för stor påverkan (speciellt inte om man följer 

lagar och förordningar som finns för dessa anläggningar). Den största påverkan av miljön sker 

i allmänhet vid slamtömning och det sker oftast 1-2gånger/år och därför stör detta inte naturen 

så pass mycket att det är någon fara. På små anläggningar som Hede och Björnrike så är det 

nästan ingen påverkan alls enligt Härjedalens kommuns miljörapport och det är för att man 

inte har placerat anläggningen för nära bostäder (som i Hede) och slamtömning i Björnrike 

sker när inte stugorna är bebodda och detta gör då att ingen störs av lukten som sker via detta. 

En risk finns om vattnet inte blir helt renat. Är vattnet fortfarande orent och fullt med 

bakterier när det släpps ut igen så är risken stor att det blir föroreningar i vattendrag och sjöar 

och kan då bli en fara för människor och djur som befinner sig i vattnet eller får i sig detta.  

8. Slutsats  

Genom vattenprover som är tagna vid reningsverken i Hede och Björnrike kan man se att om 

man använder sig av aluminiumsulfat som doseringskemikalie vid fällningsdammar så renas 

vattnet från patogena mikroorganismer, med det menas då att bakteriehalten blir så pass låg 

att den inte utgör någon hälsomässig fara. Detta ska man dock inte förvänta sig fungera direkt 

efter doseringen även om de patogena mikroorganismerna redan sjunkit i detta steg, utan 

vattnet måste få vandra och fortsätta renas några steg i dammarna så att bakterier och andra 

partiklar hinner samla sig i slammet på botten.  

Miljörapporten från Härjedalens kommun för Hede och Björnrike visade hur miljön runt om 

påverkas av ett reningsverk. Dessa visar att påverkan av miljön från ett reningsverk är väldigt 

liten, för att kontrollera detta finns även lagar och förordningar som ska följas för att det ska 

bli så liten påverkan som möjligt. En av de större påverkan kommer av luftföroreningar från 

slamtömning, men då detta sker 1-2gånger/år och att halterna är så pass små är detta ingen 

stor påverkan. Miljörapporterna som ska lämnas in varje år visar hur anläggningen hanteras 

och vad som släpps ut från den, vilket gör det lättare att kolla om det sker några förändringar 

på just det reningsverk rapporten är skriven för. Miljöfarliga ämnen får inte hanteras på någon 

anläggning utan tillstånd vilket gör att påverkan inte blir stor.  

Kollar man på detta så ser man att påverkan på miljön är väldigt liten på ett reningsverk som 

följer de lagar och förordningar som finns, alltså ett bra sätt att rena avloppsvatten från 
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patogena mikroorganismer, då det även bryter ner bakterierna så det är på en hälsomässig bra 

nivå. 
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Appendix  
 

Uträkningar Uppehållstid 

 

Provtagningen 1 

Volymen i dammarna efter dosering (provpunkter). Djupet*Ytan 

Hede: 5500m3 

Björnrike: 5652m3 

 

Flödet, medelvärdet av anteckningar från reningsverket. (ex. 123+123+123/3) 

Hede: 445 m3/d 

Björnrike: 328 m3/d 

 

Uppehållstiden(Volymen/Flödet)  

Hede: 12,3 d 

Björnrike: 17,2 d 

 

Provtagning 2 

Volymen i dammarna efter dosering (provpunkter). Djupet*Ytan 

Hede: 5500m3 

Björnrike: 5652m3 

 

Flödet, medelvärdet av anteckningar från reningsverket. (ex. 123+123+123/3) 

Hede: 507,5 m3/d 

Björnrike: 358 m3/d 

 

Uppehållstiden (Volymen/Flödet)  

Hede: 10,8 d 

Björnrike: 15,8 d 

 

 


