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Sammanfattning 
Sydvatten AB och VA SYD har, i syfte att minimera sårbarheten i det regionala 
dricksvattenförsörjningssystemet genom att säkerställa långsiktig ökning av råvatten- och 
produktionsredundansen och därtill även den totala produktionskapaciteten, identifierat behovet av 
en framtida tredje storskalig dricksvattenproduktionsanläggning i Skåne.  
 
En tredje storskalig produktionsanläggning med annat råvatten och separat produktionskapacitet 
ökar tryggheten i det regionala dricksvattenförsörjningssystemet. Det finns en stor outnyttjad 
sötvattenpotential i det renade avloppsvattnet från Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö, som med 
planerad regionalisering dessutom bedöms öka avsevärt.  

Mot bakgrund av ovanstående har Sydvatten och VA SYD inom ramen för denna utredning utrett 
förutsättningarna och formerna för en tredje regional anläggning som skulle bidra till en utökning av 
den regionala årsproduktionskapaciteten genom att recirkulera renat avloppsvatten till dricksvatten. 
En recirkulering av detta vatten skulle även vara en starkt bidragande faktor till en cirkulär ekonomi i 
regionen och till visionen om ett cirkulärt samhälle. 

För en regional cirkulär vattenhantering har olika kombinationer av processlösningar tagits fram för 
cirkulation av renat avloppsvatten till dricksvatten. Två huvudalternativ har undersökts som båda 
bygger på framtidens Nya Sjölunda reningsverk och en separat recirkulationsanläggning (vattenverk). 
Det första alternativet representerar en så kallad direkt recirkulation av renat avloppsvatten där 
utgående vatten från Nya Sjölunda reningsverk behandlas vidare med hjälp av flera avancerade 
reningssteg för att uppnå dricksvattenkvalitet. Det producerade dricksvatten kan sedan distribueras 
till förbrukaren tillsammans med dricksvatten från andra vattenverk. Det andra alternativet 
representerar en indirekt recirkulation av renat avloppsvatten där renat avloppsvatten från 
reningsverket renas till en grad så att det kan infiltreras och tas ut som grundvatten på samma sätt 
som t.ex. sker med Vombvattnet till Vombverket. Kvalitén av det producerade råvattnet från renat 
avloppsvatten som infiltreras, är då bättre än t.ex. alternativt ytvatten som kan användas för 
infiltrering och som också kräver en del rening. Båda recirkulationssystemen kan säkerställa en säker 
recirkulation av det renade avloppsvattnet, inklusive omhändertagande av föroreningar som finns i 
orenat avloppsvatten.     

De framtagna processförslagen för recirkulation av renat avloppsvatten bygger på samlade 
erfarenheter som IVL Svenska Miljöinstitutet har inom vattenreningsteknik och specifikt från 
recirkulation av renat avloppsvatten. Beroende på hur Nya Sjölunda reningsverk kommer att byggas 
ut har olika processlösningar tagits fram. I dessa processlösningar är hänsyn tagen till avancerad 
rening för läkemedelsrester vid framtida avloppsreningsverk (Nya Sjölunda). Alternativen som 
presenteras gällande Nya Sjölunda innehåller antingen Membrane BioReactor (MBR), Aerobic 
Granular Sludge (AGS) eller Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) med ett efterföljande steg av aktivt 
kol för avskiljning av läkemedelsrester. Recirkulationsanläggningen innehåller i förslaget för direkt 
recirkulation följande processer; Omvänd osmos (RO), aktivkolfilter (GAK), mineralisering och UV-
desinfektion medan den indirekta recirkulationen innehåller nanofiltrering (NF), ozonering (O3), 
infiltration, luftning/avhärdning, sandfilter samt UV-desinfektion. 

Samtliga processalternativ garanterar att kvalitén av det producerade dricksvattnet uppfyller 
samtliga interna krav för råvatten samt samtliga lagstadgade kvalitetskrav för dricksvatten. Flera 
oberoende barriärer och ett inbyggt flerskaligt redundanstänk säkerställer en robust produktion av 
dricksvatten i alla lägen. De specifika utmaningarna som inkluderar bland annat höga salthalter, 



 

 

 

 

hårdhet och bromidhalter i renat avloppsvatten, bemöts med en kombination av olika 
kompletterande men också redundanta reningstekniker. Reningseffektiviteten för de olika 
processtegen och aspekter att ta hänsyn till för processteg och hela processlösningar beskrivs och 
diskuteras. Även hur en effektiv övervakning och styrning av processen kan se ut presenteras.   

Rapporten tar också upp en indikation av prisbilden för olika processer samt hur kostnader påverkas 
av olika faktorer som t.ex. driftsätt eller föregående reningssteg men framförallt yttre faktorer som 
karaktäriseras av avloppsvattnet.  

Avslutningsvis rekommenderas vilka aspekter som kräver särskilt fokus för fortsatt arbete. Labb- och 
pilottester är t.ex. avgörande för att bekräfta olika antaganden, för att justera processdesignen samt 
för att ta fram konkreta erfarenheter med de föreslagna processlösningarna med det aktuella 
avloppsvattnet. Detta är viktigt trots att de olika processlösningarna, för recirkulation av renat 
avloppsvatten till dricksvatten, är baserade på samlad kunskap och erfarenheter samt att det finns 
ett flertal referensanläggningar med likande processer runtom i världen. Själva reningseffekten av 
olika processteg och resursförbrukningen och därmed kostnader och miljöpåverkan kan endast tas 
fram med faktiska tester.  

Angående anläggandet av ett nytt vattenverk för recirkulering av renat avloppsvatten till 
dricksvatten, föreslås att man överväger nyttjandet av fastigheten Arlöv 17:10 som är belägen på ett 
närliggande industriområde.  

Vid direkt recirkulering föreslås att producerat dricksvatten sedan förs mot lågreservoarerna i 
Bulltofta vattenverk samt vidare till lämplig distributionspunkt på dricksvattennätet. 

Vid indirekt recirkulering föreslås att renat avloppsvatten förbehandlas vid Arlöv 17:10 för att sedan 
behandlas vidare i närheten av lämpligt infiltrationsområde. De infiltrationsområden som omnämnts 
är områden kring Skurup, områden mellan Yddingesjön och Klågerup samt Vombsänkan. Ytterligare 
ett alternativ som diskuterats är möjligheten att nyttja den så kallade Alnarpsströmmen genom att 
pumpa ned vatten förbi de övre tätare lagren. Innan detta alternativ kan övervägas krävs omfattande 
utredningsarbete. Vid infiltrationsområdet efterbehandlas sedan uppumpat vatten innan vidare 
distribution via lämplig anslutningspunkt. 

Sweco har med data1 från EnviDan och IVL beräknat vilken mängd dricksvatten som kan produceras 
från ett framtida dricksvattenverk för recirkulering av renat avloppsvatten till dricksvatten, se tabell 
A. Det noteras att det bedöms som rimligast att dimensionera en anläggning efter 5-percentilsflödet, 
50-percentilsflödet redovisas enbart som jämförelse. EnviDans modellering är baserad på flöden från 
år 2017. Jämför man flödena år 2017 mot flödena år 2018 (där man hade en väldigt varm och torr 
sommar) kan man se att de lägsta flödena under juni och juli månad inte finns representerade år 
2017, se Figur 22. Därför ska man vara medveten om att det även i fallet avseende den modellerade 
5-percentilen för år 2045 förekommer en risk att flödet blir lägre om motsvarande torrväder 
återkommer, som det för år 2018. 

Till detta projekt har stöd för bättre vattenhushållning lämnats genom Länsstyrelsen Skåne. 

 

 

1 E-post från Sören Höjmark, EnviDan daterad 2020-10-07 



 

 

 

 

Tabell A. Producerat dricksvatten från de två studerade produktionsscenariorna (direkt- och indirekt recirkulering) vid 
råvattenflöde motsvarande 5- och 50-percentilen från Nya Sjölunda ARV. 

 5-percentilen 50-percentilen 

Direkt recirkulering 1 500 l/s 1 700 l/s 

Indirekt recirkulering 1 300 l/s 1 500 l/s 

 

Genom att addera beräknade produktionsflöden i Tabell A med, av Sydvatten bedömda, framtida 
produktionsflöden från befintliga vattenverk och subtrahera den bedömda framtida medel- och 
maxförbrukningen inom Sydvattens distributionsområde kunde effekten av ett nytt 
recirkuleringsverk år 2045 studeras. Man skall dock notera att beskriven förbrukning inte inkluderar 
den överkapacitet som behövs för att kunna reglera och styra distributionen av vattnet i det 
regionala distributionssystemet, denna överkapacitet är särskilt kritisk under maxförbruknings-
scenariot. Man skall således vara medveten om att även när tabellerna indikerar att man kan täcka 
ett bortfall så är det inte säkert att detta är tillräckligt i realiteten. Utöver reglerbarheten behövs 
även ytterligare kapacitet för att kunna täcka upp för bortfall av delar av produktionskapaciteten, 
såväl för planerade underhållsstopp som driftproblem i någon av de olika produktionslinjerna. Då det 
inte har kvantifierats hur mycket mer vatten som behövs för att erhålla reglerbarhet och ytterligare 
extrakapacitet kan hänsyn inte tas till detta i slutsatserna. Med ovanstående i åtanke var slutsatserna 
följande: 

• Det finns inget kontinuerligt behov av ett recirkuleringsverk, detta även i ett scenario utan en 
fungerande Bolmentunnel. Behovet uppstår först vid ett större haveri vid något av de två 
större vattenverken, Vombverket eller Ringsjöverket. Detta utifrån antagandet att Vombver-
ket och Ringsjöverket, år 2045, kan producera 1 900 resp. 2 300 l/s på dygnsbasis. Notera 
dock att den befintliga kapaciteten ändock kan vara för liten givet att behovet av extra-
kapacitet inte inkluderats i analysen. 

• Om något av Vombverket eller Ringsjöverket fallerar eller slutar att fungera finns ett kontinu-
erligt behov för att möta medeldygnsbehovet. Med ett recirkuleringsverk för renat avlopps-
vatten till dricksvatten kan alla medeldygnsscenarion mötas. 

• Under ett maxförbrukningsscenario2 räcker dock inte ett recirkuleringsverk, för renat av-
loppsvatten till dricksvatten, för att täcka behovet vid alla scenarion. Förenklat kan sägas att 
man enbart kan kompensera för Vombverket vid ett maxförbrukningsscenario förutsatt till-
gång på vatten via Bolmentunneln, dock kan man inte kompensera för Ringsjöverket. Är vat-
tentillgången från Bolmentunneln avstängd finns dock inte kapacitet att möta behovet vid 
bortfall av endera Vombverket eller Ringsjöverket (möjligtvis vid direkt recirkulering och 
flöde motsvarande den 50:e percentilen men det är ett gränsfall). 

  

 

  
 

2 Det skall noteras att eventuella åtgärder för att minska förbrukningen vid en situation med ett 
större haveri inte har övervägts, vilket skulle förenkla möjligheten att möta behovet. 
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1 Inledning 
I spåren efter den torra sommaren 2018 och med hänsyn till kommande klimatförändringar, hörs allt 
fler röster kring frågan om att använda vårt dricksvatten på ett klokare och mer miljömässigt hållbart 
sätt. En väg att gå är att recirkulera vattnet i samhället, så att vi använder vattnet flera gånger innan 
det slutligen släpps ut i havet.  

Utöver recirkuleringsaspekten är också kris- och beredskapsförmågan av väsentlig betydelse. 
Reservvattenförsörjningen i Sydvattenområdet är idag framförallt begränsad till Bulltofta vattenverk 
(VA SYD, Malmö) i söder och Ängelholms vattenverk i norr. Således kan konsekvenserna om något av 
Sydvattens två vattenverk, Vombverket respektive Ringsjöverket, utsätts för avbrott eller större 
störningar blir stora. För att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen bör man undersöka 
möjligheterna att komplettera det regionala dricksvattenförsörjningssystemet med en tredje 
storskalig produktionsanläggning.  

En tredje storskalig produktionsanläggning med annat råvatten och separat produktionskapacitet 
ökar tryggheten i dricksvattenförsörjningen. Det finns en mycket stor sötvattenpotential i det renade 
avloppsvattnet från Sjölunda avloppsreningsverk (ARV) i Malmö. Dessutom står VA SYD idag inför en 
betydande ombyggnad och utbyggnad av Sjölunda ARV där frågan kring återvinning av resurser är 
central.  

Ett alternativ till ytterligare en storskalig produktionsanläggning i det regionaltekniska systemet 
skulle kunna vara ett större antal mindre produktionsanläggningar som använder olika mindre 
råvattentillgångar i Skåne. Vid tiden för bildandet av Sydvatten förkastades dock detta alternativ av 
experter, kommuner, myndigheter, domstol och regering. Exploatering av lokala vattentillgångar i 
aktuell skala medför uppenbara risker för intressekonflikter av olika slag, inte minst då de lokala 
vattentillgångarna behövs för andra ändamål såsom matproduktion, industriprocesser samt för att 
upprätthålla ekologiska värden. 

Mot bakgrund av ovanstående vill Sydvatten och VA SYD utreda förutsättningarna och formerna för 
en tredje regional anläggning som skulle bidra till en utökning av den regionala 
årsproduktionskapaciteten genom att recirkulera renat avloppsvatten till dricksvatten. En 
recirkulering av detta vatten bidrar också starkt till en cirkulär ekonomi i regionen och till visionen 
om ett cirkulärt samhälle. 

Syftet är att identifiera förutsättningarna och formerna för storskalig recirkulation av renat 
avloppsvatten till dricksvatten. Avsikten är att belysa frågan utifrån ett brett perspektiv. Utredningen 
genomförs i samverkan mellan Sydvatten och VA SYD. Utredningen ska kunna ligga till grund för 
vidare beslut och fördjupade studier och utredningar inom den aktuella frågan. 

Förutom personer från Sydvatten och VA SYD med relevanta kompetenser, har externa konsulter 
upphandlats för att bidra med sina respektive spetskompetenser. Projektorganisationen samt de 
externa projektpartners listas nedan. 
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Projektledare:   Fedja Rustempasic (Sydvatten) 
Bitr. Projektledare Josefin Barup (VA SYD) 
 
 
Projektgrupp:  Fedja Rustempasic (Sydvatten), Olivia Söderman (Sydvatten), Magnus Ek 

(Sydvatten), Josefin Barup (VA SYD), Esmeralda Frihammar (VA SYD) 
 
Styrgrupp:  Åsa Håkansson (Sydvatten), Stefan Johnsson (Sydvatten), Christopher Gruv-

berger (VA SYD), Andreas Lagerblad (VA SYD) 
 
Referensgrupp:  Referensgruppen var sammansatt av medarbetare hos Sydvatten och VA SYD 

som har relevant sakkunskap om något eller flera av delleveranserna. Refe-
rensgruppen har varierat efterhand som projektet fortskridit, men bestod 
mestadels av följande medarbetare:  
Tobias Persson (Sydvatten), Britt-Marie Pott (Sydvatten), Anna Järvegren 
Meijer (VA SYD), Kerstin Hoyer (VA SYD), Göran Johnsson (VA SYD), Lennart 
Höglind (VA SYD), Hans Bertil Wittgren (VA SYD), Ulrika Sabel (VA SYD)  

 

Externa projektpartners:  
 

• EnviDan AB 
o Maria Jonstrup 

 
• Svenska Miljöinstitutet, IVL 

o Christian Baresel, Fredrik Hedman, Klara Westling, Andriy Malovanyy  
 

• Sweco Environment AB 
o  Thor Wahlberg, Bengt Zagerholm, Erik Sönegård 

 
• Veolia Water Technologies  

o Elin Lavonen 
 

• Eurofins Water Testing Sweden AB 
 

 
Externa projektpartners har tilldelats olika arbetsområden, beskrivna som ”huvuddelar” och under 
dessa ingående ”arbetspaket”. Varje arbetsområde har resulterat i ett bidrag till projektets 
huvudsakliga leverans i form av denna rapport. Huvuddelarna med tillhörande arbetspaket samt 
ansvarig extern projektpart går att hitta under rubriken 2. Förutsättningar 

1.1 Sydvatten 

Sydvatten AB är ett kommunägt bolag som grundades 1966 av fem skånska kommuner och som idag, 
på uppdrag av 17 delägarkommuner, producerar dricksvatten till drygt 900 000 invånare i nordvästra 
Skåne. 
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Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt 
huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Ringsjöverket förses med råvatten från 
sjön Bolmen i Småland via den 8 mil långa Bolmentunneln och har Ringsjön som reservvattentäkt. 
Vombverket får sitt råvatten från Vombsjön och har idag ingen reservvattentäkt. I Figur 1 syns hur 
Sydvattens råvattentäkter, verk och distributionsnät förhåller sig till varandra.  
 

 

 

Figur 1. Sydvattens distributionsnät som fördelas över nordvästra Skåne i södra Sverige. De ljusblå områden representerar 
de 17 kommuner som gemensamt äger Sydvatten. 

 

Sydvatten distribuerar dricksvatten till en eller flera överlämningspunkter som är geografiskt belägna 
i bolagets delägarkommuner, därefter övergår det juridiska ansvaret för ledningsnätet, 
dricksvattendistributionen samt tillhörande avloppshantering till respektive enskild kommun 
alternativt annat bolag, se Figur 2 respektive Figur 3. 
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Figur 2. Denna bild beskriver vilka kommuner som ingår i Sydvatten, VA SYD respektive NSVA. 

 

 

Figur 3. Denna bild beskriver de överlappade processerna mellan de olika bolagen, förbunden och kommunerna. 

 

Sydvatten lyder under såväl kommunallagen som lagen om allmänna vattentjänster, vilket bland 
annat innebär att bolaget inte får gå med vinst och drivs därför utan vinstintresse. I dagsläget är 
ungefär 100 personer anställda på Sydvatten, dessa är fördelade på de två vattenverken, 
huvudkontoret samt forskningsbaserade tjänster runtom i Sverige. Sydvattens arbete präglas av de 
övergripande målen som presenteras nedan.  
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• Kvalitet och säkerhet 
o Sydvattens delägare och kunder ska erhålla en säker dricksvattenförsörjning med 

mycket hög kvalitet och leveranssäkerhet. Kvaliteten på såväl dricksvattnet som 
organisation och anläggningar ska vara på hög nationell nivå. 

• Miljö 
o Ordinarie produktion och distribution ska ske fossilfritt. 
o Kontinuerligt sträva efter ett energioptimalt försörjningssystem. 
o Verka för en effektiv, smart och långsiktigt hållbar vattenförvaltning i samhället som 

helhet. 
o Restprodukter från vattenproduktion ska återföras i kretsloppet. 

• Ekonomi 
o Priset för delägarkommunerna ska upplevas rimligt och motiverat. 
o Prissättningen ska vara långsiktig. 
o Balansposten obeskattade reserver ska under normala omständigheter motsvara 

minst 8 och högst 12 % av de samlade materiella anläggningstillgångarna. 

 

1.2 VA SYD 

VA SYD är ett kommunalförbund bestående av fem medlemskommuner, nämligen Burlöv, Eslöv, 
Lomma, Lund och Malmö, se Figur 4. En halv miljon kunder är anslutna till VA SYD vilket gör det till en 
av landets största organisationer för vatten och avlopp.  
 

 
Figur 4. Kommunkarta över Skåne, markerat är VA SYDs medlemskommuner. 

 
VA SYD har ungefär 450 anställda och 15 avloppsreningsverk (ARV), flera hundra pumpstationer och 
tre vattenverk (Bulltofta samt två små lokala). VA SYD driver både Sjölunda ARV, Bulltofta vattenverk 
(VV) och ansvarar även för allmänna spill-, dag- och dricksvattenledningar under Malmö med undan-
tag för vissa ytterområden av kommunen där dagvatten inte alltid ingår.  
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I verksamheten finns även ett ackrediterat laboratorium för analys av dricksvatten, avloppsvatten 
och miljöföroreningar i vatten och slam.  VA SYD ansvarar dessutom för insamling av hushålls- och 
matavfall i Burlöv och Malmö. Verksamheten omsätter över en miljard kronor om året. Arbetet på VA 
SYD utgår från nedan sex strategiska huvudmål:  
 

• Vara klimatneutralt och energipositivt år 2030 
• Produktifiera och ha nyttiggjort restprodukter år 2025 
• Vara en av Europas 10 mest effektiva VA- och avfallsorganisationer år 2025 
• Leda utvecklingen för hög vattenkvalitet till rekreation och dricksvatten år 2025 
• Uppnå nollvision för oplanerade driftstörningar för kund år 2030 
• Inspirera och ha aktiverat alla kunder för en bättre miljö år 2025 

 

1.3 Syfte och mål  

Syftet är att genom en fördjupad utredning i samverkan mellan Sydvatten och VA SYD, om storskalig 
recirkulation av renat avloppsvatten till dricksvatten, klargöra huruvida detta kan vara ett möjligt 
alternativ för att öka kapaciteten och redundansen i vårt befintliga dricksvattenförsörjningssystem i 
Skåne. Det finns en begränsning i befintlig reservkapacitet i försörjningssystemet. Utredningen visar 
förutsättningarna för att kunna använda recirkulerat renat avloppsvatten i en storskalig 
produktionsanläggning så att den kan trygga dricksvattenförsörjningen i Skåne då den ordinarie 
råvattenförsörjningen är avbruten eller då det uppstår oplanerade störningar i övriga 
produktionsanläggningar. Inom ramen för utredningen har möjligheten att använda en outnyttjad 
sötvattenkälla (renat avloppsvatten) till drickvattenanvändning utretts, vilket i förlängningen även 
bidrar till cirkulär ekonomi. 

Projektmålen, utan inbördes ordning, listas nedan: 

• Sydvatten och VA SYD ska tillsammans, på ett systematiskt sätt, skapa en gemensam 
kunskapsbild kring frågan om storskalig recirkulation av renat avloppsvatten till dricksvatten.  

o Sydvatten och VA SYD ska, genom ett utökat samarbete, få bättre förståelse för 
varandras verksamhetsområde i syfte att erhålla en samstämmig helhetsbild av 
regionens vattenhantering. 

 
• En övergripande vattenbalans ska tas fram i syfte att identifiera den nya 

produktionsanläggningens potential samt hur den på ett optimalt vis bör samköras med 
befintliga produktionsanläggningar. I detta ingår att geografiskt avgränsa de områden som 
skulle kunna försörjas med den nya potentiella storskaliga produktionsanläggningen.  
 

• En övergripande studie ska genomföras avseende de infrastrukturella förutsättningarna 
(ledningsnät, placering av verket mm) för att implementera en ytterligare storskalig 
dricksvattenproducerande anläggning i befintligt regionalt försörjningssystem. 
 

• De processtekniska förutsättningarna för storskalig rening av avloppsvatten till dricksvatten 
ska utredas. 
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• En studie av vattenkvaliteten hos nuvarande potentiellt råvatten, renat avloppsvatten från 
Sjölunda ARV, ska genomföras i syfte att ta fram ett kunskapsunderlag om vattnets kvalitet. 
 

• En omvärldsbevakning och sammanställning av referensanläggningar som recirkulerar renat 
avloppsvatten till dricksvatten i syfte att få en erfarenhetsåterkoppling från liknande 
anläggningar runt om i världen. De ingående delarna är  

o Geografisk placering (fördelning i världen) 
o Andelsfördelning per användningsområde (dricksvatten, tekniskt vatten, annat?) 
o Anläggningar som recirkulerar renat avloppsvatten till dricksvatten 

 Andel som har ”direktrecirkulering” resp. ”indirekt recirkulering”, t.ex. via 
infiltration 
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2 Förutsättningar  
Skånes vattenpotential är väsentligt lägre jämfört med övriga landets. Västra Skånes sand- och 
kalkstenar innehåller visserligen mycket vatten men tillgängligheten för storskalig 
dricksvattenproduktion, med hänsyn tagen till flera aspekter, är relativt begränsad. Dessa fakta var 
redan en realitet för 70 år sedan då planerna för en Bolmenanläggning som Skånes viktigaste 
försörjningskälla startade. Idag är Bolmens betydelse för Skånes dricksvattenförsörjning väsentlig. 
Samtidigt förfogar Sydvatten och VA SYD över begränsade uttagsrätter i Ringsjön, Vombsjön resp. 
Alnarpsströmmen. 

De framtida omständigheterna för råvattenförsörjningen kan beskrivas på följande sätt. 
Vattenföringen i Lagansystemet och Bolmen får anses långsiktigt trygg i den mening att såväl 
vattentillgång som kvalitet är stabil en mycket lång tid framöver. Däremot kan störningar tänkas 
förekomma som under en begränsad tid, 1-2 år, omöjliggör användning av Bolmenvatten.  

Mot denna bakgrund ska ställas de begränsade uttagsrätterna i Ringsjön, Vombsjön och 
Alnarpsströmmen som i framtiden inte kommer att räcka till fullt ut som vatten- resp. 
reservvattentäkter. Vad gäller sjöarna (Ringsjön och Vombsjön) är det dessutom tveksamt huruvida 
vattentillgången i dessa sjöar är långsiktigt tillräcklig för de uttagsrätter som Sydvatten förfogar över.  

Förutom personer fån Sydvatten och VA SYD med relevanta kompetenser, har externa konsulter 
upphandlats för att bidra med sina respektive spetskompetenser. 

Nedan listas projektets arbetsområden, beskrivna som ”huvuddelar” och under dessa ingående 
”arbetspaket”, samt vilken part som har haft det huvudsakliga ansvaret för arbetsområdet i fråga. 
Varje arbetsområde har resulterat i ett bidrag till projektets huvudsakliga leverans, i form av denna 
rapport.  

• Huvuddel 1 – Sydvattens och VA SYDs interna resurser samt EnviDan AB:    

o En grupp bestående av flera personalkategorier (bl.a. projektledare, miljöingenjörer, 
processingenjörer, drifttekniker) hos de båda organisationerna med ansvar för bl.a. 
följande:  

 Projektledning, samordning samt granskning av levererat material. 

 Litteraturstudie och övergripande bakgrundsbeskrivning av ämnesområdet. 

 Deltagande i workshops inom relevanta områden tillsammans med externa 
projektpartners. 

 Intensifierat samarbete mellan organisationerna i syfte att identifiera syner-
gieffekter, t.ex. med VA SYDs pågående projekt avseende ombyggnad av re-
ningsverket Sjölunda.  

 

• Huvuddel 2 – Externa projektpartners, Teknik- och miljökonsulttjänster 

o Teknik- och miljökonsulttjänster inom Membranteknik, Läkemedelsrening, Lokalise-
ringsfrågor, Elförsörjning, Riskanalys, Samhällsnytta etc.  

 Arbetspaket 1 – Sweco Environment AB: Upprättande av systembeskrivning, 
dvs. hur kommer denna storskaliga nya anläggning kunna köras tillsammans 
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med de befintliga anläggningarna ur diverse aspekter såsom säkerhet och 
redundans, kapacitet, energieffektivitet. Vilka är riskerna med en sådan an-
läggning? Vad tillför den för samhällsnytta? Optimal placering ur t.ex. energi-
försörjningssynvinkel och kompabilitet med befintligt ledningsnät? 
 

 Arbetspaket 2 – Svenska Miljöinstitutet, IVL: Processteg. För att rena av-
loppsvatten till ett dricksvatten bör en mycket robust process implemente-
ras. Flera redundanta processteg bör finnas med i en processlösning och det 
måste finnas tillräckligt många processteg och mikrobiologiska barriärer för 
att säkerställa dricksvattenkvalitet även vid felfunktion och haverier. Det 
finns ett flertal möjligheter till processutformning. Detaljerad utredning av 
processval samt plan för framtida labb- och pilotförslag. Slamhantering och 
avsättning av ett fällningsslam har beaktats, likaså flödesvariationen från av-
loppsreningsverket under dygnet och hur produktionen och vattenbehand-
lingen ska anpassas. I detta arbetspaket ingår även att beakta blandning av 
dricksvatten av olika kvalité. 

 
 Arbetspaket 3 – Veolia Water Technologies: Omvärldsbevakning och 

sammanställning av relevanta referensanläggningar. Geografisk placering 
och fördelning i världen. Andelsfördelning kopplat till användningsområde 
(dricksvatten, tekniskt vatten, bevattning etc.). För de anläggningar som 
recirkulerar renat avloppsvatten till dricksvatten ska framgå andel s.k. 
”direktrecirkulering” samt ”indirekt recirkulering”, t.ex. via någon typ av 
infiltration. Erfarenhetsåterkoppling av drifterfarenheter från befintliga 
anläggningar i den mån det går att få fram. 

• Huvuddel 3 – Externa projektpartners, analyser:  

o Köp av analystjänster från internt och externt ackrediterade laboratorier för 
kontinuerliga täta analyser av relevanta kvalitetsparametrar som idag inte mäts.  
 Internt: Analyser utförda av VA SYDs ackrediterade laboratorium på Sjölunda  

 Externt: Analyser utförda av Eurofins Water Testing Sweden AB 

 

2.1 Vattenbalans  

Malmös dricksvatten produceras delvis av Sydvatten i Ringsjöverket resp. Vombverket och delvis av 
VA SYD i Bulltofta vattenverk. Idag produceras ca 80 % av allt Malmös dricksvatten i Vombverket.  

Dricksvattenledningsnätet i Malmö är uppdelat i tre huvudsakliga tryckzoner. De tre zonerna kallas 
högzon (+71-75 möh), normalzon (+50 möh) och Oxie-zon (+79-86 möh). Utöver dessa tre huvudzo-
ner finns även en mindre tyckzon, nämligen Gullvikzonen med ett tryck på +55 möh. Figur 5 visar en 
schematisk bild över de stora tryckzonerna i Malmö samt hur vattnet levereras från de tre 
vattenverken in till staden.  
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Efter att dricksvattnet använts leds det antingen till Sjölunda eller Klagshamns ARV, varav ca 90 % av 
avloppsvattnet behandlas på Sjölunda ARV. Malmö är uppdelat i sex avloppsområden, se Figur 6. 
Avloppsvatten från Hamnens, Turbinens, Spillepengens och Rosendals avloppsområde leds till 
Sjölunda ARV för rening och avloppsvattnet från Limhamns och Klagshamns avloppsområde renas i 
Klagshamns ARV.  

Avloppsledningsnätet i Malmö består till 30% av kombinerat ledningsnät och resterande del av led-
ningsnätet består av verksamt eller icke-verksamt duplikatssystem, se Figur 6. Ett icke-verksamt dup-
likatsystem är ett separerat system som längre nedströms rinner in i ett kombinerat system (dvs. se-
pareringen är inte verksam och kommer inte att bli det förrän nedströms ledningar också separeras). 
 

Figur 5. Schematisk bild över dricksvattendistribution till och i Malmö. Observera att vattentornet i Södervärn 
(till vänster i normalzonen) är taget ur bruk samt att Gullvikzonen ej finns med på denna bild. 
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Figur 6. Malmös avloppssystem. Brunt=Kombinerat system, Grönt=Duplikatsystem, Rött=Icke verksamt duplikatsystem. 

 

En översikt över alla flöden i Malmös VA-system presenteras i Figur 7. 
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Figur 7. Flöden i Malmös VA-system. Kommuner vars dricksvatten inte går igenom Malmös ledningsnät, men som är 
anslutna till Sjölunda ARV är markerade med blått. Siffrorna är medeldygnsvärden avseende år 2019. 

 

2.2 Översiktlig beskrivning av dagens produktion av dricksvatten 

2.2.1 Ringsjöverket 
Ringsjöverket togs i drift 1963. Till en början togs vatten från Ringsjön, men 1987 när Bolmentunneln 
var färdigbyggd övergick Ringsjöverket till att hämta råvatten från Bolmen. I dag används Ringsjön 
enbart som reservvattentäkt om det skulle ske en olycka som hindrar Bolmenvattnet från att nå 
Ringsjöverket eller vid andra eventuella problem med Bolmenvatten. Sydvattens uttagsrätt är ur 
Bolmen 6 000 l/s och ur Ringsjön 2 000 l/s. Den dimensionerade produktionskapaciteten avseende 
maximalt timflöde för Ringsjöverket är 2 400 l/s men av olika anledningar är den, i dagsläget, faktiska 
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maxkapaciteten ca 2 200 l/s. Nedan beskrivs processen på Ringsjöverket, en överblicksbild på 
processen visas i Figur 8.  

 

Bolmen 
Bolmen är Sveriges 10:e största sjö och har generellt sett väldigt fint vatten. Detta beror till stor del 
på att det finns väldigt lite mänsklig påverkan på sjön. Avrinningsområdet utgörs till 50 % av 
skogsmark, 22 % myrmark och 20 % sjöar. Endast 9 % utgörs av odlingsmark. Det finns inga industrier 
eller stora tätorter kring sjön. Bolmen har ett väldigt mjukt vatten samt låg alkalinitet men innehåller 
en del humus som tenderar att fluktuera över året.  
 
Bolmentunneln 
Bolmenvattnets väg från Småland till Skåne börjar med att vattnet silas genom ett trumfilter på 500 
µm. Därefter rinner vattnet vidare in i Bolmentunneln som sträcker sig 80 kilometer från sjön Bolmen 
till norra Skåne. Bolmentunneln har en tvärsnittsyta på 9 kvadratmeter och är helt vattenfylld på 
merparten av sträckan. Tack vare 90 meters höjdskillnad kan vattnet rinna med självfall hela vägen 
till tunnelns ände i norra Skåne. Därifrån transporteras vattnet ytterligare 25 kilometer i två 
råvattenledningar innan det, via en råvattenpumpstation, till slut når Ringsjöverket. 
 
Reningsprocessen inleds – kemisk fällning och sedimentering 
Väl i Ringsjöverket renas råvattnet först med kemisk fällning. Järnklorid tillsätts vid ca pH 5,1 som 
åstadkoms med hjälp av natriumhydroxid. Järnkloriden drar åt sig föroreningar som finns i vattnet 
och bildar små flockar som ökar i storlek under långsam omrörning i flockningsbassängerna. 
Flockarna leds därefter in i lamellsedimenteringsbassänger där flockarna sjunker till botten och det 
bildade slammet pumpas ut ur reningsprocessen.  
 
Snabbfilter 
Efter lamellsedimenteringen tillsätts kalkvatten för att höja pH vars syfte är att fälla ut järn samt öka 
hårdhet och alkalinitet. Därefter leds vattnet in i snabbfilter där vattnet filtreras genom en sandbädd 
för att avskilja de sista flockarna och det utfällda järnet. Efter snabbfiltren tillsätts ytterligare 
kalkvatten som höjer pH innan det går vidare. 
 
Långsamfilter 
I nästa steg renas vattnet i långsamfilter som är stora sandfilter placerade utomhus. I långsamfiltren 
bildas ett skikt av aktiva mikroorganismer som bryter ner organiska ämnen i vattnet. Detta minskar 

Figur 8. Processchema för Ringsjöverket. 
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vattnets färg, lukt, smak och kemiska syreförbrukning. Efter långsamfiltren tillsätts koldioxid samt 
kalkvatten en sista gång för att nå rätt utgående pH samt alkalinitet och hårdhet.  
 
UV-ljus 
I UV-aggregaten belyses vattnet med kortvågigt, ultraviolett ljus. UV-ljuset slår ut 
mikroorganismernas genetiska material så att de inte kan fortsätta föröka sig. UV-ljusen installerades 
år 2016 och är, bortsett från utökningen med fler långsamfilter, det nyaste processtillskottet på 
Ringsjöverket.  
 
Desinficering 
Slutligen desinficeras vattnet i förebyggande syfte med en liten mängd natriumhypoklorit innan det 
färdiga dricksvattnet pumpas ut i distributionsnätet.  
 
Slambehandling 
Slammet som tas ut från lamellsedimenteringen pumpas till en förtjockare. I denna tillsätts 
järnklorid, polymer samt kalkvatten för att flocka slammet ytterligare.   
Förtjockat fällningsslam transporteras sedan genom en självfallsledning från Ringsjöverket till en 
slambehandlingsanläggning på Rönneholms mosse. Slammet avvattnas ytterligare med hjälp av bland 
annat en silbandspress. Slammet har, färdigbehandlat, en TS-halt på ca 15% och tas om hand på ett 
av två möjliga sätt. 
 
Cirka 40-50 % av det färdigbehandlade slammet från Ringsjöverket deponeras idag på en 
monodeponi på Rönneholms mosse som är en utbruten torvtäkt. Det blir dock allt svårare att erhålla 
de tillstånd och dispenser som krävs för att kunna fortsätta med slamdeponeringen. Sydvatten har 
idag ett tidsbegränsat tillstånd för avvattning och deponering. Tillståndet reglerar hur mycket 
fällningsslam som får hanteras per år. Sydvatten har även, efter överklagan, beviljats dispens från 
förbudet i 10 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall till den 31 dec 2024. 
 
Den övriga andelen vattenverksslam, som ej deponeras, hämtas idag upp av biogasproducenter som 
använder sig av järnet i slammet för att binda svavelväte i biogasreaktorerna. Detta är ett framtida 
alternativ för järnbaserat slam men kräver eventuellt att man REACH-registrerar slammet beroende 
på till vilken applikation slammet ska användas till.  
 

2.2.2 Vombverket  
Vombverket togs i drift 1948 och har i dagsläget en dimensionerad maxkapacitet sett till maximalt 
timflöde på 1500 l/s, den faktiska siffran är ca 1600 l/s. Vattentäkten som används är Vombsjön där 
Sydvatten har en uttagsrätt på 1 500 l/s som årsmedelvärde. Under kortare tid får maximalt 1 800 l/s 
tas ut. På Vombverket produceras rent och friskt dricksvatten genom att man efterliknar den 
naturliga processen då regnvatten sakta infiltrerar ner genom markens olika sand- och gruslager och 
så småningom bildar grundvatten. När man återskapar detta genom att infiltrera ytvatten kallas det 
för konstgjort eller artificiellt grundvatten och beskrivs nedan, se Figur 9. 
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Vombsjön 
Vombsjön har använts som vattentäkt sedan 1948 då Vombverket färdigställdes för att rena vattnet 
från sjön. Vattnet från Vombsjön är hårt och ligger mitt i Skånes jordbrukslandskap och är således 
påverkat av omkringliggande åkerbruk.  
 
Infiltration 
Via två intagsledningar tar Vombverket in vatten från Vombsjön. Vattnet passerar först mikrosilar 
med diskfilter på ca 40 µm innan det sprids ut i någon av de 54 infiltrationsdammarna på Vombfältet. 
Vattnet sjunker sedan långsamt undan från dammarna och ner i underliggande marklager. Denna typ 
av process strävar efter att härma den naturliga grundvattenprocessen och kallas därför för 
konstgjord grundvattenteknik. Den går ut på att vattnet filtreras genom isälvsavlagringar, som består 
mestadels av sand- och gruslager, ner till ett underliggande grundvattenmagasin. Reningen är väldigt 
effektiv och beror delvis på den biofilm som bildas kring sandkornen bestående av bakterier, 
protozoer, svampar och andra mikroorganismer som oskadliggör ohälsosamma organismer samt 
omsätter organiskt material. Från det underliggande grundvattenmagasinet pumpas vattnet upp ur 
114 olika brunnar. 
 
Avhärdning sänker hårdheten 
När Vombverket anlades på 1940-talet räckte infiltration som rening. Numera ställs dock högre krav 
på vattnets kvalitet och i dag renas vattnet ytterligare innan det pumpas ut som dricksvatten. Vattnet 
som pumpats upp ur marken luftas först för att avskilja järn och mangan. Därefter avhärdas vattnet 
för att sänka dess hårdhet. Avhärdningen görs i åtta reaktorer med hjälp av natriumhydroxid som 
blandas ut i det hårda, kalkrika vattnet varpå den lösta kalken i vattnet fälls ut. Den frigjorda kalken 
avsätts på små sandkorn som hålls svävande i vattenströmmen. Allt eftersom sandkornens kalklager 
blir tyngre sjunker kornen med gravitationens hjälp till rektorns botten där de kan tas ut ur 
processen.  
Avhärdningen sänker vattnets hårdhet med 50 procent, från 11-12 till runt 6 dH°, vilket minskar 
risken för att koppar från hushållens rörledningar löses ut i vattnet. På så sätt minskar kopparhalten i 
det slam som reningsverken får som restprodukt. Utöver det gör det även att hushållen får ett 
mjukare vatten som minskar tvättmedelsförbrukningen och kalkbeläggningarna i tvätt- och 
diskmaskiner.  
 

Figur 9. Processchema för Vombverket. 

https://www.sydvatten.se/var-verksamhet-2/vattenverk/vombverket/
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Efterbehandling 
Efter avhärdningen pumpas vattnet till ett blandningsöverfall där fällningskemikalien järnklorid 
tillsätts för att avskilja små partiklar i vattnet. I efterföljande snabbfilter med sandbäddar avskiljs 
dessa föroreningar innan vattnet desinficeras med monokloramin och pumpas ut i distributionsnätet. 
 

2.2.3 Bulltofta vattenverk 
Bulltofta vattenverk levererar ca 12 % av Malmös dricksvatten. År 2019 var medeldygnsflödet 9 914 
kubikmeter, vilket motsvarar ca 115 l/s. Råvattenkällan för vattenverket är grundvatten från Alnarps-
strömmen i Staffanstorps kommun. De stadsdelar som får dricksvatten, som delvis består av vatten 
från Bulltoftaverk, är främst Kirseberg, Rörsjöstaden, gamla staden innanför vallarna och hamnen.  
 
Luftning  
Det första steget i reningsprocessen efter att vattnet pumpats in till vattenverket från brunnar består 
av luftning av råvattnet. I luftningen tillsätts syre till råvattnet i syfte att fälla ut löst järn och mangan 
som naturligt förekommer i råvattnet. I luftningsprocessen reduceras även svavelväte. 
Efter luftningen avhärdas vattnet och råvattnets hårdhet sänks från ca 17 dH° till ca 6 dH°. 
 
Avhärdning 
Efter luftningen pumpas vattnet in i två avhärdningsreaktorer där råvattnets hårdhet sänks från ca 17 
dH° till ca 6 dH°. Principen för avhärdningen är att höja vattnets pH genom tillsats av 
kalciumhydroxidlösning i syfte att fälla ut kalk och alkalinitet på sandkorn. I reaktorerna bildas pellets 
bestående av kalkkorn som med intervaller tas ut ur reaktorerna för borttransport. Vid uttag av 
pellets lämnas en andel kvar och uttag följs alltid av tillsats av ny sand.  
 
Snabbfiltrering 
Efter avhärdning fördelas vattnet ut över ett antal filterbäddar, lokaliserade i två olika byggnader. 
Filtren är av typen snabbsandfilter och reningsprincipen är att mekaniskt avskilja den järnutfällning 
som bildats vid luftningssteget samt att kemiskt binda manganoxid kring varje sandkorn i filterbäd-
darna. Dessutom reduceras ammoniumkvävet i vattnet till stor del i detta steg. 
 
Desinfektion 
För desinfektion genomgår vattnet sedan en UV-behandling. Som slutsteg innan vattnet går ut för 
dricksvattendistribution tillsätts natriumhypoklorit för att utgöra skydd mot mikroorganismer i 
ledningsnätet. 

 

2.2.4 Vattenkvalitéer 
Vattenkvalitet i befintliga råvattenresurser, gällande dricksvattennormer samt önskad råvattenkvali-
tet för infiltration i täkt presenteras i Tabell 1. 
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Tabell 1. Vattenkvalitet i befintliga råvattenresurser, gällande dricksvattennormer samt önskad råvattenkvalitet för 
infiltration i täkt 

 

Vombsjön 
idag 

Bolmenvatten 
idag 

 

Grevietäkten 
idag 

Önskad som 
råvatten 

Gränsvärde 
dricksvatten 

(SLVFS) 

totalhårdhet °dH 10,4 1,2 17 <6 - 

alkalinitet mg/l HCO3- 160 17 370 <150 - 

Fosfor (PO4-P): 0,02 <0,005 - <0,005 - 

Nitrat (mg/l) 7 1 <0.9 <5 <20 

Färg mgPt/l 26 73 5.1 < 25 <15 

Turbiditet FNU 4,2 2,1 34 <1 <0,5 

Susp (mg/l) Mäts inte Mäts inte - Låg halt - 

TOC (mg/l) 6,9 9,8 2.5 <5 - 

Odlingsbara mikroorg. 
22°C, 3 dygn (CFU/ml) Median=560 Median=40 

 

<1 
<100 <10 

koliforma bakterier 
35°C (antal/100 ml) 

Median=90 Median=3 <1 <1 <1 

E.Coli (antal/100ml) Median=13 <1 <1 <1 <1 

Intestinala 
Enterokocker 
(antal/100 ml) 

Median=3 <1 
 

- 
<1 <1 

Clostridium 
perfringens 
(antal/100 ml) 

Median=2 <1 - <1 <1 

Somatiska kolifager Median=4 <1 - <1 - 

PFAS Summa 11 (ng/l) <5 <5 - <1 <90 

Kloridhalt (mg/l) - - 55,6 *3 <100 

       
 

 

 

 

3 Kräver ytterligare utredning för att fastställas 
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2.3 Framtida kapacitet vid befintliga vattenverk 

2.3.1 Sydvatten 
Sydvatten har flera utmaningar i framtiden som berör både kvalitet, redundans och kapacitet. Detta 
har visats under t.ex. högproduktionstillfällen som sommaren 2016 samt 2018 då både Ringsjöverket 
och Vombverket nådde sina faktiska kapacitetstak sett till timflöde, 2200 l/s respektive 1600 l/s. 
Senaste åren har det också blivit tydligt att Sydvatten med tätare intervaller behöver teckna in sin 
redundans, både verken emellan och på andra sätt. Detta beror t.ex. på ett ökat behov av större 
underhållsarbeten, pågående investeringsprojekt samt oförutsägbara händelser. Sydvatten kommer 
således att behöva utöka sin redundans på längre sikt för att klara av händelser i större omfattning 
och frekvens på ett bra sätt. För att ta höjd för framtiden är flera stora projekt planerade som strävar 
efter att höja samtliga tre kategorier kvalitet, redundans och kapacitet. Nedan listas de stora 
investeringsprojekt som redan nu är i rullning eller har beslutats att göras. De flesta av projekten 
påverkar Vombverket i större utsträckning än Ringsjöverket. Detta på grund av att stora insatser 
redan gjorts på Ringsjöverket och att Vombverket behöver lyftas i samma utsträckning.  

UV Vomb (2019-2023) 
UV-entreprenaden på Vomb beräknas starta i februari 2021 och planeras vara klar i april 2023. 
Projektet innebär att Vombverket kommer att få en till mikrobiologisk barriär vilket förbättrar 
utgående vattenkvalitet. UV projektet i sig självt innebär ej någon kapacitetshöjning men är en 
förutsättning för att nästkommande projekt ska kunna göras.  
 
En tredje utgående ledning från Vomb till Ugglarp (2020-2023) 
Ledningen är dimensionerad för att klara hela Vombverkets produktionskapacitet, men utgör i sig 
ingen kapacitetsökning. 
 
”Linje 4” Vomb (2020-2023) 
Linje 4 syftar till ytterligare en linje med luftning och snabbfilter. Snabbfiltren kommer att vara 
designade på ett lite annorlunda sätt för att ytterligare förhöja kapacitet och redundans för 
framtiden. Att linje 4 och UV är på plats är en förutsättning för nästkommande projekt på 
Vombverket förutom att de i sig själva också ökar redundansen samt kapaciteten på framförallt 
Vombverket. Förväntat dimensionerande flöde efter Linje 4 och UV är dygnsmax 1700 l/s. 
 
En tredje reservoar i Ugglarp (2020-2023) 
Detta är en förutsättning för att ha möjlighet att kunna hantera driftstörningar samt på bättre vis 
kunna utjämna dygnsvariationerna. Detta innebär en ökad redundans för systemet men också 
möjlighet till ett momentant ökat uttag från Ugglarp. 
 
Bolmenvatten till Vomb (2018-2029) 
Nuvarande inriktning som Sydvatten jobbar efter är byggnation av ny infrastruktur som ska 
möjliggöra överföring av Bolmenvatten till Vomb och stå färdigt år 2029. Enligt nuvarande planering 
så ska ledningen ha en kapacitet på ca 2000 - 2500 l/s. Vattnet från Bolmen ska infiltreras på samma 
sätt som Vombsjöns vatten infiltreras idag. Eftersom Bolmens vatten innehåller en hög koncentration 
organiskt material varav en stor andel är svårt för mikroorganismer att bryta ner så behövs ett nytt 
processteg som separerar organiskt material från vattnet innan det infiltreras. Val och design av det 
nya processteget har stor påverkan på hela vattenverkets process men kommer att höja både 
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redundans och kvalitet. Ett framtida scenario med en sådan utökad process visas i Figur 10 där 
råvatten består till ca 90% av Bolmenvatten och 10% Vombvatten. Dagens process har i denna 
framlagda lösning kompletteras med flockning, lamellsedimentering, snabbfilter, UF, samt möjlighet 
till ozonering före infiltration. Efter infiltration är den befintliga luftningen och filtreringen 
kompletterad med en anläggning som kan anpassas för att ha GAC-filter och UV- behandling för ökad 
kvalitet, redundans och kapacitet. 

 

 
Figur 10. En möjlig framtida processlösning vid Vombverket som inkluderar råvatten från Bolmen.  

Inom en 10-årsperiod kommer Vombverket således ha lyft sin kapacitet till ca 2 400 l/s på timbasis 
(inom en tretimmarsperiod) och 1 900 l/s på dygnsbasis. Ringsjöverket kommer, med justeringar som 
ej innefattar investeringsprojekt, att kunna nå ca 2 400 l/s på timbasis och ca 2 000 l/s på dygnsbasis. 
Med denna utveckling kommer Sydvatten ha en gemensam vattentäkt i Bolmen. Detta gör att 
händelser rörande Bolmen och/eller Bolmentunneln kommer att göra båda verken beroende av sina 
reservvattentäkter Vomb- och Ringsjön. Detta kommer på längre sikt ej att räcka till varav behovet av 
en tredje oberoende anläggning har identifierats.  

2.3.2 VA SYD 
På Bulltofta begränsas idag produktionskapaciteten av processteg i vattenverket men främst av den 
tekniska anläggningen i råvattentäkten som ej kan leverera råvatten i tänkt omfattning. 
Råvattenuttaget ur Grevie vattentäkt är tillståndsgivet till 9,2 Mm3/år ur 30 brunnar (1952) men 
omfattar inte förnyelse av produktionsbrunnar genom ersättningsbrunnar. Anläggande av 
ersättningsbrunnar medges inte i vattendomen med mindre än att tillstånd sökes och beviljas. Flera 
av produktionsbrunnarna i Grevie vattentäkt är idag teknisk uttjänta eller verkar med reducerad 
kapacitet. Trenden är därför att råvattenvolymen in till Bulltofta vattenverk kontinuerligt har minskat 
sedan 70-talet och är bakgrunden till nuvarande produktionsvolymer. 

Program Bulltofta & Grevie 
För att utifrån ovanstående nulägesbeskrivning utveckla kapaciteten både i vattenverk och i 
vattentäkt har VA SYD etablerat ett program. Programmet fokuserar på verksamhetens förmågor och 
resulterande nyttor och ska utifrån ett holistiskt perspektiv leda och samordna projekt och aktiviteter 
som verkar för en gemensam målbild för Bulltofta vattenverk och Grevie vattentäkt.  
Kapacitetsmålet för Bulltofta vattenverk är konkretiserat till att ha förmågan att i normal drift 
producera 200 l/s (17 280 m3/dygn) och vid kris upp till ca 250 l/s (21 600 m3/dygn).  

Nedanstående punkter ger en översiktlig bild, tidplan och beskrivning av flera av de involverade 
projekten som gemensamt ska uppnå kapacitetsmålen.  
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Nytt tillstånd för råvattenuttag i Grevie vattentäkt (2020-2022) 
Ett nytt tillstånd (vattendom) för Grevie vattentäkt kommer att sökas under 2021 och processen 
befinner sig under hösten 2020 i utredningsfasen. VA SYD har som avsikt att ansöka om nuvarande 
tillståndsgivna volymer på 9,2 Mm3/år och maximalt 292 l/s (25 205 m3/dygn) fördelat mellan 
brunnsfälten Särslöv, Mölleberga, Önsvala, Torvtäkten och Torreberga. Respektive brunnsfält 
kommer att villkoras med ett maximalt uttag och fritt antal brunnar samt ersättningsbrunnar. Detta 
villkor syftar till att ge Grevie vattentäkt en modern funktionalitet, flexibilitet och hållbarhet i 
dricksvattenproduktionen.  
 
Utveckling och dimensionering av beredningssteg i vattenverket (2020-2022) 
Detta projekt befinner sig i en utredningsfas där VA SYD initialt har utrett en renovering och 
ombyggnad av befintliga sandfilter. Resultaten pekar på ett behov av att gå vidare med en 
systemstudie för hela vattenverket och framtagande av en dimensioneringsplan där man även 
utreder byte av filtermaterial i filter, förfiltrering och återanvändning av vatten från vattenverksslam.  

Utredning av hydrogeologiska förutsättningar för produktionsbrunnar (2019-2022) 
Detta projekt är indelat i flera delprojekt där VA SYD i nuläget undersöker brunnsfältet Torvtäkten 
genom undersökningsborrningar på flertalet platser inom brunnsområdet. Motsvarande 
undersökningsborrningar kommer att genomföras för respektive brunnsfält kompletterat med 
geofysiska metoder och utvärdering via provpumpningar. Projektet syftar till att leda fram till en 
detaljerad förnyelseplan för kommande produktionsbrunnar. 

Förnyelse av produktionsbrunnar för utökad råvattenkapacitet (2022-2030) 
Förnyelse av produktionsbrunnar kommer att ske i två etapper där första delmålet är att nå en 
råvattenkapacitet på ca 240 l/s (20 736 m3/dygn) (år 2022-2025) och därefter 292 l/s (25 205 
m3/dygn) (år 2025-2030).  

Då en förnyelse av produktionsbrunnar är beroende av ett nytt tillstånd (vattendom) är den 
planerade uppstarten preliminärt förlagd till 2022. Men då detta genomförandeprojekt är högt 
prioriterat kan det komma att förläggas tidigare om domen meddelas redan 2021. 

Självförsörjande Bulltofta (2022-2025) 
Nuvarande produktion av Grevievatten är i processen beroende av stadsvatten (blandning av vatten 
från olika källor). För att öka säkerhet och stabilitet i reningsprocessen samt för att Bulltofta 
vattenverk ska kunna verka som reserv- och nödvattenverk vid en driftstörning i leveransen från 
Sydvatten, krävs att Bulltofta görs oberoende och självförsörjande. En viktig faktor för detta 
genomförande är att reservoarerna kan fyllas med Grevievatten och inte som idag av en blandning 
mellan Grevie- och stadsvatten. Ett självförsörjande Bulltofta kan därför först uppnås i samband med 
att råvattenkapaciteten överstiger 200 l/s.  

Revidering av vattenskyddsområde för Grevie vattentäkt (2021-2030) 
Detta projekt kommer att löpa parallellt med övriga aktiviteter med start 2021 och utgå ifrån det 
befintliga vattenskyddsområdet (från 70-talet) och det förslag på revidering som 2010 togs fram av 
VA SYD. Därtill kommer förutsättningarna med ett nytt tillstånd och nya underlag att behöva beaktas 
samt den politiska processen. 
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2.4  Framtida förbrukningsprognos 

Sydvatten har försett Sweco med underlag till den förväntade framtida produktionsprognosen och 
anslutningsutvecklingen inom distributionsområdet fram till år 2045. Anslutna kommuner till 
Sydvattens distributionsnät visas i Tabell 2. I Figur 11 redovisas den prognosticerade 
medeldygnsproduktionen och maxdygnsproduktionen4 fram till år 2045 tillsammans med förväntad 
framtida anslutning. Från figuren kan utläsas att anslutningsgraden i antal personer ökar snabbare än 
förväntat produktionsbehov. 

Det skall noteras att Sydvattens befolkningsprognos skiljer sig från den som VA SYD använder sig av 
vid bedömning av storleken på framtida Nya Sjölunda ARV. Under perioden 2030–2045 ökar 
Sydvattens befolkningsprognos, som genomsnitt för hela distributionsområdet, med ca 11%. Under 
motsvarande period ökar anslutna personer till det framtida Nya Sjölunda ARV med ca 24 %, se 
Tabell 3 för förväntade framtida anslutna kommuner (motsvarar scenariot ”Full regionalisering”5). 
Det skall dock noteras att de två procentökningarna inte är direkt jämförbara. Det har inte gjorts 
någon bedömning till vilken utsträckning skillnaden i procentökningarna förklaras av de olika 
storlekarna på distributions- respektive anslutningsområdet för de olika organisationerna, eller om 
det beror på att man även räknar in anslutningen av nya orter i storleksökningen. Skillnaden beror till 
del på att man använt olika beräkningsmetoder och prognoser. Sydvatten använder sig av 
kommunernas egna prognoser fram till år 2030 men efter år 2030 används bedömningar från SCB. 
VA SYD har baserat sin prognos från ett större underlag från respektive medlemskommun6 under 
hela tidsperioden.  

 

Tabell 2. Förväntade anslutna medlemskommuner till Sydvatten år 2045. 

Bjuv Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Höganäs 
Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Skurup 
Staffanstorp Svalöv Svedala Vellinge Ängelholm  

 

Tabell 3. Förväntade anslutna orter till nya Sjölunda ARV år 2045. Inga beslut är fattade, när denna rapport skrivs, om vilka 
kommuner eller delar av kommuner som ska anslutas. 

Burlöv  Kävlinge  Lomma  
Lund Malmö  Staffanstorp 
Svedala   

 

 

4 Maxproduktionen beräknas genom att ta produkten av medelproduktionen och maxdygnsfaktorn 1,35 (faktor 
erhållen av Sydvatten) 
5 Befolkningsprognos Programmet för hållbar avloppsrening, VA SYD 2020. Notera att det i vid rapportens 
framtagande inte är säkerställt vilka kommuner som kommer vara kopplade till Nya Sjölunda år 2045.  
6 WSP (2020). Mätning av befolkningsprognos 2019-2050. Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp och 
Svedala. 
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Figur 11. Antal förväntat anslutna till Sydvattens distributionsnät tillsammans med Sydvattens bedömda dygnsmedel- och 
dygnsmaxproduktion 2020–2045. Notera att y-axlarna inte börjar vid ”0”. 

Den prognosticerade dricksvattenproduktionen per ansluten person och dygn visas i Figur 12. I den 
kan man notera att mängden producerat7 vatten per ansluten person minskar. Att den specifika 
produktionen förväntas minska beror på aktivt arbete med minskad konsumtion och minskat läckage 
genom förnyelse av ledningsnäten.  

 

Figur 12. Förväntad mängd producerat vatten (medeltal) fördelat över antalet anslutna personer. 

 

7 Producerad mängd ska ej förväxlas med debiterad mängd eller vattenanvändning för hushåll. Den 
producerade mängden är högre därför att den inkluderar all vattenanvändning (inkl. industri, läckage och annat 
omätt vatten). 
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Antal anslutna personer till Sydvattens distributionsnät, prognostiserat medeldygns- och 
maxdygnsbehov samt beräknad specifik produktion per ansluten person år 2045 visas i Tabell 4. 

Tabell 4. Förväntat antal anslutna personer till Sydvattens distributionsnät samt dygnsmedel- och dygnmaxproduktion år 
2045 baserad på specifik produktion. 

År Antal 
anslutna 
(personer) 

Medeldygnsproduktion 
(l/s) 

Maxdygnsproduktion 
(l/s) 

Specifik produktion 
(l/person × d) 

2045 1 150 000  2 800 3 800 213 

2.4.1 Beskrivning av produktionsbehovet vid nytt VV under normala förhållanden 
Framtida kapacitet från Ringsjöverket, Vombverket och Bulltofta, samt skillnaden mellan framtida 
medeldygnsproduktion år 2045 med och utan Bolmentunneln redovisas i Tabell 5. I Tabell 6 
redovisas skillnaden vid framtida maxdygnsproduktion. 

Tabell 5. Framtida produktionskapacitet vid befintliga verk år 2045 (dygnsmax). 

Vattenverk Framtida 
produktion, utan 
Bolmentunnel 

Framtida produktion, 
med Bolmentunnel 

Ringsjöverket 2 000 l/s8 2 300 l/s9 

Vombverket 1 700 l/s10 1 900 l/s9 

Bulltofta VV    200 l/s    200 l/s 

Summa 3 900 l/s 4 400 l/s 

 

Tabell 6. Differensen mellan produktionskapacitet och framtida behov vid befintliga verk år 2045. 

År 2045 Tillgänglig kapacitet, utan 
Bolmentunnel 

Tillgänglig kapacitet, med 
Bolmentunnel 

Vid medeldygnsbehov 1 100 l/s 1 600 l/s 

Vid maxdygnsbehov 100 l/s 600 l/s 

 
Beräkningarna visar att det inte finns något kontinuerligt behov av vatten från ett recirkuleringsverk 
utan behovet uppstår främst i en situation med maxförbrukning utan vattentillförsel via 
Bolmentunneln. Observera att man i denna prognos bara tittar på behovet av vatten hos 

 

8 Med antagandet att flera justeringar av befintligt verk görs med hänsyn till Ringsjövattendrift.  
9 Dygnsmax som kan uppnås med sommarförhållanden samt med antagandet att en 9:e linje byggs med god 
produktionsförmåga. 
10 Med antagandet om utbyggnation av Ugglarp. 
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befolkningen. Detta är inte samma sak som den produktionskapacitet som behövs för att få ett 
stabilt system samt möjliggöra reglering av systemet. Det måste finnas marginaler i ett ledningsnät 
av denna storlek för att kunna fördela vattnet till Sydvattens hela distributionsområde. Dessutom 
måste man kunna hantera mindre produktionsbortfall även under högproduktion, såsom driftbortfall 
på enskilda linjer i ett dricksvattenverk på grund av planerat underhåll eller oplanerade driftstopp. 
Skulle någon av de större anläggningarna, Ringsjöverket eller Vombverket, fallera kan inte 
vattenbehovet mötas i något av scenarierna (med/utan Bolmentunneln) med befintlig 
anläggningskapacitet. 

Resultaten pekar på behov av ytterligare produktionskapacitet, t.ex. genom en ytterligare 
produktionsanläggning för dricksvatten alt. utökning av befintlig produktionskapacitet. 

2.5 Regional avloppshantering – idag  

2.5.1 Sjölunda ARV – idag  
Sjölunda ARV är ett av Sveriges största reningsverk med ca 350 000 personer anslutna och tar emot i 
genomsnitt 1 350 liter avloppsvatten per sekund. På Sjölunda behandlas vatten från Turbinens, Ro-
sendals, Spillepengens, Södra Sallerups och Hamnens avloppsområden (se Figur 7). Dessutom be-
handlas avloppsvattnet från Burlöv samt delar av Lomma, Staffanstorp och Svedala kommun. Led-
ningsnätet som är anslutet till Sjölunda ARV består till 71 % av duplikatsystem (varav 85 % är verk-
samma) och till 29 % av kombinerat system. 
 
Den nuvarande reningsprocessen på Sjölunda ARV är huvudsakligen uppbyggd för att uppnå 
reningskrav för kväve, fosfor och organiskt material, se Figur 13.  I det här avsnittet redogörs 
kortfattat för avloppsreningsverkets reningsprocess. Reningsprocessen är beskriven utifrån vattnets 
väg genom reningsverket. 

 

Figur 13. Befintlig reningsprocess vid Sjölunda ARV år 2020. 
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Fingaller och sandfång 
I det första steget leds vattnet igenom ett fingaller med två mm spaltbredd, där stora partiklar 
avskiljs. Nästa steg är ett sandfång där grus och sand separeras.  
 

Förfällning och försedimentering 
Efter sandfånget leds vattnet vidare till luftade bassänger där järnbaserad fällningskemikalie tillsätts 
avloppsvattnet vid bassängernas inlopp. I detta steg fälls fosfor ut samtidigt som fällningskemikalien 
förbättrar sedimentationen av partiklar. Vattnet leds sedan vidare till försedimenteringsbassänger 
där partiklarna sjunker till botten.  
 
Aktiv slamprocess 
Det första biologiska steget kommer efter försedimenteringsbassängerna och består av en aktiv 
slamprocess. Processen sker i luftningsbassänger som innehåller slam bestående av en stor mängd 
mikroorganismer. Mikroorganismerna bryter ned det organiska materialet i avloppsvattnet i en 
aerob miljö. En del av bassängerna luftas inte, vilket får till följd att en anoxisk miljö uppstår. Där kan 
mikroorganismer, med hjälp av den lättillgängliga kolkälla som kommer med avloppsvattnet, 
omvandla nitratkväve till kvävgas. Det aktiva slammet avskiljs efter aktivslamprocessen i 
mellansedimenteringsbassänger. Den största delen av slammet återförs till luftningsbassängerna, 
medan en mindre del tas ut som överskott och pumpas till slambehandlingen.  

Biobäddar 
I nästa steg leds vattnet till fyra biobäddar, fyllda med ett veckat plastmaterial med stor specifik yta. I 
biobäddarna omvandlas ammoniumkväve i avloppsvattnet till nitratkväve. Omvandlingen sker i 
aerob miljö med hjälp av mikroorganismer som växer på plastmaterialet.  
 
Efterdenitrifikation med rörligt bäddmaterial 
Efter biobäddarna passerar vattnet anoxiska bassänger fyllda med små biofilmsklädda plastbärare. I 
detta steg avlägsnas kväve från avloppsvattnet genom att mikroorganismerna som växer på bärarna, 
omvandlar nitratkväve till kvävgas som avges till atmosfären. I början av bassängerna tillsätts 
metanol som en lättillgänglig kol- och energikälla för bakterierna.  
 
Flotationsanläggning 
I det sista reningssteget avskiljs partiklar från avloppsvattnet i en flotationsanläggning. De avskilda 
partiklarna består framförallt av biologiska flockar, som utgörs av mikroorganismer, vilka har bildats i 
kvävereningsstegen. I flotationsbassängerna tillsätts små luftbubblor som för upp flockarna till 
vattenytan. Slamskiktet som bildas skrapas bort från ytan med skrapor och pumpas till 
slambehandling. Ibland behöver fosfor- och partikelavskiljningen förstärkas, och då tillsätts ett 
fällningsmedel i syfte att erhålla efterfällning.  
 
Bräddvattenanläggning 
Vid höga vattenflöden in till reningsverket pumpas den del av vattnet som överstiger verkets 
kapacitet till ett regnvädersmagasin. Anläggningen består av en rensavskiljningsdel och ett tvådelat 
magasin. Vid inloppet till den andra delen av magasinet kan järnklorid och polymer tillsättas för att 
fälla ut fosfor och partiklar. För att förbättra sedimentationen av partiklar rinner vattnet genom 
lameller som partiklarna stoppas upp av och glider längs med för att till slut hamna på bassängens 
botten. Om flödet in till verket minskar innan regnvädersmagasinet är fullt pumpas vattnet tillbaka 
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och anläggningen har vid sådana fall endast verkat som ett utjämningsmagasin. När flödet är 
ihållande högt så att magasinet blir fyllt fortsätter det renade vattnet med självfall till 
avloppsreningsverkets utgående ledning.  

2.6 Regional avloppshantering – i framtiden  

Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne är en satsning från VA SYD som syftar till att skapa en 
hållbar, regional helhetslösning för att ta hand om avloppsvatten i regionen. Utmaningarna är 
desamma för alla kommuner i sydvästra Skåne; växande befolkning, gamla reningsverk och en hård 
belastning på hav och vattendrag. Investeringar är nödvändiga för att städerna ska kunna fortsätta 
växa och ett kommunöverskridande samarbete bedöms gynna samtliga.  

Sjölunda ARV planeras byggas ut och moderniseras för hela regionen. VA SYD planerar även att 
stänga Källby ARV i Lund och föra vidare avloppsvattnet till Malmö. Inriktningen grundar sig på att 
Källby ARV också är i stort behov av utbyggnad och modernisering. Det blir mer ekonomiskt att bygga 
ut på en plats istället för två och Sjölunda är mer lämpligt placerat med hänsyn till både 
vattenmiljöpåverkan och stadsutveckling. Det innebär också helt ny infrastruktur i form av en 
överföring från Lund till Malmö och en tunnel, Malmö avloppstunnel, för att ersätta 
ledningssystemet från centrala Malmö till Sjölunda. Grannkommuner kommer erbjudas att ansluta 
sitt avloppsvatten. Det kan innebära att fler avloppsreningsverk kommer att kunna stängas framöver 
då det blir dyrt för varje kommun att bygga ut och modernisera avloppsreningsverk var för sig. 

I grundscenariot för det framtida upptagningsområdet för Sjölunda ARV ingår: 

• Sjölundas befintliga upptagningsområde som består av Malmö (exklusive Klagshamn), Burlöv, 
samt delar av kranskommunerna, Lomma, Staffanstorp och Svedala. 

• Lund med de anslutna orterna Dalby, Björnstorp, Genarp och Veberöd. 

Därtill finns ett antal kringliggande orter som idag inte är anslutna till Sjölunda, men som erbjuds att 
ingå i det framtida upptagningsområdet: 

• Södra Sandby (inklusive Flyinge, Revinge by och Harlösa) 
• Lomma (den del av Lomma som i nuläget är anslutet till Borgeby ARV) 
• Kävlinge 
• Staffanstorp tätort 
• Svedala tätort 

Södra Sandby och Borgeby ingår redan i VA SYD och för dessa verk pågår utredningar angående 
verkens framtid. Med Kävlinge, Staffanstorp och Svedala förs diskussioner om intresse för framtida 
anslutning till Sjölunda ARV. 

I Figur 14 visas en karta över lokaliseringen av reningsverken i grundscenariot samt det utökade 
verksamhetsområdet. Befintliga anslutningar visas som grå linjer och anslutningar under utredning 
visas som blå linjer. Malmö avloppstunnel och överföringen från Lund (tunnel alternativt tryckavlopp) 
visas som gula linjer. 
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Figur 14. Grundscenario för Nya Sjölundas upptagningsområde. Befintliga anslutningar (grå linjer), anslutningar under 
utredning (blå linjer). Malmö avloppstunnel och tunnel alt. tryckavlopp från Lund (gula linjer). 

För att planera den kommande utbyggnaden av Sjölunda ARV genomförs en förstudie där det tas 
fram ett utbyggnadskoncept. Under hösten och vintern 2020 pågår en utvärdering av olika processer 
för att konkretisera utbyggnationskonceptet till Nya Sjölunda. I det första skedet har tre olika 
processförslag tagits fram. Dessa beskrivs nedan. Två av dem kommer väljas ut för att ta fram 
principförslag med mer detaljerade process- och kostnadsberäkningar för att därefter kunna välja ut 
vilket av förslagen man vill gå vidare med. 

Förstudien i sin helhet planeras vara klar under våren 2021. Ombyggnaden av Sjölunda ARV innebär 
även att det kommer att behöva sökas ett nytt miljötillstånd för reningsverket. Det nya 
miljötillståndet förväntas innebära en skärpning av utsläppskraven gällande BOD, kväve och fosfor. 
Det finns även ett stort fokus på reduktion av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar både 
från myndigheter och i VA-branschen i sin helhet. VA SYD har fattat ett beslut om att införa ett 
avancerat reningssteg för reduktion av läkemedelsrester i samband med att verket byggs om. Vilka 
reningskrav som kommer att gälla för näringsämnen och läkemedelsrester står klart först när det nya 
miljötillståndet erhålls. Tillståndsansökan planeras lämnas in under våren 2022 och därefter beräknas 
myndigheternas handläggning ta ett par år innan den slutliga domen erhålls. 

För att fastställa vilka utsläppshalter som kan komma att bli aktuella i det nya miljötillståndet pågår 
en recipientutredning för att undersöka vilka halter som kan släppas ut utan att påverka recipienten, 
Lommabukten, negativt. Då det pågår en revidering av tidigare recipientutredning har preliminärt 
nedanstående halter valts ut för att basera reningsverkets design på. Nuvarande utsläppskrav anges 
inom parentes. Observera att detta fortfarande är preliminära antaganden som kan komma att 
förändras utifrån förstudiens resultat eller utifrån domen för miljötillståndet. 

• BOD7: 6 mg/l (nuvarande 10 mg/l) 
• Totalkväve: 6 mg/l (nuvarande 10 mg/l) 
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• Totalfosfor: 0,2 mg/l (nuvarande 0,3 mg/l) 

Då villkor ställs som begränsningsvärden, som inte får lov att överskridas, kommer verket att styras 
mot börvärden som är något lägre för att ha marginaler mot de tillståndsgivna utsläppsvärdena.  

2.6.1 Sjölunda ARV – framtiden  
Nedan följer en kort beskrivning av de tre möjliga scenarierna för Sjölundas framtida reningsprocess 
som utreds i nuläget. Scenarierna utgår från olika alternativ för den biologiska reningen som i 
scenario 1 är en membran bioreaktor (MBR), i scenario 2 aerobt granulärt slam (AGS) och i scenario 3 
en biologisk bärarprocess (MBBR = ”movning bed bioreactor”). Ett översiktligt blockschema för de 
olika scenarierna presenteras i Figur 15. Observera att det är preliminära skisser framtagna i ett tidigt 
skede som kommer att förändras i samband med att förstudien kommer längre. 

Gemensamt för de tre scenarierna för framtida reningsprocess är att den nuvarande grovreningen 
där större partiklar, sand och grus avskiljs kommer att behållas. Gemensamt för alla lösningar är även 
att det biologiska reningssteget kommer föregås av en primär rening i form av försedimentering där 
partiklar avskiljs genom sedimentation. I scenario 1 ingår ett membran med låg porstorlek för 
slamavskiljning redan i biosteget varmed ingen tertiär rening för ytterligare avskiljning av partiklar 
behövs. I scenario 2 och 3 ingår en tertiär rening i form av skivfilter.  

 

Figur 15. Översikt över de tre olika scenarierna som utreds för framtida Sjölunda. Membran bioreaktor (MBR), aerobt 
granulärt slam (AGS) resp. en biologisk bärarprocess (MBBR = ”moving bed bioreactor”). 

 

Scenario 1: MBR – Principen är densamma som i den aktiva slamprocess som ingår i dagens 
reningsprocess, med tillägget att slammet, efter aktiv slamprocessen, avskiljs med ett membran 
innan vattnet förs vidare till nästa reningssteg. Med ett membran uppnås en hög vattenkvalitet med 
mycket låga utgående halter av suspenderade ämnen. Ett förenklat flödesschema visas i Figur 16. 
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Figur 16. Förenklat flödesschema över utbyggnadskoncept #1 (MBR). 

 

Scenario 2: AGS – I en AGS används aeroba granuler som består av biologiskt slam som växer i 
granulform. AGS körs vanligtvis som en satsvis process där alla biologiska reningssteg för reduktion 
av organiskt material, kväve och fosfor sker i olika delar av en cykel i en och samma reaktor. Granuler 
sedimenterar snabbare än sedimentationen i en konventionell aktiv slamprocess, vilket möjliggör 
sedimentation direkt i biosteget. Således erhålls en kompakt process. AGS-processen kommer att 
kombineras med ett skivfilter för slamavskiljning.  Ett förenklat flödesschema visas i Figur 17. 
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Figur 17. Förenklat flödesschema över utbyggnadskoncept #2 (AGS). 

 

Scenario 3: MBBR – I en MBBR växer biofilm på bärare av plast. Bärarna har en hög specifik area, 
vilket innebär en stor yta för biofilmen att bildas. Liksom AGS är MBBR en mer kompakt process än 
den konventionella aktiv slamprocessen. Processen kommer att kombineras med ett skivfilter för 
slamavskiljning.  Ett förenklat flödesschema visas i Figur 18. 
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Figur 18. Förenklat flödesschema över utbyggnadskoncept #3 (MBBR). 

 

Det har även fattats beslut om att införa en rening av läkemedelsrester på Sjölunda ARV. Den 
avancerade reningen för reduktion av läkemedelsrester och andra organiska mikroföroreningar 
kommer att utgöras av antingen ett reningssteg i form av ozonering, filtrering med granulärt aktivt 
kol (GAC) eller en kombination av dessa.  Både GAC-filter och ozonbehandling är mycket effektiva 
processer för reduktion av läkemedsrester, men med skillnaden att vid ozonering sker en oxidation 
av ämnena där det kan bildas nedbrytnings- och biprodukter medan det vid användning av GAC-filter 
sker en adsorption av ämnena till kolet varmed de avskiljs helt. 

Det inkommande vattnet till Sjölunda ARV innehåller höga halter av bromid, vilket kan vara 
problematiskt vid ozonering då bromiden kan oxideras till bromat som kan vara cancerframkallande 
vid höga halter. Det pågår utredningar om ursprunget till de höga bromidhalterna och resultaten 
visar på att de sannolikt beror på inläckage av havsvatten i ledningsnätet då uppmätta bromid och 
kloridhalter följer varandra väl. Andelen tillskottsvatten (tillskottsvatten= vatten som utöver 
spillvatten avleds i spillvattenförande avloppsledning, bestående av dagvatten, dränvatten, 
inläckande sjö- och havsvatten eller dricksvatten) i det inkommande vattnet till Sjölunda är inte så 
stor, men däremot kan det vara så att förhållandevis mycket av tillskottsvattnet har sitt ursprung i 
havsvatten. Det pågår även utredningar för att undersöka om det finns driftsstrategier för 
ozoneringen som kan minska risken för bromatbildning. 

I nuläget bedöms det därmed som osäkert om ozonering går att tillämpa vid Sjölunda, men beroende 
på resultatet av ovanstående utredningar kan bedömningen förändras. 



 

32 

 

 

 

Då det ännu inte fastställt vilket teknikval som kommer att göras för den avancerade reningen, har 
det i denna utredning tagits fram scenarier som med nuvarande kunskap bedöms som rimliga. Dessa 
kan dock komma att förändras när projektet ”Nya Sjölunda” jobbar vidare med teknikvalet. 

I Tabell 7 visas medelvärden för perioden januari till september 2020 avseende uppmätt 
vattenkvalitet för utvalda parametrar samt motsvarande, av projektgruppen inom ramen för 
projektgruppen ”Nya Sjölunda”, predikterade för de tre potentiella framtida reningstekniker. 

Medelvärden för 2020 omfattar endast perioden januari – september och ligger något under 
årsmedelvärdena för 2019 som var TP = 0,3 mg/l, TN = 12 mg/l, COD = 47 mg/l, BOD7 = 11 mg/l och 
susp 14,1 mg/l. 

Tabell 7. Vattenkvalitet i utgående renat avloppsvatten från Sjölunda ARV (medelvärde jan – sept. 2020) och framtida 
avloppsvatten (bedömning inom projektet ”Nya Sjölunda”) för de olika processalternativ (utan avancerad rening).  

  Förväntat ut i framtidens Nya Sjölunda 
 Sjölunda ARV 

ut idag 
Alternativ 1 

MBR 
Alternativ 2 

AGS + SF 
Alternativ 1 
MBBR + SF 

TP 0,21 0,2 0,2 0,2 
TN 9,3 6 6 6 
Susp (mg/l) 10,7 2 5 5 
COD (mg/l) 38 25 40 40 
BOD (mg/l) 6,5 6 6 6 

 

2.7 Framtida tillgängligt råvatten från Sjölunda ARV 

Mängden tillgängligt råvatten (utgående flöde från Nya Sjölunda ARV) beror av hur stor belastningen 
är till Nya Sjölunda ARV, vilket även är beroende av tidpunkten. Flöden varierar över dygn, samt över 
och mellan år. Som exempel visas staplade tidsserier för befintliga vattenverk tillsammans med en 
linje över de summerade flödena från Sjölunda och Källby ARV åren 2015–2019 i Figur 19. Intressanta 
noteringar som görs är följande: 

• Flöden till avloppsreningsverken varierar betydligt med tiden. 
• När vattenbehovet är stort (produktionen i dricksvattenverken ökar) syns inte motsvarande 

ökning i tillrinningen till avloppsreningsverken. 
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Figur 19. Staplade dygnsflöden från vattenverk (VV) (helfärgade) och summerade flöden från Sjölunda och Källby 
avloppsreningsverk (ARV) (grå linje). 

EnviDan har på uppdrag av VA SYD modellerat framtida flöden till Nya Sjölunda ARV vid scenariot 
”Full regionalisering” samt med en avloppstunnel i Malmö och en tunnel konstruerad från Lund till 
Malmö år 2045, se framtaget frekvensdiagram i Figur 20. Flödet vid 5:e och 50:e percentilen visas i 
Tabell 8.  

 

Figur 20. Frekvensdiagram över inkommande flöde till Sjölunda år 2017 (svarta linjer) samt till Nya Sjölunda ARV år 2045 
(gråa linjer). Heldragen linje visar timmedelflöde och streckad linje dygnsmedelflöde. 
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Tabell 8. Flödet (dygnsmedel) vid 5:e och 50:e percentilerna från modellerat frekvensdiagram av EnviDan redovisande 
framtida flöden till Nya Sjölunda ARV vid full regionalisering och en avloppstunnel i Malmö samt en tunnel från Lund till 
Malmö år 2045. 

Percentil Flöde 

5:e percentilen 2 100 l/s 

50:e percentilen (median) 2 400 l/s 

 

Frekvensdiagrammet återger hur stor del av tiden som ett flöde bedöms förekomma vid det framtida 
avloppsreningsverket: 

• Valet av dimensionerande frekvens kommer vara styrande för hur ofta ett vattenverk har 
tillgång till det dimensionerande råvattenflödet. Om man väljer att utgå från medianen (50:e 
percentilen) kommer man ha en mindre råvattentillgång än den dimensionerande under 
halva tiden som verket är i drift. Vid 5%-percentilen är motsvarande vattentillgång tillgänglig 
under 95% av tiden. 5:e percentilen är mest rimligt att dimensionera efter. 

• Förutsatt att tunneln är utjämnande kommer ingen ytterligare volym för utjämning av 
flöden, över dygnet, att krävas.  

Tolkningen av frekvensdiagrammet skall göras med försiktighet då olika flödesscenarion inte är 
utspridda jämnt i tiden, exempelvis kan ett generellt lägre flöde förväntas under sommarmånaderna, 
vilket ses i Figur 21 som visar summerade månadsmedelvärden för Sjölunda och Källby ARV 2015–
2019. 

 

Figur 21. Summerade månadsmedelflöden från Sjölunda och Källby ARV under perioden 2015–2019. 

Det är inte klarlagt huruvida en framtida avloppstunnel i Malmö och från Lund till Malmö kommer att 
kunna nyttjas för att utjämna flöden och öka tillgängligheten på vatten under torrflödesperioder. Det 
är dock tveksamt då det är betydande volymer som krävs, för att tillgängliggöra 200 l/s under en 
veckas tid behövs en lagringskapacitet motsvarande 121 000 m3. Denna volym krävs samtidigt som 
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tunnelns funktion som ett dagvattenutjämningssystem inte får begränsas. Utformning av 
Malmötunneln är inte färdigställd. I samråd med EnviDan har ett antagande gjorts att tunneln är 5 
km lång och med 5 m i diameter, den rymmer då totalt 100 000 m3. Tunneln mellan Lund och Malmö 
kommer bli längre och den skulle kunna tillgängliggöra ytterligare volym för utjämning av flöden. En 
eventuell tunnel mellan Lund och Malmö kommer dock troligtvis att ha en betydligt större lutning 
varvid lagring av vatten kan komma att ske i ena ändan av tunneln.  

I den här förstudien bedöms det inte rimligt att anta flödesutjämnande funktion av tunnlarna över 
längre tidsperioder, dvs. dagar och veckor. Det krävs då att tunnlarna specifikt designas för dessa 
syften. Det skulle dock kunna undersökas närmare i vidare studier i samråd med konstruktörerna av 
tunnelsystemen. 

Ett av målen med ett framtida nytt vattenverk är att det skall fungera som reserv vid eventuella 
driftstörningar vid de andra vattenverken. Det nya vattenverket dimensioneras för 
torrflödescenarion. De är tillfällen då mängden inläckage i ledningsnätet är lågt och belastningen 
utgörs i huvudsak av antal påkopplade personer och industribelastning. Torrflödesförhållandena är 
synliga i de lägre delarna av frekvensdiagrammet, se Figur 20. Därför används 5-percentilen som 
utgångspunkt för dimensionerande råvattentillgång till ett framtida nytt vattenverk. 50-percentilen 
(medianen) redovisas dock i kapacitetsberäkningar i jämförelsesyfte, men är ej tänkt att 
dimensioneras efter. 

EnviDans modellering är baserad på flöden från år 2017. Jämför man flödena år 2017 mot flödena år 
2018 (där man hade en väldigt varm och torr sommar) kan man se att de lägsta flödena under juni 
och juli månad inte finns representerade år 2017, se Figur 22. Därför ska man vara medveten om att 
det även i fallet avseende den modellerade 5-percentilen för år 2045 förekommer en risk att flödet 
blir lägre om motsvarande torrväder återkommer, som det som var år 2018. 

 

Figur 22. Dygnsmedelflöden vid Sjölunda ARV 2017 och 2018. 
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3 Koncept för recirkulation av vatten 
Recirkulation av renat avloppsvatten har praktiserats på många olika sätt genom alla tider. Den 
oplanerade (defacto) recirkulationen av renat eller orenat avloppsvatten till dricksvatten via 
vattendrag bidrar idag till ökande reningskrav i dricksvattenverk då bland annat reningen vid ARV i 
vissa fall och för några föroreningar inte är tillräcklig. Detta beror på att reningen av avloppsvatten 
idag utgår från vad som anses tillräckligt för utsläpp till recipient (styrs av tillstånd), däremot inte från 
vad som anses som tillräckligt för dricksvatten eller för kommande utsläppskrav till recipient.  En 
kontrollerad och tekniskt styrd recirkulation av renat avloppsvatten är i princip bara en naturlig 
konsekvens av ett cirkulärt vattensystem. Renat avloppsvatten kan recirkuleras för olika ändamål 
som t.ex. bevattning, användning i industrin, etc. I detta projekt fokuserar recirkulation av renat 
avloppsvattnet på produktion av dricksvatten vilket är den mest utmanande formen av recirkulation. 
Det finns i huvudsak två sätt att åstadkomma recirkulation av renat avloppsvatten till 
dricksvattenanvändning: direkt recirkulation och indirekt recirkulation. Även andra 
recirkulationsalternativ för renat avloppsvatten bör beaktas då dessa indirekt kan reducera 
dricksvattenkonsumtionen, och i förlängningen leda till ett minskat behov av dricksvattenproduktion. 

3.1 Direkt recirkulation av vatten för dricksvattenändamål 

En direkt recirkulation av vatten för att producera dricksvatten, innebär att inga naturliga vattensy-
stem inkluderas i processlösningen (engelska Direct potable reuse -DPR). Direkt recirkulation av renat 
avloppsvatten är rent tekniska system. Processlösningar inkluderar avancerade reningstekniker för 
att uppnå en väldigt hög reningseffektivitet. Några av fördelarna är att anläggningar för direkt recir-
kulation vanligtvis har korta produktionstider (tiden mellan att råvatten tas in i verket tills det att ett 
användningsbart dricksvatten kan nyttjas) och är därför kompaktare än t.ex. infiltrationsanlägg-
ningar. Den korta produktionstiden innebär samtidigt en nackdel då mindre processvolymer är mer 
känsliga för plötsliga och kortvariga variationer i inkommande vatten. Även en kortare tid för att upp-
täcka och åtgärda eventuella kvalitetsproblem i de producerade dricksvatten är en nackdel. Andra 
nackdelar är att man ofta får ökade driftskostnader då naturliga processer inte nyttjas samt att man 
inte får någon naturlig buffertvolym att tillgå för att kunna lagra dricksvatten och möta ett varierande 
dricksvattenbehov. Att få acceptans för recirkulation av renat avloppsvatten bedöms vara en större 
utmaning då en direkt recirkulation av renat avloppsvatten används, såvida inte en akut vattenbrist 
eller andra problem tydlig framstår och problemet inte kan lösas på alternativa sätt.  

Ett blockschema över möjlig systemutformning visas i Figur 23. 

3.2 Indirekt recirkulation av vatten för dricksvattenändamål  

System för indirekt recirkulation av vatten kombinerar rent tekniska reningssteg med naturliga re-
ningssystem som konstgjord infiltration eller dammar. Indirekta system (engelska Indirect potable 
reuse -IPR) kännetecknas ofta som mindre avancerade och kräver lägre energi- och kemikalieförbruk-
ning. Nackdelarna är att de är mindre platseffektiva och med en signifikant längre produktionstid än 
anläggningar för direkt recirkulation. En fördel är att man ofta får tillgång till stora naturliga utjäm-
ningsvolymer vilka kan användas som buffert och utjämna och lagra vatten över längre perioder. 
Detta möjliggör att man kan rena en större mängd råvatten till motsvarande driftkostnad samt att 
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man kan återvinna mer renat avloppsvatten än det finns behov för och lagra till perioder när avlopps-
vattenvolymen är lägre men behovet av dricksvatten högre. Infiltrering till grundvatten för uttag och 
produktion av dricksvatten som en del av en återanvändningsstrategi anses ofta som den mest 
grundläggande och robusta behandlingen för recirkulation av vatten (WHO 2017). Ett blockschema 
över möjlig systemutformning visas i Figur 23. 

 

 
Figur 23. Schematisk systemutformning vid direkt och indirekt recirkulation av avloppsvatten till dricksvatten. 

3.3 Andra recirkulationslösningar 

Förutom indirekt och direkt recirkulation av vatten för dricksvattenändamål finns andra recirkulat-
ionslösningar som kan tillgodose vattenbehoven i samhället. Recirkulation av vatten till dricksvatten-
ändamål står i dagsläget endast för en mycket liten del av den totala vattenrecirkulationen i världen. 
Globalt recirkuleras mest vatten för bevattningsändamål inom jordbruket, medan det i Sverige 
mestadels används som s.k. tekniskt vatten. Detta kan inkludera:   

 Recirkulation av vatten till industriändamål som processvatten eller kylvatten 
 Recirkulation av vatten till gråvattenåteranvändning (t.ex. toalettspolning)  
 Recirkulation av vatten till urbana odlingar 

 
Ovan är exempel på användningsområden för recirkulerat vatten som kan täcka vattenbehov vilka 
inte kräver dricksvattenkvalitet, men där man idag använder sig av just dricksvatten. Vid användning 
av recirkulerat vatten till andra ändamål än just dricksvatten kan en mindre avancerad rening av 
recirkulerat vatten vara aktuell. Flera av dessa recirkulationsalternativ kräver dock också en viss 
infrastruktur för transport av vattnet till användaren. 

En annan strategi är vattenåtervinning från dagvatten. Nackdelen är att tillgång till dagvatten är svår 
att förutse och planera och återanvändning av dagvatten används mest som komplement till andra 
vattenkällor i kombination med stora lagringsvolymer. Dessutom kan det behövas en avancerad 
rening av dagvatten, beroende av föroreningsgrad. 
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3.4 De största riskaspekterna att beakta vid recirkulation till dricksvatten 
Mikrobiella risker: För att eliminera risken med patogena (sjukdomsframkallande) kontamineringar 
av recirkulerat vatten behövs det flera oberoende mikrobiologiska barriärer.  

Dessa kan inkludera separationstekniker (membrantekniker), oxidativa tekniker (ozonering), 
desinfektion (UV eller klorering) samt en kontinuerlig övervakning av vattenkvalitén kopplat till en 
inbyggd responsperiod.  

En aspekt som har fått en del uppmärksamhet de senaste åren är risken för selektion och utveckling 
av antibiotikaresistenta mikroorganismer i avloppsvatten. Antibiotikaresistenta bakterier (ARB) och 
antibiotikaresistensgener (ARG) har seglat upp som en betydande folkhälsofråga och oro har också 
tagits upp om exponering för ARB och ARG i vatten. Den behandlingsnivå som tillämpas i 
recirkulationssystem överstiger generellt den som används i befintliga dricksvattenverk och 
koncentrationer av ARB och ARG i recirkulerat vatten är därför sannolikt lägre än de som finns i 
konventionell dricksvattenberedning (Olivieri et al., 2016). Återanvändning av renat avloppsvatten 
med dess avancerade separations- och oxidationsprocesser skapar förutsättningar för en effektiv 
avskiljning av ARB och ARG. 

Mikroföroreningar inkl. läkemedelsrester: Mikroföroreningar i avloppsvatten omfattar ett brett 
spektrum av ämnen som är naturligt förekommande eller av antropogent ursprung. Detta inkluderar 
industriella kemikalier, kemikalier som används i hushåll, kemikalier som utsöndras av människor och 
kemikalier som används eller bildas under behandling av avloppsvatten och dricksvatten. Metaller 
och oorganiska kemikalier kan finnas i koncentrationsnivåer på μg till mg per liter. Läkemedelsrester 
och rester från produkter för personlig vård förekommer vanligtvis i mycket lägre koncentrationer 
(ng till μg per liter), om de ens kan detekteras. Även om listan över mikroföroreningar i avloppsvatten 
kan vara omfattande har flera studier visat att koncentrationer som normalt detekteras ligger långt 
under de som skulle utgöra en risk för människan (t.ex. WHO, 2012).  

Ett flertal svenska avloppsreningsverk, bl a Sjölunda, utökas idag med avancerad rening som syftar till 
att ta bort framförallt läkemedelsrester. 

Nedbrytningsprodukter från avancerade reningssteg: Avancerade oxidationsmetoder som ozonering 
och UV/H2O2 kan skapa nedbrytnings- och biprodukter som kan utgöra en större risk än de 
substanser som reningen avser att ta bort. Bromatbildning vid förekomst av bromid är ett exempel. 
Nedbrytnings- och biprodukter är mycket svåra att analysera eftersom de i utgångspunkten är 
okända i sin kemiska struktur. Att använda avancerade analysmetoder som non-target screening är 
svårt i praktiken då dessa metoder kräver stora resurser och kan trots detta inte alltid identifiera 
olika nedbrytnings- och biprodukter. Ett sätt att bedöma om nedbrytnings- och biprodukter utgör ett 
problem är att undersöka vattnets toxicitet före och efter ett reningssteg även om också dessa 
metoder har sina begränsningar. 

Toxicitet: Det finns några föroreningar i avloppsvatten som har varit av speciellt intresse vid 
återanvändning av avloppsvatten då substanserna anses svåra att rena bort och även kan bildas vid 
avancerade oxidationsprocesser som ozonering och UV/H2O2 (Baresel et al., 2015a; Pisarenko et al., 
2012). NDMA (N-Nitrosodimethylamine), 1,4-dioxane och Methyl tert-butyl ether (MTBE) är toxiska 
substanser som ofta används som indikatorer för en effektiv rening. Samtliga kan passera en omvänd 
osmosprocess och kräver därför extra hänsyn i reningssystemet.   
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Ur ett riskhanteringsperspektiv bedöms borttagningen av patogener som den viktigaste frågan vid 
recirkulation av renat avloppsvatten till drickvattenändamål eftersom en kortvarig exponering kan 
leda till omedelbart sjukdomsutbrott. En exponering för mikroföroreningar kan däremot, med få 
undantag, anses som en icke akut fara utan endast en långvarig kronisk exponering kan leda till 
negativa hälsoeffekter. 

4 Processalternativ för recirkulation av vatten till 
dricksvatten 

IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram olika alternativ för processutformning för direkt och 
indirekt recirkulation av renat avloppsvatten för dricksvattenändamål. Dessa beskrivs i följande 
avsnitt. Beroende på framtida val av reningsteknik för Nya Sjölunda ARV har olika alternativ tagits 
fram. Alternativet för indirekt recirkulation bygger på infiltration av renat avloppsvatten efter 
polerande rening och efterbehandling i samma processlösning som används bl.a. på Vombverket. Det 
görs dock ingen direkt bedömning om placering av en eventuell infiltrationsanläggning. 

Vilken strategi som väljs för återanvändning av vatten beror på vilken reningsprocess som 
implementeras på Nya Sjölunda. De reningsprocesser som utreds nu innehåller; membranbioreaktor 
(MBR), aeroba granuler (AGS) eller suspenderade bärare (MBBR). AGS- och MBBR-processen 
kompletteras med efterfällning och filtrering för utökad avskiljning av fosfor. Det har även beslutats 
att utgående vatten kommer renas från mikroföroreningar (bl.a. läkemedelsrester). 
Reningsprocessen för rening av mikroföroreningar är dock inte ännu bestämd och kommer till stor 
del bero på vilken process som väljs för biologisk rening. Utgående vatten innehåller höga halter av 
bromid, vilket kommer ge problem med bromatbildning vid ozonering av vatten.  Eftersom 
utredningen om den framtida reningen för läkemedelsrester vid Nya Sjölunda fortfarande pågår och 
ingen information föreligger ännu har IVL valt att exemplifierar läkemedelsreningen med  tekniker 
som IVL anser som möjliga. Vid MBR som den framtida huvudprocessen vid Nya Sjölunda valdes 
granulerat aktivt kol (GAK) i filter som placeras efter MBRen och vid val av antingen AGS eller MBBR i 
kombination med skivfilter valdes en efterföljande process med tillsats av pulveriserat  aktivt kol 
(PAK) och ett ultrafilter (UF) för en effektiv avskiljning av PAK. Att PAK-UF processen är åtskild från 
huvudreningen möjliggör en separat hantering av den avskilda PAK-strömmen och en kontaminering 
av slammet från huvudreningen (som återförs till jordbruket) undviks 

Figur 24 visar de olika föreslagna huvudalternativen till processlösningar för en direkt och indirekt 
recirkulation till dricksvatten beroende på framtida processlösning vid Nya Sjölunda ARV. Dessa 
diskuteras i detalj i efterföljande avsnitt. Hela recirkulationssystemet är uppdelat i reningstekniker 
som placeras vid Nya Sjölunda ARV och vid en ny recirkulationsanläggning. Processer för rening från 
mikroföroreningar har valts av IVL utifrån erfarenhet. Utgångspunkten har varit olika alternativ av 
biologisk rening vid Nya Sjölunda ARV. VA SYD kommer utreda utformning av läkemedelsrening i ett 
senare skede och härmed valda alternativ kan därför ersättas med andra. 
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Figur 24. Översikt över presenterade processalternativ för recirkulation av vatten till dricksvatten. 

4.1 Förutsättningar och begränsningar 

De beskrivna processalternativen är baserade på begränsad kunskap om avloppsvattens karaktär, 
variationer i vattensammansättningen samt andra förutsättningar eller begränsningar som kan 
påverka processvalet. De aspekter som identifierats av betydelse beskrivs och diskuteras för att 
kunna undersökas vidare i framtiden. Även alternativa processval eller förslag på hur olika 
utmaningar kan bemötas beskrivs där det är möjligt. Processalternativen som föreslås i efterföljande 
avsnitt är dock endast en möjlig startpunkt som behöver utredas med hjälp av labbskale- och 
pilottester (avsnitt 4.12) och kompletteras med erfarenheter från andra anläggningar som 
presenteras i Kapitel 7. 

Processalternativen utgår ifrån antagandet att så mycket som möjligt av Nya Sjölundas renade 
avloppsvatten ska gå till recirkulationsanläggningen. Medelflödet vid Sjölunda ligger idag på omkring 
1,3 m3/s (enligt miljörapport för 2019) och i framtiden på runt 2,7 m3/s (se avsnitt 2.7). Med tanke på 
flödesvariationer och oklarheter kring framtida utjämningskapacitet vid olika tekniska lösningar 
såsom avloppstunnlar och buffertmagasin före och efter Nya Sjölunda, diskuteras kapacitet för 
recirkulation av renat avloppsvatten i avsnitt 4.10. Flödet som antas kunna nyttjas kontinuerligt med 
en viss utjämning antas vara 5-percentilen (bara 5% av tiden ligger flöden under detta flöde) av 
framtida flödet, vilket motsvarar 2,1 m3/s. Även om det antas att dricksvattenbehovet följer 
ökningen av avloppsvattenflödet så finns en del osäkerheter i de predikterade flödestrenderna. 
Processvalet påverkas eftersom endast en del av det renade avloppsvattnet från Nya Sjölunda ARV 
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hypotetiskt kommer att gå till recirkulation, samtidigt som hela Nya Sjölunda ARV ska inkludera en 
avancerad rening för läkemedelsrester innan utsläpp till recipienten. Att utformningen av 
läkemedelsrening av utgående renat avloppsvatten från Nya Sjölunda ARV ännu inte har bestämts 
innebär att de processlösningarna i denna rapport behöver bygga på antaganden och IVLs förslag om 
en tänkbar utformning av denna avancerade rening. Den föreslagna processlösningen för 
läkemedelsreningen vid Nya Sjölunda ARV bygger på tillgänglig kunskap om avloppsvattnets 
sammansättning som utesluter vissa reningstekniker. En avancerad rening för borttagning av 
läkemedel vid ARV dimensioneras i utgångsläget för att ta bort de flesta läkemedlen med en viss 
genomsnittlig reningseffektivitet, vilket betyder att vissa läkemedelsrester stundvis kan reduceras 
mindre bra. Detta innebär att aktuell reduktion av läkemedelsrester inte skulle anses vara tillräcklig 
för recirkulation till dricksvatten. Det finns inte vetenskapliga bevis att läkemedel i de halter som 
finns i utgående renat avloppsvatten har en negativ påverkan på människohälsa. Läkemedelsrening 
införs mest för att skydda den miljön som vattnet släpps ut i och anses vara mer känslig mot 
läkemedelsrester än människan. Utifrån försiktighetsprincipen är det dock önskvärt att reducera 
halter av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar till nivåer som är jämförbara med det yt- 
och grundvatten som traditionellt används för dricksvattenproduktion. I denna studie utreds 
recirkulation av vatten som komplement till de reningsprocesser (inklusive läkemedelsrening) som 
planeras att används vid Nya Sjölunda ARV. Om recirkulationen av renat avloppsvatten skulle vara 
det övergripande designmålet skulle en mer kostnadseffektiv lösning kunna vara möjlig, exempelvis 
en mer långtgående läkemedelsrening med aktivt kol eller behandling av biologiskt renat vatten i RO 
med läkemedelsrening av endast RO-koncentratet.        

I denna utredning antas dessutom att framtida utgående renat avloppsvatten från Nya Sjölunda ARV 
har samma kvalitet som nu förutom för de parametrar för vilka förväntade halter har definierats, se 
förväntade utsläppskrav i Tabell 7. Antagandet görs i detta skede då modelleringen och optimeringen 
av reningsresultat i de föreslagna processlösningarna i Nya Sjölunda-projektet ännu pågår. Dessa 
tillkommande upptagningsområden kommer påverka sammansättningen och variationer i 
avloppsvatten in till reningsverket. Även planerade förbättringar i avloppsystemet för att minska 
andelen ovidkommande vatten kan komma att ha en påverkan på vattenkvalitén men är omöjliga att 
bedöma i dagsläget. Det bör dock noteras att dessa nya påkopplingar och minskat inläckage kan 
innebära ändringar i processdesignen för recirkulationen då vissa föroreningar som recirkulationen 
och reningstekniker behöver ta särskilt hänsyn till, som t.ex. bromid/bromat, kan påverkas.   

Projektgruppen har också beslutat att bedömningen av olika processlösningar inklusive 
reningseffekter ska baseras på IVLs erfarenheter. Även om de gjorda bedömningarna och 
rekommendationerna ska kunna täcka in även osäkerheter relaterat till en annorlunda 
sammansättning av avloppsvatten behövs labb-och pilottester för att bekräfta eller vid behov justera 
t.ex. bedömda reningseffekter.   

4.2 Identifierade utmaningar 

Att använda renat avloppsvatten från Sjölunda ARV innebär vissa utmaningar som inte finns vid 
användning av råvatten från t.ex. ytvatten- eller grundvattentäkter.   
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4.2.1 Salter  
Kommunalt avloppsvatten har nästan alltid lite högre salthalt än ytvatten, vilket till största del beror 
på att salt i form av mat- och vägsalt läcker in med dagvattnet till ledningsnätet (mest vintertid och 
under smältningsperioden). För städer som ligger vid havet kan även inträngning av havsvatten till 
ledningsnätet vara ett problem. Ibland tillsätts en liten mängd havsvatten till avloppsvatten avsiktligt 
då kemisk fällning fungerar bättre vid lite högre salthalter. Detta sker dock inte vid Sjölunda. En hög 
andel ovidkommande vatten i form av dagvatten kan däremot sänka salthalten då regnvatten har låg 
salthalt. 

Vid konventionella drickvattenverk är det ytterst viktigt att råvattnet har halter av joner under de 
gränser för dricksvatten som sätts i SLVFS 2001:30. Halter av joner är sällan ett problem för 
vattenverken (bortsett från de joner som bidrar till hårdhet). Balansen mellan olika joner i 
dricksvattnet är också viktigt för att kunna ge vattnet smak och därför är det inte bara viktigt att hålla 
halterna under gränsvärden utan även sträva efter att halterna av de olika joner ska ligga inom ett 
optimalt område. 

Det saknas idag ett bra underlag på halter av olika joner i behandlat vatten från Sjölunda. De analyser 
som finns är några få stickprover och dessa ligger till grund för de förutsättningar som användes av 
Sweco i utredning om avsaltning av havsvatten (Tabell 2-13 i Swecos rapport från 2020-04-15). Det 
finns även ett årsmedelvärde för 2019 baserat på 17 veckoprovtagningar. I Tabell 9 jämförs halter i 
avloppsvatten på Sjölunda med gränsvärden i dricksvatten. Även halter i andra avloppsvatten anges 
för jämförelse. Det finns två typer av gränsvärden för dricksvatten som inte får överskridas – ett 
gränsvärde som klassar vattnet som otjänligt och ett gränsvärde som vid överskridandet klassar 
vattnet som tjänligt men med anmärkning om halten är förhöjd. 

Tabell 9. Halter av joner i olika avloppsvatten och gränsvärden enligt SLVFS 2001:30. Alla halter i mg/l. Halter som är 
markerade med röd text överskriver gränsvärden enligt SLVFS 2001:30. 

Jon 
Sjölunda 
(Sweco) 

   

Kommunalt  
avloppsvatten*  

Gränsvärde i dricksvatten  
(enligt SLVFS 2001:30) - 

Sjölunda 
(Medel 2019) 

Sjölunda 
(aug-sep 2020) 

Öresunds-
verket otjänligt 

Tjänligt med  
anmärkning 

Na 610   150 35 - 100 
Ca 95   32 22 - 100 
Mg 71   2,5 5 - 30 
Cl 260-1000#   220 38 - 100 
SO4 210   50 55 - 100 
F 0,32   0,3 - 1,5 - 
B 0,23   0,1 - 1,0 - 
Al 1,8 0,83 <1,2 0,7 - - 0,1 
Fe 0,43 0,45 <0,23 1 - - 0,1 
Mn 0,55 0,045  0,06 - - 0,05 
* - (obehandlat!) där dricksvatten är saltfattigt (enligt Svenskt Vatten Avloppsteknik 1) 
# - mycket varierande halter från olika referenser, variation förväntas ligga mellan 400-800 mg/l  

 

Det är tydligt från Tabell 9 att det är många joner som förekommer i Sjölundas renade avloppsvatten 
som är högre än rekommenderade. Halter av Ca, Mg, Fe och Mn kan sänkas på vattenverk genom 
avhärdning eller luftning (dock beroende på i vilken form av Fe och Mn föreligger). Halter av Na, Cl, 
SO4 och Al är dock svåra att sänka i en traditionell reningsprocess på ett vattenverk. Även om vatten 
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med så höga halter kan användas för dricksvattenförsörjning är det inte lämpligt att planera för att 
överskrida gränsvärden för klassning ”tjänligt med anmärkning” redan från början. 

Under förutsättning att halterna i Tabell 9 stämmer och att det renade avloppsvatten från Sjölunda i 
utgångsläget inte kan blandas med annat vatten som har mycket lägre salthalt (möjligt vid indirekt 
recirkulation där en annan råvattenström finns tillgängligt) behöver behandlingsprocessen inkludera 
en avancerad behandling för reduktion av salter. 

Det pågår utredningar för att kartlägga ursprunget till de höga salthalterna. Skulle däremot iden kring 
recirkulation av renat avloppsvatten till dricksvatten framskrida ytterligare så är det av största vikt att 
salthalterna i utgående avloppsvatten från Sjölunda utreds mer ingående. Det går att utesluta att de 
höga salthalterna presenterade i Tabell 9 endast förekommer under t.ex. snösmältningsperioden. 
Även om det förekommer kraftig variation av salthalterna, så kan man konstatera att de kontinuerligt 
ligger på en hög nivå. Det behöver också undersökas hur halter av olika salter kommer utvecklas i 
samband med utökningen av upptagningsområdet. Även om behandlingstekniker såsom omvänd 
osmos avlägsnar salter, ingår i recirkulationsprocessen så skulle lägre salthalter ge mindre problem i 
dessa reningssteg. I vissa fall kan det till och med göra skillnad för om ett reningssteg behövs eller 
inte (t.ex. NF i processförslaget för indirekt recirkulation). På samma sätt som kostnader för 
avsaltning av havsvatten är direkt beroende av salthalten så betyder lägre salthalt i inkommande 
avloppsvatten till Nya Sjölunda ARV också lägre kostnader för recirkulation eftersom samma 
membranteknik används. Ur Tabell 9 framgår att det förekommer stora skillnader i jonhalter från 
olika reningsverk/källor. Det kan vara värt att undersöka om avloppsvatten från några andra stora 
reningsverk i Skåne har mer fördelaktig jonsammansättning. 

Om avmineralisering av renat avloppsvatten behövs är membranrening det första valet. Man kan 
använda ett tätt NF-membran (exempelvis DuPont NF90) för att avskilja en del salter. Kostnaden för 
nanofiltrering är något lägre än kostnaden för omvänd osmos men det beror också på vilket 
membran som väljs. Täta NF-membran och glesa RO-membran har väldigt liknande flux vid samma 
tryck och ger gemförbara kostnader. Ett annat alternativ är att använda capacitiv avjonisering (CDI) 
eller membrancapacitiv avjonisering (MCDI). Teknikerna är relativt nya och bedöms vara mer 
kostnadseffektiva i jämförelse med membranprocesser vid avsaltning av vatten med låg salthalt 
(Hassanvand et al., 2017). Nackdelen med tekniken är att även om den ger viss avskiljning av 
bakterier är reduktionsgraden mycket lägre än i membranprocesser. Nanofiltrering avskiljer även 
större delen av organiska molekyler (bl.a. läkemedelsrester) medan CDI endast avskiljer salter. 

4.2.2 Bromid/bromat 
Halten bromid i utgående vatten från Sjölunda anges idag ligga på i genomsnitt >1 mg/l. Enligt en 
utökat provtagning som omfattade 8 provtagningar under september 2020 kunde halter mellan 0,65 
– 2,6 mg/l konstateras varav endast ett prov uppvisade bromidhalter <1,1 mg/l. Kompletterande 
provtagning med avseende på bromat är gjorda men tyvärr är analyssvaren försenade. Vid ozonering 
av bromidhaltigt vatten kan bromid oxideras till bromat. Bromat är toxiskt och har ett gränsvärde för 
otjänligt vatten på 0,01 mg/l. Enligt erfarenheter bör inte ozonering implementeras om bromidhalten 
i vattnet är högre än 0,4 mg/l på grund av risker med bromatbildning. Höga halter bromid och 
bromat påverkar därmed val av processlösning. I vår föreslagna processlösning för läkemedelsrening 
vid Nya Sjölunda ARV har därför endast en rening med aktivt kol antagits.  
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Vid försök med rening av avloppsvatten från läkemedelsrester i Växjö (Lindberg 2020) har det 
påvisats att avancerad oxidering med UV/H2O2 ger mycket mindre bildning av bromat jämfört med 
ozonering. Det behöver undersökas mer i Malmöregionen hur bromid- och bromathalten i utgående 
renat avloppsvatten varierar och hur dessa troligtvis utvecklas i samband med utökningen av 
upptagningsområdet.  

Vid konstaterat höga halter av bromat, behöver detta tas extra hänsyn till vid val av reningssteg. 
Förutom avancerade membrantekniker finns idag inga resurseffektiva reningsmetoder som effektivt 
kan avlägsna bromat. Bromat är som påpekat toxiskt och vid recirkulation av renat avloppsvatten till 
dricksvatten behöver halter under gränsvärde för otjänligt vatten eftersträvas. Höga bromathalter i 
avloppsvattnet innebär dessutom att en bromatbildning vid ozonering bli extra kritisk. Om 
bromathalter i utgående vatten är förhöjda finns det goda chanser att avskiljning i nanofiltrering eller 
omvänd osmos kommer vara tillräckliga för reduktion till ofarliga nivåer. I Lin et al. (2020) 
undersöktes avskiljning av bromat med olika nanofiltreringsmembran (NF90 och NF270) och 
resultaten visade ca 45% avskiljning av bromat med NF90 vid neutralt pH. Detta måste dock 
undersökas mer genom försök med det specifika vattnet och de specifika halterna om kommande 
resultat visar att bromathalten är för hög. 

4.2.3 Hårdhet 
Avloppsvattnets hårdhet beror normalt till största del av den hårdhet som dricksvattnet har. 
Hårdheten i avloppsvatten kan dock vara lägre än i dricksvatten (pga. regnvatten som har låg 
hårdhet) eller högre (pga. inläckage av havsvatten eller kalkrikt grundvatten eller halkbekämpning 
med kalcium- eller magnesiumsalter som används vid låga temperaturer). Analysresultat av utgående 
avloppsvatten från Sjölunda (Tabell 9) visar att halten magnesium är mycket högre än gränsvärdet för 
tjänligt vatten med anmärkning och halten kalcium är nära gränsvärdet. Dessa Ca- och Mg-halter 
motsvarar hårdhet på ca 30 °dH, vilket är högre än t.ex. i Vombsjövatten (10,6 °dH) och mycket högre 
än internt mål för råvatten (6°dH) som Sydvatten har definierat. Om salthalten i det renade 
avloppsvattnet behöver reduceras, kommer det medföra att även hårdheten reduceras. Ca2+ och 
Mg2+ är större än Na+ och Cl- och på grund av sin storlek och laddning avskiljs de mycket bättre i NF- 
eller RO-filtrering. Hårdheten anses därför inte vara ett problem om avsaltning av vatten tillämpas. 
Det är snarare att vattnets hårdhet (och halt av andra joner) kommer påverka hur mycket vatten man 
kan återvinna med NF eller RO och hur avancerad förbehandling det ska vara. Detta visar återigen att 
det är av yttersta vikt att utföra fler analyser av utgående renat avloppsvatten avseende halter av 
olika joner om man går vidare med planerna på att recirkulera renat avloppsvatten till dricksvatten. 

4.3 Alternativ 1 – Direkt recirkulation av vatten  

Enligt en tidigare utredning av Sweco kunde en möjlig anläggning för dricksvattenproduktion placeras 
i Arlöv i närheten av Nya Sjölunda ARV (Figur 25). En placering enligt detta alternativ skulle medföra 
väldigt begränsad ledningsdragning både för att överföra renat avloppsvatten från Nya Sjölunda ARV 
till anläggningen men också för att återföra eventuella restströmmar till Nya Sjölunda ARV eller 
recipienten.  
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Figur 25. Placeringsalternativ i Arlöv för anläggning av direkt recirkulation av vatten (Sweco 2020). 

4.3.1 Specifika utmaningar vid direkt recirkulation 
Vid en direkt recirkulation behöver en kombination av avancerade reningstekniker säkerställa att alla 
mikrobiella, toxiska och mikroföroreningar avlägsnas extremt effektivt. Behandlingstiden för vattnet 
är mycket kortare än vid indirekta processlösningar och responstiden för att upptäcka och åtgärda 
problem är med några timmar, mycket kortare än vid indirekt recirkulation där hela processen kan ta 
flera veckor. Vid en direkt recirkulation till dricksvatten finns inte heller möjlighet att blanda vattnet 
som kommer från Nya Sjölunda ARV med andra råvatten för att påverka vattenkvalitén och utjämna 
kvalitetsskillnader.     

Sjölundas avloppsvatten uppvisar enligt diskussionen ovan höga halter av olika salter. Vid 
membranfiltrering stannar salter i koncentratet vilket kan leda till saltutfällningar på och därmed 
igensättning av membranen (så kallad scaling) om processen inte styrs rätt. Ett problem som främst, 
med avseende på karbonatutfällningar och bariumsulfat, kan leda till en signifikant reduktion av 
återvinningen eller ökad resursförbrukning i t.ex. omvänd osmos-processen.  

En annan utmaning vid direkt recirkulation är den lägre återvinningsgraden och tillgången till renat 
avloppsvatten så att det ska passa dricksvattenbehovet. De mer avancerade separationstekniker som 
vanligtvis krävs vid direkt recirkulation ger en mindre mängd dricksvatten från samma mängd 
råvatten. Den krävande sammansättningen av renat avloppsvatten från Nya Sjölunda med bland 
annat väldigt höga salthalter kräver dock avancerade membrantekniker även i fallet indirekt 
recirkulering, därmed blir inte återvinningsgraden en specifik utmaning enbart för fallet direkt 
recirkulering utan även för indirekt. Bristen på inbyggd buffertkapacitet vid en direkt recirkulation 
kvarstår dock, förutom den kapacitet som en teknisk reservoar kan ge. Dricksvattenproduktionen vid 
recirkulationsanläggningen är därmed i stor utsträckning direkt beroende av mängden renat 
avloppsvatten vid Nya Sjölunda.        

Sjölunda ARV 



 

46 

 

 

 

4.3.2 Alternativ 1.1 – Baserat på MBR på Nya Sjölunda ARV  

4.3.2.1 Processlösning 
Figur 26 visar den föreslagna processlösningen vid en direkt recirkulation av vatten med en MBR-
process för den framtida reningen vid Nya Sjölunda. Processlösningen kräver egentligen inga fler 
reningssteg vid reningsverket utan all extra rening kan ske vid recirkulationsanläggningen. Eftersom 
Nya Sjölunda ARV dock ska ha en avancerad rening för borttagning av läkemedelsrester för det 
renade avloppsvattnet har ett extra kolfilter lagts in i processen. Det renade avloppsvatten från 
reningsverket kan sedan direkt behandlas med omvänd osmos, eventuellt med föregående 
kalkfällning för att undvika scaling och öka återvinningsgraden. Utgående vatten från RO behandlas 
sedan vidare i ytterligare ett kolfilter, återmineraliseras och pH-justeras för att sedan genomgå en 
avslutande UV-desinfektion innan vattnet lagras i en utjämningsreservoar som även används för en 
avslutande kvalitetskontroll.   

 
Figur 26. Föreslagen processlösning för en direkt recirkulation av vatten med en MBR-process vid Nya Sjölunda. 

 

De olika reningsstegen har olika vitala funktioner i systemlösningen: 

 Membran BioReaktor (MBR): Avlägsnande av suspenderade fasta ämnen, kolloidalt 
material, bakterier och mikroplaster. Åstadkommer en rening av avloppsvatten till låga halter 
för de flesta traditionella föroreningar, såsom kväve, fosfor och BOD.  
Utgående vatten från MBR kan också direkt användas för interna recirkulationsbehov vid Nya 
Sjölunda ARV (t.ex. spolvatten) och till andra återanvändningsmål som nämns i avsnitt 3.3. 
MBR-tekniken inkluderar ett membranseparationssteg som avslutande process och där kan 
både mikrofiltrering (MF) och ultrafiltrering (UF) användas för slamavskiljning. Som del i 
processlösningen för recirkulation av renat avloppsvatten till dricksvatten bör ultrafiltrering 
med en minde nominell porstorlek väljas för en effektivare avskiljning av suspenderade 
föroreningar inklusive virus och bakterier. Som jämförelse kan MBR-pilottester med MF-
membran med en nominell porstorlek på 0,2 µm (Samuelsson et al., 2015; Westling et al., 
2016) och med UF-membran med en nominell porstorlek på 0,04 µm (Andersson et al., 
2017, 2019) användas som referens.    
  

 GAK: Reningssteg för borttagning av läkemedelsrester vid Nya Sjölunda ARV från renat 
avloppsvatten innan det släpps till recipienten eller transporteras vidare till 
recirkulationsanläggningen. I denna utredning utgås det från en medelreduktion med 80 %, 
då dimensioneringen för Nya Sjölunda ännu inte är fastställd vilket inte är tillräckligt för en 
vidarerecirkulation av vattnet till dricksvatten. Utformningen som kolfilter väljs bland annat 
på grund av att den tekniken inte påverkas av de höga bromidhalterna i det renade 
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avloppsvatten. Pilottester har dessutom visat att kombinationen av MBR-teknik och GAK-
filter kan ge en resurseffektiv rening för läkemedelsrester (Baresel et al., 2019). Partikelfritt 
vatten efter MBR-processen och höga syrehalter från membransluftningen skapar dessutom 
goda förutsättningar för en anpassad biologisk nedbrytning i filtret som utökar 
filtermaterialets livslängd. Pågående tester med tekniken genomförs av Syvab i samarbete 
med IVL vid Himmerfjärdsverket kommer ge nyttiga drifterfarenheter. Kontakttiden (EBCT – 
Empty Bed Contact Time) kommer behöva ligga på >20 minuter och i medel en ytbelastning 
på < 10 m/h. GAK-filtret kan utföras som ett en- eller flerstegsfilter.  
     

 Transport: Transport av renat avloppsvatten mellan de två separata delarna: 
avloppsvattenrening vid Nya Sjölunda ARV respektive dricksvattenberedning på annan plats. 
Utgående vatten från MBR är tillräckligt stabilt för att garantera en låg aktivitet under 
transporten.  
 

 Omvänd osmos (RO): Borttagning av resterande virus, lösta organiska och oorganiska 
substanser som inte renats bort i GAK-filtret. En återvinning vid normal drift på <75% 
behöver beaktas (preliminära siffror, det kan gå att få en högre återvinning beroende på 
vattensammansättning och förbehandling). Koncentratet innehåller ca 4 gånger högre halter 
än behandlat vatten vilket behöver beaktas vid återföring till recipienten. Eftersom RO-steget 
tillämpas på renat avloppsvatten som annars skulle ha släppts ut till recipienten och som 
dessutom redan har behandlats för läkemedelsrester, behövs ingen vidare behandling av RO-
koncentratet (även kallat retentat). Föroreningsmängder i koncentratet är inte högre än de 
skulle har varit i flödet som skulle ha tillförts till recipienten. Däremot är föroreningshalter 
högre och hänsyn behöver tas till potentiell akuttoxisk verkan innan utspädning sker i 
vattenmassan. 
Genom en kalkfällning före RO-processen kan risken för utfällningar och driftproblem i 
anläggningen minskas. Tillsatser av beläggningshämmare eller pH-sänkning är andra 
alternativ för att reducera problem med beläggningar i membrananläggningen. Samtliga 
alternativ har sina för- och nackdelar och även om kalkfällning är en kostnadseffektiv 
förbehandling som inte bara reducerar kalciumhalten är det en mer komplicerad teknik. Med 
halter i aktuellt underlag kan beläggning på membranen hanteras med pH-justering och 
beläggningshämmare vilket är en mer platseffektiv och flexibel lösning där heller inget extra 
avfall uppstår då retentatet kan avledas till recipient.  
 

 GAK: Säkerhetsbarriär för rening av resterande mikroföroreningar vid problem i tidigare 
membransteg (t.ex. RO) samt föroreningar som RO inte kan avlägsna t.ex. NDMA (se Kapitel 
3.4). GAK-förbrukningen bör vid stabil drift vara minimal med tanke på att de flesta 
föroreningar redan är avskilda först i MBR, därefter GAK-filtret och sedan RO-steget. 
Kontakttiden (EBCT) kan troligtvis hållas till <10 minuter och ytbelastning kan vara >10 m/h. 
Backspolvattnet återförs till RO-steget efter enklare förbehandling som filtrering.   
 

 Återmineralisering och pH-justering: Hårdhetshöjning genom filtrering via alkaliskt filter och 
en pH-justering med kalkvatten för att komma åt kalcium, samt vid behov tillsats av koldioxid 
(som då dock kräver en pH-justering). Uppehållstiden bedöms kunna vara relativt kort men 
behöver utredas med hjälp av försök. 
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 UV: Säkerhetsbarriär för direkt inaktivering av mikroorganismer vid problem i tidigare 

membransteg (t.ex. RO). Desinfektionen kan vid behov även kompletteras med dosering av 
klor som t.ex. monokloramin för en ihållande desinfektionseffekt i reservoaren och 
ledningsnätet. Inaktiverar även eventuella mikroorganismer som kan uppstå i GAK-filtret. 
 

 Reservoar: Lagring av producerat dricksvatten med en viss minsta uppehållstid innan vatten 
matas in i dricksvattennätet. För att möjliggöra en minsta tidsperiod för att upptäcka och 
åtgärda eventuella störningar i reningsprocessen bör reservoaren vara indelad i olika zoner 
eller minst två separata bassänger. En kontinuerlig övervakning av vattenkvalitén i 
reservoaren behöver ske och vattnet från reservoaren matas först ut till ledningsnätet efter 
en genomförd kvalitetssäkring.  
 

 Realtidsövervakning: Mätning av olika parametrar i realtid vid olika strategiska processteg är 
viktigt för att säkerställa produktion och leverans av säkert dricksvatten. Realtidsmätning av 
ammonium och turbiditet i det renade avloppsvattnet ger t.ex. en bra indikation på 
reningseffektiviteten i avloppsreningsverket (MBR) och därmed råvattenkvalitén in till 
drickvattenbredningen. Konduktivitetsmätningar i RO-steget är en kostnadseffektiv metod 
för att övervaka reningseffektiviteten och upptäcka eventuella problem. Helst ska 
konduktiviteten mätas i separata delströmmar inom RO-anläggningen så att även ett mindre 
läckage i en av modulerna kan upptäckas. 
Så kallad Biomonitoring bör implementeras innan vatten tillförs dricksvattennätet t.ex. i 
bufferttanken. System för Biomonitoring kan inkludera tekniker som t.ex. Aquatrack, 
ColiMinder eller ADASAs system som testats i EU projektet R3Water (www.r3water.eu) och 
som t.ex. mäter olika bakterier i realtid eller med några få minuters svarstid. När tillförlitliga 
Biomonitoringsystem har utvecklats, som kan övervaka vattenkvalitén i realtid och 
kontinuerligt, behövs inte extra reservoarer endast för kvalitetssäkring längre.  
Även ett kontinuerligt och aktivt uppströmsarbete behövs för att ytterligare minska risken för 
förekomsten av miljö-och hälsofarliga ämnen i avloppsvattnet.   
 

4.3.2.2 Reningseffektivitet 
I Tabell 10 visas hur olika parametrar och föroreningar påverkas av de olika reningsstegen enligt de 
föreslagna processlösningarna samt jämförs med dricksvattenkrav. Bedömda reningsgrader i MBR-
processen baseras på målvärden för Nya Sjölunda ARV där dessa finns definierade. I övrigt baseras 
reningsgrader på IVL:s egna erfarenheter för hur bra en stabil rening i en MBR med ultrafiltrering kan 
se ut.  

Tabellen indikerar vilka parametrar som uppfyller angivna krav (grönmarkerade) och efter vilket 
reningssteg dessa i sådana fall uppfylles.  

 

 

 

http://www.r3water.eu/
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Tabell 10. Vattenkvalitet i utgående renat avloppsvatten från Sjölunda ARV och efter olika reningssteg samt krav för 
dricksvatten.  

 Sjölunda 
UT idag MBR GAK RO GAK 

Minerali-
sering/pH UV 

Dricksvat-
tenkrav 

pH (-) 8,1 7,5-8,1 7,5-8,1 5-7 5-7 7,5-8 7,5-8 7,5-9 
Totalhårdhet (°dH) 30 30 30 <1 <1 1-3 1-3 <20§ 
Alkalinitet (mg/l HCO3-) 254¤ 254 254 <50 <50 100-200 100-200  
Konduktivitet (mS/m) ?   <10 <10 <100 <100 <250 
TP (mg/l) 0,21¤ 0,15 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1  
Fosfor (PO4-P) (mg/l) 0,1 0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05  
TN (mg/l) 9,3¤ 5,5 4 <2 <2 <2 <2  
Nitrat (mg/l) 13 2 2 <2 <2 <2 <2 <20 
NH4-N (mg/l) 5,2 <0,2-2 0,2-2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,39 
Färg (mgPt/l) ? 25 25 <15 <15 <15 <15 <15 
Turbiditet (FNU) 3 <5 <5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
Susp (mg/l) 10,7¤ 2 2 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5  
COD (mg/l)^ 38¤ 25 15-25 <5 <5 <5 <5  
TOC (mg/l) 12¤ <10 5-10 <5 <5 <5 <5  
BOD (mg/l) 6,5¤ <2 <2 <1 <1 <1 <1  
Odlingsbara mikroorg. 
22°C, 3 dygn (CFU/ml) 

10 000 - 
>50 000 <450 ? <10 <10 <10 <10 <10 

Koliforma bakterier 
35°C (antal/100 ml) > 65 000 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

E.Coli (antal/100ml) 14 000 – 
25 000 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Intestinala Eterokocker 
(antal/100 ml) ?   <1 <1 <1 <1 <1 

Clostridium perfringens 
(antal/100 ml) ?   <1   <1 <1 

Somatiska kolifager 
(PFU/ml) 210   <1   <1 <1 

VLP (viruslika partiklar; 
antal/10 l) ?   <1   <1  

PFAS Summa 11 (ng/l) 29 20 10-15 <1 <1 <1 <1 <90 
PFOS (ng/l) 4,7 3 1-3 <1 <1 <1 <1  
Mikroplaster antal/l  
(> 20µm) #1880 0 0 0 0 0 0  

Läkemedelsrester (ng/l) > LOD >LOD >LOD  
för några <LOD <LOD <LOD <LOD  

Lukt vid 20°C  ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen 
Bromid (mg/l) 1,1 1,1 1,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1  
Bromat (µg/l) ?   <10 <10 <10 <10 <10 
Cl (mg/l) 400-800 <400-800 <400-800 <1 <1 <1 <1 <100 
As (µg/l) 2,4 <2,4 <2,4 <1 <1 <1 <1 <10 
Cd (µg/l) 0,054 <0,054 <0,054 <1 <1 <1 <1 <5 
Pb (µg/l) 0,9 <0,9 <0,9 <1 <1 <1 <1 <10 
Hg (µg/l)  0,32 <0,32 <0,32 <1 <1 <1 <1 <1 
Al (µg/l) 830 <830 <830 <1 <1 <1 <1  
Fe (µg/l) 450 <450 <450 <1 <1 <1 <1 <100 
Cu (µg/l) 7,7 <7,7 <7,7 <1 <1 <1 <1 <200 
Zn (µg/l) 24 <24 <24 <1 <1 <1 <1  
Mn (µg/l) 45 <45 <45 <1 <1 <1 <1 <50 

# Simon et al., 2018 
¤ Medel 2020 jan-sep (VASyd) 
^ avser CODCr för avloppsvatten. För dricksvatten används CODMn och med RO uppnås halter <3 mg/l. 
§ inget definierat krav men framräknat från Ca och Mg  
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4.3.2.3 Aspekter att ta hänsyn till 
Den presenterade processlösningen är baserad på tanken att få ett resurseffektivt system som ger en 
barriärsäkerhet för olika föroreningar men som samtidigt inte förbrukar mer resurser än nödvändigt. 
Det finns ett antal aspekter som behöver beaktas i vidare diskussion av processlösningen.  

 Den angivna återvinningen på 75% anses som möjlig i stabil drift. Kolfilter före RO-steget 
förbättrar dessutom förutsättningar för stabil drift och vi anser det som realistiskt att man till 
och med kan åstadkomma en återvinning på 85%. Med tanke på osäkerheter i 
sammansättningen av och variationerna i, det renade avloppsvattnet anser vi dock att 75% är 
en bra kompromiss. Återvinningsgraden beror till stor del på inkommande halter av salter i 
vattnet. Vatten som används Skåne är generellt hårt och därför är även Ca- och Mg-halter i 
avloppsvatten höga. Om en stor del av dricksvattnet i Sjölundas avrinningsområde ersätts av 
återvunnet vatten med låga hårdhetshalter kommer eventuellt även Ca- och Mg-halter i 
avloppsvatten att minska, vilket skulle skapa bättre förutsättningar för att öka 
återvinningsgraden. 
 

 RO- koncentratet behöver hanteras och ett utsläpp till recipienten kan vara det bästa 
alternativet. Även om totalmängderna av vatten och föroreningar kommer vara lägre än om 
renat avloppsvatten skulle släppas till recipienten direkt efter MBR-steget, så kommer 
föroreningshalterna vara avsevärt högre. Detta behöver beaktas med tanke på t.ex. akut 
toxicitetsverkan i recipienten. Eftersom Nya Sjölunda ARV eftersträvar ett minskat utsläpp av 
läkemedelsrester kan RO- koncentratet behandlas med olika avancerade reningstekniker för 
att avlägsna läkemedelsrester innan koncentratet släpps ut till recipienten. Endast ett 
delflöde skulle då behöva behandlas, samtidigt som den största delen av Nya Sjölunda ARV 
läkemedelsutsläpp kunde tas hand om. Möjliga tekniker inkluderar GAK, ozonering eller 
UV/H2O2. Samtliga tekniker har testats av IVL och Region Gotland på RO- koncentrat vid 
recirkulation av avloppsvatten vid Visby ARV (NV-03671-19). Vid föreslagen placering av 
återvinningsanläggningen är det relativt lätt att släppa ut RO- koncentratet till havet. Då 
behövs antingen en separat utsläppsledning eller en returledning till reningsverket. Det 
senare alternativet är att föredra av ekonomiska skäl och dessutom kan utsläpp från 
reningsverket lättare följas upp. 
 

 RO-steget kan även ersättas av olika RO-enheter i kombination eller en dubbel-pass RO för 
ett högre utbyte. Energiförbrukningen behöver inte bli så mycket större. Det blir dock en 
större anläggning med flera moduler som dock inte skulle kräva lika mycket underhåll och ge 
en ökad redundans. 
 

 Det finns olika studier som ökar fluxet över RO-processen genom en mer avancerad 
förbehandling av vattnet med t.ex. kombination av ozonering och GAK-biofilter (Tackaert et 
al., 2019). Även om dessa extra reningssteg minskar belastningen på RO-membranet leder de 
extra reningsstegen troligtvis också till en signifikant ökad resursförbrukning vilket behöver 
beaktas.  
 

 Baserat på få tillgängliga analyser föreligger det en tydlig risk för scaling, främst med 
avseende på karbonatutfällningar och bariumsulfat. För att undvika problem med 
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karbonatutfällningarna kan pH sänkas, beläggningshämmare doseras, eller kalkfällning 
användas. Kalkfällningen, som är en kristallisationsprocess, sker genom tillsats av hydratkalk 
varvid två primära reaktioner sker. Kalkfällningen har sina fördelar då inte bara 
karbonatutfällningar förhindras utan även halter av andra, för membranprocessen 
utmanande ämnen, reduceras såsom järn, barium, strontium och organiskt material. 
Eftersom det är en kristallisationsprocess behövs kristallisationskärnor, detta kan lösas på 
olika sätt antingen genom en återföring av kristaller eller genom tillsats av sandkorn som 
kärnor. Även utformning av reaktorn kan se lite olika ut men det krävs en relativt lång 
uppehållstid.    
 

 Rapporterade järn och aluminiumhalter i dagens utgående avloppsvatten är höga (Tabell 10)  
vilket skulle leda till problem i RO-membranen. Framför allt vid neutrala/alkaliska pH-värden i 
närvaro av kiselsyra är risken för problem stora. Generellt rekommenderas att halten järn 
och aluminium begränsas till < 0,05 mg/l. Det är dock troligt att en stor del av järn och 
aluminium är partikelbundet och att halterna minskar drastiskt efter MBR. Inte heller 
membranen i MBR-processen mår bra av höga halter av metallsalter, varför doseringen 
måste optimeras och restkoncentrationerna minskas. pH i utgående vatten från Sjölunda 
(8,1) är högre än på andra reningsverk. Eftersom man förmodligen kommer använda 
järnbaserade fällningskemikalier i MBR-processen, samt det faktum att minsta lösligheten av 
järn är vid ca pH 8,0, borde andel löst järn i utgående vatten från MBR-steget var låg. 
Dessutom finns det i BAT-analysen biologisk fosforrening (BioP) inlagt som driftsätt i MBR-
steget vilket skulle innebära ytterligare minskade järn- och aluminiumhalter i utgående 
vatten pga. minskad dosering av fällningskemikalier. Hur framtida halter av järn och 
aluminium kommer se ut är dock i dagsläget okänt.  
 

 En av de stora utmaningarna för RO-steget kan vara varierande inkommande flöden och 
variationer i inkommande halter. Med tanke på variationerna kan det vara fördelaktigt att ha 
viss recirkulation av koncentrat och styrning av denna för att motverka detta.  
 

 En bra övervakning och styrning av MBR-steget för en jämn vattenkvalitet in till RO är viktig 
eftersom problem i MBR-steget också kommer att leda till problem i membransteget.  
 

 Flux kompenserat för temperatur, tryck och salthalt, konduktivitet i behandlat vatten samt 
SDI (silt density index) bör vara standardparameter som bör mätas i realtid över RO-steget. 
 

 Reduktion av ammonium (NH4
+) i RO är vanligtvis låg vilket främst beror på molekylens 

liknande egenskaper med vatten. En bättre strategi är att reducera ammonium redan i 
biosteget. Ammoniumhalten i utgående vatten från dagens Sjölunda är hög i förhållande till 
de krav som ställs vid dricksvattenproduktion (Tabell 10). I ett ombyggt reningsverk kommer 
förmodligen utgående ammoniumhalt ligga på <1 mg NH4-N/l men alltid <2 mg/l. Enligt 
SLVFS 2001:30 ligger gränsvärdet för ammonium på 0,5 mg NH4/l (motsvarar 0,39 mg NH4-
N/l) för klassning av vatten som tjänligt med anmärkning. Om det finns ett tydligt mål att 
reducera ammoniumhalten till lägre halt kan anläggningen styras för det och bassängvolymer 
kan behöva ökas lite för att säkerställa att ammoniumhalten alltid är låg. Det är dock inte 
ovanligt att ammoniumhalten stiger ibland till några mg/l vid kalla perioden eller vid 
driftproblem. Det kan vara ett problem för vattenåtervinningen om inte NF eller RO-
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processor används. I det föreslagna processalternativet är dock ammoniumreduktionen i RO-
steget nog för att avlägsna eventuella höga halter. 
 

 Reservoaren för en avslutande kvalitetssäkring är en rekommendation enligt principen Good 
Manufacturing Practise (GMP) snarare än en teknisk nödvändighet. Reservoaren ger en extra 
säkerhet, via en fysisk avgränsning av recirkulerat vatten, innan det tillförs drickvattennätet 
och kan vara ett avgörande del i acceptansen av recirkulationsupplägget. Vid t.ex. Fred 
Hervey Water Reclamation Plant, El Paso, Texas kan vattnet lagras i 8 timmar i flera tankar 
som är placerade under marken. Reservoarvolymen bestäms framförallt av tiden som en 
kvalitetssäkring av producerat dricksvatten tar. Ju kortade denna tid desto mindre volym 
behövs. 

 

4.3.3 Alternativ 1.2 – Baserat på AGS eller MBBR på nya Sjölunda ARV  

4.3.3.1 Processlösning 
Figur 27 visar den föreslagna processlösningen för en direkt recirkulation av vatten efter en AGS- 
eller MBBR-process samt avslutande mikrofiltrering för den framtida reningen vid Nya Sjölunda. 
Processlösningen kräver en kompletterande ultrafiltrering vid reningsverket för att möjliggöra en 
resurseffektiv behandling vid recirkulationsanläggningen. Reningsprocessen vid 
recirkulationsanläggningen är annars identiskt med processförslaget i förra alternativet. Råvattnet 
behandlas med omvänd osmos som inkluderar t.ex. en kalkfällning för att undvika igensättning som 
orsakas av salt i avloppsvatten. Utgående vatten från RO behandlas sedan vidare i ett kolfilter, 
återmineraliseras och pH-justeras för att sedan genomgå en avslutande UV-desinfektion innan 
vattnet lagras i en utjämnings- och övervakningsreservoar.   

 

 
Figur 27. Föreslagen processlösning för en direkt recirkulation av vatten med en MBBR-process vid Nya Sjölunda. 

 

De olika reningsstegen har olika vitala funktioner i systemlösningen som förutom för 
reningsprocessen vid Nya Sjölunda ARV är identiska med föregående alternativet.  

 AGS eller MBBR: Åstadkommer en rening av avloppsvatten till låga halter för de flesta 
traditionella föroreningar, såsom kväve, fosfor och BOD (se Tabell 7).   
 

 Skivfilter: Enklare slutfiltrering med en nominell porstorlek på troligtvis 15 µm eller större 
vilket innebär en viss avskiljning av partiklar. Reningseffektiviteten med avseende på 
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suspenderade ämnen, kolloidalt material, bakterier, virus, patogener och mikroplaster är 
dock begränsad och kräver en kompletterande filtrering om vatten ska behandlas med 
omvänd osmos eller ska kunna återanvändas inom Nya Sjölunda ARV egen verksamhet. 
 

 Ultrafiltrering (UF) med aktivt kol: UF-steget utgör en viktig förbehandling för RO-steget. 
Avlägsnar samtliga suspenderade fasta ämnen, kolloidalt material, bakterier och 
mikroplaster. Eftersom ultrafiltreringssteget ändå behövs som förbehandling för RO-steget är 
det lämpligt att använda pulveriserat kol (PAK) för rening från läkemedelsrester. Kolet 
doseras i en bassäng med kontakttid 1-2 h och sedan tillsätts en liten dos av flockningsmedel 
varefter kolet separeras från vattnet i UF-steget. 
Eftersom UF-steget är separerat från den biologiska reningen finns en stor flexibilitet för 
anpassning av reningseffektiviteten mot olika föroreningar. Kol i UF-koncentrat kan vidare 
förtjockas och skickas på destruktion medan rejektvattnet från förtjockningen kan återföras 
till huvudreningsprocessen.  
Utgående vatten från UF kan också direkt användas för interna recirkulationsbehov vid 
reningsverket (t.ex. spolvatten). 

Reningsstegen vid recirkulationsanläggningen är beskrivna i avsnitt 4.3.2.1. 

 

4.3.3.2 Reningseffektivitet 
I Tabell 11 visas hur olika parametrar och föroreningar påverkas av de olika reningsstegen enligt den 
förslagna processlösningen och jämförs med drickvattenkrav. Bedömda reningsgrader i AGS/MBBR-
processen baseras till viss del på erfarenhetsvärden men i fallet för AGS också dels på antaganden 
eftersom erfarenhetsvärlden för denna teknik inte är tillgängligt i samma utsträckning som för andra 
tekniker.  

Tabellen indikerar vilka parametrar som uppfyller (grönmarkerade) angivna krav och efter vilket 
reningssteg dessa i sådana fall uppfylles.  
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Tabell 11. Vattenkvalitet i utgående renat avloppsvatten från Sjölunda ARV, olika reningssteg och krav för dricksvatten.  
 Sjölunda 

UT idag 
AGS/MBBR 

+ SkivF PAK-UF RO GAK 
Minerali-
sering/pH UV 

Dricksvat-
tenkrav 

pH (-) 8,1 7,5-8,1 7,4-8,0 5-7 5-7 7,5-8 7,5-8 7,5-9 
Totalhårdhet (°dH) 30 30 30 <1 <1 1-3 1-3 <20§ 
Alkalinitet (mg/l HCO3-) 254¤ 254 230 <50 <50 100-200 100-200  
Konduktivitet (mS/m) ?   <10 <10 <100 <100 <250 
TP (mg/l) 0,21¤ 0,20 0,15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1  
Fosfor (PO4-P) (mg/l) 0,1 0,10 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05  
TN (mg/l) 9,3¤ 5,8 5,5 <2 <2 <2 <2  
Nitrat (mg/l) 13 3,5 3,5 <2 <2 <2 <2 20 
NH4-N (mg/l) 5,2 <0,2-2 <0,2-2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,39 
Färg (mgPt/l) ? 30 25 <15 <15 <15 <15 15 
Turbiditet (FNU) 3 10 3,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 
Susp (mg/l) 10,7¤ 5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5  
COD (mg/l)^ 38¤ 25 25 <5 <5 <5 <5  
TOC (mg/l) 12¤ 12 10 <5 <5 <5 <5  
BOD (mg/l) 6,5¤ 4 2 <1 <1 <1 <1  
Odlingsbara mikroorg. 
22°C, 3 dygn (CFU/ml) 

10 000 - 
>50 000 ? <500 <10 <10 <10 <10 <10 

Koliforma bakterier 
35°C (antal/100 ml) > 65 000 ? <1 <1 <1 <1 <1 <1 

E.Coli (antal/100ml) 14 000 - 
25 000 ? <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Intestinala Eterokocker 
(antal/100 ml) ?   <1 <1 <1 <1 <1 

Clostridium perfringens 
(antal/100 ml) ?   <1 <1 <1 <1 <1 

Somatiska kolifager 
(PFU/ml) 210 ?  <1   <1 <1 

VLP (viruslika partiklar; 
antal/10 l) ?   <1   <1  

PFAS Summa 11 (ng/l) 29 20 20 <1 <1 <1 <1 <90 
PFOS (ng/l) 4,7 3 3 <1 <1 <1 <1  
Mikroplaster antal/l  
(> 20µm) 1880# ? 0 0 0 0 0  

Läkemedelsrester (ng/l) > LOD > LOD >LOD  
för några <LOD <LOD <LOD <LOD  

Lukt vid 20°C  ingen ingen ingen ingen ingen ingen  
Bromid (mg/l) 1,1 1,1 1,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1  
Bromat (µg/l) ?   <10 <10 <10 <10 <10 
Cl (mg/l) 400-800 400-800 400-800 <1 <1 <1 <1  
As (µg/l) 2,4 2,4 <2,4 <1 <1 <1 <1 <10 
Cd (µg/l) 0,054 0,054 <0,054 <1 <1 <1 <1 <5 
Pb (µg/l) 0,9 0,9 <0,9 <1 <1 <1 <1 <10 
Hg (µg/l)  0,32 0,32 <0,32 <1 <1 <1 <1 <1 
Al (µg/l) 830 830 <830 <1 <1 <1 <1  
Fe (µg/l) 450 450 <450 <1 <1 <1 <1 <100 
Cu (µg/l) 7,7 7,7 <7,7 <1 <1 <1 <1 <200 
Zn (µg/l) 24 24 <24 <1 <1 <1 <1  
Mn (µg/l) 45 45 <45 <1 <1 <1 <1 <50 

# Simon et al., 2018 
¤ Medel 2020 jan-sep (VA Syd) 
^ avser CODCr för avloppsvatten. För dricksvatten används CODMn och med RO uppnås halter <3 mg/l. 
§ inget definierat krav men framräknat från Ca och Mg 
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4.3.3.3 Aspekter att ta hänsyn till 
Den presenterade processlösningen är baserad på tanken att få ett resurseffektivt system som ger en 
barriärsäkerhet för olika föroreningar men som samtidigt inte förbrukar mer resurser än nödvändig. 
Förutom de aspekter som gäller för processer lokaliserade vid recirkulationsanläggningen och som är 
identiska med Alternativ 1.1, finns ett antal tillkommande aspekter som behöver beaktas i vidare 
diskussion av denna processlösning (presenterad i 4.3.3).  

 Reningseffektiviteten för framförallt mikroföroreningarna i tabellen ovan är delvis eller 
mycket oklar för de reningsprocesser och speciellt AGS-processen som föreslås i alternativet 
för Nya Sjölunda. För att kunna göra en säkrare bedömning skulle minst pilottester med 
dessa tekniker behöva genomföras på framtidens avloppsvatten. Gärna över en längre 
tidsperiod. 
 

 Eftersom UF-steget är separat från den biologiska reningen finns en stor flexibilitet för 
anpassningar av reningseffektiviteten mot olika föroreningar t.ex. via fällning över 
membranen med olika kemikalier. 
 

 PAK-UF-steget kan placeras både på reningsverket och vid den nya återvinningsanläggningen. 
Placeringen vid reningsverket grundar sig framförallt på kravet till en avancerad rening för 
läkemedelsrester vid Nya Sjölunda ARV. Det finns dock även andra fördelar med att placera 
det på reningsverket. För det första kan det smutsiga rejektvattnet återföras till inloppet och 
renas från de resterande mängder av slam som blir kvar efter separering av PAK. Dessutom 
kan en större mängd partikelfritt vatten produceras än vad återvinningsanläggningen 
behöver och således nyttjas för interna behov eller för eventuella industrier.  

4.4 Alternativ 2 – Indirekt recirkulation av vatten  

En indirekt recirkulation av vatten består, som tidigare beskrivet, av den grundläggande 
avloppsvattenreningen vid Nya Sjölunda ARV samt en dricksvattenproduktion vid en separat 
recirkulationsanläggning med infiltration. Skillnaden mot alternativet med direkt recirkulation av 
renat avloppsvatten är att det, i detta fall ingår en naturlig geologisk barriär/filter och blir således en 
del i dricksvattenproduktionen. Vissa avancerade reningstekniker kan lokaliseras både vid Nya 
Sjölunda ARV eller nya drickvattenverket beroende på olika förutsättningar och krav.   

För en indirekt recirkulation rekommenderas att utgå ifrån Vombverkets processutformning för ett 
framtida recirkuleringsdricksvattenverk (se Figur 9) som dock kompletteras med några reningssteg 
som t.ex. UV. Infiltrationen kan behöva anpassas efter förutsättningarna vilket kan innebära en 
placering i lämplig geologisk formation t.ex. områden kring Skurup, områden mellan Yddingesjön och 
Klågerup, Vombsänkan alt. Alnarpsströmmen, se 5.3 Infrastruktur – Indirekt recirkulering, Figur 35. 
Oavsett så innebär detta en längre transportsträcka mellan Nya Sjölunda ARV och 
recirkulationsanläggningen än vid alternativet med en direkt recirkulation. Å andra sidan ger den 
indirekta recirkulationen en rad fördelar som t.ex. en stor buffertkapacitet beroende på den 
geologiska formationen, resurseffektivare rening, bra flexibilitet, blandning med naturliga 
vattenförekomster, samt med största sannolikhet en betydligt högre acceptans för återanvändning 
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av renat avloppsvatten i samhället. Vår bedömning är att en stor öppenhet redan i tidiga steg är en 
förutsättning för att förankra återanvändningsstrategin i samhället. 

Rekommendationen att utgå ifrån Vombverkets processutformning grundas i att processerna är 
välkända för Sydvatten och eventuella utmaningar således enklare kan identifieras och hanteras. En 
plan för utbyggnad vid Vombverket har t.ex. redan utarbetats och anpassningar i processen utifrån 
befintliga utmaningar tagits fram. Befintliga processdelar har utvecklats och driftats under flera år 
(förutom UV) och en framtida rening av råvatten med samma processupplägg bedöms kunna ge en 
bra resurseffektivitet oavsett råvattnets ursprung. Även vid byggande av en ny anläggning bör 
reningsprocessen efterliknas i så stor utsträckning som möjligt för att kunna ta till vara den 
existerande kunskapen och erfarenheter inom Sydvatten men även för en enklare drift och 
resurshållning. 

4.4.1 Specifika utmaningar vid indirekt recirkulation 
Även vid en indirekt recirkulation finns några särskilda utmaningar som behöver beaktas. Bland dessa 
finns eventuella problem med höga bromid/bromat halter i det renade avloppsvatten från Nya 
Sjölunda ARV samt avskiljning av fosfatfosfor och reduktion av salthalt i renat avloppsvatten.  

Fosfatfosforhalt: Enligt Sydvattens önskemål avseende råvattenkvalitet för infiltrering av renat 
avloppsvatten från Nya Sjölunda ARV ska fosfatfosforhalt ligger under 0,005 mg/l. Målet med så låg 
fosfathalt är att ha så lite näring som möjligt för att undvika tillväxt av cyanobakterier, som redan 
finns i infiltreringsbassänger och bedöms utgöra en utmaning i framtiden. En vanlig fosfatfosforhalt i 
avloppsvatten som renats med aktivslamprocessen ligger jämförelsevis på >0,1 mg/l.  Ännu lägre 
fosfatfosforhalter, ner till 0,05 mg/l, kan åstadkommas i vanlig drift. Till exempel visade 
långtidsförsök med MBR-processen och kraftig fällning vid Hammarby Sjöstadsverk detta, som IVL 
genomfört i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) (Andersson et al., 2019).  

Om nanofiltrering används för reduktion av salthalten kommer även fosfatfosfor reduceras, 
förmodligen till det hårt ställda kravet på <0,005 mg/l. Om salthalten senare i projektet inte anses 
vara ett problem, behöver någon annan avancerad metod för efterbehandling av avloppsvatten 
tillämpas. Den kommer dock väsentligt öka både resursförbrukning, slamproduktion och kostnader. 
Några tänkbara tekniker är: 

 Filtrering genom material som fäller fosfor, t.ex. nollvärt järn, Polonite, som dock innebär en 
väldig hög resursförbrukning och hantering av slam/materialrester och bedöms därför inte 
vara praktiskt möjlig.  
 

 Ett extra biologiskt reningssteg som förbrukar allt extra fosfor som finns och som 
kompletteras med en ultrafiltrering (UF). För att fosforn ska förbrukas behöver man då 
antingen tillsätta lite kolkälla eller odla alger. Detta alternativ är i princip en kontrollerad 
algodling i ett reningssteg istället för infiltrationsbassänger som sedan avskiljs. Även detta 
innebär en extra resursförbrukning och har vissa nackdelar som stort platsbehov, ljus (vid 
algodling) eller tillsats av kolkälla. 
 

 Ett extra fällningssteg med efterföljande ultrafiltrering (UF) är kanske det mest gångbara 
alternativet och har testats bl.a. av IVL vid Sjöstadsverket. Med olika tillsatser 
(koagulanter/polymerer) och olika membraner har stabila fosfatfosforhalter på <0,01 mg/l 
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uppnåtts trots relativt korta koaguleringstider (inte publicerat ännu). För en bedömning av 
vilka rimliga fosfatfosforhalter som kan uppnås behöver dock antingen enklare JAR-tester 
eller tester i pilotskala genomföras för att reda ut vilka doser av vilken fällningskemikalie som 
behövs. Även detta alternativ leder till en stor extra resursförbrukning och producerar 
kemslam och tvättvatten som behöver hanteras. Ifall en järnbaserad fällningskemikalie 
används kan slammet eventuell återföras till biosteget för att minska kemikalieförbrukning 
där.  

Ett annat alternativ är att hantera fosforproblematiken vid själva infiltrationen. Infiltration av vatten 
används inte bara på vattenverk utan även för rening av avloppsvatten från BOD och kväve (mest i 
små anläggningar och enskilda avlopp). Anläggningarna fungerar felfritt även om fosfatfosforhalten 
är på flera mg/l. Mikroorganismer behöver näringsämnen (kväve och fosfor) men även energikälla för 
tillväxt. Även om bakterier växer i infiltrationsbäddar som används för avloppsvattenrening så växer 
de på jorden/bärarmaterial och ger inte allt för höga halter av suspenderade ämne ut från reningen. 
Cyanobakterier är dock fotosyntetiska organismer och behöver bara ljus och näring för att växa. 
Dessutom är de små frisimmande bakterier och därför svåra att avskilja genom filtrering och kan 
sätta igen infiltrationsbäddar.  

Infiltration av renat avloppsvatten från Nya Sjölunda ARV skulle också kunna ske via 
infiltrationsbrunnar. Vattnet distribueras då genom perforerade ledningar under markytan och inte i 
öppna bassänger. Då kommer endast de bakterier som förbrukar BOD och ammoniumkväve att växa, 
som i vanliga markbäddar. Eftersom både BOD och ammonium kommer förekomma i väldigt låga 
halter i det renade avloppsvattnet från Nya Sjölunda ARV bör problem med igensättning vara 
begränsade. Även om fosfatfosforn skulle finnas tillgänglig så finns ingen energikälla, vilket skulle 
begränsa bakteriernas tillväxt. 

 

4.4.2 Alternativ 2.1 – Baserat på MBR på nya Sjölunda ARV  

4.4.2.1 Processlösning 
Figur 28 visar den föreslagna processlösningen för en indirekt recirkulation av renat avloppsvatten 
med en MBR-process vid Nya Sjölunda ARV. Med tanke på de utmaningar som beskrevs ovan kan det 
behövas en extra nanofiltrering (NF) som en del av processlösningen. Detta reningssteg, som skulle 
placeras vid Nya Sjölunda ARV, syftar främst på att ta bort salter samt bromid/bromat och 
fosfatfosfor men skulle i så fall även utgöra en kraftig barriär för mikroföroreningar och mikrobiella 
föroreningar. Nanofiltrering skulle väsentligt öka kostnaderna för detta alternativ och det är viktigt 
att utreda alla andra åtgärder för att reducera salthalten till acceptabel nivå för att få en 
kostnadseffektiv process. Det rekommenderas att utreda var saltet kommer ifrån och ifall mängden i 
avloppsvatten kan reduceras.  

Dricksvattenberedning utgår ifrån Vombverkets processlösningar som dock kompletteras med en 
ozonering före infiltration och en UV-desinfektion innan vattnet släpps till dricksvattennätet.   
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Figur 28. Föreslagen processlösning för en indirekt recirkulation av vatten med en MBR-process vid Nya Sjölunda. 

De olika reningssteg har olika vitala funktioner i systemlösningen: 

 Membran BioReaktor (MBR): Avlägsnande av suspenderade fasta ämnen, kolloidalt 
material, bakterier, och mikroplaster. Åstadkommer en rening av avloppsvatten till låga 
halter för de flesta traditionella föroreningar. Vid användning av en efterföljande 
nanofiltrering garanterar MBR-processen en stabil vattenkvalitet.  
Utgående vatten från MBR kan också direkt användas för interna recirkulationsbehov vid Nya 
Sjölunda ARV (t.ex. spolvatten) och till andra återanvändningsmål som nämns i avsnitt 3.3. 
MBR-tekniken inkluderar ett membranseparationssteg som avslutande process och det kan 
användas både mikrofiltrering (MF) och ultrafiltrering (UF) för slamavskiljning. Som del i 
processlösningen för recirkulation av renat avloppsvatten till dricksvatten bör ultrafiltrering 
med en mindre nominell porstorlek väljas för en effektivare avskiljning av suspenderade 
föroreningar inklusive virus och bakterier. Som jämförelse kan MBR-pilottester med MF-
membran med en nominell porstorlek på 0,2 µm (Samuelsson et al., 2015 ; Westling et al., 
2016) och med UF-membran med en nominell porstorlek på 0,04 µm (Andersson et al., 2017, 
2019 ) användas som referens. Utgående vatten från MBR kan också direkt användas för 
interna recirkulationsbehov vid reningsverket (t.ex. spolvatten).  
 

 GAK: Reningssteg för borttagning av läkemedelsrester vid Nya Sjölunda ARV från renat 
avloppsvatten innan det släpps till recipienten eller transporteras vidare till 
recirkulationsanläggningen. I denna utredning utgås det från en medelreduktion med 80 %, 
då dimensioneringen för Nya Sjölunda ännu inte är fastställd vilket inte är tillräckligt för en 
vidarerecirkulation av vattnet till dricksvatten. Utformningen som aktivt kolfilter väljs bland 
annat pga. att tekniken inte påverkas av de höga bromidhalterna i det renade avloppsvatten. 
Pilottester har dessutom visat att kombinationen av MBR-tekniken och GAK-filter kan ge en 
resurseffektiv rening för läkemedelsrester (Baresel et al., 2019). Partikelfritt vatten efter 
MBR-processen och höga syrehalter från membransluftningen skapar dessutom goda 
förutsättningar för en anpassad biologisk nedbrytning i filtret som utökar filtermaterialets 
livslängd. Pågående tester med tekniken genomförs av Syvab i samarbete med IVL vid 
Himmerfjärdsverket kommer ge nyttiga drifterfarenheter. Kontakttiden (EBCT – Empty Bed 
Contact Time) kommer behöva ligga på >20 minuter och en ytbelastning i medel på < 10 m/h. 
GAK-filtret kan utföras som ett en- eller flerstegsfilter.  
 

 Nanofiltrering (NF): Behövs för att reducera halter för några av de utmanande föroreningar 
som det ännu råder lite oklarhet kring, framför allt salter. Beräkning av teoretisk reduktion av 
salter på membran DuPont NF90 visar att det är mest de mindre jonerna som klorid och 
natrium som är svåra att avskilja. Enligt analyser i september 2020 ligger kloridhalten i 
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utgående vatten från Sjölunda idag på ungefär 420 mg/l som medelvärde. Enligt tidigare 
analyser förekommer dock även kloridhalten upp till 1000 mg/l. Det borde inte vara ett 
problem att reducera kloridhalten till under 100 mg/l om klorid i inkommande vatten är 
420 mg/l. Gränsen för vilken kloridhalt inkommande vatten maximalt kan ha för att kunna 
klara gränsvärdet på 100 mg/l beräknats till ca 800 mg/l. Vid inkommande halter högre än 
800 mg/l behöver ett till filtreringssteg i serie läggas till för att nå under gränsvärdet. Ett NF-
steg skulle även reducera fosfat, bromid, bromat och ett antal mikroföroreningar som 
läkemedelsrester vilket skulle påverka efterföljande reningssteg positivt. NF utgör dessutom 
en effektiv mikrobiologisk barriär. 
 

 Transport: Transport av vatten mellan de två separata delarna för avloppsvattenrening vid 
Nya Sjölunda ARV och dricksvattenberedning. NF-renat vatten är biologiskt väldigt stabilt för 
att endast ge en låg aktivitet under transporten även om transportsträckan kan vara avsevärt 
längre än vid direkt recirkulation. Vatten efter nanofiltrering kan ha lågt pH-värde vilket bör 
beaktas vid val av utrustning och överföringsledningar. Att lufta bort koldioxid (CO2) efter NF-
steget kan öka pH-värdet och behövs för att förhindra att vattnet tar upp för mycket Ca och 
Mg när det infiltreras i marken. 
 

 Ozonering: Avancerad rening för borttagning av läkemedelsrester som i kombination med 
infiltration ger en kraftfull reningseffekt. Ifall inget NF-steg implementeras och 
bromid/bromathalter i renat avloppsvatten från Nya Sjölunda ARV är för höga för en 
ozonering behöver andra tekniker som t.ex. UV/H2O2 eller aktivt kol övervägas. Vid en 
nyligen genomfört studie med bl.a. vatten från Sjölunda har det visats att vid den troliga 
dosen som behövs för effektiv nedbrytning av mikroföroreningar på 1,0 mg O3/mg DOC 
kommer bromathalten vara >30 µg/l, dvs. tre gånger högre än det lagstadgade gränsvärdet 
(10 µg/l) för dricksvatten hos användaren (Dell 2020). Studien visade också att bromat 
reducerades effektivt under anoxiska förhållanden om det finns tillgång till kolkälla, på 
samma sätt som denitrifikation sker. Det är därför fullt möjligt att bromat kommer reduceras 
i infiltrationsbäddar eftersom det är överlag reducerande förhållanden i 
jorden/infiltrationsbädden och grundvattenmagasin. Halten bromid hänger förmodligen 
samman med inträngning av havsvatten och om man lyckas hitta en delström som har låg 
salthalt så borde även bromidhalten vara låg.  
Behöver vattnet behandlas med NF som avslutade reningssteg vid Nya Sjölunda ARV för 
reduktion av salthalten kommer även bromid reduceras. Ozondosen kommer därmed kunna 
minskas väsentligt. Ozondosen bestäms utifrån halten av DOC och mikroföroreningar i 
vattnet. Eftersom NF förväntas avskilja minst 90% av DOC och 90% av de mest toxiska 
läkemedelsresterna kan ozondosen reduceras i motsvarande grad. Med lägre halt av bromid 
och lägre ozondos kommer bromatproduktion inte utgöra ett problem.    
 

 Behandling som i dagens infiltrationsverk (Vombverket): Bestående av infiltration, 
luftning/avhärdning, filter och desinfektion (Figur 9). Desinfektionssteget byggs ut med UV-
behandling. Avhärdningssteget behöver kanske anpassas till högre kapacitet (i fall NF inte 
används och hårdheten av återvunnet avloppsvatten är hög) eller lägre kapacitet (i fall NF 
används och nästan all hårdhet reduceras med NF-steget).  
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4.4.2.2 Reningseffektivitet 
I Tabell 12 visas hur olika parametrar och föroreningar påverkas av de olika reningssteg enligt den 
förslagna processdesignen och jämförs med en önskad råvattenkvalitet och dagens råvattenkvalitet i 
Vombsjön. Bedömda reningsgrader i MBR-processen baseras på egna erfarenheter för hur bra en 
stabil rening i en MBR kan se ut och inte på Nya Sjölundas förväntade utsläppskrav. De sistnämnda 
anges i parantes.  

Flera halter av olika föroreningar eller parametrar predikteras uppfylla den önskade kvalitén av 
råvatten (grönmarkerade) eller vara bättre än Vombsjöns råvattenkvalitet. Alkaliniten i avloppsvatten 
är väldigt beroende av hårdheten i dricksvattnet. De antagna värden är från IVL:s egna pilotkörningar 
med MBR-processen med mycket mjukare vatten än i Skåne. Alkaliniteten av renat vatten från 
dagens Sjölunda kan användas för en första bedömning av alkaliniteten efter MBR-processen. 

 

Tabell 12. Vattenkvalitet i utgående renat avloppsvatten från Sjölunda ARV och framtida råvatten för 
dricksvattenberedning.  

 Sjölunda 
UT idag MBR GAK NF O3 

 Vomb- 
vatten 

Önskat  
råvatten 

pH (-) 8,1 8,1 8,1 5-7 5-7    
Totalhårdhet (°dH) 30 30 30 <3 <3  10,4 <6 
Alkalinitet (mg/l HCO3-) 254¤ 254 254 <50 <50  160 <150 
Konduktivitet (mS/m) ?   <50 <50   <250 
TP (mg/l) 0,21¤ 0,2 0,15 <0,1 <0,1    
Fosfor (PO4-P) (mg/l) 0,1 0,05 0,05 <0,005 <0,005  0,02 <0,005 
TN (mg/l) 9,3¤ 5,5 5,5 <1 <1    
Nitrat (mg/l) 13 3,5 3,5 <0,5 <0,5  7 <5 
NH4-N (mg/l) 5,2 <0,2-2 <0,2-2 <0,5 <0,5    
Färg (mgPt/l) ? 25 <15 <15 <15  26 <25 
Turbiditet (FNU) 3 3,4 <0,5 <0,5 <0,5  4,2 <1 
Susp (mg/l) 10,7¤ 2 2 <0,5 <0,5    
COD (mg/l)^ 38¤ 25 <5 <5 <5    
TOC (mg/l) 12¤ <10 <5 <2 <2  6,9 <5 
BOD (mg/l) 6,5¤ <2 <1 <1 <1    
Odlingsbara mikroorg. 22°C, 
3 dygn (CFU/ml) 

10 000 - 
>50 000 <450 <1 <1 <1  560 <100 

Koliforma bakterier 35°C (an-
tal/100 ml) > 65 000 <1 <1 <1 <1  90 <1 

E.Coli (antal/100ml) 14 000 – 
25 000 <1 <1 <1 <1  13 <1 

Intestinala Eterokocker  
(antal/100 ml) ?   <1 <1  3 <1 

Clostridium perfringens  
(antal/100 ml) ?   <1 <1  2 <1 

Somatiska kolifager (PFU/ml) 210   <1 <1  4 <1 
VLP (viruslika partiklar;  
antal/10 l) ?   <1 <1    

PFAS Summa 11 (ng/l) 29 20 10-15 <1 <1  <5 <1 
PFOS (ng/l) 4,7 3 1-3 <1 <1    
Mikroplaster antal/l  
(> 20µm) 1880# 0 0 0 0    

Läkemedelsrester (ng/l) > LOD > LOD >LOD 
för några <LOD <LOD    

Lukt vid 20°C  ingen ingen ingen ingen    
Bromid (mg/l) 1,1 1,1 1,1 <0,15 <0,15    
Bromat (µg/l) ?   <5 <5   <10 
Cl (mg/l) 400-800 <400-800 <400-800 <100 <100   <100 
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As (µg/l) 2,4 <2,4 <2,4 <1 <1   <10 
Cd (µg/l) 0,054 <0,054 <0,054 <1 <1   <5 
Pb (µg/l) 0,9 <0,9 <0,9 <1 <1   <10 
Hg (µg/l)  0,32 <0,32 <0,32 <1 <1   <1 
Al (µg/l) 830 <830 <830 <1 <1    
Fe (µg/l) 450 <450 <450 <1 <1   <100 
Cu (µg/l) 7,7 <7,7 <7,7 <1 <1   <200 
Zn (µg/l) 24 <24 <24 <1 <1    
Mn (µg/l) 45 <45 <45 <1 <1   <50 

# Simon et al., 2018 
¤ Medel 2020 jan-sep (VASyd) 
^ avser CODCr för avloppsvatten. För dricksvatten används CODMn och med RO uppnås halter <3 mg/l 
 

4.4.2.3 Aspekter att ta hänsyn till 
 Lång transportsträcka innebär mer pumpenergi och en längre sträcka för möjlighet till 

biologisk tillväxt. Utgående MBR-vatten ska vara stabilt men bakterier kan växa till men det 
behöver inte medföra ett problem. Vid implementering av NF bör problemet inte finnas.  
 

 Även om NF ingår i den föreslagna processlösningen så inkluderas den i princip endast på 
grund av att de höga salthalterna kräver det. NF-steget kommer också att reducera 
fosfatfosforn och bromat/bromid men dessa utmaningar skulle kunna lösas på andra, mer 
resurseffektiva sätt. Infiltration kan t.ex. ske via infiltrationsbäddar istället för 
infiltrationsdammar. Även ozoneringen kan ersättas med andra avancerade tekniker om för 
höga bromid/bromathalter skulle kräva det.  
 

 Vid implementering av ett NF-steg minskar vattenutbytet kraftig då NF endast ger 75% 
utbyte vid vanlig drift. Detta innebär att mindre vatten kan recirkuleras. Dessutom behöver 
NF- koncentratet hanteras vilket t.ex. kan ske genom utsläpp till recipienten. Eftersom Nya 
Sjölunda ARV eftersträvar ett minskat utsläpp av läkemedelsrester kan NF- koncentratet 
behandlas med olika avancerade reningstekniker för att avlägsna läkemedelsrester innan 
koncentratet släpps ut till recipienten. Endast ett delflöde skulle då behöva behandlas och en 
stor del av Nya Sjölundas läkemedelsutsläpp skulle kunna omhändertas.   
 

 NF-steget placeras enligt processförslaget (Figur 28) vid Nya Sjölunda ARV. Detta för att 
enklare kunna hantera NF- koncentratet. Även om koncentratet inte innehåller större 
mängder föroreningar än vattnet som skulle tillförts recipienten utan recirkulation så är 
föroreningshalterna signifikant högre. Detta och de höga salthalterna i koncentratet gör att 
koncentratet inte bör släppas ut till en inlandsrecipient. Koncentratet bör inte heller 
återföras till reningsverket då en recirkulation av de höga salthalterna skulle förstärka dessa 
problem. NF-steget kunde även placeras i samma område som är tilltänkt för placering av 
recirkulationsanläggningen vid direkt recirkulation (Figur 25). Tillgänglig plats vid Nya 
Sjölunda ARV kommer troligtvis påverka var NF-steget kommer att placeras. Även val av 
huvudprocess för Nya Sjölunda ARV kan påverka detta eftersom t.ex. en AGS-process kräver 
runt 50% större plats än en MBR-process.  
 

 Ifall ozoneringen behöver ersättas med andra avancerade tekniker som inte genererar 
bromat behöver eventuella nya aspekter beaktas. Vid användning av UV/H2O2 t.ex. behöver 
mängden väteperoxid som inte förbrukas i behandlingen avlägsnas med hjälp av ett 
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efterföljande katalytiskt filter vilket ökar resursförbrukningen. En möjlighet till 
bromatreduktion i infiltrationsbäddar bör också utredas. 
 

 Ammoniumproblematiken blir inte så aktuellt för indirekt återanvändning. Även om 
ammoniumreduktion förväntas vara samma eller lägre med NF jämfört med RO kommer 
ytterligare ammoniumreduktion ske i överföringsledningen och i infiltrationsbäddar. Man 
borde kunna få reduktion av minst 1 mg NH4-N/l i de två stegen, speciellt då syrehalten efter 
ozonering vanligtvis är väldigt hög. Med den långa uppehållstiden/buffertvolymen i 
grundvattenmagasinet är det inte heller nödvändigt att ha stabil och bra 
ammoniumreduktion på reningsverket på dygnsbasis. Det borde inte vara något som helst 
problem att hålla utgående ammoniumhalt från Nya Sjölunda ARV på < 1 mg/l som 
månadsmedelvärde. 

 
 

4.4.3 Alternativ 2.2 – Baserat på AGS eller MBBR på nya Sjölunda ARV 

4.4.3.1 Processlösning 
Figur 29 visar den föreslagna processlösningen för en indirekt recirkulation av renat avloppsvatten 
med en AGS eller MBBR-process samt avslutande mikrofiltrering för framtida Nya Sjölunda. För att 
minska halter av bl.a. näringsämnen och suspenderat material behövs en ultrafiltrering med fällning 
vid Nya Sjölunda. Med tanke på de utmaningar som beskrevs ovan kan det även behövas en extra 
nanofiltrering (NF) som del av processlösningen. Detta reningssteg som skulle placeras vid Nya 
Sjölunda ARV syftar främst på att ta bort salter samt bromid/bromat och fosfatfosfor men skulle i så 
fall även utgöra en kraftig barriär för mikro- och mikrobiella föroreningar. Drickvattenberedning 
utgår ifrån Vombverkets processlösningar som dock kompletteras med en ozonering förre infiltration 
och en UV-desinfektion innan vattnet släpps till dricksvattennätet.   

 
Figur 29. Föreslagen processlösning för en indirekt recirkulation av vatten med en MBBR-process vid Nya Sjölunda. 

De olika reningsstegen har olika vitala funktioner i systemlösningen: 

 AGS eller MBBR: Åstadkommer en rening av avloppsvatten till låga halter för de flesta 
traditionella föroreningar, såsom kväve, fosfor och BOD (se Tabell 7).   
 

 Skivfilter: Enklare slutfiltrering med en nominell porstorlek på troligtvis 15 µm eller större 
vilket innebär en viss avskiljning av partiklar. Reningseffektiviteten med avseende för 
suspenderade ämnen, kolloidalt material, bakterier, virus, patogener och mikroplaster är 
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dock begränsat och kräver en kompletterande filtrering om vatten ska behandlas med en 
nanofiltrering eller ska kunna återanvändas inom Nya Sjölunda ARV egen verksamhet. 
 

 Ultrafiltrering (UF) med aktivt kol: UF-steget utgör en viktig förbehandling för NF-steget. 
Avlägsnar samtliga suspenderade fasta ämnen, kolloidalt material, bakterier och 
mikroplaster. Eftersom ultrafiltreringssteget behövs ändå som förbehandling för RO-steget är 
det lämpligt att använda pulveriserat kol (PAK) för rening från läkemedelsrester. Kolet 
doseras i en bassäng med kontakttid 1-2 h och sedan tillsätts en liten dos av flockningsmedel 
varefter kolet separeras från vattnet i UF-steget. 
Eftersom UF-steget är separerat från den biologiska reningen finns en stor flexibilitet för 
anpassning av reningseffektiviteten mot olika föroreningar. Kol i UF- koncentrat kan vidare 
förtjockas och skickas på destruktion medan rejektvattnet från förtjockningen kan återföras 
till huvudreningsprocessen.  
Utgående vatten från UF kan också direkt användas för interna recirkulationsbehov vid 
reningsverket (t.ex. spolvatten). 

Reningsstegen vid recirkulationsanläggningen är beskrivna i avsnitt 4.4.2.1. 

4.4.3.2 Reningseffektivitet 
I Tabell 13 visas hur olika parametrar och föroreningar påverkas av de olika reningssteg enligt den 
förslagna processdesignen och jämförs med en önskad råvattenkvalitet och dagens råvattenkvalitet i 
Vombsjön. Bedömda reningsgrader i AGS/MBBR-processen baseras till viss del på erfarenhetsvärden 
men i fallet för AGS också dels på antaganden eftersom erfarenhetsvärden för denna teknik inte finns 
i samma utsträckning som för andra tekniker.  

Flera halter av olika föroreningar eller parametrar predikteras uppfylla den önskade kvalitén av 
råvatten (grönmarkerade) eller vara bättre än Vombsjöns råvattenkvalitet.  
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Tabell 13. Vattenkvalitet i utgående renat avloppsvatten från Sjölunda ARV och framtida råvatten för 
dricksvattenberedning.  

 Sjölunda 
UT idag 

AGS/MBBR + 
SkivF PAK-UF+ NF O3 

 Vomb- 
vatten 

Önskat  
råvatten 

pH (-) 8,1 8,1 8,1 5-7 5,-7    
Totalhårdhet (°dH) 30 30 30 <3 <3  10,4 <6 
Alkalinitet (mg/l HCO3-) 254¤ 254 254 <50 <50  160 <150 
Konduktivitet (mS/m) ?   <50 <50   <250 
TP (mg/l) 0,21¤ 0,2 0,15 <0,1 <0,1    
Fosfor (PO4-P) (mg/l) 0,1 0,05 0,05 <0,005 <0,005  0,02 <0,005 
TN (mg/l) 9,3¤ 5,5 5,5 <1 <1    
Nitrat (mg/l) 13 3,5 3,5 <0,5 <0,5  7 <5 
NH4-N (mg/l) 5,2 <0,2-2 <0,2-2 <0,5 <0,5    
Färg (mgPt/l) ? 25 <15 <15 <15  26 <25 
Turbiditet (FNU) 3 3,4 <0,5 <0,5 <0,5  4,2 <1 
Susp (mg/l) 10,7¤ 2 2 <0,5 <0,5    
COD (mg/l)^ 38¤ 25 <5 <5 <5    
TOC (mg/l) 12¤ <10 <5 <2 <2  6,9 <5 
BOD (mg/l) 6,5¤ <2 <1 <1 <1    
Odlingsbara mikroorg. 
22°C, 3 dygn (CFU/ml) 

10 000 - 
>50 000 ? <1 <1 <1  560 <100 

Koliforma bakterier 35°C 
(antal/100 ml) > 65 000 ? <1 <1 <1  90 <1 

E.Coli (antal/100ml) 14 000 – 
25 000 ? <1 <1 <1  13 <1 

Intestinala Eterokocker  
(antal/100 ml) ?   <1 <1  3 <1 

Clostridium perfringens  
(antal/100 ml) ?   <1 <1  2 <1 

Somatiska kolifager 
(PFU/ml) 210   <1 <1  4 <1 

VLP (viruslika partiklar;  
antal/10 l) ?   <1 <1    

PFAS Summa 11 (ng/l) 29 20 10-15 <1 <1  <5 <1 
PFOS (ng/l) 4,7 3 1-3 <1 <1    
Mikroplaster antal/l  
(> 20µm) 1880# ? 0 0 0    

Läkemedelsrester (ng/l) > LOD > LOD >LOD 
för några <LOD <LOD    

Lukt vid 20°C  ingen ingen ingen ingen    
Bromid (mg/l) 1,1 1,1 1,1 <0,15 <0,15    
Bromat (µg/l) ?   <5 <5   <10 
Cl (mg/l) 400-800 400-800 <400-800 <100 <100   <100 
As (µg/l) 2,4 2,4 <2,4 <1 <1   <10 
Cd (µg/l) 0,054 0,054 <0,054 <1 <1   <5 
Pb (µg/l) 0,9 0,9 <0,9 <1 <1   <10 
Hg (µg/l)  0,32 0,32 <0,32 <1 <1   <1 
Al (µg/l) 830 830 <830 <1 <1    
Fe (µg/l) 450 450 <450 <1 <1   <100 
Cu (µg/l) 7,7 7,7 <7,7 <1 <1   <200 
Zn (µg/l) 24 24 <24 <1 <1    
Mn (µg/l) 45 45 <45 <1 <1   <50 

# Simon et al., 2018 
¤ Medel 2020 jan-sep (VASyd) 
^ avser CODCr för avloppsvatten. För dricksvatten används CODMn och med RO uppnås halter <3 mg/l 
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4.4.3.3 Aspekter att ta hänsyn till 
Den presenterade processlösningen är baserad på tanken att få ett resurseffektivt system som ger en 
barriärsäkerhet för olika föroreningar men som samtidigt inte förbrukar mer resurser än nödvändigt. 
Förutom de aspekter som gäller för processer lokaliserade vid recirkulationsanläggningen och som är 
identiska med Alternativ 2.1, finns en tillkommande aspekt som behöver beaktas i vidare 
diskussioner av processlösningen.  

 En högre reduktion av fosfatfosforn kan åstadkommas, med ett separat UF-steg med 
integrerad fällning, än vad som är möjligt i en MBR-process vilket kan vara fördelaktigt vid 
användning av infiltrationsdammar. En extra fällning i UF-steget kan dock avvägas mot en 
effektiv avskiljning av fosfatfosforn som kommer ske i nanofiltrering. Var fosfatfosforn kan 
renas bort mer resurseffektivt behöver undersökas med hjälp av bl.a. pilottester. 

4.5 Föreslagna reningstekniker 

Nedan beskrivs de olika reningstekniker som ingår i de olika processalternativen från ett generellt 
perspektiv inklusive olika aspekter som behöver beaktas. 

4.5.1 Ultrafiltrering (UF) och ultrafiltrering som del av Membran BioReaktor (MBR) 
Ultrafiltrering (UF) åstadkommer en rening av avloppsvatten för de flesta traditionella föroreningar 
till låga halter. Beroende på membranval kan partiklar ner till ca 10 nm och även större lösta 
molekyler avskiljas. Detta innebär i princip ett partikelfritt vatten som också är fritt från mikroplaster. 
De flesta bakterier avskils även av tekniken till slamfasen. Ultrafiltrering har redan vunnit global 
acceptans för behandling av dricksvatten då klorresistenta patogener såsom Cryptosporidium kan 
avlägsnas. Även i Sverige är UF på väg att etablera sig som en ny beredningsprocess för dricksvatten 
som utökad mikrobiologisk barriär mot patogena protozoer och i mindre utsträckning de mindre 
virala patogenerna.  

Andra mikroföroreningar som t.ex. läkemedelsrester etc. avskiljs i samma utsträckning som vid andra 
aktivslamprocesser vilket innebär att vissa renas bort helt, andra endast delvis och vissa inte alls. 
Vissa partikelbundna föroreningar kan dock eventuell avskiljas bättre än i andra processer. 

I reningssystem för återanvändning av avloppsvatten kan UF användas för att konstant ge bra 
råvattenkvalitet som minskar nedsmutsning av efterföljande processer såsom Nanofiltrering (NF) och 
omvänd osmos (RO). Utgående vatten från UF kan också direkt användas för interna 
recirkulationsbehov vid Nya Sjölunda ARV (t.ex. spolvatten) och till andra återanvändningsmål som 
nämns i avsnitt 3.3. 

Används UF-steget som separerat reningssteg finns en stor flexibilitet för anpassning av 
reningseffektiviteten mot olika föroreningar som kräver en effektiv separation av partiklar t.ex. 
genom tillsats av fällningskemikalier eller aktivt kol. 

4.5.2 Nanofiltrering (NF) och Omvänd osmos (RO) 
Membranfiltrering som sker med högre tryck än UF som RO och NF är extremt effektiva fysiska 
barriärer för alla patogener och de flesta organiska föroreningar. De flesta RO-membran kan 
dessutom ta bort 99% av salterna (förutom ammonium) från vatten. Nanofiltrering är inte lika 
effektivt för att avlägsna salter men avlägsnar betydande mängder av högre valenta joner som 
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kalcium, magnesium och sulfat. Även om de är mycket effektiva på att avlägsna organiska 
föroreningar, kan vissa icke-polära, organiska föroreningar med låg molekylvikt, såsom NDMA och 
1,4-dioxan passera genom RO-membran. En stor utmaning vid drift av avancerade membranfiltrering 
är förlusten av vatten i form av en koncentrerad rejektström på > 15% av flödet in. Detta koncentrat 
innehåller dessutom alla salter och organiska föroreningar i förhöjda koncentrationer. Nanofiltrering 
(NF) och Omvänd osmos (RO) är relativt dyra att driva på grund av det höga trycket som behövs för 
processen. 

4.5.3 Granulerat och pulveriserat aktivt kol (GAK och PAK) 
Behandling med aktivt kol görs vanligtvis med granulerat aktivt kol (GAK) som placeras i filtrerbäddar. 
Aktivt kol är en vanlig teknik för att avlägsna olika substanser från förorenat vatten och har använts i 
t.ex. dricksvattenproduktion under många decennier. Den grundläggande effekten är adsorption av 
föroreningar på den aktiva kolytan som därför behöver ersättas med nytt eller reaktiverat kol när 
tillräckligt många platser är upptagna och reningseffektiviteten minskat till ett visst gränsvärde. Ett 
GAK-filter renar bort föroreningar inte bara med hjälp av adsorption utan även genom 
filterfunktionen (avskiljning av partikelbundna föroreningar) och en eventuell biologisk nedbrytning i 
filtret. De viktigaste aspekterna när det gäller teknisk installation av GAK-filter är att hantera de 
hydrauliska kapacitetsproblem som framför allt orsakas av mikrobiell tillväxt och höga 
partikelkoncentrationer som påverkar filterverkan i systemet. 

Erfarenheter med GAK- filtersystem i Sverige bl.a. vid Hammarby Sjöstadsverk och andra reningsverk 
visar på en överlag god reningsgrad. Föreningar med hög molekylvikt och låg löslighet i vatten 
adsorberas bättre än mycket vattenlösliga föroreningar. Avskiljningseffektiviteten i ett GAK-filter 
kommer att minska successivt fram tills kolet ersätts med nytt kol. För aktivt kol beror kapaciteten, 
eller mängden kol per behandlad mängd avloppsvatten, på det vatten som ska behandlas. Generellt 
är det fördelaktigt med ett så väl renat vatten som möjligt för att utnyttja kolets kapacitet för de 
föroreningar som avses renas. Dessutom har den totala halten av biologiskt stabila föreningar i 
vattnet (utryckt som DOC) en negativ inverkan på reningen då dessa konkurrerar om plats på kolet. 

Vid användning av GAK-filter efter RO-steget kan ytbelastningen var hög (10 m/s) och endast ett filter 
kan användas på grund av den låga belastningen med föroreningar. Används GAK-filter för 
behandling av RO- koncentrat för att avlägsna läkemedelsrester bör flerfiltersystem användas för en 
resurseffektiv rening.  

Behandling med aktivt kol kan förutom i filter med granulerat aktivt kol (GAK) även göras med 
pulveriserat aktivt kol (PAK). Användning av PAK har fördelen att mängden PAK som behövs för att 
åstadkomma en viss reningseffekt kan enkelt anpassas via ändrad PAK-dosering. Själva 
reningsprocessen är även här baserad på adsorption av föroreningar på kolet men andra effekter 
som biologisk aktivitet eller fysikalisk filterfunktion som i ett GAK-filter kan inte uppnås på samma 
sätt vid användning av PAK. Även PAK har framförallt använts i dricksvattenrening i många år 
internationellt och omfattande drifterfarenheter finns. Det finns flera fullskaleinstallationer med PAK 
för rening av mikroföroreningar från avloppsvatten bl.a. i Tyskland. Där hanteras dock förbrukat PAK 
vanligtvis med slammet och erfarenheter med en separat hantering av PAK finns därför inte i samma 
utsträckning.  

Vid användning av PAK som kompletterande rening behövs en effektiv avskiljning av PAK från 
vattenfasen. IVL rekommenderar minst ultrafiltrering för detta eftersom risken för att små 
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kolpartiklar med adsorberade föroreningar släpps ut är stor. Eftersom PAK-UF som komplement 
tillåter en separat hantering av överskotts-PAK så kan en ökad belastning av avloppsslam undvikas 
och en lämplig behandling av koncentratet göras. 

4.5.4 Ozonering (O3) 
Ozonering är en bra och flexibel teknik som ger en effektiv rening för många men inte alla 
föroreningar. Våra erfarenheter med ozonering vid olika reningsverk visar att reningen av t.ex.  
ämnet oxazepam kräver de högsta ozondoserna jämfört med andra läkemedelsrester. Medan 
ozondoser på 3-5 mg O3/mg DOC räcker i genomsnitt för att uppnå en reduktion på 80% av de flesta 
läkemedelsrester, krävs doser på 6-12 mg O3/mg DOC för att nå samma reduktion för oxazepam. 
Diklofenak renades i våra tidigare försök oftast bort redan vid de lägsta ozondoser som applicerades. 
Även hormonstörande ämnen har rapporterats renas bort effektivt med ozonering. 

Ozonoxidation är en av de mest refererade teknikerna för rening av svårnedbrytbara substanser och 
andra prioriterade föroreningar. Däremot är en av de största nackdelarna med tekniken att det är 
svårt att identifiera nedbrytningsprodukter som skapas vid ozonering av vatten som har en blandning 
av olika organiska ämnen och värdering av risker av dessa nedbrytningsprodukter. Som regel ökar 
den akuta toxiciteten av avloppsvatten efter ozonering och en efterföljande biologisk polering t.ex. i 
form av filtrering i biofilter behövs för att reducera toxiciteten. För en optimerad drift och låga 
kostnader bör ozonering styras med hjälp av mätning av UV-absorbans, restozon i gas- och/eller 
vattenfas, samt DOC. Det finns flera fullskaleinstallationer av ozonbehandling för att oxidera 
läkemedelsrester och andra organiska föreningar. Erfarenheter med ozonering i fullskala vid svenska 
reningsverk finns från t.ex. Nykvarnsverket i Linköping och Stengården ARV i Simrishamn.   

4.5.5 Infiltrering 
Infiltrering till grundvatten är en lågteknologisk process där behandlat avloppsvatten perkolerar från 
ytbassänger eller infiltrationsbrunnar genom jordlager till grundvatten vilket ger en rening för 
näringsämnen samt mikrobiella och kemiska föroreningar. Tekniken kräver tillgång till en geologisk 
formation som består av lager som tillåter en infiltrering men som samtidigt ger en filtreringseffekt. 
Den efterföljande lagringen av vattnet som grundvatten resulterar också i en ytterligare minskning av 
mikrobiella patogener och vissa kemiska föroreningar. Medan studier har visat att virus och bakterier 
snabbt reduceras vid infiltreringen så kan effekten vara mindre för vissa svårnedbrytbara substanser 
som därför behöver hanteras antingen före eller efter infiltrationen.   

4.5.6 Desinfektion (UV/klorering) 
Recirkulationssystem för dricksvattenproduktion inkluderar alltid en desinfektion för att inaktivera 
mikrobiella patogener, inklusive bakterier, virus, protozoer och parasiter. Desinfektion kan också 
användas som en förbehandling för att t.ex. minska biofouling av membran. Desinfektionen i 
distributionssystemet tillämpas för att minska biologisk tillväxt och för att skydda vattenkvalitet i 
förebyggande syfte. Vanligast används kortvågigt ultraviolett ljus (UV) med en dos på ca 400 J/m2 för 
att oskadliggöra mikroorganismer och förhindrar dess tillväxt. För en långtidseffekt som t.ex. 
eftersträvas i ledningsnät kan även desinfektionskemikalier som klor eller hypoklorit doseras som 
sista steg innan vattnet pumpas ut på ledningsnätet. 
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4.6 Barriärsäkerhet  

Recirkulation av renat avloppsvatten till dricksvatten kräver ett antal oberoende tekniska barriärer 
som tillsammans ger en trygghet åt användaren. Även om det idag inte finns krav i EU gällande 
recirkulation till dricksvatten så har WHO redan i 1975 rekommenderat att minst 2, helst 3 barriärer 
bör finnas vid direkt recirkulation av avloppsvatten till dricksvatten. Barriärkrav ökar ju kortare 
sträckan mellan orenat avloppsvatten och färdigt dricksvatten blir eftersom tiden för att upptäcka 
och åtgärda eventuella kvalitetsproblem också minskar tillsammans med avståndet. Vid en indirekt 
recirkulation av renat avloppsvatten till dricksvatten finns dessutom möjlighet att använda sig av 
naturliga kraftfulla reningsprocesser som kontinuerligt används i vattnets kretslopp. Traditionellt 
avses framförallt olika reningsprocesser som barriärer och då i synnerhet med avseende på 
mikrobiella föroreningar. Membranseparationstekniker som UF, NF eller RO representerar t.ex. 
kraftfulla avskiljande fysiska mikrobiella barriärer. Ozonering, UV-desinfektion och andra 
desinfektionstekniker kan nämnas som effektiva inaktiverande barriärer.  

Förutom tekniska reningsprocesser utgör en realtidsövervakning av vattenkvalitén i utvalda 
processdelar ett viktigt verktyg ur en användarsäkerhetsaspekt. En kontinuerlig övervakning kan 
säkerställa, att dricksvatten som ej uppfyller de fastställda kvalitetsnormerna, inte levereras ut till 
dricksvattennätet och kan därför också betraktas som en essentiell övervakande barriär i 
processlösningen. Realtidsövervakning av vattenkvalitén som t.ex. även inkluderar biomonitoring är 
dock endast en del av barriärsystemet om de kopplas till en fysisk barriär. Detta kan åstadkommas 
t.ex. genom en separat lagring av vatten under kontrollen, som möjliggör att vatten som inte 
uppfyller kvalitetskraven inte levereras ut till förbrukaren. Med tanke på den snabba utvecklingen av 
olika mättekniker, så även inom biomonitoring, kommer denna del av processlösningen få ökad 
betydelse och ge en bättre säkerhet vid recirkulation av renat avloppsvatten i framtiden.  

Samtliga presenterade processlösningar för både direkt och indirekt recirkulation har minst 6 
barriärer som indikerades i de schematiska processbilderna, se Figur 30.  

 
Figur 30. Multipla barriärer för recirkulation av vatten. 

 

Sverige har i flera decennier fokuserat på ett effektivt uppströmsarbete för att förhindra att olika 
föroreningar hamnar i avloppsvatten. Uppströmsarbete bör också fokuseras på vid recirkulation av 
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renat avloppsvatten oavsett vilket recirkulationsalternativ som eftersträvas. En uppströmskontroll av 
avloppsvattenkvalitén möjliggör åtgärder redan i ett tidigt skede av hela recirkulationsprocessen. 
Detta skapar förutsättningar för en enklare och resurseffektivare rening i olika delprocesser.   

4.7 Redundans 

Redundans i recirkulation av renat avloppsvatten till dricksvatten skapas genom redundans mellan 
olika reningsprocesser, redundans i varje enskilt reningssteg och redundans i hela reningssystemet. 
Redundanstänket går ut på att implementera system utöver minimikrav för att säkerställa att 
recirkulationen av renat avloppsvatten bli mer tillförlitligt eller att en förväntad reningseffekt kan 
uppnås med god säkerhetsmarginal. Här ingår också att anläggningarna ska vara utrustade med 
reservkraft och således alltid ha strömförsörjning, oberoende av yttre omständigheter. 

Redundans mellan olika reningsprocesser: I föregående avsnitt diskuterades barriärsäkerhet som 
denna typ av redundans kan förklaras med. Vid problem i ett reningssteg ska det finnas minst ett 
reningssteg till som kan ta hand om de föroreningar som inte kan tas bort i steget som upplever 
problem. En effektiv borttagning eller inaktivering av mikroorganismer kan t.ex. åstadkommas 
genom en effektiv avskiljning vid olika membrantekniker (t.ex. UF, NF eller RO) enligt de olika 
processförslag som presenteras här. Skulle membransteget mot förmodan inte kunna avskilja alla 
bakterier t.ex. pga. skadade membran så finns minst ett membransteg till eller en UV-desinfektion i 
samtliga processlösningar. Att flera oberoende reningssteg faller ut samtidigt är inte troligt förutom 
vid större haverier som t.ex. strömavbrott. Vid sådana händelser finns dock reservkraft tillgängligt 
eller så sker i värsta scenario utan fungerande reservkraft ingen vattenrening alls och därmed 
levereras inte heller ett vatten ut till förbrukaren under sådana händelser. 

Redundans i varje enskild reningsprocess: Varje reningsprocess bör sättas upp som modulära system 
som jobbar som en enhet men som ändå består av separata enheter. Ett membransteg består t.ex. 
av ett antal olika membranmoduler som i sin tur kan placeras i grupper som är separerade från 
varandra. Detta möjliggör inte bara en flexiblare drift då t.ex. backspolning av olika moduler vid olika 
tidpunkter inte påverkar reningsprocessen på en övergripande nivå. Vid problem i en modul kan den 
aktuella modulen tas ur drift och återställas utan att den total reningseffektiviteten eller kapacitet 
påverkas på något sätt. Beroende på storleken av modulerna så skulle även en förlorad 
reningseffektivitet inte utgöra någon kvalitetsförsämring i det totala vattenflödet.   

Redundans i hela reningssystemet: Även en redundans i hela anläggningen bör eftersträvas för en 
ökad leveranssäkerhet vid problem. Många ARV har redan idag separata processlinjer framförallt för 
den biologiska reningen. Erfarenheter har dock visat att detta inte ger en redundans om inte hela 
reningssystemet är indelat i separata linjer. Används t.ex. en gemensam eftersedimentering 
recirkuleras en eventuell kontaminering som stör den biologiska processen och som har sitt ursprung 
i en av flera processlinjer till samtliga processlinjer via recirkulationsflöden.  Flera helt separata 
behandlingslinjer bör eftersträvas i avloppsvattenreningen och i recirkulationsanläggningen för en 
bättre redundans. Problem i en behandlingslinje påverkar i så fall inte de andra behandlingslinjerna 
och beroende på antalet parallella linjer, påverkar driftproblem i en linje mer eller mindre 
anläggningens totala kapacitet.  

Redundans i hela reningssystemet inkluderar även att samma processer och tekniker bör användas 
vid olika anläggningar. Detta med avseende att olika komponenter enklare och snabbare kan bytas ut 
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om samma komponent används i olika processer. Stopptid i en processdel kan därmed hållas så kort 
som möjligt.  

Att använda samma processer och tekniker vid olika anläggningar ger dessutom en värdefull 
redundans med hänsyn tagen till den samlade kunskapen om dessa komponenter och processer som 
i så fall finns tillgängligt.  

Redundans på olika porcessnivåer för att säkerställa en driftsäker recirkulation illustreras schematiskt 
i Figur 31 

 
Figur 31. Redundans på olika processnivåer för att säkerställa en driftsäker recirkulation. 

4.8 Övervakning och styrning 

Drift, underhåll och övervakning av varje enskild process som ingår i recirkulationssystemet är av 
avgörande betydelse för att säkerställa att slutprodukten, dricksvatten, är av den önskade kvalitén. 
Både vattenkvalitén och processrelaterad kontinuerlig övervakning behöver kombineras för att 
säkerställa att systemet uppfyller alla kriterier. En övervakning av vattenkvalitén i realtid är med 
dagens mättekniker inte genomförbart för ett antal av kvalitetsparametrarna som t.ex. mikrobiella 
parametrar. En processrelaterat övervakning ger i dessa fall en klar fördel eftersom andra, enklare 
mätbara parametrar kan användas för övervakningen istället. Viktig är att identifiera och 
implementera kritiska kontroll- eller övervakningspunkter där fel i processer kan upptäckas direkt 
och åtgärdas, t.ex. genom en HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Exempel på kritiska 
kontroll- eller övervakningspunkter i de olika processalternativen visas i Tabell 14. Eventuella 
problem som kan leda till en sämre vattenkvalité och därmed hälsorisker kan då minskas, förhindras, 
eller elimineras. 
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Tabell 14. Kritiska kontroll- eller övervakningspunkter i de olika processalternativen. 
Exempel på kritiska kontrollpunkter Övervakningsmetod 
MBR/UF Turbiditet, Online Susp efter, pH, TMP (transmembrane 

pressure flux) Fe, TOC, TP, TN, NH4-N, PO4-P 
NF/RO Konduktivitet före/efter, TOC 
GAK-filter UVA/UVT, Kontakttid (Empty Bed Contact Time, EBCT), 

tryckmotstånd (nivå/tryck) 
Ozonering Online ozondos, Online UVT före/efter (SAC). Online DOC, Restozon 

(vattenfas och processluft) 
UV, desinfektion Online intensitetsmätning, transmittans, rester av 

desinfektionsmedel, turbiditet 
 

Så länge UF, NF, eller RO-membranen är hela så finns ingen risk för mikrobiologisk kontaminering. 
Genom att mäta konduktivitet i direkt anslutning till enskilda NF eller RO membranstackar kan ett 
läckage omedelbart upptäckas och modulen tas ur drift för reparation. Att mäta konduktivitet bör 
kunna implementeras för varje enskild membranmodul/-grupp det är en relativt billig och säker 
mätteknik.  

Som vid vanlig dricksvattenproduktion från yt- eller grundvatten är kontinuerlig kontroll och skydd av 
råvattentäkten viktig. Vid recirkulation av renat avloppsvatten till dricksvatten åstadkoms detta via 
ett effektivt uppströmsarbete för att förhindra att olika föroreningar hamnar i avloppsvatten. Även 
om Sverige i flera decennier har jobbat med uppströmsarbete så kommer denna del få en ännu 
större betydelse i cirkulär vattenhantering. Kontrollåtgärder som krävs påverkas av befintlig 
infrastruktur för avloppsvattenhantering, -rening och dricksvattenbehandling. Om olika föroreningar 
påverkar olika reningssteg på olika sätt som diskuterat för de olika processalternativen, påverkar 
detta också vilka kontrollåtgärder som behöver implementeras. Vid risk för utsläpp från industrier 
kan det t.ex. behövas en egen övervakning av dessa delflöden, en separat rening vid källan innan 
utsläpp till avloppsnätet eller en säkerhetsbuffert som kan fånga upp eventuella utsläpp. En 
riskanalys behöver genomföras.     

För övervakning av vattenkvalitén bör regelbundna analyser av det producerade dricksvattnet 
utföras. Här kan t.ex. samma kontrollprogram som vid dagens dricksvattenverk tillämpas men 
framförallt kan det vid en direkt recirkulation behövas flera och mer frekventa analyser för att 
säkerställa en kontinuerlig övervakning. Beroende på utformningen av reservoaren, som bör 
implementeras efter recirkulationsanläggningen och innan producerat dricksvatten distribueras 
vidare till dricksvattennätet, påverkas frekvensen för kvalitetskontroller.  

Oavsett vilken typ av recirkulation som kommer tillämpas så bör den tekniska utvecklingen inom 
biomonitoring leda till förbättrade möjligheter att övervaka och säkerställa vattenkvalitén med 
avseende för mikrobiella kontamineringar. Flera nya tekniker har redan testats av bl.a. IVL inom EU-
projektet R3water (www.r3water.eu). 

 

 

 

http://www.r3water.eu/


 

72 

 

 

 

4.9 Lagring och inblandning av recirkulerat vatten 

Vid en direkt recirkulation av renat avloppsvatten till drickvattennätet blir det viktigt med en lagring 
av producerat dricksvatten med en viss minsta uppehållstid innan vatten matas in i 
dricksvattennätet. För att möjliggöra en minsta tidsperiod för att upptäcka och åtgärda eventuella 
störningar i reningsprocessen bör reservoaren vara indelat i olika zoner eller separata bassänger. En 
kontinuerlig övervakning av dricksvattenkvalitén i reservoaren behöver ske och vattnet från 
reservoaren matas först ut till ledningsnätet efter en genomförd kvalitetssäkring.    

En viktig del vid indirekt recirkulation av vatten via infiltration till grundvatten är ”miljöbufferten” 
eller den naturliga buffertkapaciteten. Miljöbufferten, här i form av grundvattenakvifer, kan inte bara 
ge en extra reduktion av föroreningar utan också en utspädning och blandning av infiltrerat vatten 
med naturligt grundvatten eller naturligt infiltrerat vatten. Dessutom ger den långa infiltrationstiden 
tid att upptäcka eventuella problem och att anpassa efterbehandlingen därefter eller förhindra 
leverans av vatten av underkänd kvalitet. Miljöbufferten ger också en lagringskapacitet under 
perioder då produktionen överstiger efterfrågan.  

Ur ett praktiskt perspektiv så innebär inblandning av recirkulerat vatten antingen vid 
infiltrationsanläggningen eller i dricksvattenätet samma utmaningar som inblandning av andra nya 
vattenkällor såsom grundvatten, ytvatten eller avsaltat havsvatten i ett befintligt system. Hur 
inblandningen påverkar dricksvattnet i nätet, dess stabilitet och eventuella negativa bieffekter är 
svårt veta så länge inte blandningsförhållanden mellan olika vatten och inmatningspunkter är 
definierade. Generellt bör dock ett stabilt blandningsförhållande eftersträvas för att inte riskera att 
en obalans i sammansättningen påverkar stabiliteten i dricksvattennätet. Här är det främst 
korrosionspotentialen och desinfektionsbiprodukter som behöver fokuseras på. Här blir även 
återmineralisering efter RO-stegat viktigt för att balansera både pH och alkalinitet av vattnet. Detta 
kan orsaka utmaningar då utjämningsvolymer eller anpassningar i processkapaciteter kan behövas 
för att säkerställa en någorlunda jämn blandning även under perioder med varierande tillgång och 
efterfråga.    

4.10 Dimensionerande kapacitet för ett nytt regionalt vattenverk 

De olika processteg som ingår i recirkulationsalternativen är behäftade med vattenförluster som 
orsakas av rengöring (t.ex. spolning) eller koncentratavdrag. Endast UV-behandlingen och 
ozoneringen sker utan flödespåverkan. Detta innebär att endast en viss del av det vattnet som 
behandlas i ett visst reningssteg kan nyttjas efter reningen. Detta betyder också att endast den delen 
av vattnet som passerar reningssteget står till förfogande för nästa reningssteg. Återvinningsgraden 
för hela recirkulationssystemet kan därmed aldrig var högre än återvinningsgraden för en enskild 
reningsprocess. I Tabell 15 presenteras antagna flödesförluster och därmed effektivt vattenflöde som 
kan användas för recirkulation.   
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Tabell 15. Bedömning av återvinningsgrader för de olika processlösningar. 
Direkt recirkulation till dricksvatten 
Alt 1.1 MBR GAK RO+ GAK M UV RES  Totalt 
Återvinningsgrad % 99,5 98 75 98 99 100 100  71 
Alt 1.2 AGS/MBBR PAK-UF RO+ GAK M UV RES  Totalt 
Återvinningsgrad % 99,5 98 75 98 99 100 100  71 
Indirekt recirkulation till dricksvatten 
Alt 2.1  MBR GAK NF O3 INF L/A SF UV Totalt 
Återvinningsgrad % 99,5 98 75 100 90 99 96 100 63 
Alt 2.2 AGS/MBBR PAK-UF+ NF O3 INF L/A SF UV Totalt 
Återvinningsgrad % 99,5 98 75 100 90 99 96 100 63 

 

Vattenförlust vid infiltrering har antagits vara 10% vid infiltreringen. Beroende på förutsättningar 
behöver denna förlust dock inte vara så hög och kan till och med vara obefintlig. Även om en del av 
det infiltrerade vattnet inte kan tas ut igen från grundvattenmagasinet så kommer blandningen med 
naturligt grundvatten leda till att i stort sett samma vattenmängd som infiltreras också kan tas ut. 
Fördelen med grundvattenmagasin är dessutom den stora utjämningsvolymen som innebär att större 
mängd vatten kan tas ut under kortare tidsperioder än mängden vatten som infiltreras. Detta beror 
dock mycket på kapaciteten och egenskaper av akviferen samt eventuella begränsningar i 
vattendomen.      

Förluster vid olika reningsprocesser som består av backspolvatten bör kunna beaktas som inga 
egentliga förluster då dessa strömmar återförs till reningen och således passerar reningssteget förr 
eller senare. Endast vatten som tas bort från processen t.ex. via slamavdrag eller avdunstning är 
vatten som går helt förlorat för återanvändningen.  Eventuella försluter vid distributionen av vatten 
mellan Nya Sjölunda ARV och recirkulationsanläggningen har inte tagits med.  

Med Swecos antagna designflöde baserat på årligt medel för 5-percentil för dimensioneringen på 
inkommande avloppsvattenflöde till Sjölunda ARV ligger på 2100 l/s vilket motsvarar ett dagligt 
inflöde på 181 440 m3. 50-percentilen beräknas till 2 400 l/s vid full regionalisering 
(207 360 m3/dygn). Det bör noteras att denna skattning utgår ifrån dagens medelvattenförbrukning, 
läckage i dricksvattennät och andelen ovidkommande vatten in till reningsverket. Framtida 
effektivisering i vattenförbrukning, ändrade beteende hos vattenanvändare samt effekten av 
investering i vatten- och avloppsledningsnätet bl.a. för att minska andelen läckage och 
ovidkommande vatten är svåra att bedöma.  Det kommer dock med största sannolikhet att påverka 
både kvantitet och kvalité av inkommande avloppsvatten till framtida Sjölunda ARV och kvantitet av 
dricksvatten som behöver produceras.   
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Figur 32. Avloppsvattenflöde vid Sjölunda ARV nu och i framtiden och andelen som kan recirkuleras via de olika 

processalternativen. 

Figur 32 visar att mängden dricksvatten som kan produceras ligger avsevärt under 
dricksvattenbehovet. Att de olika processalternativ för direkt och indirekt recirkulering av vatten 
innebär förluster på mellan 29-37 % är så klart en del av förklaringen. Samtidigt är det inte meningen 
att hela dricksvattenbehovet ska uppfyllas genom recirkulering av renat avloppsvatten. 
Recirkulationen ska dock utgöra en viktig del i det regionala systemet.  

Figuren visar också att den tillgängliga mängden avloppsvatten som kan recirkuleras ligger signifikant 
under dricksvattenbehovet. Detta kan förklaras med att upptagningsområdet för avloppsvatten som 
behandlas vid Nya Sjölunda ARV av VA SYD är signifikant mindre än Sydvattens hela leveransområde 
för dricksvatten. På regional nivå gäller annars generellt att mängden tillgängligt avloppsvatten bör 
vara minst 20-50 % större än drickvattenvattenbehovet pga. tillskottsvatten, lokala uttag utanför 
drickvattennätet men återföring till avloppsnätet, etc. Dessutom baseras en del av 
dricksvattenförsörjningen på ytvatten. Recirkulationen av renat avloppsvatten till dricksvatten bör 
regionalt alltså inte vara ett problem även om det under korta perioder kan hända att 
dricksvattenbehovet toppar samtidigt som mängden avloppsvatten är på ett minimum. Detta kan 
förklaras med trögheten i systemet och att vattenbehovet t.ex. under varma sommardagar ökar 
avsevärt medan mängden tillskottvatten till ledningsnätet är på ett minimum.  

För att öka mängden avloppsvatten som kan recirkuleras kan avloppsvatten som finns att tillgå på 
andra reningsverk vara intressant. Avloppsvatten på Sjölunda har dessutom extremt hög salthalt och 
bromidhalt. I Dell (2020) visades att det finns ett generellt samband mellan avstånd från havet och 
bromidhalt med högre bromidhalter vid reningsverk som är placerade vid havskusten (Sjölunda, 
Klagshamn) och lägre för reningsverk som är längre bort (exempelvis Källby som ligger ca 7 km från 
havet och har bromidhalt mer än 20 ggr lägre än på Sjölunda). Ett liknande samband borde kunna ses 
även för salthalten generellt. Att använda avloppsvatten från andra reningsverk kan göra att 
reningsprocessen blir billigare men en högre kostnad för separata överföringsledningar kommer 
påverka kalkylen negativt i stället.    

Att endast en del av tillgängligt renat avloppsvatten kan recirkuleras förklaras också med att 
recirkulationsanläggningen i utgångsläget dimensioneras för ett relativt lågt flöde baserat på 5-
percentil. Den skattade 50-percentil för flödet till Nya Sjölunda ARV år 2045 som ligger på runt 2 400 
l/s skulle t.ex. kunna tillgodose en större andel av dricksvattenbehovet, men hälften av årets dagar 
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skulle det ej gå att tillgodoräkna denna kapacitet. Det finns olika sätt att öka mängden recirkulerat 
vatten beroende på processlösningen. Några av dessa är: 

 Implementering och styrning av flera utjämningsvolymer före och efter Nya Sjölunda ARV för 
att öka designflödet. T.ex. kan en utjämning av flödet ske med hjälp av den nya 
avloppstunneln i Malmö, en avloppstunnel från Lund till Malmö, befintliga magasin före 
Sjölunda samt ett utjämningsmagasin efter Nya Sjölunda ARV före 
recirkulationsanläggningen.  

 Processerna i recirkulationsanläggningen skulle kunde dimensioneras för ett större flöde och 
därmed ge en större flexibilitet för dricksvattenproduktion. Detta är framförallt attraktivt för 
den indirekta recirkulationen ifall en NF inte behövs och processen vid Nya Sjölunda ARV 
baseras på MBR-processen. Allt producerat vatten vid Nya Sjölunda ARV som inte behövs för 
egen användning kunde då kunna skickas vidare till recirkulationsanläggningen.  
 

Själva infiltreringen har en kraftig utjämnade effekt på flödet och efterföljande steg behöver inte 
dimensioners för extra höga flöden mer än vad dricksvattenproduktionen ställer krav på.  

Att däremot dimensionera de avancerade membrantekniker till ett mycket större flöde med följd att 
dessa inte är i drift stora delar av året är svårare att motivera. Dock behöver för- och nackdelar av en 
sådan extra investering avvägas med kostnader för en extra utjämning och kostnader för andra 
alternativ till dricksvattenproduktion.   

4.11 Kostnadsbedömning  

SWECO har ombetts att tillsammans med IVL göra en kostnadsbedömning av investerings- och 
driftkostnader för recirkulering av renat avloppsvatten till dricksvatten. Den nu genomförda 
förstudien är övergripande och ingen dimensionering eller layout har tagits fram av ingående 
processteg och systemkomponenter. Därför är detta en kostnadsbedömning som endast avser att ge 
en indikation av storleksordningen på kostnaderna och möjliggöra en relativ jämförelse mellan de två 
studerade alternativen, direkt- och indirekt recirkulering av renat avloppsvatten till dricksvatten. 

Beräknade investeringskostnader inkluderar, där applicerbart, schablonpåslag för entreprenader, el-, 
automations och VVS-kostnader. Dessa inkluderar påslag för oförutsedda kostnader samt 
byggherrekostnader. För att omvandla investeringskostnaderna till årskostnader används 
annuitetsfaktor11 över en ansatt ekonomisk livslängd (50 år för ledningar och 30 år för 
byggnader/övrigt) med en kalkylränta motsvarande 2%12. Årliga investeringskostnader fördelas på 
mängd producerat vatten per år, motsvarande kontinuerlig drift vid dimensionerande kapacitet, med 
5-percentilsflödet (se huvudrapport). 

Samtliga kostnader har beräknats med ett osäkerhetsspann motsvarande +/-30%. 

 

11 k = p/(1-(1+p)^-n) 
12 Sweco har ansatt en kalkylränta på 2 % samt avskrivningstid för byggnader och ledningar på 30 resp. 50 år. 
Sydvatten anser att det är mer representativt att räkna med en kalkylränta på 4 % samt avskrivningstid för 
ledningar och byggnader på 70 resp. 33 år. 
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Med Swecos antagna designflöde baserat på den årliga medel för 5:e percentil på 2100 l/s kan en 
grov kostnadsbedömning av de olika reningssteg göras. Dessa kostnadsskattningar bör dock endast 
användas som indikationer då flera av kostnader direkt påverkas av hur processtegen behöver köras 
som i sin tur beror på vattnet karakteristik och sammansättning som ännu är behäftat med stora 
osäkerheter.  

4.11.1 Huvudreningsprocesser vid Nya Sjölunda ARV 
En jämförande kostnadsbedömning för de olika reningsprocesser som inkluderades i BAT-analysen 
finns eventuellt tillgängligt. För MBR-processen finns många fullskaleanläggningar i världen på olika 
kapaciteter. Även för MBBR-processen finns många referensanläggningar som kan ge en bra 
kostnadsbild. AGS-tekniken har än så länge inte implementerats med motsvarande kapacitet som 
skulle krävas vid Nya Sjölunda ARV och en eventuell kostnadsbild kan därför endast baseras på 
skattningar och inte referensanläggningar.  

Oavsett kostnadsbild så bli kostnaden för huvudreningen vid Nya Sjölunda ARV den samma för både 
direkt och indirekt recirkulation av renat avloppsvatten. Dock kan valet av huvudprocess påverka 
kostnader för hela recirkulation eftersom kompletterande reningssteg och integreringen av 
läkemedelsreningen vid Nya Sjölunda ARV påverkas.   

 

4.11.2 Kolfilter (GAK)  
Kostnader för installation och drift av ett GAK-filter bestäms i stor utsträckning av priset för GAK och 
utbytesintervallet. För rening av avloppsvatten från läkemedelsrester är kostnad för byte av kol den 
dominerande delen av kalkylen. För att minska driftkostnader kan kolfilteranläggning för 
läkemedelsrening dimensioneras för att ha två filter i serie vilket ger en högre investeringskostnad 
men en lägre driftkostnad. Dessutom kan man välja att ha olika långa kontakttider i kolfilter 
(vanligtvis 10-30 min) vilket i stor utsträckning påverkar investeringskostnaden. Vissa 
investeringskostnader redovisas som direkta kostnader till entreprenören och vissa inkluderar alla 
påslag för oförutsedda kostnader, byggherrekostnader, försäkringar, uppstart och även moms. Det 
går således inte att jämföra flera kostnader för läkemedelsrening utan att veta hur anläggningen är 
dimensionerad och hur lång livslängd på kol har antagits. 

Kostnadsberäkningar inom projektet SystemLäk (Baresel et al., 2017a) som tagits fram för svenska 
förhållanden tillsammans med både svenska och utländska teknikleverantörer gav en uppskattad 
investeringskostnad (CAPEX) för en kolfilteranläggning på 0,05 kr/m3 vid anläggningsstorleken på 
500 000 pe och maxflödet på 8 540 m3/h. Anläggningen dimensionerats för ett filter i serie och 
kontakttid på 9 min vid normal drift. Eftersom det är ett rent vatten efter RO som kommer ledas till 
kolfiltret kan samma dimensionering användas för det recirkulerande vattenverket (som är det 
hårdaste man kan driva ett kolfilter). Kostnaden inkluderar bara direkta kostnader, dvs. inga påslag. I 
kalkylen antagits även att kostnad för bygg och mark är ca 50% av totala kostnaden, vilket är ganska 
lågt för en kolfilteranläggning. 

En beräkning av investeringskostnader baserad på dimensioneringsregler för schweiziska och tyska 
installationer (Mulder et al., 2015) skattar specifika investeringskostnader till 0,4-0,6 kr/ m3 för 
anläggningar på 20 000 - 300 000 pe, dvs ca 10 gånger högre än beräknats i SystemLäk projektet. De 
mycket högre kostnaderna beror framförallt på mycket längre kontakttid (30 min) och att alla 
byggherrekostnader och även moms inkluderas som påslag med 65% på de direkta kostnaderna. Om 
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man grovt räknar om kalkylen till samma förutsättningar och antaganden som användes i SystemLäk 
projektet hamnar investeringskostnaden på 0,12 kr/m3 för en anläggning i storlek 300 000 pe 
(3 100 m3/h). Även om man antar att specifik kostnad för en större anläggning är lägre är ändå 
kostnadsberäkning av Mulder et al. (2015) ca dubbelt så hög som den som tagits fram i SystemLäk. 

Det har idag byggts endast en fullskaleanläggning för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester 
(Simrishamn). Den var dock byggd som ett resultat av finansiering från Vinnova som finansierade en 
del av utrustningen och flera entreprenader som även inkluderade ozoneringsanläggning och andra 
installationer. Kostnad för bara kolfilteranläggning är därför svårt att separera från andra kostnader. 

I förstudie om införande av läkemedelsrening på Himmerfjärdsverket som har gjorts i samarbete 
mellan Syvab, IVL och Ramboll har Ramboll gjort en kostnadskalkyl för en kolfilteranläggning 
utformat som tvåstegsfilter med kontakttid på 12,5 min i varje filter (25 min totalt) och 
dimensionerat till ett flöde på 6 600 m3/h. Investeringskostnad inklusive alla påslag men exklusive 
moms har beräknats till 0,53 kr/m3. Om man grovt räknar om kalkylen till samma förutsättningar och 
antaganden som användes i SystemLäk projektet hamnar investeringskostnaden på 0,08 kr/m3. 

Investeringskostnaden från de tre källorna varierar inom intervallet 0,05-0,12 kr/m3. Det är rimligt att 
anta att kostnaden för polerande rening av återvunnet vatten kommer hamna i övre delen av 
intervallet på ca 0,10 kr/m3. Inklusive påslag för oförutsedda kostnader och byggherrekostnaden 
borde investeringskostnaden vara ca 0,15 kr/m3.  

För beräkning av driftkostnaden har antagits att högkvalitativt GAK tillåtet för dricksvattenapplikation 
används (Filtrasorb 400, pris ca 34 kr/kg inkl. leverans) och livslängden är 80 000 bäddvolymer (BV), 
vilket ger en specifik kostnad för kolbyte på 0,21 kr/m3. Det är relativt konservativt antagande om 
livslängden eftersom avmineraliserat vatten med låg DOC-halt används. Livslängden borde kunna 
ökas till > 100 000 BV. Andra driftkostnader, som underhåll, el- och personalkostnader uppskattats 
till 0,01 kr/m3. Total kostnad för en kolfilteranläggning för polerande rening av RO-permeat har 
därför uppskattats till 0,37 kr/m3. 

4.11.3 PAK-UF 
Även vid användning av PAK för läkemedelsrening är kolbehovet den dominerande kostnadsfaktorn. 
Förutom lagrings- och doseringsutrustning för tillsats av PAK behövs en separat kontaktreaktor och 
ett separationssteg. Eventuella extra kostnader för behandling av PAK-slurryn behöver tas med i 
bedömningen. I det föreslagna upplägget kan dock denna ström hanteras separat och kontaminerar 
inte övriga slamflöden vid Nya Sjölunda.   

Utifrån de fullskaletester i Tyskland och Schweiz så beräknas kostnader för en kompletterande PAK-
rening ligga i intervallet 0,5 - 1,8 kr/m3 vatten inklusive CAPEX och OPEX för dosering, lagring och 
separation för en anläggning med 100 000 – 200 000 pe. Dessa kostnader gäller för ett komplett 
system inklusive separationssteg och tillsats av andra fällningskemikalier vilket varierar från 
installation till installation och bör beaktas vid jämförelse med andra tekniker. Även en 
slamhantering på upp till 3500 kr/ton tas med i vissa beräkningar vilket avsevärt påverkar 
kostnaderna. 

En beräkning av nederländska kostnader baserad på en sammanställning av schweiziska och tyska 
installationer (Mulder et al., 2015) skattar kostnaderna till omkring 1,7 - 2,5 kr/m3 för anläggningar 
på 20 000 - 300 000 pe. Beaktas endast PAK-delarna så står själva PAK-doseringen med både 
doseringsutrustning och förbrukning som största kostnad och ger en kostnad på 0,9- 1,9 kr/m3. 
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Baserat på kostnadsberäkningar som tagits fram med olika teknikleverantörer inom SystemLäk 
(Baresel et al., 2017a) med hänsyn till den vanligaste UF-typen med en livstid på 7-10 år som grund 
(t.ex. GE ZeeWeed 500 med en nominell porstorlek på 0,04 μm) framstår en kostnadsbild vid större 
anläggningar på runt 1,15-1,20 kr/m3 för anläggningar ≥100 000 pe. Kostnader för membranbyten 
och PAK-förbrukningen står för de dominerande driftkostnaderna. Kostnaden för anläggningsarbeten 
och framförallt bassänger står för den största osäkerheten i dessa kalkyler.   

Total behandlingskostnad skattas således till > 1 kr/m3.  

4.11.4 Ozonering  
Kostnadsberäkningar inom SystemLäk (Baresel et al., 2017a) som tagits fram för svenska 
förhållanden tillsammans med svenska och utländska teknikleverantörer och med en ozondos på 5 
mg O3/l samt en kontakttid på minst 15 minuter tyder på direkta kostnader på 0,15 - 0,3 kr/m3 vid 
anläggningsstorlekar på 500 000 pe och produktion av syrgas på plats. Redovisade kostnader 
jämfördes med andra kalkyler, bl.a. kalkyl för Öresundsverket som Sweco har gjort och kalkyl för 
Kungsängsverket i Uppsala som WSP har gjort. Kostnader stämmer rätt bra överens om omfattning 
av kalkylerna, anläggningsstorlekar och olika påslag vägs in. 

Ozonering skulle tillämpas för vattenåtervinning endast som polerande rening av vatten som redan 
har genomgått läkemedelsrening och nanofiltrering. Mineralisering av vattnet och innehållet av DOC 
borde vara väldigt låg och det borde inte finnas några organiska toxiska ämnen. Det är därför 
lämpligt att dimensionera ozoneringsanläggningen för en dos på 2 mg O3/l och kontakttid på 10 min 
vid dimensionerande flödet. För så stora anläggningar brukar det vara billigare att köpa syrgas än att 
producera den på plats. Bedömd investeringskostnad för ozoneringsanläggning utan 
syrgasproduktion uppskattats till 21 Mkr för direkta kostnader och 30 Mkr om påslag för oförutsedda 
kostnader och byggherrekostnader tas med, vilket motsvarar 0,031 kr/m3 respektive 0,045 kr/m3. 
Driftkostnaden har beräknats utifrån ett pris på syrgas på 1 kr/kg och elkostnad på 1,0 kr/kWh. 
Driftkostnaden beräknats till 0,052 kr/m3, där ca 40% är kostnaden för syrgas, 40% elkostnad och 
resterande kostnaden för underhåll och personal. Total behandlingskostnad beräknats således till ca 
0,10 kr/m3. 

Ozongeneratorn förbrukar ca 10 kWh/kg ozon. Om syrgas produceras på plats ökar 
energiförbrukning till ca 19 kWh/kg producerat ozon. Det ger ett extra elbehov på 110-215 kW. En 
extra investering för uppgraderingen av elförsörjning kan därför tillkomma.  

4.11.5 Distribution av vatten 
Transportkostnader utgörs dels av driftkostnader i form av pumpning av vatten mellan de olika 
platserna samt tryckhöjning för att möjliggöra distribution av vatten till hela dricksvattennätet. 
Beräkningarna för indirekt recirkulering baseras på scenariot med infiltration i Vombsänkan. En 
osäkerhet som föreligger vid indirekt recirkulering är möjligheten att återvinna energi över den höjd 
som ligger mellan Malmö och Vombsänkan. Anläggning för återvinning av energi ingår inte i 
investeringskostnaden. För driftkostnader har hänsyn tagits till självfall från högsta punkten till 
Vomb. Energikostnader beräknas med ett energipris motsvarande 1 kr/kWh. För direkt recirkulering 
bedöms transportkostnaderna till 0,2–0,4 kr/m3 och för indirekt recirkulering till 0,4–0,7 kr/m3. 
Investeringskostnader kopplat till transport är markförlagda ledningar, pumpstationer och inkoppling 
till befintligt ledningssystem. Vid direkt recirkulering har det antagits två pumpstationer och vid 
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indirekt recirkulering tre pumpstationer. Resulterande kostnader för direkt recirkulation bedöms till 
0,1–0,2 kr/m3 och kostnader för indirekt recirkulation bedöms till 0,6–1,1 kr/m3.  

4.11.6 Nanofiltrering (NF) 
En bedömning av kostnaden för nanofiltrering inkluderar patronfiltersteg, tryckkärl, membran, stativ 
och rördragning inom stativet, system för tvätt, system för dosering av syra och 
beläggningshämmare, ventiler, pumpar, instrumentering, styr och övervakning. En relativt hög 
komponentstandard antas och en fullständig automation. En erfarenhetsmässig kostnadsberäkning 
har genomförts och sedan stämts av mot den modell (juni, 2019) som US-EPA tagit fram för att 
beräkna kostnader för framställning av dricksvatten via nanofiltrering och omvänd osmos.  

Investeringskostnaden för processutrustning direkt knuten till NF-anläggningen beräknas utifrån ett 
dimensionerande flöde på 2100 l/s uppgå till ca 230 Mkr. Driftkostnaden för motsvarande anläggning 
beräknas uppgå till 76 Mkr/år, där kostnadsposter framgår av Tabell 16. 

Driftkostnader kan delas upp i underhåll, övervakning/kvalitet, drift och skötsel, filter- och 
membrankostnader, energikostnad, kemikaliekostnader samt övrigt. Underhåll inkluderar 
förbrukningsmaterial och slitdelar för pumpar och instrument, rengöring av tankar och ledningar, 
utbyte av utrustning etc. och kan beräknas som 0,35 % av investeringskostnaden.  

Membrankostnaden, som är en relativt stor del av både investeringskostnaden och driftkostnaden, 
kan variera mycket utifrån både typ och leverantör. För kalkylen har en relativt hög kostnad ansats, 
dessutom har det kalkylerats med ca 30 % vid byten av membran för att täcka arbete, 
avfallshantering och overheadkostnader. Bytesfrekvensen har antagits till 5 år.  

Förbrukning av filterpatroner har beräknats till 500 stycken á 2000 kr per år. Även för denna kostnad 
har en faktor 1,3 används för byte av filter för att inkludera arbetskostnad, avfallshantering och 
overhead.  

Energikostnaden är en funktion av valda membran, fouling och scaling som membranen utsätts för, 
salthalt i inkommande vatten samt processutformning. Grovt kan dock antas att energiförbrukningen 
hamnar inom området 0,3-0,8 kWh/m3 för avsaltning med NF eller RO.  

Tabell 16. Kostnadsbedömning för nanofiltreringsanläggning för återanvändning av avloppsvatten 
Driftkostnader Årlig kostnad (kr/år) % av total 
Underhåll 800 000 1 % 
Membran 16 000 000 21 % 
Patronfilter 1 300 000 2 % 
Energikostnad (0,42 kWh/m3 permeat) 21 000 000 28 % 
Kvalitet och övervakning 620 000  1 % 
Kemikaliekostnad 16 000 000 21 % 
Drift och skötsel 13 000 000 17 % 
Övrigt 7 700 000 9 % 
Totalt 76 000 000 100 % 

 

4.11.7 Omvänd osmos (RO) 
För omvänd osmos gäller i princip samma princip som ovan för nanofiltrering med skillnaderna att 
kostnaden för membran är generellt något lägre och energikostnaden något högre. 
Anläggningskostnaden för RO-anläggningen beräknas utifrån ett dimensionerande flöde på 2100 l/s 
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uppgå till ca 230 Mkr. Driftkostnaden för motsvarande anläggning beräknas uppgå till 79 Mkr/år, där 
kostnadsposter framgår av Tabell 17. 

Tabell 17. Kostnadsbedömning av anläggning baserad på omvänd osmos för återvinning av avloppsvatten. 
Driftkostnader Årlig kostnad (kr/år) % av total 
Underhåll 800 000 1 % 
Membran 13 000 000 16 % 
Patronfilter 1 300 000 2 % 
Energikostnad (0,55 kwh/m3 permeat) 27 000 000 34 % 
Kvalitet och övervakning 620 000  1 % 
Kemikaliekostnad 16 000 000 20 % 
Drift och skötsel 13 000 000 16 % 
Övrigt 8 000 000 9 % 
Totalt 79 000 000 100 % 

 

Utöver ovan beräknade fall har även en bedömning av olika parametrars påverkan på driftkostnader 
gjorts (Tabell 9), se Tabell 18. Utifrån denna mycket grova kalkyl framgår att driftkostnaden kan 
variera mellan ca 1-3 kr/m3 permeat beroende på vattnets sammansättning, kvalitet på förbehandlat 
vatten och processval. Utöver nedan angivna parameter finns ytterligare ett antal parametrar som 
kan påverka kostnaderna men som bör täckas inom spannet 1-3 kr/m3.  

Tabell 18. Skattning av olika parametrars inverkan på behandlingskostnad (kr/m3) med NF och RO 

 Driftkostnader Recovery TDS (mg/l) 

Bytesfrekvens 
membran 

Byten av 
filterpatroner 

(per år) 

 

 
50% 85% 500  5000  3 år 8 år 200 2000r Min Max 

Underhåll 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 
Membran 0,39 0,23 0,26 0,26 0,43 0,16 0,26 0,26 0,16 0,43 
Patronfilter 0,04 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,10 0,01 0,10 
Energikostnad 0,82 0,48 0,64 0,95 0,54 0,54 0,54 0,54 0,48 0,95 
Tillstånd och övervakning 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 
Kemikaliekostnad 0,39 0,34 0,26 0,39 0,32 0,32 0,32 0,32 0,26 0,39 
Arbetskostnad, drift och 
skötsel 

0,39 0,23 0,26 0,26 0,26 0,26 0,23 0,41 0,23 0,41 

Övrigt 0,22 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,22 
Totalt 2,29 1,46 1,62 2,06 1,76 1,49 1,54 1,81 1,29 2,54 
 

4.11.8 Återmineralisering och pH-justering 
Betydande osäkerheter råder kring behovet av återmineralisering vid indirekt recirkulering. Givet 
osäkerheterna har inga kostnader för återmineralisering beräknats vid indirekt recirkulation.  
Driftkostnader vid direkt recirkulering inkluderar förbrukning av kalciumkarbonat. Förbrukning har 
beräknats för en dimensionerande kolsyrehalt efter membransteget motsvarande 26 mg CO2 /l. 
Resulterande kostnad för kalciumkarbonatförbrukning, för direkt recirkulering, bedöms till 0,07–0,10 
kr/m3. 
För direkt recirkulering har investeringsbehovet av ett kalciumkarbonatfiltersteg med tillhörande 
byggnad beräknats för en filteryta motsvarande en filterhastighet på 4,5 m/h. Resulterande 
kostnader vid direkt infiltration har bedömts till 0,2–0,3 kr/m3. 
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4.11.9 Konstgjord infiltration 
Investeringskostnader för konstgjord infiltration vid indirekt recirkulering har beräknats för en yta 
motsvarande en infiltrationshastighet av 2 m/d.  
Driftkostnader utgörs av energikostnader för drift av pumpar samt personalkostnader för underhåll 
av anläggningen. Antaget 5 m lyfthöjd och en heltidstjänst har driftkostnaderna för indirekt 
recirkulering bedöms till 0,02–0,03 kr/m3 
Investeringskostnader för den konstgjorda infiltrationen utgörs av etablering av filterytor samt 
anläggandet av brunnar. Antalet brunnar har antagits till 70 stycken. Bedömda investeringskostnader 
för indirekt recirkulering uppgår till 0,3–0,5 kr/m3. 

4.11.10 Sandfilter 
För indirekt recirkulation har investeringsbehov av ett sandfiltersteg med tillhörande byggnad 
beräknats för en filteryta motsvarande en filterhastighet på 5 m/h. Resulterande kostnader vid 
Indirekt infiltration har bedömts till 0,1–0,3 kr/m3. 

4.11.11 UV 
Driftkostnader för UV-ljusen består av utbyte av lampor samt energikostnaden för drift. Givet 
rådande osäkerheter kring utformning, och att dessa kostnader bedöms vara små jämfört med övriga 
beskrivna kostnadsposter, så har dessa inte kvantifierats.  
Investeringskostnader inkluderar bedömd kostnad för UV-aggregat samt en utbyggnad motsvarande 
200 m2. Resulterande investeringskostnader för både direkt och indirekt recirkulation har bedömts 
till 0,01–0,02 kr/m3. 

4.11.12 Reservoar 
Vid direkt recirkulering ansätts ett reservoarbehov motsvarande totalt 16 timmars uppehållstid. Inga 
driftkostnader i form av personalkostnader eller provtagningskostnader har inkluderats i kalkylen 
men det noteras att behovet föreligger. 
Investeringskostnader inkluderar bedömd kostnad för en reservoar motsvarande 85 000 m3. 
Resulterande investeringskostnader för direkt recirkulation bedöms till 0,3–0,6 kr/m3. 

4.11.13 Annat 
Utöver ovanstående kostnadsposter förekommer övriga kostnader i form av behov av 
personalutrymmen, markarbeten etcetera. En bedömning har gjorts av kostnader för markarbeten, 
inloppskammare, personalutrymmen, körytor, stängsel och verkstad. Då ingen layout har tagits fram 
understryks det att det rör sig om mycket osäkra kostnadsuppskattningar. 
Resulterande kostnader för dessa delar bedöms till 0,06–0,12 kr/m3 för direkt recirkulering och 0,09–
0,16 kr/m3 för indirekt recirkulering. 

4.11.14 Jämförelse mellan direkt och indirekt recirkulation av renat avloppsvatten 
Tabell 19 visar beräknade totala investeringskostnader för olika processdelar för både direkt och 
indirekt recirkulation av renat avloppsvatten till dricksvatten. Processer för rening av avloppsvatten 
och avancerad rening för läkemedelsrester vid Nya Sjölunda ARV är inte medräknade. Detta eftersom 
kostnader för olika processlaternativ vid Nya Sjölunda ARV, som fortfarande är under utredning, 
bedöms hamna på jämförbara nivåer oavsett vilken processlösning som väljs. Det grundas bland 
annat på att den kompletterade reningen för läkemedelsrester, där beslut redan finns om 
implementering, behöver utformas på mer eller mindre avancerade sätt beroende på vilken 
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huvudprocess som väljs (Figur 24). Totalkostnaden för reningen vid Nya Sjölunda ARV blir dessutom 
den samma för direkt eller indirekt recirkulation av renat avloppsvatten eftersom 
recirkuleringsalternativet inte primärt påverkar processval vid reningsverket.  
 
Tabell 19 visar även uppskattade årliga driftkostnader för båda recirkulationsalternativen. Det 
framgår ur tabellen att investeringen för en direkt recirkulation framstår som 30% lägre än för 
alternativet indirekt recirkulation. Den största investeringen vid indirekt recirkulation är 
ledningsdragning från Nya Sjölunda ARV till en infiltrationsanläggning, som i beräkningen har antagits 
vara området runt Vombsänkan. En närmare placering av anläggningen till Nya Sjölunda ARV 
påverkar således kostnaden signifikant. För en direkt recirkulation utgör reservoaren den största 
investeringen vilket förklaras av att minst två separata reservoarer krävs för adekvat kvalitetssäkring. 
Kan denna volym reduceras via olika åtgärder som inte påverkar säkerheten och acceptansnivån så 
minskar totalkostnaden. Beräknade driftkostnader ligger på jämförbara nivåer för båda 
recirkuleringsalternativen. Samtliga kostnader som redovisas i Tabell 19 bör endast anses som en 
indikation utifrån det begränsande dataunderlaget som finns tillgängligt i detta skede samt med de 
förenklingar och antaganden som har gjorts i kostnadsskattningen.          
 
Tabell 19. Skattade kostnader för direkt eller indirekt recirkulation av renat avloppsvatten till dricksvatten (utifrån ett 
dimensionerande flöde på 2100 l/s och återvinningsgrader). 

Process (exkl. Nya Sjölunda 
ARV) 

Investeringskostnad  
(kr) 

Driftkostnad  
(kr/år) 

Direkt recirkulering   
Distribution av vatten 220 000 000 14 000 000 
Omvänd osmos (RO) 230 000 000 79 000 000 
Aktivt kolfilter (GAK) 140 000 000 11 000 000 
Återmineralisering och pH-
justering 230 000 000 5 000 000 

UV-desinfektion 30 000 000 - (1) 
Reservoar 500 000 000 - (2) 
Annat 100 000 000 - (3) 
Summa delsummor 1 450 000 000 109 000 000 
   
Indirekt recirkulering   
Distribution av vatten (4) 1 100 000 000  22 000 000 
Nanofiltrering (NF) 230 000 000 76 000 000 
Ozonering (O3) 30 000 000 2 500 000 
Konstgjord infiltration 470 000 000 1 000 000 
Sandfilter (SF) 190 000 000  - (1) 
UV-desinfektion 30 000 000 - (1) 
Annat 100 000 000 - (3) 
Summa delsummor 2 150 000 000 101 500 000 
(1) – Försumbara driftkostnader i sammanhanget enligt Swecos bedömning 
(2) – Eventuella pumpkostnader ingår i ”Distribution av vatten” 
(3) – Inga driftkostnader kunde definieras  
(4) – Inkluderar 3 st. pumpstationer, 1 st. ledning DN1300, 1 st. ledning DN1600, 1 st. 
koncentratledning DN900 samt anslutning till distributionspunkt 
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Tabell 20 visar en sammanställning av effektiva kostnader för investering och drift samt summan av 
båda för produktion av en kubikmeter (m3) dricksvatten.  
Dessa kostnader är baserade på en omräkning av investeringskostnaderna till årskostnader med hjälp 
av en annuitetsfaktor över en ansatt ekonomisk livslängd samt en kalkylränta. Årskostnader har 
sedan räknats om till effektiva kostnader per m3 producerat vatten genom att dela årskostnader för 
investering respektive drift med det beräknade årsflödet vid nyttjande av 5-percentilen och under 
hänsynstagandet av förlusterna enligt Tabell 15. I beräkningen har dessutom ett osäkerhetsspann 
motsvarande +/-30% tagits med. Totalkostnaden är summan av de effektiva investerings- och 
driftkostnaderna.    
 
För Omvänd osmos (RO) och Nano filtrering (NF) har investeringskostnaden beräknats vara 
jämförbara, detta utifrån att samma dimensionerande flux har använts i kalkylerna. Då relativt täta 
NF membran krävs vid indirekt recirkulation och RO membranen antas kunna vara av modeller med 
lågt motstånd över membranet beräknas skillnaden i arbetstryck vara mindre än för typiska NF- och 
RO-membran för brackvatten. I kalkylen har samma pumpar ansatts för båda anläggningarna men 
pumpkostnaden blir sannolikt något lägre för NF-anläggningen. Efter pilotförsök där variationer i 
salthalt, temperatur, fouling, flux, tryck etc. kan utvärderas kan kostnader för anläggningen 
bestämmas med bättre säkerhet. För kalkylen med NF- och RO- anläggningen har olika ekonomisk 
livslängd ansatts för olika komponenter, kortare för till exempel el, styr, instrument och längre för 
rörledningar, byggnader etc. Genomsnittliga ekonomiska livslängden för anläggningarna bedöms 
uppgå till 22 år. 
 
Det framgår ur tabellen att effektiva kostnader per kubikmeter producerat dricksvatten är högre för 
alternativet med indirekt recirkulation av renat avloppsvatten till dricksvatten. Den högre initiala 
kostnader för ledningsdragning för transport av renat avloppsvatten från Nya Sjölunda ARV till 
infiltrationsanläggningen är huvudorsaken. Detta med hänsyn tagen till att Vombsänkan har antagits 
som infiltrationsanläggning i beräkningen. En närmare placering av anläggningen till Nya Sjölunda 
ARV påverkar således kostnaden signifikant. Driftkostnader per kubikmeter producerat dricksvatten 
ligger på en jämförbar nivå för båda recirkuleringsalternativ. Tabellen visar också att effektiva 
kostnader per enhet dricksvatten kan varierar stort.  

Tabell 20. Skattade effektiva kostnader per kubikmeter producerat vatten med direkt eller indirekt recirkulation av renat 
avloppsvatten till dricksvatten (utifrån ett dimensionerande flöde på 2100 l/s och återvinningsgrader). 

Process (exkl. Nya Sjölunda 
ARV) 

Investeringskostnad 
(kr/m3) 

Driftkostnad  
(kr/m3) 

Totalkostnad 
(kr/m3) 

Direkt recirkulering    
Distribution av vatten 0,10 - 0,20 0,20 - 0,40 0,30 - 0,60 
Omvänd osmos (RO) 0,18 - 0,33 1,11 - 2,06 1,29 - 2,39 
Aktivt kolfilter (GAK) 0,10 - 0,20 0,15 - 0,30 0,25 - 0,50 
Återmineralisering och pH-
justering 0,20 - 0,30 0,07 - 0,10 0,27 - 0,40 

UV-desinfektion 0,02 - 0,04 - (1) 0,01 - 0,02 
Reservoar 0,30 - 0,60 - (2) 0,30 - 0,60 
Annat 0,06 - 0,12 - (3) 0,06 - 0,12 
Summa delsummor 0,96 - 1,79 1,53 - 2,86 2,49 - 4,65 
    
Indirekt recirkulering    
Distribution av vatten 0,60 - 1,10 0,40 - 0,70 1,00 - 1,80 
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Nanofiltrering (NF) 0,18 - 0,33 1,07 - 1,98 1,25 - 2,31 
Ozonering (O3) 0,03 - 0,06 0,04 - 0,07 0,07 - 0,13 
Konstgjord infiltration 0,30 - 0,50 0,02 - 0,03 0,30 - 0,50 
Sandfilter (SF) 0,10 - 0,30 - (1) 0,10 - 0,30 
UV-desinfektion 0,02 - 0,04 - (1) 0,01 - 0,02 
Annat 0,09 - 0,16 - (3) 0,09 - 0,16 
Summa delsummor 1,32 – 2,49 1,53 – 2,78 2,85 - 5,27 
(1) – Försumbara driftkostnader i sammanhanget enligt Swecos bedömning 
(2) – Eventuella pumpkostnader ingår i ”Distribution av vatten” 
(3) – Inga driftkostnader kunde definieras  
    

Kostnader som redovisas i Tabell 20 ger endast en indikation på faktiska kostnader eftersom olika 
antaganden ingår i beräkningen. Till exempel påverkas annuitetsfaktorn av den ansatta ekonomiska 
livslängden samt kalkylräntan. IVL har t.ex. använt 15 år för utrustning, process, VVS, el och dylikt och 
30 år på bygg/mark med undantag för NF- och RO-processerna där en genomsnittlig livslängd på 22 
år använts. Sweco har räknat med 50 år för ledningar och 30 år för byggnader/övrigt. För att erhålla 
jämförbara siffror har en kalkylränta motsvarande 2%13 använts i samtliga beräkningar. En längre 
ekonomisk livslängd och lägre kalkylränta ger lägre effektiva kostnader per kubikmeter producerat 
dricksvatten. Även andra förenklingar som försumbara driftkostnader för både UV-desinfektion och 
drift av filter påverkar beräknade reningskostnader. Behovet för underhåll och andra processpecifika 
kostnader kan definieras bättre först efter genomförda lab- och pilottester som tar fram faktiska 
driftparametrar. Kostnadsspannet som visas i Tabell 20 anses dock täcka in flera osäkerheter.     

En annan aspekt som bör beaktas med hänsyn till effektiva kostnader är att de är framtagna för 1 m3 
producerat dricksvatten som i sin tur baseras på ett årligt produktionsflöde vid nyttjande av 5-
percentilen och utbyte för de olika recirkuleringsalternativen. I realiteten behöver dock till exempel 
nästan 1,4 m3 vatten behandlas i nanofiltreringen (NF) för varje kubikmeter som ska genomgå en UV-
desinfektion vid indirekt recirkulation. Beräknade kostnader i tabellerna ovan baseras dessutom på 
antagandet att den framtagna processen körs kontinuerlig vid den dimensionerade kapaciteten. Körs 
processen med lägre kapacitet eller endas periodvis för att t.ex. stödja annan dricksvattenproduktion 
vid stor efterfrågan så minskar den årliga driftkostnaden, däremot blir den effektiva kostnaden per 
kubikmeter producerat dricksvatten högre eftersom investeringskostnaden förblir den samma samt 
att driftkostnader inte minskar lineärt med reducerad produktion.        

4.12 Framtida labb- och pilotförsök  

Flera av de angivna reningskapaciteterna för olika processteg är baserade på erfarenheter från andra 
eller egna försök. Reningseffektiviteten av olika reningsprocesser är dock i högsta grad beroende av 
vattensammansättningen och -karakteristisk (matrisen) som behandlas. Ett förväntat beteende av 
enskilda substanser kan se annorlunda ut i en annan matris. Detta gäller speciellt vid blandning av 
olika avloppsvatten vilket kommer att bli fallet vid Nya Sjölunda ARV i framtiden, och är självklart 
även beroende på vilka kommuner som kommer att anslutas till Nya Sjölunda ARV. Pilottester blir 

 

13 Sweco har ansatt en kalkylränta på 2 % samt avskrivningstid för byggnader och ledningar på 30 resp. 50 år. 
Sydvatten anser att det är mer representativt att räkna med en kalkylränta på 4 % samt avskrivningstid för 
ledningar och byggnader på 70 resp. 33 år. 
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därför en förutsättning för att bekräfta behov, funktion och reningseffektiviteten av de olika 
processer i de föreslagna processalternativen men även för att upptäcka eventuella utmaningar och 
hur dessa kan hanteras. Föregående eller parallella labbtester för att undersöka några specifika 
frågeställningar kan hjälpa att genomföra piloter mer resurseffektivt.  

Följande lista ger en överblick över några pilottester och aspekter som behöver beaktas, 
frågeställningar som labb- och pilotförsök behöver ge svar på och som ingår i bl.a. särskilda 
utredningsbehoven, samt saker som behöver beaktas vid utformningen av pilotförsök: 

 Dataunderlaget som pilotförsöken bygger på och utformas efter behöver bestå av flera 
representativa analyser som också kan ge svar på haltvariationer i vattnet över minst ett 
representativt år.   
 

 Om ett behandlingssteg baserat på aktivt kol placeras mellan UF och NF eller RO behöver 
kolets inverkan på membransteget och dess förbehandling utvärderas. Kolet bedöms 
kunna ta bort mycket av organiska föreningar som kan ge upphov till fouling i 
membransteget. En viss risk finns dock att fines från kolet skapar problem i efterföljande 
steg. Även om det kan separeras i patronfiltersteget kan arbetskostnaden förknippad 
med byte av filterpatroner utgöra en betydande kostnad.   

 Tester för den polerande reningen vid Nya Sjölunda ARV med UF och NF behöver 
genomföras för att simulera Nya Sjölunda ARV och vilken reningsgrad som kan uppnås 
vid olika driftsätt samt vilka restströmmar som produceras. 
  

 Pilotförsök med NF och RO på det vattnet som produceras med den polerande rening vid 
Sjölunda ARV för att undersöka återvinningsgrader, reningseffektivitet, eventuella 
driftutmaningar vid varierande halter av olika föroreningar, etc. 
 

 Eftersom små polära envärda molekyler är generellt svåra att separera även med NF och 
RO bör försöken bl.a. titta på hur bra bromid/bromat kan avskiljas över NF respektive 
RO-steget. Olika studier rapporterar om olika reduktionsgrader och vattenmatrisen är 
nog väldigt avgörande. 
 

 Enkla labbtester med olika RO och NF-membrantyper med representativt vatten från 
Sjölunda kan ge en bra indikation på reduktionsgrader för både salter och 
bromid/bromat samt andra föroreningar vilket sedan kan hjälpa vid utformning av 
pilottesterna.  
 

 Återmineralisering efter RO-steget kan enklast undersökas vid enkla batchtester med 
permeat från RO testerna i labb eller pilotskala. Variationer i alkalinitet bör dock även 
mätas online vid långtidstester och utvärdera onlinestyrning med pH och alkalinitet för 
återmineralisering.   
 

 Tester med ozonering kan delvis utföras med satsvisa dos-respons försök med mindre 
reaktorer (t.ex. Baresel et al., 2017b) för att utreda ozonbehovet för att reducera olika 
föroreningar samt bromatbildning och risk för nedbrytningsprodukter. Även effekten av 
ett NF-steg före ozonering kan initialt undersökas med satsvisa försök om NF-behandlat 
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vatten är tillgängligt. Detta kan ge en värdefull indikation för dimensionering av senare 
pilottester. 
 

 För att testa och undersöka UV-desinfektionen i kombination med olika 
förbehandlingstekniker bör labbskaleförsök kombineras med pilotförsök. Detta då endast 
labbskaleutrustning, t.ex. Collimated Beam Device (CBD) kan tillämpa definierade doser 
för en dos-responsutredning. Förhållanden i vanliga UV-reaktorer gör det däremot svårt 
att uppnå en specifik dos i hela vattenvolymen. CBD-tester möjliggör ett högt antal tester 
under väldig kort tid som sedan kan användas för design av pilotförsöken. Exempel på 
testupplägg finns bl.a. från tidigare tester för recirkulation av vatten i IVLs stora ReUse-
projekt (Baresel et al., 2015b). 
 

 Andra desinfektionsprocesser behöver utredas för optimal dos-respons och risk för 
bildning av desinfektionsbiprodukter. t.ex. kan bildandet av NDMA vara ett problem, 
särskilt om kloramin används som desinfektionsmedel. 
 

 Infiltrationen till grundvatten kan undersökas genom filterbäddförsök som efterliknar 
egenskaperna i infiltrationsanläggningen inklusive effekten av en föregående ozonering 
av vattnet. Ozoneringen kommer påverka syrehalten och COD/BOD i vattnet vilket kan 
öka den biologiska nedbrytningen i marksystemet men också påverka tillväxt av alger och 
bakterier i infiltrationsbassängen. Viktig att testerna körs med representativt vatten. 
Eftersom NF tas med som ett processteg i det föreslagna systemet förväntas inga stora 
utmaningar som behöver utredas. Blir det dock processalternativet utan NF behöver 
eventuell igensättning av filtrerbädden, påverkan av fosfatfosfor samt den biologiska 
reduktionen av bromat undersökas.  
 

 För att säkerställa att processalternativen även kan ta bort eventuella oidentifierade 
föroreningar och okända interaktioner/effekter av flera föroreningar (cocktaileffekt) bör 
en ”whole effluent assessment (WEA)” på producerat recirkulerat vatten genomföras. 
Ansatsen som beskrivs bl.a. i Baresel et al. (2017a) går ut på att genomföra ett antal 
toxikologiska tester som t.ex. vibrio fisheri, nitocra, daphnia och algtester samt tester för 
hormonstörande effekter (YES & YAS) och genotoxicitet (t.ex. AMES och UMU). Även 
Microtox testet kan användas initialt för bedömning av eventuella effekter. Vid samtliga 
effekttester är det dock viktig att beakta eventuella andra effektutlösare som t.ex. 
ammonium som kan ge utslag i vissa effekttester. 
 

 Pilottester behöver även undersöka redundansfunktionen av olika processteg. 
Felfunktioner i olika delar av processlösningen kan enkelt simuleras i en pilotanläggning 
och effekterna undersökas. För detta krävs dock en komplett pilotlinje som inkluderar 
alla de lika processteg samt övervaknings- och kontrollfunktioner.  

 

Utöver dessa labb-och pilotförsök bör även andra aspekter undersökas som direkt kan påverka 
pilotförsöken men ligger utanför själva pilotförsökens genomförande. Detta eftersom dessa aspekter 
direkt kan påverka val av reningstekniker och bör således helst vara utredda innan pilotförsöken 
utformas. Till dessa aspekter räknas framförallt hur den framtida sammansättningen av 
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avloppsvatten som ska renas vid Nya Sjölunda ARV kommer se ut och hur denna sammansättning 
påverkas av olika grader av nyanslutningar och andra åtgärder. Fokus bör här ligga på de 
problemsubstanser som diskuterats i processförlagen som bromid/bromat och salter. Även hur 
framtida ledningsnätsarbete påverkar mängden ovidkommande vatten och därmed 
avloppsvattenkvalitén till Nya Sjölunda ARV är en viktig aspekt. Det kvarstår dessutom också 
oklarheter kring framtida prognos för vattenförbrukning och därmed dricksvattenbehov och 
mängden avloppsvatten som genereras. Små ändringar kan påverka tillgängliga eller erforderliga 
mängden vatten signifikant och därmed även processvalet för recirkulationen.   

5 Systembeskrivning  
Nedan beskrivs övriga infrastrukturella åtgärder som krävs för att möjliggöra direkt eller indirekt 
recirkulering av renat avloppsvatten till dricksvatten. I senare delkapitel följer en beskrivning av 
infrastrukturbehoven via ”vattnets väg” från det framtida avloppsreningsverket till 
distributionssystemet.  

I denna sektion antas det att flödet ut från Nya Sjölunda ARV är utjämnat över dygnet så att inget 
råvattenmagasin behövs för att utjämna dygnsflöden. 

5.1 Placering av nytt regionalt vattenverk 

Sweco har i en tidigare utredning14 tagit fram ett förslag på en möjlig placering av ett framtida nytt 
vattenverk, se Figur 33. Tomten finns på fastigheten Arlöv 17:10 och området omfattar industrimark 
som kan ses som lämplig ur ett användningsperspektiv. Byggnadshöjden är reglerad till max 15 meter 
vilket påverkar höjden på anläggningen. Det kan finnas möjligheter till ändringar av detaljplanen. 
Transport av farligt gods är ytterligare en aspekt att ta med sig i den fortsatta planeringen. Det 
markerade området, röd linje i Figur 33, har en yta av 90 000 m2. Enligt SGU geokartan är ca 1/5 av 
fastighetens yta fyllmaterial (i väster), 2/5 består av postglacial sand och 2/5 består av moränlera 
eller lerig morän. Uppskattat jorddjup är 10 – 20 m. 

 

14 Sweco, 2020, Avsaltningsutredning, Uppdragsnummer 13010390 
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Figur 33. Markering av placering av befintliga Sjölunda ARV (blått) och möjlig tomt för framtida nytt vattenverk, Arlöv 17:10 
(rött). 

Det har inte genomförts någon layout över anläggningen men det har bedömts att tomten är 
tillräckligt stor för att inhysa de processer som är nödvändiga vid direkt och indirekt recirkulering av 
renat avloppsvatten till dricksvatten. Ett kolfiltersteg tar exempelvis upp en yta i storleksordningen 
av 1 000 m2 givet 10 minuter uppehållstid och 2 m bäddhöjd. Mest ytkrävande är den reservoar som 
eventuellt kommer krävas vid direkt recirkulering för kontroll av dricksvatten innan distribution. 
Givet en volym för uppehållande av vatten under totalt 16 timmar (två volymer med storlek för 8 
timmar förvaring vardera) och 4 meter vattendjup tar reservoaren upp i storleksordningen 20 000 - 
30 000 m2, givet att man anlägger reservoaren med ett bjälklag kan dock maskinutrustning tänkas 
placeras ovanpå reservoaren. Ledningar till och från anläggningen är tänkta att dras in och ut i 
fastighetens sydvästra hörn. Befintliga Sjölunda ARV är placerat väster om fastigheten.  

5.2 Infrastruktur – Direkt recirkulering 

För att föra vatten från avloppsreningsverket till det nya vattenverket krävs en ny ledning mellan Nya 
Sjölunda ARV och lokaliseringen på Arlöv 17:10. Ingen bedömning har gjorts av lämpligast sträcka. 
Fågelvägen mellan befintliga Sjölunda ARV och fastigheten i Arlöv är ca 1 km. Det utesluts inte att 
viss ledningsdragning kan ske i samband med anslutningen av en eventuell avloppsledning eller 
tunnel från Lund till Nya Sjölunda ARV. Överföringsledningen ansluts till intagskammaren i det nya 
vattenverket. I samband med anläggandet av vattenledningen föreslås även anläggandet av en 
avloppsledning för koncentrat- och tvättvatten från Arlöv 17:10 tillbaka till Nya Sjölunda ARV. 
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Vid direkt recirkulering kan dricksvattnet pumpas till Bulltofta vattenverk. Detta är förmodligen den 
närmaste punkten där tillräcklig kapacitet finns för vidare distribution. Vid Bulltofta kan den del av 
vattnet som ska distribueras i tryckszon för Malmö ledas ner i lågreservoarerna och blandas med 
vattnet från Grevie vattentäkt och eventuellt inkommande vatten från Vomb. Avståndet från ett nytt 
vattenverk vid Arlöv till Bulltofta blir ca 3 km, se Figur 34. Platserna ligger på samma höjd över havet. 

Den del av flödet från det nya verket som ska tillföras det regionala systemet måste tryckstegras till 
nivån för Ugglarps reservoarer. Anslutningspunkten kan förmodligen lokaliseras till lämplig punkt i en 
av de tre Vombledningarna alternativt i en överföringsledning mellan Ringsjöverkets och 
Vombverkets distributionsområde. Mest fördelaktigt vore kanske att ansluta i Vombledning 1. Detta 
med hänsyn tagen till närheten till Bulltofta samt möjligheterna för vidare distribution i det regionala 
dricksvattendistributionssystemet. Den statiska uppfordringshöjden blir ca 74 m (+ 3 m.ö.h vid 
Bulltofta till + 77 m.ö.h i Ugglarp högreservoar). Avståndet är ca 9 km. Givet att befintlig 
ledningsinfrastruktur inte är känd i denna utredning kommer en blandningspunkt för de olika 
dricksvattnen behöva projekteras i nästa utredningssteg. 

Med ovan beskrivna metoder kan hela det producerade flödet tillföras det befintliga 
distributionssystemet och därmed ersätta motsvarande mängd från Vombverket eller Ringsjöverket. 
Systemlösningens beroende av nya ledningar måste dock studeras närmare, t.ex. med hjälp av 
Sydvattens och VA-SYDs gemensamma hydrauliska modelleringsverktyg. 

 

Figur 34. Möjlig ledningsdragning mellan fastigheten i Arlöv 17:10 och Bulltofta VV. (Karta: KSO Lantmäteriet) 
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De infrastrukturella fördelarna med direkt recirkulering av renat avloppsvatten till dricksvatten är att 
det inte krävs så omfattande ledningsdragningar som vid indirekt recirkulering då en ledning av 
betydande längd måste anläggas från Malmö till lämpligt infiltrationsområde. 

5.3 Infrastruktur – Indirekt recirkulering 

Vid indirekt recirkulering av renat avloppsvatten till dricksvatten kommer reningen behöva göras i två 
steg. Först måste vattnet renas tillräckligt mycket för att kunna transporteras och infiltreras, sen 
ytterligare ett reningssteg efter den konstgjorda infiltrationen. Processtegen har närmare beskrivits 
under rubrik 4, det bedöms dock som troligt att behandlingssteget bestående av 
membrananläggning med NF (nanofilter) behöver ske i närheten av kusten då man inte önskar 
behöva belasta uppströms liggande recipienter med koncentratvattnet (vilket uppgår till ca 25% av 
det behandlade flödet) och tvättvatten. Såvida inte närvaron av ett lokalt avloppssystem vid 
infiltrationsområdet med tillgänglig kapacitet för att hantera dessa flöden finns. Möjligheten att 
inrymma NF vid Nya Sjölunda ARV är inte klarlagt. Preliminärt har det dock i samtal mellan IVL och VA 
SYD indikerats att tillgänglig yta där kommer att vara begränsad. Det föreslås att NF-anläggningen 
lokaliseras på fastigheten i Arlöv 17:10. I samband med anläggandet av råvattenledningen föreslås 
anläggandet av en avloppsledning för koncentrat- och tvättvatten från Arlöv 17:10 tillbaka till Nya 
Sjölunda ARV. Övrig behandling (ozonering, filtrering, eventuell alkalisering och desinficering) 
föreslås genomföras i närheten av infiltrationsområdet. 

För att föra vatten från Nya Sjölunda ARV till Arlöv 17:10 krävs en ny ledning. Ingen bedömning har 
gjorts av lämpligast sträckning. Fågelvägen mellan befintliga Sjölunda ARV och fastigheten i Arlöv är 
ca 1 km. Det utesluts inte att viss ledningsdragning kan ske i samband med anslutningen av en 
eventuell avloppsledning från Lund till Nya Sjölunda ARV. Överföringsledningen ansluts till 
intagskammaren i det nya vattenverket. 

Då vattnet skall vidarebehandlas genom infiltration efter reningsprocessen behöver ett lämpligt 
område lokaliseras för att infiltrera vattnet. För att infiltration skall vara genomförbar krävs ett 
område med goda infiltrationsförutsättningar, vilket i korthet kan beskrivas som en geologisk 
formation med tillräckliga ytor och volymer med sand och grus. I Figur 35 ges ett utklipp från SGU:s 
webbtjänst ”Jordartskartan” över Malmös närområde, kartan sträcker sig från Malmö på vänstra 
sidan av bilden till Vombsjön i övre högra hörnet.  
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Figur 35. Utklipp från Sveriges Geologiska Undersökningars (SGUs) webbverktyg "Jordartskartan". Områden som bedöms 
intressanta ur infiltrationsperspektiv är de i grönt (indikerar isälvsavlagringar) och orange (indikerar postglacial sand-grus). 

I korthet kan man säga att de områden som bedöms intressanta ur infiltrationsperspektiv är de i 
grönt (indikerar isälvsavlagringar). Det finns några intressanta områden mellan Malmö och 
Staffanstorp som skulle kunna fungera för infiltration. Detta måste givetvis undersökas ytterligare. 
Det är relativt små områden och ligger på jordbruksmark vilket kommer resultera i intressekonflikter. 
De gröna områden som ligger i södra delarna av Malmö är svåråtkomliga då en ledningsdragning till 
dessa områden inbegriper betydande infrastrukturella hinder som bebyggelse, vägar och järnvägar.  

Ett område som inte direkt ses på kartan i Figur 35 men som kan vara ett möjligt alternativ är den så 
kallade ”Alnarpsströmmen” vilket är ett område med ett undre lager av vattenförande sand och grus. 
I SGU:s hydrogeologiska karta över grundvattnet i Skåne bedöms Alnarpsströmmen utgöra en 
grundvattentillgång på över 125 l/s. Nyttjande av denna formation för konstgjord 
grundvattenbildning kan dock kräva att vattnet leds via infiltrationsbrunnar, förbi de överliggande 
tätare lagren, vilket ställer högre krav på förbehandlingen. I infiltrationsområdet för den nuvarande 
Grevietäkten, vilket är stort, ca 450 km2, utgör endast 3% område med sand och grus i ytan där 
infiltrationsbassänger skulle kunna anläggas. Detta alternativ är möjligt att titta vidare på om man ser 
indirekt recirkulering som ett framkomligt alternativ. 

Sweco har tagit fram ett mycket grovt förslag på möjlig ledningssträckning mellan Arlöv 17:10 och 
infiltrationsanläggningarna vid Vomb och ledningssträckning mellan Klågerup och Yddingesjön, vilken 
visas i Figur 36.  

En ledning kan tänkas förläggas till Vomb, Skurup eller Grevie med start vid inkommande ledning från 
Nya Sjölunda ARV till Arlöv 17:10. Direkt efter korsning av Västkustvägen föreslås att ledningen 
förläggs väster om Västkustvägen, mot E6. Infiltrationsområdet för grundvattentäkten vid Grevie är 
beläget mellan Bara och Holmeja. Området där utgör ca 3 procent av hela tillrinningsområdet men 
svarar för ca 80 procent av tillrinningen till uttagsbrunnarna i Grevie. Möjlig uttagspunkt för 
infiltrerat vatten i Grevietäkten är inte känt utan utgör ett fortsatt utredningsbehov. 
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Ledningssträckan från nya vattenverket till Vomb är ca 33 km lång och sträckan till en tänkt 
infiltrationsyta mellan Klågerup och Yddingesjön är 17 km. I Figur 37 visas en höjdprofil för sträckan 
mellan Arlöv 17:10 till Vomb.  
Föreslagna ledningsdragningar skall endast ses som exempel för att visa på genomförbarheten, vid 
längre ledningsdragningar bör man undersöka om eventuella samförläggningar är möjliga att 
genomföra vid en eventuell ledning/tunnelförläggning mellan Lund och Nya Sjölunda ARV. 

 

Figur 36. Teoretisk ledningsdragning mellan Arlöv och Vomb infiltrationsområde och mellan Arlöv och Alnarps 
infiltrationsområde. Längst ned i sydost (blå punkt i bildens nedre högra hörn) finns ett möjligt infiltrationsområde vid 
Skurup. Detta ligger längst bort från Arlöv och har inte någon VA-infrastruktur alls, jämfört med Vomb och Grevie varvid 
ledningsdragning dit inte åskådliggjorts. 

 

Figur 37. Grov höjdkurva för föreslagen ledningssträckning mellan Arlöv 17:10 och Vombsänkan. Höjdskillnaden mellan 
Arlöv och Vombsänkan är +3 m till +33 m, högsta punkt över sträckan ligger på 79 m.  

Föreliggande rapport kommer arbeta utifrån exemplet att ett förbehandlat recirkuleringsvatten 
infiltreras i första hand i närheten av Vomb, där infiltrering av vatten sker idag. Detta motiveras av att 
genomförbarheten av konstgjord infiltration i detta område bedöms som störst. Väl vid Vomb så 
behöver vattnet infiltreras och det antas att nya infiltrationsbäddar anläggs för detta ändamål. Till 
infiltrationsbäddarna behövs det pumpinfrastruktur för att få upp det infiltrerade vattnet och 
skickade detta vidare för slutbehandling. Ett nytt vattenverk för en sådan slutbehandlingsprocess har 
inte tagits fram, men bedöms kunna placeras i anslutning till infiltrationsområdet. 
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Efter slutbehandlingen behöver dricksvattnet pumpas via ett eventuellt nytt ledningsnät och anslutas 
till en lämplig distributionspunkt på befintligt ledningsnät som tillser att vattnet kan distribueras till 
det regionala dricksvattennätet. En lämplig anslutningspunkt utreds i ett senare skede varvid det inte 
är möjligt att göra någon bedömning av framtida ledningsdragning. Troligtvis kommer även 
modifieringar behöva genomföras i befintlig infrastruktur i denna anslutningspunkt. 

De infrastrukturella fördelarna med indirekt recirkulering är att man kan nyttja den 
magasineringsvolym som finns i akvifären för att temporärt kunna ta ut ett högre flöde, utan att hela 
beredningen behöver dimensioneras upp. Ett sådant naturligt magasin kan även utjämna variationer 
i produktionen varvid man vid behov kan nyttja en varierande råvattentillgång i högre utsträckning.  

Uppstartstiden för en process bestående av behandlingssteg med konstgjord infiltration är dock 
längre då man måste fylla upp till en önskvärd grundvattennivå. En stor potentiell fördel med indirekt 
recirkulering av renat avloppsvatten till dricksvatten är att önskvärda alkaliserande egenskaper 
(alkalinitet och kalciumhalt) i vattnet eventuellt kan erhållas genom en lägre avskiljning av salter i NF 
jämfört med RO (omvänd osmos) i kombination med inducerat grundvatten från Vombsjön. 

5.4 Bedömning av infrastrukturella förutsättningar 

Ett antal osäkerheter förekommer i föreliggande rapport rörande genomförbarheten av framtaget 
förslag. Ett antal av dessa redogörs för i punktform nedan: 

• I scenariot med indirekt recirkulering ska det vara möjligt att infiltrera den bedömda 
mängden vatten i något av de identifierade infiltrationstäkterna. 
 

• Det skall vara möjlig att anlägga ledningar och bygga verket på de platser som indikerats i 
utredningen. 
 

• Det skall finnas tillgängliga anslutningspunkter som möjliggör användningen av framtida 
vattenverket som en del i det regionala dricksvattenförsörjningssystemet, alltså att 
vattenverket skall kunna möjliggöra distribution av vatten till hela distributionsområdet i det 
fall att något av befintliga två stora dricksvattenverk fallerar. 
 

• Belastningsutvecklingen i Sjölundas upptagningsområde kommer motsvara scenariot vid ”Full 
regionalisering”. 
 

• En avloppstunnel anläggs mellan Lund och Malmö samt i Malmö (annars tillkommer viss 
infrastruktur för att utjämna dygnsflöden). 
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6 Resiliens 
Som noterades under avsnitt 2.4.1 så förekommer inget kontinuerligt behov av vatten under 
förväntad medelförbrukning år 2045, dock kan det förekomma ett behov under maxförbrukning och 
vid större driftproblem vid Ringsjöverket eller Vombverket. Vid 5:e och 50:e percentilen blir 
produktionsflödet från ett vattenverk för recirkulering av renat avloppsvatten till dricksvatten enligt 
Tabell 21.  

 

Tabell 21. Producerad mängd dricksvatten, från direkt- respektive indirekt recirkulering, vid råvattenflöde motsvarande 5-
percentilen. 50-percentilen redovisas som jämförelse. Totala utbyten för olika typ av beredning beroende av val av 
recirkulering. 

 Totalt utbyte 5:e percentilen 50:e percentilen 

Direkt recirkulering 71% 1 500 l/s 1 700 l/s 

Indirekt recirkulering 63% 1 300 l/s 1 500 l/s 

 

Om den tillkommande kapaciteten från ett recirkulationsverk för behandling av renat avloppsvatten 
till dricksvatten adderas till den framtida produktionskapaciteten hos befintliga anläggningar kan 
förväntad tillgänglig kapacitet vid framtida medel- och maxförbrukning beräknas, se Tabell 22 och 
Tabell 23. Tillgänglig kapacitet beräknas med hjälp av ekvation 1 nedan. Vid bedömning av 
robustheten jämförs respektive cell i tabellerna mot Ringsjöverkets och Vombverkets 
produktionskapaciteter i de olika scenarierna med eller utan Bolmentunneln (se tidigare Tabell 4). 
Om den tillgängliga kapaciteten understiger något av befintliga vattenverks produktionskapacitet 
innebär det att det nya verket för recirkulering av renat avloppsvatten till dricksvatten inte kan täcka 
ett produktionsbortfall från det befintliga vattenverket i fråga.  

𝑇𝑇 = 𝐵𝐵 + 𝑅𝑅 − 𝐹𝐹   (1) 

Där: 

𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ä𝑛𝑛𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝, 𝑇𝑇/𝑝𝑝 

𝐵𝐵 = 𝐵𝐵𝑝𝑝𝐵𝐵𝑇𝑇𝑛𝑛𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝, 𝑇𝑇/𝑝𝑝 

𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛, 𝑇𝑇/𝑝𝑝 

𝐹𝐹 = 𝐹𝐹ö𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇, 𝑇𝑇/𝑝𝑝 
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Tabell 22. Tillgänglig kapacitet under ett medeldygnsscenario med ett verk för recirkulering av renat avloppsvatten till 
dricksvatten, grönt indikerar att både ett bortfall av Ringsjöverket och Vombverket kan hanteras (dock inte samtidigt), gult 
att enbart bortfall från Vombverket kan kompenseras och orange/rött att bortfall från varken Vombverket eller 
Ringsjöverket kan kompenseras. Notera att genomförda beräkningar grundar sig på icke avrundade värden varför 
resultaten i tabellen skiljer sig från om man själv gör en beräkning enligt ekvation 1 med redovisade siffror i tabellen. 

Medelförbrukning år 
2045 

 
Direkt recirkulering Indirekt recirkulering 

Medelförbrukning: 
2 800 l/s* 

 
5:e 
percentil 

50:e 
percentil 

5:e 
percentil 

50:e 
percentil 

 
Produktions
-kapacitet 

1 500 l/s 1 700 l/s 1 300 l/s 1 500 l/s 

Befintliga vattenverk, 
utan Bolmentunneln 

3 900 l/s 
2 500 l/s 2 700 l/s 2 400 l/s 2 500 l/s 

Befintliga vattenverk, 
med Bolmentunneln 

4 400 l/s 
3 000 l/s 3 200 l/s 2 900 l/s 3 000 l/s 

*) Medeldygnsproduktion, tillika medelförbrukningsprognos från Tabell 4.  
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Tabell 23. Tillgänglig kapacitet under ett maxdygnsscenario med ett verk för recirkulering av renat avloppsvatten till 
dricksvatten, grönt indikerar att både ett bortfall av Ringsjöverket och Vombverket kan hanteras (dock inte samtidigt), gult 
att enbart bortfall från Vombverket kan kompenseras och orange/rött att bortfall från varken Vombverket eller 
Ringsjöverket kan kompenseras. Notera att genomförda beräkningar grundar sig på icke avrundade värden varför 
resultaten i tabellen skiljer sig från om man själv gör en beräkning enligt ekvation 1 med redovisade siffror i tabellen. 

Maxförbrukning år 
2045 

 
Direkt recirkulering Indirekt recirkulering 

Förbrukning: 3 800 l/s* 
 

5:e 
percentil 

50:e 
percentil 

5:e 
percentil 

50:e 
percentil 

 
Produktions-
kapacitet 

1 500 l/s 1 700 l/s 1 300 l/s 1 500 l/s 

Befintliga vattenverk, 
utan Bolmenvatten 

3 900 l/s 1 500 l/s 1 700 l/s 1 400 l/s 1 600 l/s 

Befintliga vattenverk, 
med Bolmenvatten 

4 400 l/s 2 000 l/s 2 200 l/s 1 900 l/s 2 100 l/s 

*) Maxdygnsproduktion, tillika maxförbrukningsprognos från Tabell 4. 

 

Nedan presenteras några slutsatser som görs av att studera tabellerna. Man skall dock notera att 
beskriven förbrukning inte inkluderar den överkapacitet som behövs för att kunna reglera och styra 
distributionen av vattnet i det regionala distributionssystemet, denna överkapacitet är särskilt kritisk 
under maxförbruknings-scenariot. Man skall således vara medveten om att även när tabellerna 
indikerar att man kan täcka ett bortfall så är det inte säkert att detta är tillräckligt i realiteten. Utöver 
reglerbarheten behövs även ytterligare kapacitet för att kunna täcka upp för bortfall av delar av 
produktionskapaciteten, såväl för planerade underhållsstopp som driftproblem i någon av de olika 
produktionslinjerna. Då det inte har kvantifierats hur mycket mer vatten som behövs för att erhålla 
reglerbarhet och ytterligare extrakapacitet kan dock hänsyn inte tas till detta i slutsatserna. 

• Vid ett bortfall av Bolmentunneln finns det gott om anläggningskapacitet givet att ett 
recirkulationsverk finns tillgängligt och att kvaliteten och kvantiteten i reservvattentäkter 
(Ringsjön och Vombsjön) tillåter uttag i enlighet med rådande vattendomar. 
 

• Ett recirkulationsverk kan kompensera för ett bortfall av endera Ringsjöverket eller 
Vombverket under en medelförbrukningssituation. 

• Ett recirkulationsverk med direkt recirkulering kan inte kompensera för ett bortfall av endera 
Ringsjöverket eller Vombverket under en maxförbrukningssituation med ett flöde 
motsvarande 5:e percentilen utan tillgång till Bolmenvatten. I övriga 
maxförbrukningsscenarion kan recirkulationsverket enbart kompensera för ett bortfall av 
enbart Vombverket. 
 

• Ett recirkulationsverk med indirekt recirkulering kan inte kompensera för ett bortfall av 
endera Ringsjöverket eller Vombverket under en maxförbrukningssituation utan tillgång till 
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Bolmenvatten. I scenarierna med Bolmenvatten kan man enbart kompensera för ett bortfall 
av Vombverket. 
 
 

Denna utredning har inte tagit hänsyn till eventuella åtgärder för att minska förbrukningen vid en 
situation med ett större haveri. Det är tänkbart att man genom exempelvis information och riktlinjer 
kan minska maxförbrukningen om en nödsituation uppstår. Denna utredning tar inte ställning till 
denna möjlighet, men det noteras att får man ned maxförbrukningarna skulle detta ha stor påverkan 
på resultaten i Tabell 23. 

Då det är kostsamt att recirkulera renat avloppsvatten till dricksvatten är det en fördel att kunna ha 
så lågt produktionsflöde från recirkulationsverket som möjligt, det bedöms dock inte möjligt att ha 
en produktionsanläggning helt avstängd då alla anläggningskomponenter kräver användning för att 
fungera. Även infiltrationsanläggningar kräver kontinuerlig användning för att upprätthålla önskad 
grundvattennivå. Exakt hur stor del av verket som kan nyttjas under de tillfällen då behovet är litet 
avgörs i efterföljande projektering. Det är möjligt att bygga verket i flera linjer där någon av linjerna 
kontinuerligt belastas och skiftas med jämna mellanrum.  

Beroende på hur stort behov som bedöms föreligga kan dricksvattenverket för recirkulering av renat 
avloppsvatten även konstrueras så att det byggs upp i omgångar, alternativt att utrymme lämnas för 
eventuell framtida utökning av en framtida anläggning. Detta medför dock oftast en högre kostnad 
per installerad produktionskapacitet. 
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7 Recirkuleringsanläggningar i världen 
Det finns många länder runtom i världen som har använt sig av olika typer av anläggningar för att 
återcirkulera renat avloppsvatten till olika applikationer. Som en del av detta projekt har en 
omvärldsbevakning gjorts med målet att sammanställa olika anläggningars processval. 33 
anläggningar undersöktes och sammanställdes, utöver det valdes fem av dessa ut för närmare 
beskrivning. Informationen under denna rubrik är således enbart en sammanfattning av den större 
rapporten som bifogas som Bilaga 1. 

7.1 Recirkulering av vatten i världen 

Återanvändning av renat avloppsvatten för dricksvattensyften är en växande strategi i områden med 
begränsad tillgång av råvatten för dricksvattenproduktion. Den vanligaste metoden för 
återanvändning är så kallad indirekt återanvändning (IPR) vilket innebär att renad effluent från ARV 
behandlas vidare med avancerade reningstekniker innan vattnet återförs till en naturlig råvattenkälla 
där det blandas med yt- eller grundvatten innan det görs till dricksvatten i ett vattenverk. Direkt 
återanvändning (DPR) av renat avloppsvatten appliceras också, men endast på ett fåtal platser i 
världen. DPR innebär att avloppsvatten, efter rening i ARV och med efterföljande avancerad rening, 
antingen distribueras direkt ut på ledningsnätet som dricksvatten eller blandas in med råvatten eller 
delvis renat vatten på ett vattenverk. Det är överlägset vanligast att återanvända renat avloppsvatten 
till andra syften än för dricksvatten.  

7.2 Användningsområden för återcirkulerat avloppsvatten 

När det kommer till användningsområden för återcirkulerat avloppsvatten delas dessa först upp i 
återanvändning som dricksvatten (potable reuse) och återanvändning för andra syften än 
dricksvatten (non-potable reuse). Återanvändning av avloppsvatten som dricksvatten delas vidare 
upp i indirekt och direkt återanvändning, se rubrik 3.1 samt 3.2. Marknaden har hittills kraftigt 
dominerats av återanvändning för andra syften än dricksvatten som står för hela 97 % av den totala 
globala återanvändningen, sett till volym producerat vatten, och inkluderar bland annat bevattning 
av jordbruk, parker och golfbanor och intern återanvändning för industrier. Användning av 
avloppsvatten som dricksvatten representerar således endast 3 % av den totala marknaden. En 
sammanställning med fördelning över olika användningsområden enligt data från januari 2020 (GWI 
Water Data) finns att se i Figur 38 nedan. I Europa finns för närvarande endast 2 verk som renar 
effluent från ARV till dricksvatten medan totalt 785 anläggningar renar utgående avloppsvatten för 
andra användningsområden (data från 2017, Water Reuse Eupore) (Figur 39). 
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Figur 38 Procentuell fördelning av olika användningsområden för återcirkulerat avloppsvatten baserat på produktionsmängd. De olika 
typerna av återanvändning för behandlat avloppsvatten i figuren representerar: recreational use (824,400 m3/d) = utsläpp i ytvatten 
som används för rekreation såsom bad, hobbybåtar och fiske, groundwater recharge (2,872,100 m3/d) = pumpning till 
grundvattenakviferer för att kontollera grundvattennivåer, saltinträngning eller subsidens, domestic/potable reuse (4,248,400 m3/d) 
= användning, efter ytterligare rening, som dricksvatten (antingen direkt eller efter inblandning av annat dricksvatten), environmental 
enhancement (6,860,400 m3/d) = användning för att förbättra vattenkvaliteten i ytvatten som ej används för rekreation såsom 
våtmarker och sjöar, urban non-potable reuse (7,753,000 m3/d) = återanvändning i offentliga miljöer som ej kräver 
dricksvattenkvalitet som t.ex. biltvätt, spolning av toaletter, brandsläckning m.m., landscape irrigation (23,714,700 m3/d) = 
bevattning av t.ex. parker, trädgårdar, kyrkogårdar och golfbanor, agricultural irrigation (31,111,900 m3/d) = bevattning till åkrar, 
växthus och betesmarker, industrial (46,606,900 m3/d) = intern återanvändning av eget avlopp för industrisyften.  Källa: GWI water 
data (data från januari 2020.)  
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Figur 39 Översikt för europeiska anläggningar som renar avloppsvatten för återanvändning.  
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7.3 Generella erfarenheter och trender 
Generellt så blir återanvändning av avloppsvatten ett kostnadseffektivt alternativ först i de fall det 
finns begränsad tillgång till yt- och grundvatten att använda för dricksvattenproduktion och man 
behöver öka kapaciteten i dessa råvattenkällor under torrperioder. Återanvändning av avloppsvatten 
kräver betydligt mindre energi vid membranfiltrering (omvänd osmos) jämfört med avsaltning från 
havsvatten och bör därför utredas som ett alternativ i de fall 
avsaltning övervägs. 

Val av teknik för avancerad rening av renat avloppsvatten beror 
på flera faktorer inklusive i) vilken teknik som fanns tillgänglig när 
anläggningen byggdes, ii) nivå på rening av avloppsvatten i 
uppströms ARV, iii) typ av renat avloppsvatten (hushåll, industrier 
m.m.), iii) storlek på anläggningen och iv) regionsspecifika krav på 
reningsgraden. Generellt så har användningen av membranteknik 
ökat de senaste decennierna och bland de 33 anläggningar som 
har undersökts, se Bilaga 1, är omvänd osmos den enskilt mest 
förekommande reningsprocessen (Tabell 24). I det fallet att MBR 
tillämpas på ARV går det att applicera RO direkt (endast ett fall i 
denna undersökning av 33 anläggningar), annars behövs 
förfiltrering med MF- eller UF-membran som antingen kan vara 
trycksatta eller dränkta. UV är den vanligaste 
desinfektionsmetoden om man inkluderar vanlig UV-desinfektion 
och avancerad oxidation med UV och väteperoxid (UV/AOP i 
Tabell 24). I de fall organiska spårämnen eller 
desinfektionsbiprodukter behöver reduceras är UV/AOP särskilt 
vanligt. 

 

 

 

  

Teknik för 
avancerad rening

Antal av 33 
anläggningar

RO 21

Klorering 13

UF 13

UV 11

UV/AOP 11

MF 11

GAC 9

O3 8

SF 7

BAC 5

Kemisk fällning 3

LC 3

CO2 2

Denitrifikation 1

IEX 1

KMnO4 1

Luftning 1

Nitrifikation 1

PAC 1

PACT 1

Trumfilter 1

Tabell 24. Förekomstfrekvens av olika 
tekniker för avancerad rening av 
renat avloppsvastten på de 33 
anläggningar som sammanställts i 
Bilaga 1 till denna rapport. 
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8 Slutsatser och rekommendationer 
Cirkulära system för ett hållbart samhälle inkluderar också en hållbar cirkulär vattenhantering. En 
vattenhantering som inte längre bygger på linjära processer, baserade på start-of och end-of-pipe-
lösningar, utan som hanterar vattnet som den begränsade resurs det är. Recirkulation av renat 
avloppsvatten är ett sätt att bemöta flera utmaningar samtidigt, som till exempel vattenbrist, 
minskade grundvattennivåer, ökade kostnader för att rena färskvatten, ökad konkurrens med andra 
sektorer såsom jordbruk och industri, men även vattenbrist orsakat av miljöpåverkan och 
klimatförändringar.   

De framtagna processförslagen för recirkulation av renat avloppsvatten till dricksvatten bygger på 
flera oberoende barriärer i form av olika reningssteg och ett inbyggt flerskaligt redundanstänk. De 
specifika utmaningarna, som i renat avloppsvatten inkluderar bland annat höga salthalter, hårdhet 
och bromidhalter i biologiskt behandlat kommunalt avloppsvatten bemöts med en kombination av 
olika kompletterande, men också redundanta reningstekniker. Reningseffektiviteten och aspekter att 
ta hänsyn till för olika processteg och hela processlösningar som beskrivs och diskuteras behöver 
dock utredas vidare med hjälp av lab- och pilotförsök. Dessa tester är viktiga för att bekräfta (eller 
förkasta) olika antaganden, för att justera processdesign samt för att erhålla konkreta erfarenheter 
med de föreslagna processlösningarna med det aktuella avloppsvattnet. Detta är avgörande, trots att 
de olika processlösningarna för recirkulation av renat avloppsvatten till dricksvatten, är baserade på 
IVLs samlade kunskap och erfarenheter samt ett flertal referensanläggningar med likande processer 
runtom i världen. Varje anläggning är unik och försök behöver därför utföras under gällande 
förhållanden för just denna anläggning. Faktisk reningseffektivitet i olika processteg, 
resursförbrukningen, kostnader och miljöpåverkan kan endast erhållas med faktiska tester.  

Både för en vidare planering av övergripande systemalternativ men även för planering av lab- och 
pilotförsök behövs även ett bättre dataunderlag tas fram. Exempelvis bör salthalten, bromidhalten 
och konduktivitet i avloppsvatten in till och ut från Sjölunda ARV mätas mer eller mindre 
kontinuerligt för att få kunskap om faktiska halter och variationer över tid. Även fler analyser på 
andra viktiga parameter som till exempel jonerna som påverkar planerade processteg behövs. Några 
andra specifika aspekter som behöver beaktas och undersökas i det fortsatta arbetet beskrivs längre 
ner. 

Sweco har gjort ett förslag till en systemutformning vid direkt och indirekt recirkulering av renat 
avloppsvatten till dricksvatten. Investeringskostnaden är högre för indirekt recirkulering (i 
beräkningsexemplet antogs en lång ledningsdragning till infiltrationstäkt) men har fördelen att det 
kan leda till högre acceptans från konsumenter jämfört med direkt recirkulering, samt fungera som 
ett utjämnande magasin i och med infiltrationen. Det föreligger större osäkerheter för 
genomförbarheten av indirekt infiltration avseende den längre ledningsdragningen, möjligheten till 
infiltrationsytor och tillgången på infrastruktur (exempelvis elförsörjning). Det behöver genomföras 
hydrauliska modelleringar vid både direkt och indirekt recirkulation för att säkerställa att önskad 
distribution av vatten från ett nytt vattenverk kan uppnås. Vidare behöver hydrogeologiska 
förutsättningar studeras avseende möjligheten till infiltration och uttag av vatten vid de lokaliserade 
infiltrationsområdena. 

Sweco har gjort en sammanställning av produktionskapaciteten hos befintliga anläggningar, den 
förväntade framtida förbrukningen vid medel- och maxförbrukning samt studerat dessa i 
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kombination med förväntade kapacitet från ett nytt vattenverk för recirkulering av renat 
avloppsvatten till dricksvatten. Resultaten från utredningen visar att ett framtida vattenverk för 
recirkulering av renat avloppsvatten till dricksvatten inte kan täcka ett bortfall av Ringsjöverket vid 
ett maxförbrukningsscenario. Sweco rekommenderar att en fortsatt utredning tydliggör vilket 
riskscenario som man vill skapa kapacitet för. Är det vid ett medelproduktionsscenario eller vid ett 
maxproduktionsscenario man vill skapa redundansmöjlighet? En fråga är om eventuella risker skall 
samverka, exempelvis att ett vattenverk fallerar samtidigt som Bolmentunneln rasar. Ett fortsatt 
arbete behöver tydligare redogöra och specificera när behovet av ett extra vattenverk inträffar samt 
vilka vattenflöden som behöver produceras för att täcka det behovet. 

Sammanfattningsvis behöves en fördjupad utredning för att säkerställa genomförbarheten av direkt 
och indirekt recirkulering. 

8.1 Miljöpåverkan 

Själva reningen av avloppsvatten till dricksvattenkvalitet med flera reningssteg medför en viss 
miljöpåverkan orsakad av främst resursförbrukning vid installation och drift. Samtidigt minskar 
påverkan på miljön både genom minskade utsläpp av föroreningar till recipient och genom att andra 
råvattenresurser inte behöver tas i anspråk, eller behöver tas i anspråk i mindre omfattning.  En viktig 
aspekt är dessutom att ökande krav på både avloppsvattenrening och dricksvattenberedning 
kommer kräva allt mer avancerade processlösningar i framtiden. En cirkulär vattenhantering kan ge 
många synergier i dessa ofrånkomliga systemdelar av samhällets vattenkretslopp. Att väga olika 
typer av miljöpåverkan mot varandra är en utmaning som har varit en del av 
miljöbedömningsarbetet under många år, och det finns inga enkla lösningar. När dessutom 
miljöpåverkan för den extra reningen kan kvantifieras relativt enkelt via till exempel klimatpåverkan 
orsakat av en extra energianvändning vid till exempel ozonering, kan miljövinsten av minskade 
utsläpp av läkemedel till recipient eller ett minskat nyttjande av färskvattenresurser inte kvantifieras 
på samma sätt (till exempel via ekotoxicitet). I det fortsatta arbetet bör det därför fokuseras på vilka 
av de olika miljöaspekterna man aktivt kan jobba med för att reducera total miljöpåverkan av 
recirkulering av vatten. Miljöpåverkan orsakat av extra reningssteg kan till exempel minskas genom 
smarta integrerade reningslösningar som ger synergieffekter och minskar behov av olika resurser vid 
byggnation och drift av reningen, i andra delar av processen. I det aktuella projektet berör detta 
framförallt huvudreningsprocessen och läkemedelsreningen vid Nya Sjölunda ARV. Dessa har hittills 
bedömts utan helhetssyn för recirkulation av renat avloppsvatten vilket kan leda till suboptimering 
och högre miljöpåverkan än en optimal processlösning för recirkulation av vatten skulle kunna ge. 
Även uppströmskällor av olika föroreningar som hamnar i avloppsvattnet kan påverka miljöpåverkan 
av processlösningen för recirkulation avsevärt och åtgärder vid källorna kan därmed vara fördelaktiga 
ur ett systemperspektiv. Även den kontinuerligt pågående teknikutvecklingen kommer hjälpa till att 
minska miljöpåverkan av olika reningstekniker.   

8.2 Kostnader 

Investeringskostnaden för en direkt recirkulation framstår i denna rapport som lägre än för 
alternativet indirekt recirkulation. Den största investeringen vid indirekt recirkulation är 
ledningsdragning från Nya Sjölunda ARV till en infiltrationsanläggning, som i beräkningen har antagits 
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vara området runt Vombsänkan. En närmare placering av anläggningen till Nya Sjölunda ARV 
påverkar således kostnaden signifikant. För en direkt recirkulation utgör reservoaren den största 
investeringen vilket förklaras av att minst två separata reservoarer krävs för adekvat kvalitetssäkring. 
Kan denna volym reduceras via olika åtgärder som inte påverkar säkerheten och acceptansnivån så 
minskar totalkostnaden. Beräknade driftkostnader ligger på jämförbara nivåer för båda 
recirkuleringsalternativen. Kostnaden för en recirkulation av renat avloppsvatten till dricksvatten 
bedöms vara avsevärt lägre än exempelvis alternativet med en avsaltningsanläggning för produktion 
av dricksvatten från havsvatten. Skillnaden i driftkostnad mellan en direkt och indirekt recirkulation 
bedöms som marginell då rådande omständigheter med bland annat höga salt- och bromidhalter i 
avloppsvattnet kräver avancerade membrantekniker i båda alternativen. Endast om dessa 
föroreningar kan omhändertas på andra sätt skulle en indirekt recirkulation av renat avloppsvatten 
till dricksvatten resultera i signifikant lägre driftkostnader än en direkt recirkulation. För att få en 
relevant bedömning av driftkostnader för de föreslagna processlösningarna behövs labb- och 
pilottester genomföras för att kunna ta fram korrekta dimensionerings- och driftparametrar. På 
samma sätt som vid bedömning av miljöpåverkan behöver det fortsatta arbetet inta ett holistiskt 
perspektiv vid bedömning av kostnader. Med ökande reningskrav på både avloppsreningsverk och 
dricksvattenverk ökar de relaterade kostnaderna vid dessa delar av samhällets vattenhantering, 
oavsett recirkulering av vatten eller ej. En cirkulär vattenhantering kan ge flera synergier som kan 
resultera i en kostnadseffektivare vattenhantering ur ett samhällsperspektiv än vad linjära, 
oberoende hanteringssätt kan åstadkomma. Även undvikna kostnader för negativa miljöeffekter vid 
en recirkulation behöver beaktas även om dessa är nästintill omöjliga att kvantifiera på samma sätt 
som exempelvis reningskostnader.   

8.3 Flexibilitet 

En direkt recirkulation av vatten har en begränsad möjlighet att utjämna variationer i tillgång och 
efterfrågan på vatten. Produktionen av dricksvatten blir då direkt beroende av mängden producerat 
avloppsvatten och storleken av den tekniska buffertkapaciteten eller den extra kapaciteten som 
behandlingsstegen är dimensionerade för. Eftersom de föreslagna tekniska lösningarna för både 
direkt och indirekt recirkulation kräver avancerade membrantekniker på grund av vissa föroreningar i 
det renade avloppsvatten från Nya Sjölunda reningsverk uppgår mängden vatten som totalt kan 
recirkuleras till ca 71% av det vatten som kommer in till recirkulationsanläggningen. De höga 
investerings- och driftkostnaderna för avancerade membrantekniker brukar vanligtvis inte heller 
tillåta en signifikant överkapacitet i dessa processdelar. De framtagna processlösningarna inkluderar 
dock även möjlighet att recirkulera renat avloppsvatten efter den avslutande membranfiltreringen 
vid Nya Sjölunda ARV till andra recirkulationsändamål, vilket ökar flexibiliteten i hela systemet. Detta 
bör beaktas vid processval och utformning av nya Sjölunda eftersom dessa aspekter inte kan 
garanteras med samtliga processalternativ som fortfarande är under utredning.      

8.4 Säkerhet och redundans 

Samtliga processlösningar som togs fram garanterar en vattenkvalitet som uppfyller 
dricksvattenkvalitet och har en inbyggd redundans som ger den säkerhet som vattenförbrukaren kan 
kräva. Samtidigt kan säkerhet i tekniska system även innehålla delar som kan definieras som en 
känsla av säkerhet mer än en faktiskt teknisk säkerhet, vilket i sin tur påverkar acceptansen. Även om 
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de tekniska lösningarna kan ge en teknisk säkerhet och redundans kan säkerheten av de olika 
systemen ändå upplevas annorlunda. Den naturliga barriären vid indirekt recirkulation och de 
avsevärt längre behandlings- och transporttider i denna lösning kan uppfattats som säkrare då det i 
teorin finns mer tid att upptäcka och åtgärda eventuella problem. Denna aspekt kopplas även till 
acceptansproblematiken. 

8.5 Acceptans 

Acceptans skapas genom recirkulationssystem som övertygar med sin pålitlighet att tillhandahålla 
dricksvatten av samma eller bättre kvalitet än vid dagens dricksvattenverk, och som uppfyller alla 
krav från brukare och folkhälsoskydd. Pålitligheten uppnås genom redundanta och robusta 
processlösningar. Redundans, robusthet och motståndskraft beskriver åtgärderna som kan vidtas för 
att säkerställa denna typ av tillförlitlighet. Acceptansen för recirkulation bedöms vara signifikant 
högre för en indirekt processlösning. Erfarenheter från andra regioner i världen (t.ex. Australien och 
Kalifornien) tyder på en ökad acceptans för en direkt recirkulation endast vid ökad vattenbrist och 
direkt negativa följder för samhället. Även om lokal vattenbrist kan uppstå i Sydvattens 
verksamhetsområde och problem med vattenbrist högst troligt ökar i framtiden, så bedöms ändå 
inte finnas tillräckligt med tydliga negativa konsekvenser som skulle kunna motivera behovet av en 
direkt recirkulation av renat avloppsvatten till dricksvatten. Att kommunicera ut hur recirkulation av 
renat avloppsvatten skulle kunna bidra till ett hållbart samhälle, säker vattentillgång och minskade 
miljöproblem är ytterst viktigt för acceptansen. Allmänhetens acceptans kan också förbättras genom 
användning av en miljöbuffert som ger en känsla av naturlig assimilering av det renade 
avloppsvattnet och en fysisk eller tidsmässig separering mellan produktion av behandlat 
avloppsvatten och leverans av dricksvatten. Att använda sig av infiltration av renat avloppsvatten till 
grundvatten kan också innebära potentiella utmaningar angående acceptansen.  Det kan till exempel 
finnas regulatoriska eller juridiska begränsningar för infiltration till och lagring av behandlat 
avloppsvatten i befintliga grundvattenresurser. Även risk för kontaminering av grundvattenresurser 
kan förekomma. Acceptans av recirkulation av renat avloppsvatten kräver dessutom en noggrann 
hälsoriskbedömning som bl.a. inkluderar riskidentifiering, dosresponsbedömning, 
exponeringsbedömning och riskkarakterisering. Att genomföra en omfattande hälsoriskbedömning 
för ett recirkulationssystem är en stor uppgift som kräver medverkan av olika specialister t.ex. inom 
avloppsvattenteknik, avancerad vattenbehandling, dricksvattenhantering, toxikologi, smittsamma 
sjukdomar och statistik. Målet med hälsoriskbedömning är att redan före implementering visa att 
den slutliga vattenkvaliteten kan garanteras med det föreslagna processalternativet, att systemet 
kan säkerställa en redundans, få godkännande från lagstiftningen samt att identifiera kritiska 
kontrollpunkter för pålitlig säker leverans av dricksvatten.  

8.6 Utmaningar 

Den största utmaningen för samtliga recirkulationsalternativ är att visa deras pålitlighet i att 
producera dricksvatten oavsett förutsättningar. För detta behövs det inte bara en tydlig presentation 
av de olika processlösningarna och hur dessa ger en tillförlitlig dricksvattenproduktion som både är 
robust och redundant, utan också representativa lab- och pilotförsök för att underbygga detta med 
faktiska data. En annan utmaning är att sammansättningen av avloppsvatten vid framtida Sjölunda 
ARV och dess variation idag är oklar. Detta beror delvis på att en regionalisering av VA-systemet 
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pågår som kommer koppla ihop avloppsvatten av varierande sammansättning. Dessutom kommer 
hantering av ovidkommande vatten kunna påverka vattensammansättningen signifikant vilket även 
påverkar recirkulation av renat avloppsvatten. Att få acceptans för ett recirkulationsalternativ redan i 
planeringsfasen är enormt viktig för att kunna implementera en regional cirkulär vattenhantering på 
sikt.  
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Bakgrund 

Sydvatten och VA SYD håller för närvarande på att utreda möjligheter för att rena avloppseffluent från 
Malmös avloppsreningsverk Sjölunda till dricksvatten antingen via direkt recirkulation eller s.k. indirekt 
återanvändning som föregås av infiltration på lämplig plats. Som en del i detta har Veolia Water 
Technologies utfört en omvärdbevakning och sammanställning av referensanläggningar som 
recirkulerar renat avloppsvatten till dricksvatten. Denna rapport innefattar: 

• sammanställning av olika användningsområden för återcirkulerat renat avloppsvatten 
• grundläggande beskrivning av olika typer av återanvändning av renat avloppsvatten som 

dricksvatten eller råvatten för dricksvattenproduktion 
• översikt av referensanläggningar som renar och återanvänder avloppseffluent som dricksvatten 
• detaljerad beskrivning av 7 st referensanläggningar som valts ut i samråd med övriga 

projektgruppen 
  



Ordlista 

AOP Avancerad oxidationsprocess 

ARRP  Ammonia Removal and Recovery Process 

BAC Biologiskt aktivt kol 

BOD Biologisk syreförbrukning (från engelskans ”biological oxygen demand”) 

CEB Kemisk backspolning (från engelskans ”chemically enhanced backwash”) 

CIP ”Cleaning in place” (refererar till offline rengöring av membran) 

ClO2 Klordioxid 

CO2 Koldioxid 

COD Kemisk syreförbrukning (från engelskans ”chemical oxygen demand”) 

DBPs Desinfektionsbiprodukter 

DO Löst syre (från engelskans ”dissolved oxygen”) 

DPR Direkt återanvändning (från engelskans ”direct potable reuse”) 

EDTA  Etylendiamintetraättiksyra (från engelskans ”ethylendiaminetetraacetic acid”) 

EPA Environmental Protection Agency 

FeCl3 Järnklorid 

GAC Granulerat aktivt kol 

H2O2 Väteperoxid 

HAA Haloättiksyror (från engelskans ”halo acetic acids”) 

HCl Saltsyra 

HPC Heterotrophic plate count 

IEX Jonbyte (från engelskans ”ion exchange”) 

IPR  Indirekt återanvändning (från engelskans ”indirect potable reuse”) 

KMnO4 Kaliumpermanganat 

LC Avhärdning med kalk (från engelskans ”lime clarification”) 

MBAS ”Methylene Blue Active Substances” (metod för mätning av anjoniska tensider)  

MBR Membranbioreaktor 

MF Mikro(membran)filtrering 

MGD Million Gallons per Day 

NaCl Natriumklorid 

NaOCl Natriumhypoklorit 

NaOH Natriumhydroxid (lut) 

NDMA N-nitrosodimetylamin 

NF Nano(membran)filtrering 

NTU Nephelometric Turbidity Units 

O3 Ozon/ozonering 

PAC Pulveriserat aktivt kol 

PACT Powdered Activated Carbon Treatment 

PAH Polyaromatiska kolväten (från engelskans ”polyaromatic hydrocarbons”) 

PFOA Perfluoroktansyra 



PFSA Perfluoroktansulfonsyra 

PP Polypropylen 

PVDF Polyvinylidenfluorid 

RO Omvänd osmos (från engelskans ”reverse osmosis”) 

SF Snabbfilter 

SHMP Natriumhexametafosfat (från engelskans ”sodium metahexaphosphate”) 

SS Suspenderat material (från engelskans ”suspended solids”) 

TDS Totalhalt lösta ämnen (från engelskans ”total dissolved solids”) 

THM Trihalometaner 

TOC Totalt organiskt kol 

TON Threshold odor number 

TSS Totalhalt suspenderat material 

UF Ultra(membran)filtrering 

UV Ultraviolett (oftast gällande UV-desinfektion) 

W.A.R.  Wet Air Regeneration 

VOC Volatila organiska ämnen (från engelskans volatile organic compounds”) 

 

  



1. Inledning 

Tillgång och kvalitet på vatten i samhället påverkas av befolkningstillväxt, urbanisering och 
klimatförändringar. På många håll i världen råder vattenbrist vilket öppnar upp för innovativa lösningar 
för att förstärka vattenresurser och skapa redundanta, cirkulära system för vattenrening. Ett lovande 
alternativ som redan tillämpas i viss utsträckning globalt är att ytterligare rena och återanvända renat 
avloppsvatten för att antingen förstärka naturliga yt- och grundvatten som används som råvatten vid 
dricksvattenproduktion eller för direkt återanvändning som dricksvatten. 

1.1 Användningsområden för återcirkulerat avloppsvatten 

När det kommer till användningsområden för återcirkulerat avloppsvatten delas dessa först upp i 
återanvändning som dricksvatten (potable reuse) och återanvändning för andra syften än dricksvatten 
(non-potable reuse). Återanvändning av avloppsvatten som dricksvatten delas vidare upp i indirekt och 
direkt återanvändning som beskrivs närmare i kap 1.2. Marknaden har hittills kraftigt dominerats av 
återanvändning för andra syften än dricksvatten som står för hela 97 % av den totala globala 
återanvändningen, sett till volym producerat vatten, och inkluderar bl.a. bevattning av jordbruk, parker 
och golfbanor och intern återanvändning för industrier. Användning av avloppsvatten som dricksvatten 
representerar således endast 3 % av den totala marknaden. En sammanställning med fördelning över 
olika användningsområden enligt data från januari 2020 (GWI Water Data) finns att se i Figur 1 nedan. 
I Europa finns för närvarande endast 2 verk som renar effluent från avloppsreningsverk till dricksvatten 
medan totalt 785 anläggningar renar utgående avloppsvatten för andra användningsområden (data från 
2017, Water Reuse Eupore) (Figur 2). 

 

Figur 1 Procentuell fördelning av olika användningsområden för återcirkulerat avloppsvatten baserat på produktionsmängd. De olika 
typerna av återanvändning för behandlat avloppsvatten i figuren representerar: recreational use (824,400 m3/d) = utsläpp i ytvatten 
som används för rekreation såsom bad, hobbybåtar och fiske, groundwater recharge (2,872,100 m3/d) = pumpning till 
grundvattenakviferer för att kontollera grundvattennivåer, saltinträngning eller subsidens, domestic/potable reuse (4,248,400 m3/d) 
= användning, efter ytterligare rening, som dricksvatten (antingen direkt eller efter inblandning av annat dricksvatten), environmental 
enhancement (6,860,400 m3/d) = användning för att förbättra vattenkvaliteten i ytvatten som ej används för rekreation såsom 
våtmarker och sjöar, urban non-potable reuse (7,753,000 m3/d) = återanvändning i offentliga miljöer som ej kräver 
dricksvattenkvalitet som t.ex. biltvätt, spolning av toaletter, brandsläckning m.m., landscape irrigation (23,714,700 m3/d) = 
bevattning av t.ex. parker, trädgårdar, kyrkogårdar och golfbanor, agricultural irrigation (31,111,900 m3/d) = bevattning till åkrar, 
växthus och betesmarker, industrial (46,606,900 m3/d) = intern återanvändning av eget avlopp för industrisyften.  Källa: GWI water 
data (data från januari 2020.)  



 

Figur 2 Översikt för europeiska anläggningar som renar avloppsvatten för återanvändning.  

 

1.2 Olika typer av återanvändning för dricksvatten 

Återanvändning av renat avloppsvatten som dricksvatten delas generellt in i tre olika typer: 

• Indirekt återanvändning - IPR (från engelskans ”indirect potable reuse”) 
• Direkt återanvändning - DPR (från engelskans ”direct potable reuse”) 
• De facto återanvändning 

IPR och DPR klassas som medveten återanvändning medan de facto återanvändning syftar till när ett 
samhälle använder ett ytvatten som råvatten där avloppseffluent släppts ut uppströms (Figur 3). De 
facto återanvändning tillämpas således redan på flera håll i Sverige. Denna rapport fokuserar på 
medveten återanvändning som IPR och DPR.  



 

Figur 3 Flödesschema för ”de facto” återanvändning där ett ytvatten som används som råvatten för dricksvattenproduktion tar emot 
renat avloppsvatten uppströms om vattenverket. 

IPR är den vanligaste formen av medveten återanvändning av renat avloppsvatten som dricksvatten och 
innebär att utgående avloppsvatten renas i en avancerad vattenreningsanläggning innan vattnet återförs 
till ett yt- eller grundvatten som används som råvatten för dricksvattenproduktion. 

 
Figur 4 Flödesschema för indirekt återanvändning (IPR) av renat avloppsvatten som dricksvatten. Avloppseffluenten renas först i en 
avancerad vattenreningsanläggning innan det återförs till ytvatten eller grundvatten som används som råvatten vid 
dricksvattenproduktion. 

Vid direkt återanvändning – DPR – introduceras avloppsvatten som renats i avloppsreningsverk följt av 
avancerad rening direkt till ett existerande vattensystem. Det renade vattnet kan antingen blandas med 
råvatten (i vissa fall efter mellanlagring) innan ytterligare rening i ett dricksvattenverk eller blandas med 
dricksvatten direkt till distributionssystemet vilket kallas ”pipe-to-pipe” eller ”direct-to-distribution” 
DPR. Om den renade avloppseffluenten ska blandas direkt i dricksvattnet ställer detta naturligtvis högre 
krav på den avancerade reningsprocessen. 



 

Figur 5 Flödesschema för direkt återanvändning av avloppsvatten – DPR där avloppseffluent renas i ett avancerat vattenreningsverk 
och sedan överförs till ett dricksvattensystem antingen via inblandning i råvatten eller genom blandning med färdigproducerat 
dricksvatten i distributionssystemet. 

 

 

 

 

 

 

  



2. Översikt för anläggningar med återcirkulering av avloppsvatten till dricksvatten 

Geografisk placering för de anläggningar som sammanställts i denna rapport finns i Figur 6 och Figur 7 
och mer detaljerad information om dessa kan ses i Tabell 1. 

 
Figur 6 Översikt för anläggningar med IPR eller DPR globalt. Anläggningar i USA är namngivna i Figur 7. DPR-anläggningar är 
markerade i blått, IPR till ytvatten i mörkrött och IPR till grundvatten i ljusrött. 

 

 
Figur 7 Översikt för anläggningar med IPR eler DPR i USA. DPR-anläggningar är markerade i blått, IPR till ytvatten i mörkrött och IPR 
till grundvatten i ljusrött.



Tabell 1 Sammanställning av anläggningar med avancerad rening av avloppseffluent för dricksvattensyften 

Kontinent Plats Anläggning/ 
projekt 

Typ av återanvändning Driftstart Avloppsreningsprocess Process för 
avancerad 
rening 

Rening på 
vattenverk 

Kapacitet Andel av 
total DV-
prod. 

Europa Wulpen, 
Belgien 

Torreele Reuse 
Plant 
 

IPR Grundvatten, via 
infiltrations-
dammar 

2002 Försedimentering 
Fördenitrifikation 
Luftning 
Efterbehandling 
(sedimentering) 

UF  
RO 
UV 

Luftning 
Sandfiltrering 
Klorering 
(Reservoar) 
UV-desinfektion 

1,8 MGD 
6,814 m3/d 
79 L/s 

45 % 

Essex & 
Suffolk, 
Langford, 
Stor-
britannien 

Langford Water 
Recycling 
System 

IPR Ytvatten 2003 
Intermittent drift, 
endast vid behov 

Försedimentering 
Biologisk rening med 
biobäddar och aktivslam 

Kemisk fällning 
Denitrifikation 
Nitrifikation 
UV 

Kemisk fällning 
Sedimentering 
SF 
Klorering 

10,5 MGD 
39,747 m3/d 
460 L/s 

10 % 

Afrika Windhoek, 
Namibia 

Goerangab 
Water 
Reclamation 
Plant 

DPR Blandades med 
ytvatten innan 
rening tom 2008, 
därefter endast 
avloppseffluent 
 
Blandning 25:75 
med renat vatten 
från damm + 
grundvatten. Pipe-
to-pipe-blandning i 
distributionssyste
m. 

1968 
 
Modernisering 
2002 

Biologiskt behandlat 
hushållsvatten  
Renssilar 
Vortex sandfång 
Försedimentering/försedimen
tering av typen Dortmund  
BNR (Biological Nutrient 
Removal) = biologisk kväve- 
och fosforreduktion med 
aktivslam/ Biobäddar 
Efterbehandling 
(sedimentering)/ humus 
avskiljning  

PAC 
O3  
Kemisk fällning  
KMnO4 + SF  
O3  
BAC  
GAC  
UF 
Klorering 

Ingen Inkommande: 
5 MGD 
20,820 m3/d 
241 L/s 
 
80 % utbyte 

24-35 % 

Garden 
Route, 
George, 
Sydafrika 

 IPR Ytvatten 
 
Garden Route 
Dam 

2009 
Intermittent drift, 
endast vid behov 

Uppdaterad med ”biological 
nutirent removal” (BNR) 2019 

Trumfilter 
UF 
Klorering 

Konventionell 
rening + aktivt 
kol 

2,6 MGD 
9,842 m3/d 
114 L/s 

1/3 

Beaufort 
West, 
Sydafrika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beaufort West 
Wastewater 
Reclamation 
Plant 

DPR 20:80 blandning 
med behandlat 
vatten från damm 
+ grundvatten 
(max 30 % 
återcirkulerat 
avloppsvatten), 
blandning i stor 
tank 

2011 Biologiskt behandlat kommunalt 
avloppsvatten 
Renssil/Sandfång 
Aktivslam 
Fällning med FeCl3 
Efter-sedimentering 
Klorering 

SF 
UF 
RO 
UV/AOP 
Klorering 

Ingen 0,26 MGD 
984 m3/d 
11,4 L/s 

20 % 



Asien Singapore NEWater, 
Changi 

IPR Ytvatten 
(regnvatten-
reservoar, 
NEWater blandas 
in under 
torrperioder) 

2010 
Expansion 2017 

Galler 
För-sedimenteringar 
Luftade bassänger 
Slutbehandling 
(sedimentering) 

MF 
RO 
UV 

Galler (1 mm) 
Kemisk fällning 
(alun) 
Sedimentering 
SF 
Desinfektion (O3 
eller klor) 
BAC 
Dosering av kalk, 
klor + 
ammonium 
(kloramin) samt 
fluor 

122 MGD 
461,819 m3/d 
5,345 L/s 

Upp till 40 % av 
total vatten-
användning 
varav 
majoriteten ej 
är för 
dricksvatten 
utan 
industriella 
syften och luft-
konditionering 
 
Planerat för upp 
till 50 % 2030 
och 55 % år 
2060 

NEWater, 
Kranji 
 
 

2003 
Expansion 2007 

UF (dränkta) 
RO 
UV 

15 MGD 
56,781 m3/d 
657 L/s 

NEWater, 
Bedok 

2002 23 MGD 
87,064 m3/d 
1,008 L/s 

Ulu Pandan 2007 
Expansion 2017 

MF 
RO  
UV 

 

Bangalore, 
Indien 

Vrishabhavathi 
Valley Project 

IPR Ytvatten Studerad Tertiär rening UF 
GAC 
Klorering 

 53 MGD 
200,626 m3/d 
2,322 L/s 

 

Oceanien Australia, 
Perth 

Beenyup 
Advanced 
Water Recycling 
Plant 

IPR Grundvatten, 
direktinjektion 
 
Leederville akvifer 
Yarragadee akvifer 

2011 Silar 
Sandfång 
Försedimentring 
Luftade bassänger 
Slutbehandling 
(sedimentering) 

UF 
RO 
UV 

 1,3 MGD 
4,921 m3/d 
57 L/s 

2 % 

Nord-
amerika 

Orange 
County, 
Kalifornien, 
USA 

GWRS – 
Groundwater 
Replenishment 
System 
 

IPR Grundvatten, 
direktinjektion 

2008 
 
Expansion 2015 
 
Planerad 
expansion 2024 

Förbehandling: 
Galler, sandfång 
Förbehandling: 
Sedimenteringsbassänger 
Biologisk behandling: 
Aktivslam process, luftade 
bassänger 
Biobäddar 
Sedimentering 

MF 
RO 
UV/AOP 

 100 MGD 
378,540 m3/d 
4,381 L/s 
 
Planeras utökas 
till 130 MGD, 
d.v.s. 492,102 
m3/d (5,696 
L/s) Q1 2024 

 

Fairfax, 
Virginia, 
USA 

Upper 
Occoquan 
Service 
Authority 
(UOSA) 
Regional Water 
Reclamation 
Plant 
 
 

IPR Ytvatten 1978 Silar 
Sandfång 
Försedimentering 
Selector-reaktorer 
Biologiska reaktorer 
Efter-sedimentering 

LC 
SF 
GAC 
IEX 
Klorering 

Kemisk fällning + 
flockning 
Sedimentering 
O3 
GAC/BAC 
Klorering 
Dosering av fluor 
NH2Cl 

54 MGD 
204,412 m3/d 
2,366 L/s 

 



Gwinnett 
County, 
Georgia, 
USA 

Gwinnett F. 
Wayne Hill 
Water 
Resources 
Center, 
Chattahoochee 
River and Lake 
Danier 
Discharge 

IPR Ytvatten  
(Lake Lanier) 

1999 
 
Expansioner 
2001 och 2006 

Silar/sandfång 
Försedimentering 
Biologiska bassänger 
Efter-sedimentering  
Slutbehandling: 
Kompakt sedimenterings-
process med kemisk 
behandling 
Sedimentering med kemisk 
behandling 
Filter med granulärt medium 
Eller 
Lamell-sedimentering 
Ulftrafiltrering 

UF 
O3 
GAC 

O3 
GAC 
Kemisk fällning 
(FeCl3 + 
polymer) + 
flockning 
Direktfiltrering 
(antracit/sand) 
Dosering av kalk 
och fluor 
Klorering 

60 MGD 
227,124 m3/d 
2,629 L/s 

 

Los 
Angeles 
County, 
Kalifornien, 
USA 

Montebello 
Forebay 
Groundwater 
Recharge 
Project 

IPR Grundvatten, 
infiltrations-
bassänger 

1962 Desinficerad tertiär SF 
Klorering 

 44 MGD 
166,558 m3/d 
1,928 L/s 

 

Denver, 
Colorado, 
USA 

Denver Potable 
Reuse 
Demonstration 
 

DPR Visningsverk, ej för 
distribution 

1979-1992 Sekundär effluent (utan 
klorering) 

LC 
CO2 
SF 
UV 
GAC 
RO 
O3 
Klorering 

- 1 MGD 
3,785 m3/d 
44 L/s 

 

El Paso, 
Texas, 
USA 

Huecco Bolson 
Recharge 
Project, El Paso 
Water Utilities 
(EPWU) 
Fred Hervey 
Water 
Reclamation 
plant 

IPR Grundvatten, 
direktinjektion 

1985 
 
 

Primärrening (samma 
anläggning) 

PACT 
LC 
CO2 
SF 
O3 
GAC/BAC 
Klorering 

 12 MGD 
45,425 m3/d 
526 L/s 
 

 

EPWU 
Advanced 
Water 
Purification 
Facility 
 
 
 
 
 

DPR Direkt till 
distributionssyste
m (planerat) 

2015 (9 mån 
pilotförsök) 
Fullskaleanläggnin
g beräknas vara 
färdigställd 2021 

Sekundär effluent MF/UF 
NF/RO 
UV/AOP 
GAC 
Klorering 
 
 
 
 
 
 

- 10 MGD 
37,854 m3/d 
438 L/s 
 
För fullskala 
 

 



Clayton 
County, 
Georgia, 
USA 

 IPR Ytvatten 1985 Sekundär effluent 
Konstruerade våtmarker 

Klorering 
UV 

 18 MGD 
68,137 m3/d 
789 L/s 

 

Kalifornien, 
USA 

West Basin 
Recycling Plant 

IPR Grundvatten, 
direktinjektion 

1995 Sekundär effluent O3 
MF 
RO 
UV/AOP 

 17,5 MGD 
66,245 m3/d 
767 L/s 

 

Arizona, 
USA 
 
 
 
 

Scottsdale 
Water Campus 

IPR Grundvatten, 
direktinjektion 

1999 Tertiär effluent O3 
MF 
RO 
UV 

Luftning 
eller 
GAC 
eller 
RO 

20 MGD 
75,708 m3/d 
876 L/s 
 
85 % utbyte 

12 % 

Los 
Angeles, 
Kalifornien, 
USA 

Terminal Island 
Water 
Reclamation 
Plant 

IPR Grundvatten, 
direktinjektion 
 
Dominguez Gap 
Barrier 

2002 Sekundär effluent 
60% industriellt avlopp 
40% hushåll 

Tertiärrening 
MF 
RO 

Används för att 
förhindra 
saltvatten-
inträngning 

6 MGD 
22,712 m3/d 
263 L/s 

 

Long 
Beach, 
Kalifornien, 
USA 

Water 
Replenishment 
District of So. 
CA 

IPR Grundvatten, 
direktinjektion 
 
Alamitos Barrier 

2005 
 
Expansion 2014 

Tertiär effluent MF 
RO 
UV/AOP 

Används för att 
förhindra 
saltvatten-
inträngning 

8 MGD 
30,283 m3/d 
351 L/s 

 

Kalifornien, 
USA 

Chino Basin 
Groundwater 
Recharge 
Project, Inland 
Empire Utility 
Agency 

IPR Grundvatten, 
infiltrationsbassäng
er 

2007 Mekanisk rening: galler, 
sandfång 
Förbehandling: sedimentering 
Efterbehandling: biologisk 
behandling 

SF 
Klorering 

 18 MGD 
68,137 m3/d 
789 L/s 

41% av flödet 
går till GV 

Arapahoe 
County/ 
Cotton 
Wood, 
Colorado, 
USA 

Lone Tree 
Creek Water 
Reclamation 
Facility, Joint 
Water 
Purification 
Project (JWPP) 

IPR Grundvatten 
(riverbank 
filtration) 

2009 Effluent från MBR RO  
UV/AOP 
Luftning 
Klorering 

 9 MGD 
34,069 m3/d 
394 L/s 

 

Aurora, 
Colorado, 
USA 

Prairie Waters 
Project, Binney 
Water 
Purification 
Facility 

IPR Grundvatten 
(riverbank 
filtration) 

2010  Riverbank 
filtration 
Lagring i akvifer 
Avhärdning 
UV/AOP 
BAC 
GAC 
Klorering 
 
 

 50 MGD 
189,270 m3/d 
2,191 L/s 

1/3 



Texas, 
USA 

Big Spring Raw 
Water 
Production 
Facility - 
Colorado River 
Municipal Water 
District 
(CRMWD) 

DPR Blandning med 
annat råvatten 
(50:50) följt av 
konventionell 
rening på 5 st 
konventionella 
vattenverk 

2013 Desinfekterat och tertiärt 
behandlat avloppsvatten 
(avklorerat) 
Silar 
Försedimentering 
Luftade bassänger 
Slutsedimentering 
Klorering 
Filter 

MF 
RO 
UV/AOP 
 

Konventionellt 
VV 
 
Kemisk fällning + 
flockning 
Sedimentering 
SF 
Desinfektion 

1,8 MGD 
6,814 m3/d 
79 L/s 

 

Florida, 
USA 

City of 
Clearwater and 
the Southwest 
Florida Water 
Management 
District 

IPR Grundvatten, 
direktinjektion 

2013-2014 
(pilotstudie) 
 
Fullskaleverk på 
gång 

Sekundär effluent UF 
RO 
UV/AOP 
 

 3 MGD 
11,356 m3/d 
131 L/s 

 

Texas, 
USA 

Wichita Falls – 
IPR and River 
Road WWTP 
and Cypress 
WTP DPR 
projects 

DPR Temporär DPR, 
blandning (50:50 
med obehandlat 
sjövatten) innan 
konventionell 
rening 

2014 
(avslutat) 

Sekundär effluent MF 
RO 
UV 
Lagring 
 

Konventionellt 
vattenverk 

7 MGD 
26,498 m3/d 
307 L/s 

15-20 % 

Cambria, 
Kalifornien, 
USA 

Cambria 
Emergency 
Water Supply 

IPR Grundvatten, 
direktinjektion 

2015 Sekundär effluent, aktivt slam 
Infiltrationsbassänger 

Extraktion från 
GV 
UF 
RO 
UV/AOP 

 0,65 MGD 
2,461 m3/d 
28 L/s 

 

Cloudcroft, 
New 
Mexico, 
USA 

Village of 
Cloudcroft 
PURe Water 
Project 
 

DPR Blandning i 
”engineered 
storage buffer” 
(49:51) 
(käll/brunnsvatten) 
innan rening till 
dricksvatten 

2016 Sekundär effluent från MBR, 
desinficerad med kloramin 

RO 
UV/AOP 
Blandning och 
lagring 

UF 
UV 
GAC  
NaOCl 

0,026 MGD 
98 m3/d 
1,1 L/s 

 

Virginia, 
USA 

Hampton Roads 
Sanitation 
District SWIFT 
Project 

IPR Demonstrationsverk, 
planerat för IPR till 
grundvatten via 
direktinjektion 

Ska utgöra 
underlag för 
konstruktion av 6 
st avancerade 
reningsverk med 
total kapacitet på 
120 MGD eller 
454,248 m3/d 
(5,258 L/s) 

Tertiär effluent 
 
Mekanisk rening: Galler, 
sandfång, sedimentering 
Efterbehandling: Biologisk 
kväve- och fosforreduktion 
(BNR), efter-sedimentering 
Tertiär behandling:  
Klorering 
 
 
 
 
 

Fällning + 
sedimentering 
O3 
BAC 
GAC 
UV 
 

 1 MGD 
3,785 m3/d 
44 L/s 

 



Tennessee, 
USA 

Franklin IPR Ytvatten 
Harpeth River 
(Planerat) 

Planerat, ej byggt  Ej fastställt  8 MGD 
30,283 m3/d 
351 L/s 

 

San Diego, 
Kalifornien, 
USA 

San Diego Pure 
Water 
Demonstration 
Facility 

IPR Ytvatten: 
San Vicente 
Reservoir 
 
Miramar Reservoir 
Lake Murray 
Lower Otay 
Reservoir 
(Planerat) 
 

2011 
(demonstrations-
verk) 

Galler 
Sandfång 
Försedimentering 
Luftade bassänger 
Efter-sedimentering 
Filtrering som tertiär 
behandling 
Avmineralisering 
Klorering 

O3 
BAC 
MF/UF (båda 
testas) 
RO (två typer 
testas) 
UV/AOP 

Fällning 
Sandfilter 
Desinfektion med 
O3 och klor 

1 MGD 
3,785 m3/d 
44 L/s 
 
Planerad 
fullskala: 
 
Fas 1: 
30 MGD 
113,562 m3/d 
1,314 L/s 
 
Fas 2&3: 
Ytterligare 
53 MGD 
200,626 m3/d 
2,322 L/s 

Planerat för 1/3 
år 2035 

 

 



3. Beskrivning av utvalda anläggningar för DPR och IPR 

I detta kapitel beskrivs ett urval av projekt, pilotstudier och fullskaliga anläggningar som använder DPR 
och IPR mer ingående. Urvalet har skett i samråd med övriga delar i detta projekt för att fördjupa sig 
i de reningstekniker som är av störst intresse för Sydvatten och VA SYD. Typ av rening för 
avloppsvatten och produktionsmängd har även påverkat urvalet. 

Dessa inkluderar: 

• Groundwater Replenishment System – Orange County, Kalifornien, USA 
IPR, grundvatten 
 

• Torreele Reuse Plant – Wulpen, Belgien 
IPR, grundvatten 
 

• El Paso, Texas, USA 
o Huecco Bolson Recharge Project - Fred Hervey Water Reclamation Plant 

IPR, grundvatten 
o Advanced Water Purification Project 

DPR 
 

• WateReuse Colorado, Denver direct Potable Reuse Demonstration – Denver, Colorado, 
USA 
DPR (demonstrationsverk/pilotanläggning) 
 

• Big Spring Raw Water Production Facility – Big Spring, Texas, USA 
DPR 
 

• Village of Cloudcroft PURe Water Project – Cloudcroft, New Mexico, USA 
DPR (under byggnation) 

  



3.1 Orange County Groundwater Replenishment System (IPR) 

3.1.1 Aktörer 

OCWD – Orange County Water District (ansvarig för dricksvatten, inklusive rening av avloppsvatten 
till dricksvatten) 

OCSD – Orange County Sanitation District (ansvarig för avloppsvatten) 

GWRS – Groundwater Replenishment System (facilitet för avancerad rening av avloppseffluent) 

Plant No 1 – Avloppsverk som förser GWRS med effluent 

Plant No 2 – Avloppsverk som ska förse GWRS med effluent i och med en pågående expansion av 
systemet 

3.1.2 Bakgrund 

Orange County Groundwater Replenishment System (GWRS) är världens största system för rening 
och indirekt återanvändning av avloppsvatten som dricksvatten. GWRS är ett samarbetsprojekt mellan 
Orange County Water District (OCWD) och Orange Count Sanitation District (OCSD). Motivationen 
till projektet var en växande vattenförbrukning som orsakade saltvattenintrång där återanvänding 
konstaterades vara ett mer ekonomiskt alternativ än import av dricksvatten eller avsaltning. Det 
avancerade reningsverket GWRS togs i drift 2008 och hade då kapacitet att rena ca 265,000 m3/d (3067 
L/s) renat avloppsvatten per dag för infiltration i Orange County Groundwater Basin som utgör 
råvatten för dricksvattenproduktion. Verket har därefter utökats och kan sedan 2015 rena ca 379,000 
m3/d (4381 L/s) och väntas efter ytterligare en expansion kunna behandla ca 492,000 m3/d (5696 L/s) 
från år 2023. Anläggningen täcker för närvarande en yta på ca 81,000 m2. Det renade avloppsvattnet 
som infiltreras stod för ca 26 % av den totala tillförseln till grundvattenmagasinet under åren 2010-
2015 (Figur 8) och den årliga tillförseln uppgår för närvarande till ca 127,050,000 m3/år. Totalt försörjs 
2,5 miljoner invånare med dricksvatten från Orange County Groundwater Basin.  

 

Figur 8 Fördelning av olika vattenbidrag till Orange County Groundwater Basin 2010-2015 där återanvänt avloppsvatten utgör 26 %.  

 

 



3.1.3 Rening av avloppsvatten (OCSD) 

Avloppsvatten renas först av OCSD innan den renade effluenten skickas vidare till GWRS. För 
närvarande tas allt renat avloppsvatten från ett av två avloppsreningsverk i Orange County som 
benämns Plant No 1 men i och med den pågående expansionen av GWRS kommer man även att börja 
rena effluent från Plant No 2 (se 3.1.7) då i stort sett hela flödet från Plant No 1 redan skickas till 
GWRS. Avloppsreningen inkluderar: 

1) Förbehandling 
Silar, sandfång 

2) Primärrening 
Sedimenteringsbassänger 

3) Sekundär rening (biologisk) 
Aktiv slamprocess, luftningsbassänger 
Biobäddar 
Sedimenteringsbassänger 
 

3.1.4 Process för avancerad rening av renat avloppsvatten 

Det till GWRS inkommande renade avloppsvattnet (sekundär effluent) från OCSD passerar först en 
mikrosil och därefter tillsätts hypoklorit för att förhindra biologisk beläggning i det första reningssteget 
(mikrofiltrering). Vattnet renas i tre huvudsakliga steg som beskrivs nedan. Innan vattnet skickas ut på 
ledningsnätet behöver det stabiliseras med pH-justering/återmineralisering. Översiktliga flöden och 
reningssteg ses i Figur 9.  

 

Figur 9 Översikt av flöden och rening vid Groundwater Replenishment System i Orange County, Kalifornien.  

 



1. Mikrofiltrering (MF) 

Efter tillsats av hypoklorit filtreras vattnet genom dränkta mikrofiltermembran som är placerade i 
bassänger utomhus (Figur 10). Hypoklorit doseras i tillräcklig mängd för att uppnå ca 2-3 mg/L kloramin-
rest när vattnet når RO-anläggningen nedströms för att kontrollera biologisk tillväxt.  Syftet med MF-
steget är att avskilja partiklar, suspenderat material, protozoer och bakterier samt förbehandling till 
RO-steget nedströms. Anläggningen består av totalt 36 bassänger med MF-membran av hålfibertyp, 
varav 34 st innehåller membran gjorda av polypropylen (PP) med en porstorlek på 0,2 μm och 2 
bassänger innehåller membran av polyvinylidendifluorid (PVDF) med porstorlek på 0,1 μm. 
Vakuumpumpar suger upp vattnet från bassängerna genom membranen och filtratet samlas i en 
utjämningstank. 

Mikrofiltreringen fungerar som bäst när turbiditeten i det inkommande vattnet är 3-5 NTU och 
matartrycket 0,21-0,83 bar (3-12 PSI). För att undvika högre matartryck backspolas membranen med 
filtrat från utjämningstanken med 22 minuters intervall och kemisk rengöring (CIP (”cleaning in place”)) 
utförs var 3:e vecka med citronsyra och NaOH för PP-membranen medan PVDF-membranen rengörs 
med NaOCl och citronsyra. En CIP tar ca 3 timmar att utföra. Denna reningsprocedur tar bort 
biologisk beläggning, minskar energiförbrukningen och ökar utbytet för MF. Det generella utbytet för 
processen är 90 %. Backspolningsvattnet skickas till OCSD för vidare behandling på Plant No 1 medan 
de använda CIP-lösningarna skickas till OCSD Plant No 2. Livslängden för MF-filter på GWRS är ca 7 
år. 

Analys- och sensordata från 2015-2019 visar att mikrofiltreringen effektivt avskiljer suspenderade 
ämnen (från i medeltal 7,2 mg/L till halter under detektionsgräns), turbiditet (som medel från 2,7 till 
0,1 NTU) samt totala och fekala koliformer till halter under detektionsgräns (med undantag för totala 
koliformer 2019) (Tabell 2). För koliformer ser man även en stor effekt av hypokloritdoseringen till 
det inkommande renade avloppsvattnet där totalhalten och fekala koliformer minskas med respektive 
95 % och 98 % innan vattnet når MF-anläggningen. 

Figur 10 Bassäng med dränkta membran för mikrofiltrering vid GWRS i Orange County, Kalifornien 

 

2. Omvänd osmos (RO)  

För att vidare rena MF-filtratet från salter, organiskt material, virus och läkemedelsrester används 
omvänd osmos (RO). När GWRS togs i drift 2008 var anläggningen den första i världen att använda 
RO för avloppsvatten. RO-membranen är spirallindade och gjorda av polyamid. För att undvika 
utfällning av salter på RO-membranen (s.k. scaling) tillsätts svavelsyra och beläggningshämmare 
(antiskalant) till matarvattnet. Viss beläggning sker trots detta vilket resulterar i ökat matartryck och 
därför rengörs RO-membranen med kemikalier med ca 6 månaders intervall. Uppströms om RO-



anläggningen filtreras matarvattnet även genom 14 st patronfilter med 20 µm eller 10 µm filter som 
utgör en extra partikelbarriär.  

RO-anläggningen består av 21 enheter med kapacitet att producera 5 MGD eller ca 18900 m3/d (219 
L/s) permeat vardera där en enhet är i stand-by under normal drift. Varje enhet består av RO-filtrering 
i 3 steg där de ursprungliga 15 enheterna utgörs av 78 tryckrör (där varje tryckrör innehåller 7 st 
membran) i det första steget, 48 st i det andra och 24 st i det tredje medan de 6 enheterna som byggdes 
i och med den första expansionen har konfigurationen 77:49:24. 3 st enheter utgör en behandlingslinje 
vilket resulterar i 7 linjer totalt. Fluxet ligger som medel på ca 20,4 lmh och utbytet över RO-steget är 
ca 85 % vilket ger en total kapacitet på 100 MGD (4381 L/s) i permeatproduktion. Koncentratet som 
bildas vid RO-filtrering (för närvarande ca 23 MGD (1008 L/s)) släpps ut i havet. 

För att utvärdera RO-prestandan övervakas konduktivitet (surrogatparameter för salthalt och TDS 
(total dissolved solids)) och totalt organiskt kol (TOC) (för att kontrollera borttagning av organiska 
ämnen). Parametrarna mäts både i matarvattnet och permeatet för att säkerställa effektiv drift av RO-
anläggningen och för att kontrollera att krav på reningsgrad är uppfyllda. Konduktiviteten minskade 
med, som medel, 97 % (2015-2019), TDS med 98 % och TOC med 99 % vid RO-filtrering (Tabell 2). 
En ökning i borttagning av flertalet joner (i synnerhet klorid) och TDS skedde från 2016 till 2017 vilket 
kan relateras till att äldre RO-membran byttes ut under denna tidsperiod. 

Livslängden för RO-membranen på GWRS är ca 5 år. 

 

Figur 11 Delar av RO-anläggningen på Orange County Groundwater Replenishment System (GWRS). Källa: technical brochure 

 

3. Avancerad oxidation (AOP) med UV/H2O2 

Efter RO-filtrering genomgår permeatet avancerad oxidation med UV och väteperoxid (H2O2) 
(TrojanUVPhoxTM, Trojan Technologies). Då vissa föroreningar kan passera RO så krävde California 
Division of Drinking Water (DWW) att filtratet från RO skulle renas ytterligare med AOP. Detta 
reningssteg ska kunna uppvisa en 0,5 log borttagning av 1,4-dioxan som är en relativt svårbehandlad 
förorening som hävdas inte tas bort effektivt av RO. Detta till trots observerades en minskning från 
1,9 µg/L (2018) och 1,5 µg/L (2019) till <1 µg/L vid RO-filtreringen. Halten 1,4-dioxan var <1 µg/L efter 
AOP vid samtliga analystillfällen 2015-2019 (Tabell 2). UV/H2O2 renar vidare N-nitrosometylamin 
(NDMA), en biprodukt som bildas vid avloppsreningen, samt andra föroreningar såsom 
läkemedelsrester och industrikemikalier som återfunnits i avloppseffluenten. Halten NDMA var som 
medel 14,8 ng/L efter RO (där RO minskade halterna med 48 %) och efter AOP <2 ng/L 2015-2018 
medan 0,3 ng/L var medelhalten 2019. I det utgående vattnet från GWRS (där man kan anta att analysen 
utförs med lägre detektionsgräns) uppmättes ett medel på 1,7 ng/L NDMA 2015-2019 (Tabell 2). 
Utöver kemiska föroreningar så kräver DWW att GWRS, med alla tre reningsprocesser sammantagna, 



ska uppvisa en avskiljning på 10-log virus, 12-log Cryptosporidium och 10-log Giardia. TrojanUVPhox 
garanterar 6-log inaktivering av dessa tre grupper av patogener.  

 
Figur 12 Utrustning för avancerad oxidation med UV och väteperoxid 

 

4. pH-justering och återmineralisering 

För att undvika korrosion eller utfällning på ledningsnätet utförs luftning för att driva av koldioxid där 
målet är pH-värden från 6-9. Detta då svavelsyra doseras innan RO för att förbättra dess prestanda 
där en bieffekt blir ett lågt pH och ackumulering av koldioxid som driver ner pH som 2015-2019 
resulterade i en sänkning av pH från 7,3 efter MF till 5,5 efter RO (Tabell 2).  Efter luftningen doseras 
kalciumhydroxid för återmineralisering. 

 

3.1.5. Vattenkvalitet 

Data för inkommande vattenkvalitet samt förändringar vid avancerad rening har sammanställts från 
årliga rapporter som produceras av OCWD, se Tabell 2. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 2 Årsmedelvärden för vattenkvalitet i inkommande avloppseffluent till GWRS (In), matarvatten till mikrofilteranläggningen (MF-
in), filtrat från mikrofiltreringen (MF-ut), matarvatten och permeat från omvänd osmos (RO-in och RO-ut), vatten efter avancerad 
oxidation (UV/väteperoxid) samt det färdigrenade vattnet (Ut). Färgstaplarna visar den relativa koncentrationen för de enskilda 
parametrarna. 

 

Parameter Gränsvärde 2015 2016 2017 2018 2019

In 1641 1623 1610 1709 1699

MF-in 1 726 1694 1694 1726 1721

MF-ut 1 773 1985 1648 1680 1730

RO-in 1734 1700 1799 1725 1720

RO-ut 67 45 45 35 33

UV/AOP 70 46 34 39 38

Ut 900 117 108 108 100 98

In 1035 1007 957 989 986

MF-in na na na na na

MF-ut na 988 962 na na

RO-in 1066 1041 985 1018 1005

RO-ut 39 25 18 19 17

UV/AOP 38 25 17 na na

Ut 500 64 57 50 53 49

In 5 4,3 4,9 6,4 6,5

MF-in 6,5 9,9 5,2 4,8 9,6

MF-ut 0,2 <1 <1 <1 <1

RO-in na na na na na

RO-ut na na na na na

UV/AOP na na na na na

Ut - <1 na na na na

In 2 1,7 1,9 1,5 1,6

MF-in 2,71 2,4 2,4 2,73 3,27

MF-ut 0,1 0,11 0,11 0,09 0,08

RO-in 0,15 0,11 0,11 0,1 0,1

RO-ut 0,05 0,04 0,04 0,05 0,07

UV/AOP na na na na na

Ut ≤0,2 / ≤0,5 0,06 0,04 0,04 0,08 0,07

In na na 63,7 na na

MF-in na na na na na

MF-ut 66,8 65,7 67,1 66,4 68,7

RO-in na na na na na

RO-ut 98,4 96,68 96,68 97,47 97,71

UV/AOP na na na na na

Ut >90 na na na na na

In 7,3 7,2 7,2 7,3 7,3

MF-in 7,1 7,1 7,1 7,2 7,12

MF-ut 7,4 7,2 7,3 7,3 7,3

RO-in 6,9 6,84 6,84 6,9 6,9

RO-ut 5,7 5,52 5,52 5,48 5,48

UV/AOP 6 5,6 5,6 5,7 5,7

Ut 6 till 9 8,4 8,37 8,37 8,47 8,5

Konduktivitet 

(µmhos/cm)

TDS (mg/L)

SS (mg/L)

Turbiditet 

(NTU)

UVT, 254 nm 

(%)

pH



 

Parameter Gränsvärde 2015 2016 2017 2018 2019

In 316 309 292 297 312

MF-in na na na na na

MF-ut na 305 304 na na

RO-in 314 306 287 296 307

RO-ut 0,8 <1 <1 <1 <1

UV/AOP 0,8 <1 <1 na na

Ut 240 29,51 34,3 33,3 34,1 33,9

In 83,5 82,2 74,4 76,4 80,5

MF-in na na na na na

MF-ut na 81,1 81,4 na na

RO-in 83,4 81,4 73,2 76,4 79,3

RO-ut <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

UV/AOP <0,5 <0,5 <0,5 na na

Ut - 11,1 13,6 13,2 13,7 13,7

In 26 25,1 25,8 25,9 27

MF-in na na na na na

MF-ut na 25 24,4 na na

RO-in 25,8 24,9 25,3 25,5 26,5

RO-ut <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

UV/AOP <0,5 <0,5 <0,5 na na

Ut - <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

In 225 219 213 223 232

MF-in na na na na na

MF-ut na 204 210 na na

RO-in 223 216 211 222 226

RO-ut 12,9 8,8 5,8 6 5,9

UV/AOP 12,7 8,5 5,5 na na

Ut 45 11,9 8,2 5,8 6,1 5,7

In 19,6 19,4 18,6 19,2 19

MF-in na na na na na

MF-ut na 18,6 18,8 na na

RO-in 19,5 19,3 18,6 19,2 18,7

RO-ut 1 0,6 0,1 0,1 0,1

UV/AOP 1 0,6 0,2 na na

Ut - 0,9 0,6 0,1 0,2 0,1

In na na na na na

MF-in na na na na na

MF-ut na 0,3 0,23 na na

RO-in na na na na na

RO-ut na na na na na

UV/AOP na na na na na

Ut - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Br (mg/L)

Hårdhet (mg 

CaCO3/L)

Ca (mg/L)

Mg (mg/L)

Na (mg/L)

K (mg/L)



Parameter Gränsvärde 2015 2016 2017 2018 2019

In 289 295 272 298 298

MF-in na na na na na

MF-ut na 275 254 na na

RO-in 289 292 273 294 294

RO-ut 11,3 7,3 4,6 4,8 5,0 

UV/AOP 11 7,4 4,7 na na

Ut 55 10,6 7,1 5,1 5,3 5,2

In 191 187 189 178 188

MF-in na na na na na

MF-ut na 179 198 na na

RO-in 205 198 197 190 200

RO-ut 0,5 0,2 0,2 0,3 0,6

UV/AOP 0,3 0,2 0,1 na na

Ut 100 0,7 0,4 0,5 0,3 0,5

In na na na na na

MF-in na na na na na

MF-ut na na na na na

RO-in na na na na na

RO-ut na na na na na

UV/AOP 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2

Ut - 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1

In na na na na na

MF-in na na na na na

MF-ut na 187 164 na na

RO-in 178 173 151 175 178

RO-ut 9,9 7,5 7,2 8 7,8

UV/AOP 8,3 5,7 4,7 na na

Ut - 32,7 37,6 35,5 38,1 38

In 0,55 0,44 0,4 0,36 0,52

MF-in na na na na na

MF-ut na 0,34 0,52 na na

RO-in na na na na na

RO-ut na na na na na

UV/AOP na na na na na

Ut - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

In 10,68 10,61 11,37 8,81 8,64

MF-in na na na na na

MF-ut na 9,99 9,65 na na

RO-in 10,43 10,01 10,85 na na

RO-ut 1,95 1,27 0,9 0,84 0,73

UV/AOP 1,96 1,32 1,01 na na

Ut 3 1,73 1,19 0,96 0,81 0,67

Nitrat-N (mg/L)

 Cl (mg/L)

SO4 (mg/L)

H2O2 (mg/L)

Bikarbonat (mg 

CaCO3/L)

PO4-P (mg/L)



Parameter Gränsvärde 2015 2016 2017 2018 2019

In 0,571 0,514 0,516 0,844 0,691

MF-in na na na na na

MF-ut na 0,228 0,211 na 0,505

RO-in 0,729 0,574 0,502 na na

RO-ut 0,018 0,001 <0,002 <0,002 0,003

UV/AOP 0,037 0,007 0,001 na na

Ut 1 0,078 0,045 0,037 0,042 0,033

In 2,1 1,9 1,7 2 1,3

MF-in na na na na na

MF-ut na 1,8 1,8 na na

RO-in 1,6 1,7 2 na na

RO-ut 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

UV/AOP na na na na na

Ut - 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1

In 1 1,2 1 1,3 1,4

MF-in na na na na na

MF-ut na 0,5 0,3 na na

RO-in 0,4 0,7 0,6 na na

RO-ut 0,07 0,04 0,03 0,06 0,05

UV/AOP na na na na na

Ut - 0,03 0,02 0,01 0,02 0,02

In 14,3 13,7 13,8 12,9 12

MF-in na na na na na

MF-ut na 12,5 12 na na

RO-in 13,2 13 13,9 na na

RO-ut na na na na na

UV/AOP na na na na na

Ut 5 2,1 1,5 1,1 1 0,8

In 337 546 339 368 302

MF-in na na na na na

MF-ut na na na na na

RO-in 128 121 131 126 110

RO-ut 0,6 1,9 1 <5 <5

UV/AOP 0,2 1,1 0,5 na na

Ut 300 1,1 0,7 <5 <5 <5

In 42,6 53,9 53,1 70,5 52,6

MF-in na na na na na

MF-ut na na na na na

RO-in 49 48,1 53,2 60,1 54,8

RO-ut <1 0,2 <1 0,2 <1

UV/AOP 1 <1 <1 na na

Ut 50 <1 0,4 0,1 <1 <1

Mn (µg/L)

Nitrit-N (mg/L)

Ammonium-N 

(mg/L)

Organiskt N 

(mg/L)

Total-N (mg/L)

Fe (µg/L)



Parameter Gränsvärde 2015 2016 2017 2018 2019

In 8,5 8,1 7,2 7,8 6,2

MF-in na na na na na

MF-ut na na na na na

RO-in 4,3 3,5 4,3 3,8 2,7

RO-ut 0,9 <1 0,5 0,5 0,6

UV/AOP 0,8 0,5 0,6 na na

Ut 200 1,4 2 0,4 1,2 1

In 0,2 0,2 <1 0,2 0,6

MF-in na na na na na

MF-ut na na na na na

RO-in 0,2 <1 <1 0,2 0,4

RO-ut <1 <1 <1 <1 <1

UV/AOP <1 <1 <1 na na

Ut 10 <1 <1 <1 <1 <1

In 33,5 36,8 29,7 33,7 45,3

MF-in na na na na na

MF-ut na na na na na

RO-in 31,9 34,5 29,4 33,6 45,5

RO-ut <1 <1 <1 <1 <1

UV/AOP <1 <1 <1 na na

Ut 1000 <1 <1 <1 <1 <1

In 0,38 0,37 0,4 0,39 0,4

MF-in na na na na na

MF-ut na 0,36 0,42 na na

RO-in 0,4 0,39 0,4 0,38 0,41

RO-ut 0,3 0,26 0,25 0,25 0,25

UV/AOP 0,29 0,26 0,25 na na

Ut - 0,29 0,26 0,25 0,24 0,24

In <1 <1 <1 <1 <1

MF-in na na na na na

MF-ut na na na na na

RO-in <1 <1 <1 <1 <1

RO-ut <1 <1 <1 <1 <1

UV/AOP <1 <1 <1 na na

Ut 5 <1 <1 <1 <1 <1

In 1,2 0,4 <1 <1 0,3

MF-in na na na na na

MF-ut na na na na na

RO-in 1,2 0,3 <1 <1 0,2

RO-ut <1 <1 <1 <1 0,19

UV/AOP <1 <1 <1 na na

Ut 50 <1 <1 <1 <1 <1

Cr (µg/L)

Al (µg/L)

As (µg/L)

Ba (µg/L)

B (mg/L)

Cd (µg/L)



Parameter Gränsvärde 2015 2016 2017 2018 2019

In 4,4 6 3,9 6,2 7,9

MF-in na na na na na

MF-ut na na na na na

RO-in 6,5 8,2 7,6 13,1 9,5

RO-ut 0,3 <1 <1 0,4 0,4

UV/AOP 1 <1 <1 na na

Ut 1000 <1 <1 <1 <1 <1

In <5 <5 0,9 <5 3,1

MF-in na na na na na

MF-ut na na na na na

RO-in 2,4 2,9 3,2 2,3 <5

RO-ut <5 <5 <5 <5 <5

UV/AOP na na na na na

Ut 150 <5 <5 <5 <5 <5

In 0,91 0,86 0,93 0,91 0,97

MF-in na na na na na

MF-ut na na na na na

RO-in na na na na na

RO-ut na na na na na

UV/AOP na na na na na

Ut 2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

In <1 <1 <1 <1 <1

MF-in na na na na na

MF-ut na na na na na

RO-in 0,3 2,2 2,9 6,1 1

RO-ut <1 <1 <1 <1 <1

UV/AOP <1 <1 <1 na na

Ut 15 1 <1 <1 <1 <1

In <1 <1 <1 <1 <1

MF-in na na na na na

MF-ut na na na na na

RO-in <1 <1 <1 <1 <1

RO-ut <1 <1 <1 <1 <1

UV/AOP <1 <1 <1 na na

Ut 2 <1 <1 <1 <1 <1

In 6,2 6,8 4,9 4,9 4,7

MF-in na na na na na

MF-ut na na na na na

RO-in 6,3 6,6 5,2 5 4,8

RO-ut <1 <1 <1 <1 <1

UV/AOP <1 <1 <1 na na

Ut 100 <1 <1 <1 <1 <1

Ni (µg/L)

Cu (µg/L)

CN (µg/L)

F (mg/L)

Pb (µg/L)

Hg (µg/L)



Parameter Gränsvärde 2015 2016 2017 2018 2019

In 0,6 0,6 1,4 0,5 1,1

MF-in na na na na na

MF-ut na na na na na

RO-in 0,7 0,8 1,5 0,7 1,2

RO-ut <1 <1 <1 <1 <1

UV/AOP <1 <1 <1 na na

Ut 50 <1 <1 <1 <1 <1

In 20,2 21 20,8 20,6 21

MF-in na na na na na

MF-ut na na na na na

RO-in 19,1 21,5 20,6 20,4 21,4

RO-ut 0,6 0,3 <1 <1 <1

UV/AOP 1,3 1,1 0,6 na na

Ut - 0,9 0,5 0,3 0,4 0,3

In <1 <1 <1 <1 <1

MF-in na na na na na

MF-ut na na na na na

RO-in <1 <1 <1 <1 <1

RO-ut <1 <1 <1 <1 <1

UV/AOP <1 <1 <1 na na

Ut 100 <1 <1 <1 <1 <1

In 22,9 22,8 21,1 15,5 15,3

MF-in na na na na na

MF-ut na na na na na

RO-in 25,7 33,5 41,5 41,5 21,7

RO-ut 0,6 <1 0,3 0,3 <1

UV/AOP 1,8 <1 <1 na na

Ut 5000 0,18 <1 0,34 0,6 <1

In 18,1 15,8 12,7 27,7 47,1

MF-in na na 55,8 na na

MF-ut na na 59,7 na na

RO-in 33,5 24,8 19,7 27,9 36,9

RO-ut 19,3 14,2 11,8 16,3 12,3

UV/AOP <2 <2 <2 <2 0,3

Ut - 2,8 1,4 0,9 1,6 1,9

In na na na <0,005 <0,005

MF-in na na na na na

MF-ut na na na na na

RO-in na na na <0,005 <0,005

RO-ut na na na <0,005 <0,005

UV/AOP na na na <0,005 <0,005

Ut 0,005 na na na <0,005 <0,005

1,2,3-

triklorpropan (

µg/L)

Se (µg/L)

Si (mg/L)

Ag (µg/L)

Zn (µg/L)

NDMA (µg/L)



Parameter Gränsvärde 2015 2016 2017 2018 2019

In 2,6 3,4 2,2 1,8 1,4

MF-in na na na na na

MF-ut na na 4,3 na na

RO-in na na na 1,9 1,5

RO-ut <1 <1 0,2 <1 <1

UV/AOP <1 <1 <1 <1 <1

Ut - <1 <1 <1 <1 <1

In na na na 9,5 na

MF-in na na na na na

MF-ut na na na na na

RO-in na na na na 15,1

RO-ut na na na na <4

UV/AOP na na na na na

Ut - na na na <4 <4

In na na na 14,5 na

MF-in na na na na na

MF-ut na na na na na

RO-in na na na na 19,3

RO-ut na na na na <4

UV/AOP na na na na na

Ut - na na na <4 <4

In na na na 0,3 0,3

MF-in na na na na na

MF-ut 24,2 6,5 7 na na

RO-in na na na 12,7 16

RO-ut na na na 4 5,7

UV/AOP na na na 4 4,9

Ut 80 2,7 2,5 2,7 3 3,4

In na na na na na

MF-in na na na na na

MF-ut na na na na na

RO-in 32,1 35 31 55 38

RO-ut <3 <3 <3 <3 <3

UV/AOP na na na na na

Ut 15 <3 <3 <3 <3 <3

In 9,24 9,02 9 9,53 9,53

MF-in 9,82 9,87 9,68 9,61 9,27

MF-ut 7,65 7,39 8,13 na na

RO-in 7,97 7,92 7,99 7,82 7,7

RO-ut 0,15 0,11 0,1 0,11 0,11

UV/AOP na na na 0,25 0,17

Ut 0,5 0,15 0,12 0,1 0,1 0,11

TOC (mg/L)

1,4-dioxan 

(µg/L)

PFOA (ng/L)

PFSA (ng/L)

THM (totalhalt) 

(µg/L)

Apparent color



 

3.1.6 Kostnader  

Den ursprungliga investeringskostnaden för GWRS (70 MGD, 3067 L/s) var 481 miljoner USD varav 
92 miljoner USD bekostades via olika bidrag. Expansionen som drifttogs 2015 (+30 MGD, 1314 L/s) 
kostade 142 miljoner USD (varav 1 miljon USD utgjordes av bidrag) och möjliggjorde en produktion 
på upp till 378,540 m3/d (4381 L/s).  Ytterligare en utbyggnad är planerad att vara färdigställd under det 
första kvartalet 2024 och ska resultera i en maxkapacitet på 130 MGD (492,102 m3/d eller 5696 L/s) 
som ska kunna försörja 1,000,000 invånare med dricksvatten. Den planerade expansionen på 30 MGD 
(1314 L/s) väntas kosta ca 310 miljoner USD. 

Drift av GWRS kostar i nuläget ca 40 miljoner USD/år varav: 

15 milj. USD El 
6 milj. USD Kemikalier 
7 milj. USD Byte membran och UV-lampor 
10 milj. USD Personal för drift och underhåll 

Den totala kostnaden för att producera vatten för infiltration på GWRS uppgår till 850 USD/acre-foot 
vilket motsvarar 0,69 USD/m3. Detta kan jämföras med kostnaden för att importera vatten som uppgår 
till 1,100 USD/acre-foot eller 0,89 USD/m3.  

 

3.1.7 Pågående expansion (+30 MGD, 1800 L/s)  

Eftersom allt avloppsvatten från det avloppsverk som benämns Plant No 1 redan renas i GWRS så 
kommer man i och med den expansion som är pågående även att börja rena delar (ca 50 %) av 
effluenten från Plant No 2. Man håller för närvarande på att anpassa Plant No 2 för den framtida 
expansionen av GWRS bl.a. genom att separera det inkommande flödet i återvinningsbart och icke 

Parameter Gränsvärde 2015 2016 2017 2018 2019

In 0,13 0,2 0,19 0,17 0,2

MF-in na na na na na

MF-ut na na na na na

RO-in 0,16 0,21 0,19 0,19 0,2

RO-ut <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

UV/AOP na na na na na

Ut 0,5 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

In 337780 737630 1477235 796310 294196

MF-in 18630 49480 49626 36644 24842

MF-ut <1 <1 <1 <1 0,15

RO-in na na na na na

RO-ut <1 <1 <1 <1 <1

UV/AOP <1 <1 <1 <1 <1

Ut 2,2 0,1 <1 <1 0,3 <1

In 79830 190700 347719 224940 65460

MF-in 1370 6350 5309 2324 3411

MF-ut <1 <1 <1 <1 <1

RO-in Na na na na na

RO-ut <1 <1 <1 <1 <1

UV/AOP <1 <1 <1 <1 na

Ut - <1 <1 <1 <1 <1

Surfaktanter 

(MBAS ) (mg/L)

Totala 

koliformer 

(MPN /100 mL)

Fekala 

koliformer 

(MPN/100 mL)



återvinningsbart avloppsvatten där de båda behandlas i separata linjer utan blandning. Vatten som är 
klassat som ej återvinningsbart och därför disponeras till havet inkluderar saltströmmar från avsaltning 
av grundvatten och verk med jonbytare samt då OCWD inte har tillstånd att använda detta vatten. 
Även RO-koncentrat från GWRS (för närvarande ca 23 MGD eller 1008 L/s) leds till havet. 
Ombyggnationen av Plant No 2 började i mars 2020 och beräknas vara färdig i mars 2023. För att 
överföra vatten från Plant No 2 till GWRS pågår renovering av en befintlig ledning som ska förstärkas 
med fiberglas på insidan. 

På GWRS kommer expansionen att innebära mest arbete i MF-delen där en ny byggnad ska tillkomma 
för att rymma fler behandlingslinjer (Figur 13). För RO och UV/AOP är det möjligt att utöka kapaciteten 
inom nuvarande byggnader. Arbetet med expansionen påbörjades i november 2019 och planeras vara 
färdigt i mars 2023. 

 

Figur 13 Satellitbild över Groundwater Replenishment System (GWRS) i Orange County, Kalifornien. Den lite mörkare blå 
rutan till höger i bild visar området där en ny byggnad för mikrofiltrering håller på att byggas. 

Expansionen väntas kosta ca 310 miljoner USD totalt. Separata kostnadsposter finns redovisade i 
Tabell 3. 

Tabell 3 Förväntade kostnader för den pågående expansionen på 30 MGD (1800 L/S) 

Beskrivning Budget (USD) 
Pre-design  
     Feasability study 1,000,000 
Design  
     Design phase – Engineering services 7,356,450 
     Construction phase – Engineering services 6,345,300 
Construction Management/Inspection  
     Construction Management 8,500,000 
     Construction Inspection 1,500,000 
Construction Contracts  
     GWRS Final Expansion 199,942,000 
    P2 Pipeline Rehabilitation 11,600,000 
OSCD Projects  
     OSCD Headworks Modification & Improvements 50,000,000 
Engineering, Legal & Administration  
     Administration & Project Support Costs 3,377,000 
Contingency  
     GWRS Construction/Project Contingency 20,683,250 
TOTAL 310,304,000 



3.2 Torreele Reuse Plant – Wulpen, Belgien (IPR) 

3.2.1 Bakgrund 

Intermunicpal Water Company of the Veurne region (IWVA) producerar och distribuerar dricksvatten 
till den flamländska kusten i Belgien. Råvattnet är grundvatten från täkten St-André (Koksijde) vars 
kapacitet är begränsad för att undvika saltvattenintrång. Då området är populärt för turister kan 
befolkningen fördubblas sommartid vilket ställer krav på dricksvattenproduktionen. 

För att säkerställa en tillräcklig tillgång på dricksvatten året runt valde man att förstärka grundvattnet 
genom behandling av renat avloppsvatten för artificiell infiltration. Avancerad rening av en delström av 
det renade avloppsvattnet från Wulpen avloppsreningsverk påbörjades 2002 på anläggningen Torreele 
Reuse Plant. Kapaciteten på Torreele Reuse Plant uppgår till 1,8 MGD vilket motsvarar 6814 m3/d eller 
79 L/s. 

 

3.2.2 Rening av avloppsvatten 

Avloppsreningen inkluderar dosering av järn i inloppet, primärsedimentering, för-denitrifikation, 
luftningsbassänger och sekundär sedimentering. Avloppsvattnet kommer främst från hushåll och 
avloppsreningsverket behandlar allt avloppsvatten i hela Flandersregionen. Reningen består av 
försedimentering, för-denitrifikation, luftning och efterbehandling med sedimentering.  

 
Figur 14 Avloppsreningsverket i Wulpen, Belgien vars effluent utgör råvatten vid vidare avancerad rening till dricksvattenkvalitet 

 

3.2.3 Avancerad rening av renat avloppsvatten 

1. Förbehandling 

Vid ankomst till Torreele Reuse Plant passerar vattnet först ett galler (1 mm) för att ta bort alla större 
partiklar. Därefter tillsätts NaOCl för att minska biologisk tillväxt i den 1560 m3 stora reservoaren 
placerad nedströms. 

2. Ultramembranfiltrering (UF) 

Vatten från reservoaren behandlas först i ett UF-steg bestående av 5 st parallella betongbassänger med 
dränkta UF-membran (ZeeWeed®, Zenon/Suez) med en porstorlek på max 0,1 µm. Varje bassäng 
innehåller membran med en total yta på 3120 m2 och filtrering sker utifrån-och-in.  



Rengöring av membranen sker via intermittent luftning (30-50 % av tiden) samt periodisk backspolning 
med permeat. 

UF-steget kan maximalt rena 450 m3/h (125 L/s) inkommande vatten och utbytet ska vara minst 85 % 
men uppgår vanligtvis till nära 90 %. 

Ammoniumklorid och natriumhypoklorit doseras till UF-permeatet där de reagerar till monokloramin 
innan uppsamling i en 160 m3 mellanreservoar. Syftet med monokloramineringen är att förhindra 
biologisk tillväxt i RO-steget nedströms. 

3. Filtrering med omvänd osmos (RO) 

Från mellanreservoaren pumpas UF-permeat till ett RO-system och för att undvika utfällningar på RO-
membranen doseras både beläggningshämmare och syra. Vattnet filtreras först genom patronfilter (15 
µm) för att skydda RO-membranen och pumpas sedan genom 2 st identiska RO-skids. Totalt innehåller 
dessa 36 tryckrör (8’’ diameter, 6m längd) vardera där vattnet renas i en 2-stegsfiltrering med 21 
tryckrör i steg 1 och 11 st i steg 2. Fyra tryckrör per linje är tomma och kan kompletteras med 
membran för en ökad kapacitet. I både steg 1 och steg 2 används 8’’ BW 30LE-440 (DOW/Dupont) 
som är lågenergi (LE) brackvattensmembran (BW) med en yta på 41 m2 (440 kvadratfot) per element. 
Den totala membranytan är 7872 m2 per linje och varje linje kan rena upp till 205 m3/h (57 L/s) UF-
permeat. Utbytet är minst 75 % över RO-steget (77 % som medel) och varieras utifrån matarvattnets 
konduktivitet. Permeatet samlas i en 70 m3 tank. 

Koncentratet från RO tillsammans med backspolningsvattnet från UF leds till en brackvattenkanal 
tillsammans med det renade avloppsvattnet som ej återanvänds. 

 

Figur 15 En av linjerna för filtrering med omvänd osmos på Torreele Reuse Plant 

4. pH-justering och möjlighet till UV-desinfektion  

Innan vattnet infiltreras justeras pH genom dosering av natriumhydroxid. Det finns även möjlighet att 
desinficera vattnet med UV (40 mJ/m2) men detta görs inte under normal drift. 

5. Infiltration 

pH-justerat RO-permeat introduceras till grundvattnet i St-André via en 18,200 m2 infiltrationsbassäng 
med ett medelflöde på 285 m3/h (79 L/s). 400 m3/h (111 L/s) grundvatten tas ut via 112 st 
extraktionsbrunnar som är belägna på minst 40 m avstånd från infiltrationsbassängen. 

 



 

Figur 16 Processöversikt för Torreele Reuse Plant i Wulpen, Belgien 

 

  



3.2.4 Vattenkvalitet 

Tabell 4 Årsvisa medelvärden för vattenkvalitet vid Torreele Reuse Plant för inkommande renad avloppseffluent, efter rening med galler och UF, samt renat vatten för infiltration (efter RO) 

Parameter Enhet Avloppseffluent UF-filtrat Vatten för infiltration Gräns-
värden 
för in-

filtration 

Mikro-
biologiska 

indikatorer 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

E.coli Antal/ 
100 mL 

-- -- -- -- -- <DL <DL <DL <DL <DL <DL <DL <DL <DL <DL Inget 

Enterokocker Antal/ 
100 mL 

-- -- -- -- -- <DL <DL <DL <DL <DL <DL <DL <DL <DL <DL Inget 

Clostridium 
perfringens 

Antal/ 
100 mL 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- <DL -- Inget 

HPC 22 °C Antal/ 
100 mL 

-- -- -- -- -- 24,55 14,17 22,42 3,71 1077 0,61 0,33 0,33 1,94 0,64 Inget 

Totala 
koliformer 

Antal/ 
100 mL 

-- -- -- -- -- 1,00 0,33 <DL <DL <DL <DL <DL <DL <DL <DL Inget 

Metaller 
Al µg/L 83,58 53,17 37,92 -- -- 64,52 44,67 34,92 -- -- 11,31 2,58 2,58 <DL <DL 200,00 
Sb µg/L 0,48 0,50 0,43 -- -- -- -- -- -- -- <DL <DL <DL <DL <DL 10,00 
As µg/L 2,23 3,08 3,08 4,31 3,95 -- -- -- -- 3,70 <DL 0,01 0,01 <DL <DL -- 
B µg/L -- -- -- -- -- 272,73 242,39 229,13 -- -- 175,80 135,50 136,50 91,75 105,00 -- 
Ba µg/L 5,75 7,00 4,58 -- -- 3,68 4,36 3,59 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Cd µg/L <DL <DL <DL <DL <DL -- -- -- -- -- <DL <DL <DL <DL <DL -- 
Ca mg/L -- -- -- -- -- 91,55 95,89 91,85 135,33 97,27 1,04 0,25 0,25 0,69 0,07 -- 
Cr µg/L 0,08 0,08 0,17 2,13 <DL 0,16 0,02 0,05 -- <DL <DL <DL <DL 0,30 <DL 50,00 
Cu µg/L 0,92 1,33 1,75 <DL 0,26 1,38 1,55 1,06 -- <DL 0,08 <DL <DL <DL <DL 100,00 
Fe µg/L 43,58 61,92 56,08 -- -- 31,93 37,58 34,35 -- -- <DL 1,08 1,08 <DL 6,67 200,00 
Pb µg/L 0,17 0,33 0,17 0,02 <DL <DL <DL 0,32 -- -- <DL <DL <DL <DL <DL -- 
Mn µg/L 46,17 52,92 43,50 -- -- 43,92 49,92 44,84 -- -- <DL <DL <DL <DL <DL 50,00 
Mg mg/L -- -- -- -- -- 11,82 10,98 10,68 13,07 12,97 0,11 0,01 0,01 0,02 0,01 50,00 
Hg µg/L <DL <DL <DL <DL <DL -- -- -- -- -- <DL <DL <DL <DL <DL 1,00 
Ni µg/L 4,00 3,67 1,58 1,66 <DL 1,57 1,28 1,04 -- <DL 0,08 <DL <DL 0,20 <DL 0,40 
K mg/L -- -- -- -- -- 25,99 24,56 27,62 -- -- 0,55 0,58 0,58 0,41 0,55 10,00 
Se µg/L 0,20 0,34 0,17 -- -- -- -- -- -- -- 0,01 <DL <DL <DL <DL -- 
Sr µg/L 398,7 441,7 398,8 -- -- 404,6 430,2 397,5 -- -- 1,00 0,67 0,67 -- -- -- 
Zn µg/L 21,67 19,42 18,67 19,29 22,91 15,90 16,80 14,20 -- 14,00 0,08 0,92 0,92 6,00 <DL 200,00 
Näringsämnen 
NH4 mg/L -- -- -- -- -- -- -- -- 0,44 1,12 0,13 0,18 0,18 0,08 0,17 1,50 
NO3-N mg/L -- -- -- -- 4,8 18,80 20,52 18,40 23,77 15,44 1,75 1,09 1,09 1,81 1,71 15,00 



NO2-N mg/L -- -- -- -- 0,21 -- -- -- 0,50 0,19 0,02 <DL <DL 0,02 <DL 0,10 
Total-N mg/L 5,41 6,13 4,76 6,40 7,15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Total-P mg/L -- -- -- 0,82 1,26 -- -- -- -- -- -- -- -- <DL <DL 0,40 
PO4 mg/L 2,07 2,88 4,48 -- -- 1,90 31,88 4,14 -- -- <DL <DL <DL -- -- -- 
Indikatorer för organiskt material 
BOD mgO2/L 2,26 2,49 2,68 1,40 1,96 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
COD mgO2/L 31,80 29,08 32,17 27,92 30,27 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
TOC mgC/L -- -- -- -- -- 10,38 9,28 9,21 8,17 9,02 -- -- -- -- -- -- 
Desinfektionsbiprodukter (DBPs) 
THM µg/L -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3,82 2,83 2,83 -- -- 200,00 
Volatila organiska ämnen (VOC) 
PAH µg/L -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- <DL <DL <DL <DL 0,41 0,02 
Övriga oorganiska ämnen 
F mg/L -- -- -- -- -- 0,17 0,09 0,06 -- -- 0,02 <DL <DL <DL 0,17 1,50 
Cl mg/L -- -- -- -- -- 219,80 194,08 213,22 189,50 252,73 4,72 2,41 2,41 <DL <DL 250,00 
SO4 mg/L -- -- -- -- -- 75,05 70,80 64,38 69,75 73,92 1,11 0,14 0,14 <DL 0,83 250,00 
Na mg/L -- -- -- -- -- 157,10 130,81 140,84 164,42 154,85 10,09 4,79 4,79 3,91 4,61 150,00 
SiO2 mg/L -- -- -- -- -- 19,37 18,74 18,51 -- 16,61 0,48 0,13 0,13 -- -- -- 
BrO3 µg/L -- -- -- -- -- 0,22 2,20 2,20 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Övrigt 
Konduktivitet µS/cm 1137 1147 1091 985 1527 1204 1095 1126 1081 1378 44,0 24,3 24,3 21,0 26,3 1000 
pH  7,60 7,61 7,60 6,86 7,65 7,98 7,97 8,02 7,86 7,95 6,28 5,94 5,94 5,89 5,99 6,5-9,2 
TDS mg/L -- -- -- -- -- 800,41 740,65 744,52 744,29 846,15 -- -- -- -- -- -- 
Hårdhet °F -- -- -- -- -- -- -- 27,38 29,21 28,04 0,13 <DL <DL <DL <DL -- 
Alkalinitet °F -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,63 0,26 <DL <DL <DL -- 
Bikarbonat °F -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,87 0,10 0,72 0,72 1,62 -- 
Temp °C 15,33 14,38 15,86 16,53 11,00 15,24 14,66 15,35 15,70 11,57 15,45 15,49 15,49 15,59 14,50 25,00 
SS mg/L 2,18 3,98 2,67 2,88 0,28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 



3.3 El Paso, Texas, USA 

3.3.1 Hueco Bolson Recharge Project - IPR 

3.3.1.1 Bakgrund 

Staden El Paso är lokaliserad i norra delen av Chihuahuan-öknen där El Paso Water Utilities ansvarar 
för att förse ca 220,000 konsumenter med dricksvatten. Till dricksvattenproduktionen används flera 
olika vattenkällor inklusive sött och bräckt grundvatten, floden Rio Grande samt återcirkulerat 
avloppsvatten. Genom Hueco Bolson Recharge Project har vatten som uppnår dricksvattenkrav för 
injektion och infiltration till stadens största akvifer Hueco Bolson producerats sedan 1985. På 
anläggningen Fred Hervey Water Reclamation Plant renas obehandlat avloppsvatten först med 
konventionella avloppsreningsprocesser, därefter skickas vattnet vidare till vattenreningsdelen av 
anläggningen för vidare rening med avancerade processer (Figur 17). Fred Hervey Water Reclamation 
Plant hade från början en kapacitet på 10 MGD (438 L/s) men kan efter en expansion rena upp till 12 
MGD (526 L/s) 

 

 

Figur 17 Process för rening av avloppsvatten på Fred Hervey Water Reclamation Plant, El Paso, Texas. 

 

3.3.1.2 Reningsprocesser 

1. Avloppsrening (primär) 

Det orenade avloppsvattnet passerar först galler och sandfång varefter det renas i 
sedimenteringsbassänger och därefter samlas i utjämningstankar. 

2. 2-stegs PACT (powdered activated carbon treatment) 

PACT-systemet beskrivs som hjärtat i reningsprocessen på Fred Hervey Water Reclamation Plant. 
Vattnet syresätts med luftning och renas genom nedbrytning av aeroba bakterier och adsorption till 
pulverkol (PAC). I detta steg tas stora delar av det organiska materialet och kväveföreningar bort. PAC 
och bakterier separeras från vattenfasen i sedimenteringsbassänger och behandlas sedan med värme 
(240 °) och tryck (66 bar) som regenererar pulverkolet som sedan återcirkuleras till PACT-processen. 
Regenereringsprocessen är refererad till som W.A.R. eller ”Wet Air Regeneration”. 

3. Dosering av kalk och koldioxid 

Efter rening med PACT tillsätts kalk till vattnet för att höja pH till ca 11. Vid detta pH dödas många 
mikroorganismer och via utfällning minskar hårdheten och fosforhalten vilket också resulterar i viss 
borttagning av tungmetaller. Därefter doseras koldioxid för att sänka pH till ca 7-7,3. 

 



4. Sandfilter 

Vattnet filtreras genom sandbäddar för att ta bort finare partiklar som återstår efter kalkdoseringen. 

5. Ozonering 

Efter sandfiltrering desinficeras vattnet med ozon som även minskar färg, lukt och smak. 

6. GAC/BAC-filter 

Slutligen renas vattnet genom filtrering i filter fyllda med granulerat aktivt kol (GAC) för att ta bort 
kvarvarande organiska föroreningar samt lukt- och smakstörande ämnen. 

7. Klorering, fluorering och lagring 

Efter att avloppsvattnet passerat samtliga reningssteg doseras klor och fluor till vattnet som sedan 
lagras i 8 timmar i 3 st tankar på 13250 m3 vardera som är placerade under mark.  

8. Injektion till grundvattenmagasin 

Det renade vattnet från Fred Hervey Water Reclamation Plant återanvänds indirekt som dricksvatten 
då det injiceras i akviferen Hueco Bolson via 10 st injektionsbrunnar på ca 245 meters djup. Sedan 2007 
återförs även vattnet via infiltrationsbassänger som numera står för den största delen av återföringen 
(Figur 18). En del av det renade vattnet återanvänds även direkt som kylvatten för industrier och för 
bevattning. Fördelningen mellan de olika områdena för återanvändning av renat avloppsvatten (år 2015) 
visas i Figur 19. 

 

Figur 18 Fördelning av återföring till grundvatten via injektionsbrunnar (gul) och infiltrationsbassänger (blå) för renat vatten från Fred 
Hervey Water Reclamation Plant i El Paso (1985-2015). 



 
Figur 19 Procentuell fördelning mellan olika återanvändningsområden (2015) för renat vatten från Fred Hervey Water Reclamation 
Plant i El Paso, Texas. 

 

3.3.2 El Paso Water Utility Advanced Water Purification Facility – DPR (2021) 

Utöver Fred Hervey Water Reclamation Plant byggs för närvarande även en DPR-anläggning i El Paso 
– Advanced Water Purification Facility (AWPF). Anläggningen planeras vara färdigställd 2021 och ska 
då kunna rena 10 MGD (438 L/s) inkommande sekundär avloppseffluent från Robert Bustamante 
avloppsreningsverk som ligger i direkt anslutning till det nya verket. Byggfasen föregicks av bl.a. 9 
månaders pilotförsök som utfördes 2015. Det renade vattnet ska blandas med bräckt grundvatten så 
att även det utgående vattnet uppgår till 10 MGD (438 L/s) och distribueras sedan direkt ut på nätet. 

Reningen ska utföras med MF/UF för att ta bort partiklar och mikroorganismer, RO för borttagning av 
salter, organiska kemikalier och som en extra barriär mot mikroorganismer och avancerad oxidation 
(AOP) med UV/H2O2 som en tredje mikrobiologisk barriär och för att eliminera kvarvarande organiska 
spårämnen. Därefter ska vattnet passera GAC-filter för att ta bort den väteperoxid som finns kvar 
efter AOP och som även utgör en tredje barriär mot spårämnen. Desinfektion ska ske med klor innan 
lagring och distribution.  

 
Figur 20 Reningsprocess för El Paso Water Utility Advanced Water Purification Facility för produktion av dricksvatten från sekundärt 
renat avloppsvatten för direkt distribution 

 

 



3.4 WateReuse Colorado - Denver Direct Potable Reuse Demonstration Project (DPR) 

3.4.1 Bakgrund 

Redan på 60-talet visade prognoser i Denver att staden skulle behöva ytterligare källor för dricksvatten 
utöver det primära råvattnet, South Platte River, för att möta framtida behov. För att undersöka 
möjligheten att återanvända renat avloppsvatten till dricksvatten genom avancerad rening genomfördes 
”The Direct Potable Reuse Demonstration Project” (1979-1992). Inom projektet undersöktes 
vattenkvalitet, pålitlighet i rening, potentiella kroniska hälsoeffekter, teknisk processoperabilitet, 
acceptans hos konsumenter samt kostnader. Inom projektet designades och byggdes ett 
demonstrationsverk (1 MGD, 61 L/s) med en mängd olika reningstekniker där man producerade prover 
för analys av hälsoeffekter och vattenkvalitet. Anläggningen användes även för att informera 
befolkningen med mål att öka acceptansen för direkt återanvändning (DPR) av renat avloppsvatten till 
dricksvatten. Demonstrationsverket föregicks av 10 års pilotstudier. Den totala kostnaden för 
demonstrationsverket uppgick till drygt 34 miljoner USD varav ca 7 miljoner USD bekostades av US 
EPA (Environmental Protection Agency, USA’s motsvarighet till Naturvårdsverket) (Tabell 5). Planering 
och design utfördes 1979-1980, byggstart var februari 1981 och byggfasen var från början planerad att 
vara färdig efter 2 år. P.g.a. diverse problem under byggnationen fick 300 extra dagar läggas till 
byggfasen. Trots detta var anläggningen inte helt färdigställd och i fulltidsdrift förrän oktober 1985. 

Tabell 5 Kostnader för The Direct Potable Reuse Demonstration Project, Denver, Colorado för tidsperioden 1979-1992 

Project Elements Total Cost (USD) US EPA Share (USD) 
Design 1,319,159 346,958 
Construction 18,501,107 4,150,000 
Operation 8,419,591 600,000 
Scientific studies:   
     Water quality 3,085,363 750,000 
     Animal Health Effects 3,022,053 1,200,000 
Project Cost 34,347,173 7,046,958 

 

Det primära målet med demonstrationsverket var att kunna visa en kontinuerlig och pålitlig produktion 
av säkert dricksvatten från renat avloppsvatten och därför designades verket med en multibarriär-
filosofi med redundans i samtliga processfunktioner. Reningsprocesserna inkluderade: kalkfällning vid 
högt pH, dosering av kolsyra, tryckfilter, selektivt jonbyte för ammonium, 2-stegs GAC-filtrering med 
ozonering mellan stegen, omvänd osmos, luftning samt desinfektion med klordioxid (Figur 21). 
Anläggningen innehöll även en reaktiveringsugn för aktivt kol, vakuumfiltrering av slam samt 
regenereringssystem för jonbytarmassan. 

Anläggningen byggdes initialt för 1 MGD (44 L/s) då detta bedömdes som minsta möjliga storlek för att 
vara representativt för en fullskalig process. Detta inkluderade kalkavhärdningen, kolsyradosering, 
filtrering, jonbyte och första steget för GAC-filtrering för att ge underlag till en realistisk uppskalning 
till en större anläggning. Reningen nedströms GAC steg 1 byggdes med betydligt mindre kapacitet på 
0,1 MGD (4,4 L/s), främst av ekonomiska skäl men man gjorde också bedömningen att dessa processer 
ändå gav korrekt underlag för uppskalning. 

3.4.2 Avloppsrening 

Råvattnet till demonstrationsverket togs från Metropolitan Denver Wastewater Treatment Facility och 
utgjordes av sekundär renad avloppseffluent utan klorering. 

 

 



3.4.3 Avancerad rening av avloppsvatten 

Den formella driften av demonstrationsanläggningen påbörjades i oktober 1985 och under ett program 
på 2,5 år utvärderades alla inkluderade reningsprocesser (Figur 21). Denna information användes sedan 
för att välja ut den mest effektiva reningen med avseende på reningsgrad och kostnader och applicera 
denna i en tvåårig hälsoeffektstudie på djur. Under denna period på 2,5 år kördes verket i flera olika 
konfigurationer som kan delas in i fyra faser: 

1. Fas 1 (okt 1985-mars 1986) 
Drift av samtliga processer med undantag för den selektiva jonbytaren 

2. Fas 2 (april 1986-okt 1986) 
Drift av hela anläggningen 

3. Fas 3 (nov 1986-feb 1987) 
Drift av hela anläggningen förutom RO och luftning 

4. Fas 4 (april 1987-mars 1988) 
Flera på varandra följande mindre studier för att komplettera och säkerställa att all information 
fanns inför val av process för hälsoeffektstudien. 

De processer som valdes ut för hälsoeffektstudien var: avhärdning genom utfällning med kalk, dosering 
av kolsyra, filtrering, UV-desinfektion, 2-stegs GAC-filtrering, ozonering, RO och monokloraminering. 
Man införskaffade även en pilotskalig UF-anläggning efter att ha gjort kompletterande försök med ett 
mindre UF-system. 

 

 
Figur 21 Processchema för demonstrationsanläggningen i Denver Direct Potable Reuse Demonstration Project under den initiala 2,5 år 
långa testperioden. 1 MGD (44 L/s) renades från fällning med kalk till första steget i GAC-filtreringen medan 0,1 MGD (4,4 L/s) kunde 
renas nedströms (d.v.s GAC steg 2, omvänd osmos, luftning och desinfektion med klordioxid). 

 



Drifterfarenheter från utvärderingen av reningsprocesserna inkluderade: 

1. Fällning med kalk 

Denna del av reningen kördes under hela testperioden men man testade flera olika driftsätt innan man 
valde den slutgiltiga konfigurationen för hälsotesterna vilket blev 1-stegs fällning med kalk. 

Tester med olika pH visade att optimal avhärdning uppnåddes vid pH 9,5 då kalciumkarbonat har sin 
lägsta löslighet vid detta pH. Dock så var pH 9,5 för lågt för att inaktivera virus och för att kunna ta 
bort andra kontamineringar såsom metaller. Vid pH 10,5-11,5 konstaterades att i den lägre delen av 
spannet fick man relativt låg kemikalieförbrukning och slamproduktion, dock blev turbiditeten efter 
sedimentering oacceptabelt hög och därför ansågs pH 11 vara ett bättre val. Man utförde vidare tester 
med NaOH istället för kalk vilket gav ett högt pH som behövs för borttagning av metaller, bakterier 
och virusinaktivering samtidigt som slamproduktionen var låg. Det var även enklare att dosera flytande 
NaOH jämfört med kalk vilket sågs som en fördel. Nackdelarna med dosering av NaOH var höga 
kostnader (ca dubbelt så dyrt som kalk för att nå samma pH), samt ökad alkalinitet och konduktivitet 
som skapade högre tryck i RO-systemet nedströms. Man testade även en kombimation av kalk- och 
NaOH-dosering men då man fick liknande driftproblem som när man använde endast NaOH uteslöts 
NaOH-dosering från fortsatta tester. 

Utöver kalk utvärderades även FeCl3 som fällningskemikalie. Detta gav dock hög turbiditet medan det 
relativt låga pH-värdet gjorde att borttagning av metaller och bakterier samt inaktivering av virus blev 
låg. Därför bedömde man att fällning med järn inte var ett acceptabelt substitut för kalkfällning. 

En viktig del med fällningsprocessen var att skapa en stabil vattenkvalitet till nedströms processer, 
särskilt RO-systemet. Särskilt viktiga var halterna kalcium, kisel, sulfat, TOC och bakterier. Fällning med 
kalk var mer effektiv för samtliga parametrar jämfört med järnfällning. 

Man testade även olika polymerer som hjälpkoagulanter genom dosering vid snabbomröring eller 
flockningsbassängen men då ingen polymer signifikant förbättrade vattenkvaliteten gick man inte vidare 
med detta. Även järnklorid testades som hjälpkoagulant där bägartester visade att doserpunkten för 
FeCl3 påverkade effektiviteten signifikant. Efter flera tester i anläggningen konstaterades att dosering av 
FeCl3 vid snabbomröring gav bäst resultat. 

De inställningar som konstaterades vara mest optimala för fällningen var en 1-stegsprocess med 
kalkdosering, pH 11 och dosering av FeCl3 som hjälpkoagulant (20-25 mg/L beroende på turbiditeten 
efter sedimentering). 

2. Dosering av kolsyra 

Då kolsyradoseringen var underdimensionerad i den ursprungliga designen adderades dosering av 
svavelsyra för att nå önskat pH på 7,2. Då man oroade sig för irreversibel beläggning av kalciumsulfat 
på RO-membranen nedströms byggdes dock kolsyradoseringen om och svavelsyra användes endast 
som nödreserv. Då öppna bassänger fanns nedströms om kolsyradoseringen (Figur 21) drevs en viss 
mängd koldioxid av i dessa vilket resulterade i utfällningar av kalk. För att lösa detta ökade man mål-
pH vid kolsyradoseringen från 7,2 till 7,8. 

3. Tryckfilter 

För att öka prestandan i filtreringen testades tre olika polymerer men ingen av dessa gav någon 
signifikant förbättring vid filtrering. Vid filtreringen förbrukades en stor mängd syre som man initialt 
trodde berodde på inbindning av luft i filtret men vid närmare undersökning upptäcktes att bakterier 
hade koloniserat filtret. En orsak till detta var att syre tillfördes vattnet i den öppna bassängen 
uppströms vilket premierade tillväxt av nitrifierande bakterier i tryckfiltret. För att komma till rätta 



med detta valde man att desinficera filtren med klordioxid när nitrathalten överskred 0,4 mg/L (vilket 
hände ca en gång i månaden). 

4. Jonbyte för selektiv borttagning av ammonium 

För att ta bort ammonium inkluderades selektivt jonbyte med en naturligt förekommante zeolit – 
klinoptilolit – som har högre affinitet för ammonium än samtliga andra katjoner (med undantag för 
kalcium). Regenerering utfördes med en NaCl-lösning. För att minska avloppsströmmar återanvändes 
saltlösningen genom ett system som kallas ”ammonia removal and recovery process” (ARRP) där 
ammoniak avdrivs från saltlösningen vid högt pH följt av absorption i en svavelsyralösning för bildning 
av ammoniumsulfat. Ammoniumsulfatlösningen lagrades och andvändes sedan för gödning. Man hade 
flera driftproblem med jonbytessystemet vilket inkluderade utfällning av kalciumkarbonat inuti 
jonbytarmassan. P.g.a. driftproblemen samt att processen var väldigt komplex (det är 40 steg i ARRP 
som även krävde dosering av 5 olika kemikalier) och dyr (både som investering och under drift) för 
borttagning av ett enskilt ämne utan hälsoeffekter bedömdes selektivt jonbyte inte som en lämplig 
kandidat för framtiden. Alternativa processer som övervägdes inkluderade chockklorering, luftning, 
biologisk nitrifikation och denitrifikation, RO och blanding med annat vatten. Man beslutade att 
försöken skulle fortgå med det befintliga RO-steget för borttagning av ammonium men att biologisk 
nitrifikation och denitrifikation förväntades inkluderas i en framtida fullskaleanläggning. Det bedömdes 
som väldigt troligt att en eventuell fullskaleanläggning i framtiden skulle ta emot avloppsvatten där 
nitrifikation och denintrifikation redan ingick. 

5. 2-stegs GAC-filtrering + ozonering 

GAC.filtreringen utfördes i två steg där det första steget hade kapacitet för 1 MGD (44 L/s) och det 
andra steget 0,1 MGD (4,4 L/s). I båda filtren användes FiltrasorbTM 300 (Calgon Corp.) under hela 
försöksperioden. Mellan de två GAC-stegen fanns möjlighet till ozonering. Målet med det första steget 
i GAC-filtreringen var att minska halten TOC till ≤ 4 mg C/L från en inkommande halt på ca 8 mg C/L 
medan det andra steget skulle utgöra polering för organiskt material. Man testade nytt GAC under den 
första försöksfasen och regenererat GAC i den andra fasen. Både nytt och regenererat GAC gav en 
hög TOC-reduktion i början av försöksfasen (ca 90 %) för att sedan minska och nå steady-state på 45-
50 % reduktion efter ca 20 veckors drift. Ozonering användes i fas 3 av försöksperioden då endast steg 
2 i GAC-filtreringen var i drift. Syften med ozoneringen var att oxidera organiska ämnen, att tillföra 
löst syre till GAC-filtret nedströms samt desinfektion. Man kunde inte uppmäta någon förbättrad 
prestanda i GAC-filtreringen till följd av ozoneringen och p.g.a. detta flyttades ozonsteget nedströms 
om RO och luftning under fas 4 där syftet var desinfektion. Efter RO var vattnet så pass rent att endast 
0,5 mg/L ozonrest behövdes för en effektiv desinfektion. 

6. Omvänd osmos 

Designen av demonstrationsverket byggde på ett multibarriärkoncept där alla ämnen som önskades 
avskiljas skulle kunna göra det med mer än en reningsprocess. Ett syfte med RO-filtreringen var att 
utgöra ett extra poleringssteg för ammonium utöver jonbytesprocessen. Man såg även RO som en 
fysisk barriär för andra kontamineringar såsom virus, bakterier, salter och organiskt material. 

RO-systemet var designat för ett flöde på 0,1 MGD (4,4 L/s) med ett utbyte på 90 % och innehöll två 
parallella enheter medan en tredje enhet fanns i stand-by eller var under rengöring. Varje enhet 
utgjordes av filtrering i 3 steg med konfigurationen 4-2-1 där koncentratet från steg 1 filtrerades i steg 
2 och koncentratet från steg 2 filtrerades i steg 3. Permeaten från de tre stegen blandades. I samtliga 
steg användes Fluid Systems® 4600 (Koch) spirallindade RO-membran av polyamid. pH justerades till 
5,8 med saltsyra (HCl) innan RO och natriumhexametafosfat (SHMP från sodium metahexaphosphate) 
(5 mg/L) tillsattes som beläggningshämmare. SHMP var en vanligt använd beläggningshämmare när RO 
började appliceras på bredare front men används sällan i nutid. Från början användes svavelsyra för pH-



justering men då man oroade sig för potentiella irreversibla beläggningar av kalciumsulfat så bytte man 
till saltsyra. CIP (”cleaning in place”) utfördes när matartrycket ökade med mer än 10 % och till detta 
användes en citronsyralösning med pH 3,5 följt av en blanding av borax, trinatriumfosfat och 
komplexbindaren EDTA (ethylendiaminetetraacetic acid, på svenska etylendiamintetraättiksyra) med 
pH 11.  Uppströms om RO för-filtrerades vattnet med 5 µm patronfilter för att ta bort finare partiklar 
från kolfiltren (s.k. ”GAC fines”). 

Under drift av RO-systemet detekterades bakterier i effluenten och efter närmare undersökning 
konstaterades att koliforma bakterier hade koloniserat permeatsidan. Man beslutade då att desinficera 
hela RO-systemet som således fick tas ur drift. Först cirkulerades formaldehyd (0,25 vikt% 
koncentration) i 15 minuter varannan timme i tre dagar. Man tog därefter ur membranelementen ur 
tryckrören så att insidan av permeatrör och fiberglasbehållarna kunde rengöras och desinficeras och 
därefter återinstallerades membranen och systemet togs åter i drift. Bakterier uppmättes dock 
fortfarande, särskilt i steg 3 i RO-filtreringen vilket antogs bero på avsaknad av isoleringsventiler på 
permeatsidan vilket gjorde att membranen inte fått tillräcklig kontakt med formaldehyden. Efter 
installation av isoleringsventiler upprepades desinfektionsproceduren och inga koliformer eller andra 
bakterier uppmättes. En viktig lärdom från detta var att det är av yttersta vikt att utveckla effektiva 
desinfektionsmedel som är kompatibla med membranmaterial, i detta fall polyamid, så att desinfektion 
kan ske regelbundet. 

Efter mer än ett års drift fick man vissa problem med beläggningar och rengöringsintervallet minskade 
från 4 veckor till 1 vecka i alla 3 steg i RO-systemet. Hypotesen var att organiska ämnen orsakat detta 
vilket stärktes genom autopsi på ett av membranelementen. Man testade därför flera olika 
rengöringsprocedurer där backspolning med luft (”air scouring/scrubbling”) visades vara hjälpsamt för 
att få bort organiska ämnen som bildat ett slemlager inuti membranelementen. Mätning av Silt Density 
Index (SDI) gav inte mycket information om beläggningspotentialen för matarvattnet och bidrog inte 
till att förutse de driftproblem man upplevde. Vidare så uppkom flertalet förändringar i RO-systemets 
driftprestanda till följd av beläggningar under försökets gång som inte gick att korrelera till 
matarvattenkvaliteten eller driftstrategin. Trots att man inte hittade någon permanent lösning till dessa 
beläggningsproblem så var systemet i kontinuerlig drift under 4 år med acceptabel prestanda. 
Beläggningarna ledde dock till ökade driftkostnader.  

Sammantaget så visade försöken att ett RO-system bör inkluderas i ett framtida fullskaligt verk. Det 
var dock tydligt att ett RO-steg skulle innebära relativt stora investeringskostnader och även ha högre 
driftkostnader än de andra reningsprocesserna. Man tittade på flera alternativ i syfte att minska 
kostnaderna, inklusive att behandla en delström med UF parallellt med RO samt möjligheten att 
använda nyare RO-membran som kan köras med lägre matartryck. Man undersökte också alternativet 
att öka utbytet över RO-steget från 90 % till 95 % vilket skulle innebära en halvering av rejektvatten 
från RO. Trots att detta skulle kunna leda till en minskning i permeatkvalitet och en högre risk för 
beläggningar visade datamodellering och pilotförsök med 95 % utbyte att det kunde vara fördelaktigt 
att öka utbytet då detta skulle resultera i lägre investerings- och driftkostnader utan en signifikant 
minskning i permeatkvaliteten. Från denna utvärdering rekommenderades att utbytet skulle vara 95 % 
i ett fullskaligt framtida verk.  

7. Luftning 

Luftningen hade två olika syften – primärt att minska halten löst CO2 från vattnet efter RO och även 
att ta bort volatila organiska ämnen (VOC). Luft introducerades till vattnet motströms med en gas-till-
vätske-kvot på 100:1. Genom att driva av CO2 ökades pH från ca 5,0 efter RO till kring 6,6 och även 
halten löst syre ökade med ca 1 mg/L. 

 



8. Desinfektion (klor, klordioxid eller kloramin) 

Flera olika klorbaserade kemikalier övervägdes för desinfektion. Klor uteslöts då man ville undvika 
bildning av toxiska biprodukter såsom trihalometaner. 

Tester utfördes med klordioxid för desinfektion då ClO2 inte anses leda till bildning av organiska 
desinfektionsbiprodukter. Klordioxid producerades på plats genom reaktion mellan NaOCl och 
klorgas. Dock så upptäcktes under ett av de kortare försöken i fas 4 där man uteslöt RO och 
desinfektionen således utfördes direkt efter GAC-filtreringen att förbrukningen av ClO2 ökade kraftigt. 
Detta visade sig bero på en ökad halt nitrit i GAC-filtratet vilket var ett resultat av ammoniumrester 
från jonbytessteget som stimulerade nitrifikation i GAC-filtren men vid begränsad tillgång på syre ledde 
till bildning av nitrit snarare än nitrat. Medeldosen klordioxid var 2,2 mg/L och då RO kördes uppströms 
hade man en klorrest på 0,2 mg/L som medel och en kontakttid på 14 minuter. Vid försök utan RO 
använde man en set-point på 0,25 mg/L i klorrest för att säkerställa desinfektion även då nitrit fanns 
närvarande.  Klordioxid användes även som intermediärt desinfektionsmedel uppströms om 
tryckfiltren för att minska tillväxt av bakterier med en dos på 1,5 mg/L. Detta var väldigt effektivt för 
att minska biomassan i filtren men ökade turbiditeten i filtratet kraftigt. När man upptäckte att 
ozonering nedströms ledde till återbildning av klordioxid från den oorganiska biprodukten klorit 
bestämde man sig för att avsluta doseringen innan tryckfiltren. Klordioxid visades sammantaget vara 
ett effektivt desinfektionsmedel för detta vatten, dock kvarstod frågor om toxiciteten hos klordioxid 
och reaktionsbiprodukterna klorit och klorat vilket gjorde att man inte gick vidare med denna dosering 
till hälsotesterna. Rekommendationen var ändå att inkludera klordioxid i ett eventuellt fullskaleverk för 
off-line desinfektion av andra processer såsom filtrering. 

Kloraminering undersöktes genom att tillsätta fritt klor som bildade monokloramin tillsammans med 
ammonium som redan fanns närvarande i vattnet. Då kloramin inte bildar de desinfektionsbiprodukter 
man oroade sig för gällande klorering samt att man använt kloramin i Denver under lång tid valdes 
denna sekundära desinfektion för vidare studier gällande hälsoeffekter. 

9. UV-desinfektion 

Innan man påbörjade nästa försöksfas med studier av hälsoeffekter testades även UV som intermediär 
desinfektion mellan GAC och RO med en enklare utrustning. Testerna visade på en tillfredställande 
reduktion av koliformer vilket gjorde att man uppgraderade systemet för vidare tester. Det nya 
systemet installerades uppströms om GAC-filtren för att minska biologisk tillväxt som lett till 
problematiska tryckfall. Här visade UV-desinfektionen en god inaktivering av mikroorganismer, dock 
uteblev de positiva effekterna på GAC-filtreringen man hade hoppats på. Trots detta inkluderades UV-
desinfektion innan GAC-filtreringen i den fortsatta studien av hälsoeffekter. I den fortsatta 2-åriga 
hälsoeffektstudien blev det tydligt att UV-desinfektion uppströms om GAC inte var nödvändigt för att 
skapa dricksvattenkvalitet och den obefintliga effekten på GAC-filtrering bekräftades. 
Rekommendationen blev därför att inte inkludera UV-desinfektion i ett framtida fullskaligt verk. 

10. Ultramembranfiltrering 

UF utvärderades som en möjlig parallell rening till RO. Trots av UF inte tar bort några salter så var det 
möjligt att uppnå en kvalitet motsvarande det dåvarande dricksvattnet i Denver genom att blanda UF- 
och RO-permeat 50:50. Turbiditeten reducerades i samma utsträckning med UF som med RO och 
vidare så reducerade UF halten totalt organiskt kol (TOC, ca 50 % borttagning) och mikrobiologiska 
organismer (i stort sett total avskiljning). Driftkostnaden för UF motsvarande ca en fjärdedel av den 
för RO. Sammanfattningsvis så kom man fram till att UF var ett effektivt alternativ eller kunde utgöra 
en parallell rening till RO och därför inkluderades processen i piloten inför hälsotestfasen. 

 



3.4.5 Hälsoeffektstudier 

Efter de initiala försöken där flertalet olika reningsprocesser och driftstrategier utvärderades 
anpassades pilotanläggningen efter dessa resultat inför den tvååriga hälsoeffektstudien. De förändringar 
som gjordes inkluderade: eliminering av det första steget i GAC-filtreringen och det selektiva jonbytet 
(inklusive regenereringsprocessen ARRP) och byte från klordioxid till ozonering som primär 
desinfektion och kloraminering istället för klordioxid som sekundär desinfektion. Man införskaffade 
även en pilotanläggning med UF för att kunna använda processen parallellt med RO. Reningssekvensen 
för halsoeffektstudien bestod av (Figur 22): 

1. Avhärdning med kalkfällning vid högt pH 
2. Dosering av kolsyra 
3. Filtrering 
4. UV-desinfektion 
5. GAC-filtrering 
6. RO/UF 
7. Luftning 
8. Ozonering 
9. Kloraminering 

 
Figur 22 Processekvens för demonstrationverket i Denver Direct Potable Reuse Project under den 2-åriga hälsoeffektstudien 

Råvattnet hade följande flöde och kvalitet: 

11. Flöde  0,90 MGD (39 L/s) 
12. Turbiditet 9,2 NTU 
13. pH  7,0 
14. SS   30 mg/L (max tillåtet för avloppseffluenten) 
15. BOD5  17 mg/L (max tillåtet för avloppseffluenten) 



Motiveringen till hälsoeffektstudien grundas i ett policy statement från US EPA angående 
återanvändning av avloppsvatten som dricksvatten från 1972 där direkt återanvändning (DPR) i fullskala 
ej stöddes men man uppmanade till vidare studier med demonstrationsverk där epidemiologiska och 
toxikologiska analyser inkluderades. En hel del metodutveckling krävdes dock och man fick involvera 
många toxikologer och experter inom kemi och mikrobiologi för att etablera bra testprocedurer för 
hälsoeffekter. De tester som inkluderades i studien var en 104 veckor lång studie av kronisk toxicitet 
och carcinogenicitet på råttor (Fisher 344) och möss (B6C3F1) samt undersökning av reproduktiv 
toxicitet på 2 generationer råttor (Spargue-Dawley). I testerna användes uppkoncentrerat vatten med 
två olika koncentrationsfaktorer; 500 ggr och 150 ggr uppkoncentrering. I studien av reproduktiv 
toxicitet användes endast 500 ggr koncentrerat vatten och om några allvarliga hälsoeffekter kunde 
uppmätas skulle detta leda till att man inte gick vidare med DPR som alternativ. I den 104 veckor långa 
studien av kronisk toxicitet och carcinogenicitet på råttor och möss undersöktes effekter på tillväxt, 
utveckling och carcinogena effekter. Inga toxikologiska eller carcinogena effekter kunde uppmätas hos 
vare sig råttor eller möss. I reproduktionsstudien utvärderades reproduktiv förmåga, 
livmoderutveckling, tillväxt och avkommornas utveckling för 2 generationer råttor. Inte heller i denna 
studie kunde några effekter uppmätas och sammantaget kunde man konstatera att det var fullt möjligt 
att producera ett dricksvatten från avloppsvatten av likvärdig eller högre kvalitet jämfört med det 
dåvarande dricksvattnet i Denver. 

 

3.4.6 Vattenkvalitet 

Reduktionsgrad för grundläggande mikrobiologiska och kemiska parametrar för hela försöksperioden 
(medelvärden från samtliga testfaser) finns redovisade i Tabell 6. Det är viktigt att notera att resultaten 
är en blandning från flera testperioder och att placeringarna av vissa processer har varierat mellan 
dessa. I vissa fall har borttagning inte kunnat kvantifieras då en process uppströms har reducerat ämnet 
eller organsimen till halter under detektionsgräns och resultaten ska därför ses som en indikation 
snarare än som absoluta värden.  

Tabell 6 Procentuell borttagning av olika ämnen och mikroorganismer under hela försöksperioden för Denver Potable Reuse 
Demonstration Plant. Kalk = avhärdning med kalkfällning, IEX = (selektivt) jonbyte, UV = desinfektion med ultraviolett strålning, GAC 
= filtrering genom granulerat aktivt kol, RO = omvänd osmos, UF = ultramembranfiltrering, O3 = ozonering. 

Parameter Kalk Filtrering IEX UV GAC RO UF O3 
Totala 
koliformer 

99,9 38,7 0* 99,9 31,0 98,6 100** 99,9 

Kolifag 137 
eller C 

98,7 23,5 6,6 99,9 31,3 100** 100** 99,9 

Kolifag B 99,6 0* 3,3 99,5 71,2 100** 100** 100** 
m-HPC 15,6 24,6 50,0 98,7 29,5 99,99 97,9 97,0 
TOC 44,5 7,6 5,7 -- 63,6 80,0 78,2 2,5 
Alkalinitet 10,2 2,7 0* -- 0* 98,7 22,6 0* 
Hårdhet 13,6 0* 37,7 -- 0* 98,9 28,6 0* 
Turbiditet 83,3 78,0 12,5 -- 42,4 64,7 80,0 0* 
Ammonium 1,6 0* 91,3 -- 8,3 88,5 27,1 4,5 
Konduktivitet 0* 0* 0,9 -- 0* 93,5 29,9 0* 

*ingen borttagning eller ingen signifikant borttagning, **halter under detektionsnivå i effluent, --ej analyserat 

Borttagningseffektivitet för specifika ämnen med kalkfällning, GAC och RO/UF visas i Tabell 7-Tabell 
9. De ämnen som undersöktes i kalkfällningen tillsattes till matarvattnet i väldigt höga koncentrationer 
för att simulera utsläppshändelser. De flesta ämnen som utvärderades vid GAC-filtrering och 
membranfiltrering fanns närvarande i det inkommande renade avloppsvattnet. I Tabell 10 visas faktiska 
värden för råvatten, RO- och UF-permeat som uppmättes under hälsoeffektstudien när samtliga 
driftparametrar var konstanta, samt jämförande värden för det dåvarande dricksvattnet i Denver. 



Tabell 7 Borttagning av olika specifika ämnen med kalkfällning. Ämnena tillsattes i höga koncentrationer till matarvattnet. 

Parameter Borttagning (%) 
Bly 100 
Krom 44,3 
Cyanid 29,3 
Uran 79,3 
Arsenik 70,0 
Nitrat 100* 
Ättiksyra 100* 
Anisol 100* 
Bensotiazol 62,4 
Kloroform 26,0 
Etylbensen 100* 
Etylcinnamat 100* 
Blyinnehållande bensin 100* 
Metoxyklor 84,2 
Metylenklorid 8,0 
Tributylfosfat 51,2 
Blyfri bensin 100* 
2-(4-klorfenoxy)-2-metylpropansyra 
(bekämpningsmedel (Clofibric acid)) 

0 

MS2 kolifager 100* 
Poliovirus (försvagade) 100* 
Latexpartiklar (3 µm) 100* 

*under detektionsgräns i effluent 

Tabell 8 Borttagningseffektivitet av organsika föroreningar vid GAC-filtrering. Resultaten är en kombination av mätningar från 1-stegs 
och 2-stegs GAC-filtrering. 

Parameter Borttagning (%) 
TOC 63,6 
Kloroform 57,9* 
1,1,1-trikloretan 89,0 
Trikloretylen 80,2 
Tetrakloreten 98,5 
Bromoform 76,5* 
Tetraklormetan 98,0 
Diklorbrommetan 100 
Dibromklormetan 100 
Tetrakloretan 42,9* 
p-diklorbensen 100 
o-diklorbensen 84,9 

Ämnen som tillsattes i råvattnet 
Bensotiazol 100 
Kloroform 99,0 
2-(4-klorfenoxy)-2-metylpropansyra 100 
Metoxyklor 100 
Metylenklorid 100 
Tributylfosfat 100 

*desorption inträffade i 10-11 veckors cykler vid 1-stegs GAC-filtrering 

 

 

 



Tabell 9 Borttagning av olika ämnen vid RO- och UF-filtrering. Resultaten är medelvärden för prov tagna vid olika testförhållanden. 

Parameter Borttagning (%) Parameter Borttagning (%) 
RO UF RO UF 

Generellt Ämnen som tillsattes i råvattnet (endast RO) 
TDS 96,8 34,7 U 100 -- 

Oorganiska ämnen Cr 100 -- 
Al 37,5 25,0 As 100 -- 
B 35,9 15,0 Kloroform 40,0 -- 
Ca 98,5 38,0 JJ kolifager 100 -- 
Cl 84,6 9,6 MS2 kolifager 100 -- 
Cu 18,0 9,0 Latexpartiklar (3 µm) 100 -- 
Cr 100 100 Särskild UF-studie 
F 100 20,9 NH4 -- 18,0 
Fe 100 78,6 SO4 -- 29,3 
Li 100 31,2 B -- 5,3 
Mg 100 36,0 NO3-N -- 48,3 
Mo 100 75,0 Cl -- 0 
Kjeldahl-N (totalhalt) 86,0 49,0 Cu -- 0 
Ammonium-N 83,7 27,6 F -- 0 
Totalfosfor 81,0 49,0 Fe -- 0 
K 94,8 27,6 Li -- 0 
Si 84,6 19,4 Mo -- 25 
Na 96,8 28,2 Ni -- 50 
Sr 100 36,8 Ortofosfat-P -- 100 
SO4 98,9 61,1 Totalhalt P -- 25 

Organiska ämnen Si  0 
Totala organiska halogener Totalhalt P -- Sr -- 0 
2,2-dimetyldekan Si -- Kolifager (e.coli 137) -- 100 
Metyletylpropansyra Sr -- Totala koliformer -- 100 
Tertbutylbensen Kolifager (e.coli 137) -- Giardia -- 100 

 Nematoder  100 
 

Tabell 10 Faktiska halter av olika ämnen i inkommande renat avloppsvatten, RO- och UF-permeat, dåvarande dricksvattnet i Denver, 
samt 50:50 blandning av RO- och UF-permeat. 

Parameter Inkommande RO-permeat UF-permeat Denver 
dricksvatten 

50:50 
blandning UF 
och RO 

Generellt 
Alkalinitet (mg/L) 249 2 154 64 78 
Hårdhet (mg/L) 206 4 101 107 53 
TSS (mg/L) 12 <1 <1 <1 <1 
TDS (mg/L) 581 17 342 183 180 
Konduktivitet 
(µmhos/cm) 

983 60 661 294 361 

pH 6,8 6,6 7,7 7,8 7,2 
DO (mg/L) 3,5 8,4 7,1 -- 7,8 
Temp. (°C) 20 22 22 6 22 
Turbiditet (NTU) 9,2 0,06 0,2 0,3 0,13 
Färg  9 <1 <1 <1 <1 
Lukt (TON 
(”threshold odor 
number”)) 

>200 <1 <1 <2 <1 

Partiklar (antal/50 mL): 
>128 µm -- 1,5 2,6 1,6 2,0 
64-128 µm -- 25 55 41 40 



32-64 µm -- 78 230 233 154 
16-32 µm -- 163 903 869 533 
8-16 µm -- 252 2286 2274 1269 
Parameter Inkommande RO-permeat UF-permeat Denver 

dricksvatten 
50:50 
blandning UF 
och RO 

Oorganiska ämnen (mg/L) 
Al 0,057 0,010 0,012 0,144 0,011 
As <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
B 0,41 0,23 0,34 0,13 0,29 
Br <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Cd <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Ca 52,1 0,8 32,6 25,9 16,7 
Cl 97 16 94 25 55 
Cr 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Cu 0,023 0,009 0,010 0,005 0,009 
CN <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
F 1,2 <0,1 0,6 0,7 0,3 
Fe 0,25 <0,001 0,068 0,028 0,034 
K 12,7 0,6 8,4 2,0 4,5 
Mg 12,6 <0,2 1,6 7,9 0,9 
Mn 0,10 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 
Hg 0,0001 <0,00005 0,0001 0,0001 0,00005 
Mo 0,021 <0,005 0,005 0,012 0,002 
Kjeldahl-N 26,6 3,7 16,4 0,8 10,1 
NH4-N 24,6 3,9 17,3 0,6 10,6 
NO3-N 0,1 0,1 0,1 <0,1 0,1 
NO2-N <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Ni 0,007 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Totalhalt P 5,4 0,02 0,05 0,01 0,03 
Se <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Si 13,4 1,7 8,7 6,1 5,2 
Sr 0,39 <0,01 0,12 0,23 0,06 
SO4 166 2 58 47 30 
Pb <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
U 0,004 <0,0006 <0,0006 0,002 <0,0006 
Zn 0,38 0,005 0,11 0,003 0,058 
Na 117 4 79 19 42 
Li 0,17 <0,001 0,011 0,007 0,005 
Ti 0,05 <0,01 0,02 <0,01 0,01 
Ba 0,03 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 
Ag 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Rb 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
V 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
I <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Sb <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Asbest (Mfiber/L) 1,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 
Parameter Inkommande RO-permeat UF-permeat Denver 

dricksvatten 
50:50 
blandning UF 
och RO 

Organiska ämnen (mg/L) 
TOC 16,3 0,2 1,1 2,1 0,6 
Totalhalt 
organiska 
halogener 

0,109 0,006 0,024 0,046 0,015 

MBAS 0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
THMs 0,0029 <0,0005 <0,0005 0,0039 <0,0005 
HAAs <0,001 <0,001 <0,001 0,0039 <0,001 



Metylenklorid 0,0174 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 
Tetrakloreten 0,0096 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 
1,1,1-trikloretan 0,0027 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 
Trikloreten 0,0009 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 
1,4-diklorbensen 0,0021 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Formaldehyd <0,005 <0,005 0,0124 <0,005 0,006 
Acetaldehyd 0,0095 <0,005 0,0072 <0,005 <0,005 
Diklorättiksyra 0,001 <0,0001 <0,0001 0,0039 <0,0001 
Triklorättiksyra 0,0056 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Kloroform 0,0029 <0,0005 <0,0005 0,0029 <0,0005 
Bromdiklormetan <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0010 <0,0010 
1,1-diklorpropan <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0006 <0,0005 
Parameter Inkommande RO-permeat UF-permeat Denver 

dricksvatten 
50:50 
blandning UF 
och RO 

Mikrobiologi 
Totala koliformer 
(antal/100 mL) 

5,9 x 105 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

m-HPC 
(antal/mL) 

1,1 x 106 <0,01 182 2,8 91 

Fekala 
streptokocker 
(antal/100 mL) 

8,1 x 103 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Fekala koliformer 
(antal/100 mL) 

6,2 x 104 C <0,2 <0,2 <0,2 

Shigella detekterade ej detekterade ej detekterade ej detekterade ej detekterade 
Salmonella detekterade ej detekterade ej detekterade ej detekterade ej detekterade 
Clostridium 
perfringens 
(antal/100 mL) 

8,5 x 103 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Campylobacter detekterade ej detekterade ej detekterade ej detekterade ej detekterade 
Legionella detekterade ej detekterade ej detekterade ej detekterade ej detekterade 
Giardia (cystor/L) 1,8 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Cryptosporidium 
(oocystor/L) 

0,4 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Endamoeba 
histolytica 
(cystor/L) 

<0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Endamoeba coli 
(cystor/L) 

1,6 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Parasitiska 
maskar (antal/L) 

<0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Nematoder 
(antal/L) 

4,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Alger (antal/L) 1,5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Kolifag-B host 
(pfu/100 mL) 

2,1 x 104 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Kolifag-C host 
(pfu/100 mL) 

5,3 x 104 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Enterovirus 
(MPNIU/10 L) 

-- <0,01 <0,01 -- <0,01 

Parameter Inkommande RO-permeat UF-permeat Denver 
dricksvatten 

50:50 
blandning UF 
och RO 

Radiologiska parametrar (pCi/L) 
Gross alpha 2,9 <0,1    
Gross beta 10,0 <0,4    
Radium 228 <1 <1    



Radium 226 <0,3 <0,3    
Tritium <100 <100 <100 <100 <100 
Radon 222 <20 <20 <20 <20 <20 
Plutonium-tot <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Uran-tot (mg/L) 0,004 <0,0006 <0,0006 0,002 <0,0006 

 

 

  

 

 

 

 

  



3.5 Big Spring Raw Water Production Facility, Colorado River Municipal Water District 
– Texas, USA (DPR) 

3.5.1 Bakgrund 

Colorado River Municipal District (CRMWD) är beläget i västra Texas och förser Big Spring, Stanton, 
Midland, Odessa och Snyder med dricksvatten från renat avloppsvatten via direkt återanvändning 
(DPR). Området är utsatt för långa torrperioder då det överlappar med Chihuahuan-öknen och har i 
stort sett konstant vattenbrist. 2002 började man därför undersöka alternativa vattenkällor som 
tidigare inte övervägts för dricksvattenproduktion. Man utförde en genomförbarhetsstudie gällande 
återanvändning av avloppsvatten under 2005 där man undersökte andra användingsområden än 
dricksvattenproduktion såsom bevattning och industriella applikationer och även indirekt 
återanvändning (IPR). Man valde dock att gå vidare med DPR bl.a. på grund av att det är höga halter 
TDS i ytvattnen i Big Spring samt att de torra förhållandena leder till hög avdunstning vilket skulle leda 
till en oekonomisk förlust av avancerad renat vatten. Pilotförsök slutfördes 2009 och 2013 togs ett 
fullskaligt verk (Figur 23) för DPR, med en kapacitet på 1,8 MGD (79 L/s) i drift. I verket genomgår 
tertiärt renat avloppsvatten avancerad rening och det renade vattnet blandas därefter med annat 
råvatten innan konventionell rening på 5 st olika vattenverk (Figur 24) som använder konventionell 
rening med kemisk fällning och flockning, sedimentering, sandfiltrering och desinfektion (Figur 25). 
Kostnaden för konstruktion av Raw Water Production Facility uppges ha varit 14 miljoner USD. 

 
Figur 23 Big Spring Raw Water Production Facility 

 

Figur 24 Översiktligaflödesvägar för avloppsvatten, renat avloppsvatten och renat avloppsvatten som genomgått ytterligare avancerad 
rening inklusive reningsanläggningar och reservoarer i Big Spring, Texas, USA.  



Avloppsrening 

Raw Water Production Facility tar emot tertiärt renat avloppsvatten som desinficerats från the City of 
Big Spring Wastewater Treatment Plant där avloppsvatten har behandlats med silar, försedimentering, 
luftade bassänger, slutsedimentering, klorering och filtrering (Figur 25). 

 
Figur 25 Reningsprocesser för avloppsvatten (överst), avancerad rening av avloppseffluent (mitten) och konventionell dricksvattenrening 
(nederst) för anläggningar i Colorado River Municipal Water District 

 

3.5.2 Avancerad rening 

På Raw Water Production Facility finns kapacitet att rena 
1,8 miljoner gallon avloppseffluent per dag (109 L/s) 
genom mikrofiltrering, omvänd osmos och avancerad 
oxidation med UV och väteperoxid (Figur 25). Den totala 
energiförbrukningen för membranfiltrering och avancerad 
oxidation (AOP) uppgår till 5,34 kWh/1000 gallons vilket 
motsvarar 1,41 kWh/m3 vilket endast är marginellt mer 
än alternativet att pumpa råvatten till Big Spring från Lake 
Spence. Kostnaden uppges vara bland de lägsta bland olika 
alternativ för dricksvattenproduktion i Texas. 

Det avancerade reningsverket består av en råvattentank, 
avledningsventil som skickar tillbaka vattnet till City of Big 
Spring avloppsreningsverk ifall turbiditeten överskrider 10 
NTU, 2 st MF-skids, en utjämningstank, lågtryckspumpar 
för att leda vattnet till RO-delen, 2 st 2-stegs RO-skids 
med högtrycks matarpumpar, avancerad oxidation genom 
UV-desinfektion med H2O2-dosering. Verket innehåller 
vidare lagring av kemikalier och blandningskärl för kemisk 
backspolning (CEB) av MF och CIP för RO-membranen. 

 

 

Figur 26 Kostnad i $ per acre-foot för olika alternativ för 
dricksvattenproduktion i Texas (1 acre-foot = 1233,5 m3)  



1. Mikrofiltrering 

MF-systemet består av 2 st Pall AP8-skids med vardera 78 st membran (UNA-620A) och 8 st tomma 
platser för framtida expansion Figur 27. Systemet är designat för att klara 2,5 MGD (109 L/s)  i 
inkommande flöde och producera 2,38 MGD (104 L/s) filtrat netto vilket motsvarar ett utbyte på 95 
%. Medelflux är 49,7 lmh vid 20 °C. Systemet är designat för att båda enheterna ska vara i drift utan 
ytterligare redundans och vid backspolning av en enhet kan den andra köras med tillfällig maximal flux 
på 64,6 lmh vid max inkommande flöde på motsvarande 1,6 MGD (70 L/s). Backspolningsvattnet skickas 
tillbaka till City of Big Spring WWTP. De primära syftena med MF är att ta bort patogener och 
förbehandla vattnet innan RO. 

 
Figur 27 Mikrofiltrerings-systemet på Big Spring Raw Water Production Facility 

2. Omvänd osmos 

RO-systemet består av 2 st enheter med 2-stegsfiltrering där 24 tryckrör utgör första steget och 12 st 
andra steget i vardera enhet (Figur 28, vänster). Varje tryckrör innehåller 6 st RO-membran (Toray 
TML20-400). Systemet är designat för att kunna hantera upp till 2,38 MGD (104 L/s) inkommande MF-
filtrat och har ett utbyte på 75 % vilket innebär att upp till 1,78 MGD (78 L/s) RO-permeat kan 
produceras.  Liksom MF-systemet är de två RO-linjerna designade för att vara i kontinuerlig drift och 
det finns ingen redundans för att ställa av en av enheterna. När CIP behöver utföras minskas således 
produktionen. Koncentratet från RO släpps till närliggande Beal’s Creek (Figur 28, höger) som har en 
hög bakgrundssalinitet på 20,000 mg/L TDS. Vattnet i Beal’s Creek leds till reservoaren Red Draw där 
det indunstas (se Figur 24). Syftet med RO är främst att ta bort patogener, salter och spårämnen. 

Figur 28 Vänster: RO-enheterna på Big Spring Raw Water Production Facility. Höger: Utsläppspunkten för RO-koncentrat i Beal’s 
Creek  

 
 



3. Avancerad oxidation med UV/väteperoxid (H2O2) 

RO-permeatet behandlas vidare genom avancerad oxidation med UV/H2O2 i ett system som består av 
2 st Trojan UVPhox 72AL75 UV-reaktorer i serie. Även detta reningssteg är designat för kontinuerlig 
drift utan redundans. Systemet är validerat enligt riktlinjer från National Water Research Institute för 
UV-transmittans från 40,3 till 81,0 % vid flöden på 0,73-7,39 MGD (32-324 L/s). Då UVT i RO-
permeatet är >98 % (d.v.s. utanför det validerade området) så kan dosen inte beräknas från 
valideringsekvationerna utan endast uppskattas. Vid 81 % UVT ger varje reaktor 2-log inaktivering av 
virus vid en designdos på 100 mJ/cm2 men dosen är alltså betydligt högre än detta. Reduktion av NDMA 
(N-nitrosodimetylamin) och 1,4-dioxan ska uppgå till respektive 0,5 och 1,2-log. Systemet är designat 
för att klara ett flöde på 1,8 MGD (79 L/s). 

 
Figur 29 De två seriekopplade reaktorerna för avancerad oxidation med UV och väteperoxid 

  



3.6 Village of Cloudcroft PURe Water Project – New Mexico, USA (DPR) 

3.6.1 Bakgrund 

Cloudcroft är en by i Otero County i södra New Mexico med ca 700 invånare. Byn ligger i Lincoln 
National Forest ca 2650 m.ö.h. till följd av turism så kan befolkningen mer än dubblas under helger, 
särskilt under skidsäsongen då vattenbehovet kan öka från 0,18 MGD till 0,36 MGD (7,9-15,8 L/s). Byn 
har tidigare fått allt dricksvatten från källor och brunnar men under torrperioder har flödena varit låga. 
Man har gjort undersökningar för att hitta nytt grundvatten men utan framgång. Ett beslut att satsa på 
DPR fattades 2006 och 2009 godkändes och påbörjades byggnationen av en avancerad 
vattenreningsanläggning med kapacitet att rena 0,1 MGD genom att behandla avloppseffluent till 
dricksvattenkvalitet. Man fick bl.a. bidrag från olika källor inklusive State of New Mexico och Bureau of 
Reclamation för att genomföra vad man kallade PUReWater Project. Felaktigheter i konstruktionen 
ledde dock till flertalet förseningar och trots att många av problemen åtgärdades blev projektet så 
försenat att när byggnationen återupptogs så hade tillgänglig teknik utvecklats avsevärd vilket skulle 
kräva ombyggnationer och ny utrustning. Man övergav därför detta första system. Arbetet med en ny 
anläggning har påbörjades 2016 och planerades initialt att vara färdigt 2018. Dock har man drabbats av 
ytterligare förseningar och anläggningen väntas därför inte vara färdigställd förrän tidigast 2022. 

 

3.6.2 Rening av avloppsvatten 

PUReWater Project innefattar ombyggnation av det befintliga avloppsverkets biologiska rening i form 
av biobäddar till membranbioreaktorer (MBR) med PURONTM dränkta membran från Koch. Vattnet 
ska därefter lagras i en 80,000-gallon (ca 300 m3) tank på avloppsverket där kloramin tillsätts för att 
minska biologiska beläggningar. Efter lagringen ska vattnet pumpas ca 800 m till en annan 300 m3 
lagringstank varifrån vattnet flödar med gravitation till den avancerade reningsanläggningen 8 km 
därifrån (Figur 30). 

 

Figur 30 Karta över anläggningarna inblandade i PUReWater Project i Cloudcroft, New Mexico. 

 

 

 



3.6.3 Avancerad process för rening av renat avloppsvatten 

På den avancerade reningsanläggningen matas renat avloppsvatten med tryck från lagringstanken (ca 12 
bar) direkt till ett RO-system (Xylem) som följs av avancerad oxidation med UV och väteperoxid 
(UVPhox, Trojan). Det renade vattnet blandas med ca 50 % käll- och grundvatten och lagras sedan i en 
konstruerad reservoar. Blandvattnet renas därefter vidare med UF (Xylem), GAC-filtrering och 
klorering innan det distribueras till invånarna. Koncentrat från RO och backspolningsvatten från UF ska 
lagras i en öppen 1135 m3 reservoar och användas för att bl.a. tvätta grus. Man kommer också ha 
alternativet att göra sig av med koncentratet genom injektion i djupa brunnar. 

 
Figur 31 Översikt för planerad rening (DPR) av avloppseffluent från MBR med RO, AOP, lagring och blandning (ca 50:50 med käll- 
och grundvatten) samt UF, UV-desinfection GAC-filtrering och desinfektion 
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3.4 WateReuse Colorado – Denver Direct Potable Reuse Demonstration Project – Denver, Colorado, USA 

Information hämtad från 2020-08-13 till 2020-10-02: 
https://www.asersagua.es/Asersa/Documentos/Denver%20Potable%20Reuse%20Report.pdf 
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3.5 Big Spring Raw Water Production Facility – Big Spring, Texas, USA 

Information hämtad från 2020-08-13 till 2020-10-02: 
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3.6 Village of Cloudcroft PURe Water Project - New Mexico, USA 

Information hämtad från 2020-08-13 till 2020-10-02: 
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Scott Powell, Water & Wastewater Treatment Operator, Village of Cloudcroft - Personlig kommunikation, 2020-10-01 
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