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Sammanfattning 
 

Det krävs ytterligare krafttag när det gäller säkerställandet av en giftfri miljö. Varje 

dag läggs stora mängder skräp på deponier vilka utsätts för nederbörd som för med 

sig organiska och oorganiska föroreningar till omgivningen. En av dessa oorganiska 

föroreningar är metaller. Många metaller är livsviktiga för levande organismer men 

kan i förhöjda koncentrationer orsaka skador på miljö och hälsa.  

 

På vissa deponier renas därför lakvattnet innan utsläpp till recipient och på 

Djupdalens deponi börjar denna reningsprocess med två dammar, varav en är 

utrustad med teknik som syresätter vattnet. Efter dammarna rinner lakvattnet genom 

en flera hundra meter lång konstruerad våtmark som varvas med vass och öppna 

bassänger. Metaller som följer med lakvattnet fastnar till viss del i dessa reningssteg, 

och då främst på botten eller i de växter som finns i vattnet.  

 

Genom att med XRF analysera bottensediment, vass och biomassa kartlades vilka 

metaller som fastnar på de olika platserna i reningsstegen. Informationen om 

respektive metallförekomst och miljön i det mest effektiva reningssteget kan 

användas som underlag för att åstadkomma ett ännu renare lakvatten. Halten av de 

olika metallerna skiljde sig tydligt mellan mätplatserna och varierar med parametrar 

som pH, syrehalt och förekomsten av organiskt material i sedimentet. Uppmätta 

metallhalter visar tydligt på var ackumuleringen som hindrar enskilda metaller från 

att spridas och förorena är effektiv. Det mest effektiva reningssteget för att rena 

lakvattnet från nickel, järn, koppar, kvicksilver, bly och zink är 

utjämningsbassängen, den luftade dammen lämpar sig bättre för att rena lakvattnet 

från mangan, strontium och kalcium. 

  



  



Abstract 
 

Further strengths are required in the field of safeguarding a non-toxic environment. 

Every day large amounts of debris are deposited on landfills that are exposed to 

precipitation that brings organic and inorganic pollutions from the rubbish to the 

surrounding area. One of the inorganic substances that is separated from the leachate 

are metals. Many metals are vital to living organisms, but increasing concentrations 

can cause damage to the environment and health. 

 

Some landfills are therefore provided with water purification equipment and on 

Djupdalen landfill this purification system starts with two ponds, one of which is 

aerated. After the ponds, the leachate flows through a several hundred meters long 

constructed wetland that is varied with reed and open basins. Metals that come with 

the leachate stick to some extent in these purification steps, especially at the bottom 

sediment or in the plants found in the water. 

 

By analyzing the bottom sediment, reed and biomass by XRF, it was charted which 

metals stuck at the various sites in the purification steps. The information about the 

respective metals and the environment in the most efficient treatment step can be 

used as a basis for achieving even cleaner leachate. The content of the different 

metals differed clearly between the measurement sites and varies with changes in 

pH, oxygen content or the presence of organic matter in the sediment. Measured 

metal levels show clearly where specific metals accumulate and prevents from 

spreading and contaminating. The most effective cleaning step to reduce nickel, iron, 

copper, mercury, lead and zinc from the leachate is the irrigation pond, the aerated 

pond is better suited for cleaning the leachate from manganese, strontium and 

calcium. 

  



  



Förord 
 

Detta arbete har genomförts i form av ett examensarbete. Arbetet motsvarar 22,5 

högskolepoäng och ingår i programmet energi- och miljöteknik vid Karlstads 

universitet. Examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. 

Arbetet har därefter diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta 

arbete har vid seminariet deltagit aktivt som opponent till ett annat examensarbete. 

 

Personalen på Djupdalens deponi har varit hjälpsamma med att låna ut material och 

särskilt tack till Jonny Svensson som har delat med sig av information och 

möjliggjort arbetet på plats. 

 

Jag vill tacka mina handledare Lena Brunzell som svarat på frågor och delat med sig 

av både kunskap och tid till arbetet och rapporten. Ola Holby som bidragit med sin 

erfarenhet och även presenterat frågan som besvaras i denna rapport. Jag vill också 

tacka Maria Sandberg och Maria Malmström som har varit hjälpsamma med både 

utrustning och att svara på frågor. 
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1 Inledning 
 

Under de senaste åren har många fått uppleva en god ekonomisk utveckling som har 

gett oss möjligheten att konsumera saker i överflöd, ett mönster som leder till snabbt 

ökande volymer av avfall från både hushåll och industrier (Renou, Givaudan, 

Poulain, Dirassouyan & Moulin 2007). Avfallet uppstår där människor lever, arbetar 

och konsumerar, såsom i städer och i anslutning till industrier. På många platser 

slängs allt skräp, osorterat i soptunnor eller kärl för att sedan hämtas upp och 

transporteras till soptippar utanför tätorten (Gotvajn, Derco & Mencáková 2012; 

Bufoni, Carvalho, Oliveira & Rosa 2012). Att flytta avfallet och lägga det på en 

soptipp har länge varit en av de vanligaste metoderna för att bli av med oönskat 

material och skräp (Modin 2012). Några av orsakerna kan vara att denna typ av 

avfallshantering anses enkel och billigare än till exempel kompostering eller eldning 

(Renou et al. 2007). 

 

När avfallet väl lagts på soptipp upphör ibland den organiserade hanteringen och 

enligt data från 2008 dumpade till exempel Brasilien hälften av allt sitt avfall, 183 

000 ton per dag på öppna soptippar, samtidigt som den andra halvan lades på deponi 

(Bufoni et al. 2012). 

 

Bufoni et al. (2012) gör här skillnad på öppen soptipp och deponi efter kriterierna 

om platsen där avfallet placeras är lämplig eller olämplig för detta ändamål. I denna 

rapport kommer ordet deponi hädanefter att användas för det som kan tänkas vara 

antingen soptipp eller deponi (wikipedia 2017; Modin 2012). 

 

En deponi brukar beskrivas som en plats där avfall placeras och eventuellt täcks med 

till exempel jord eller sand. När avfallet lagts på deponi kommer det oftast att ligga 

där under så lång tid att dess föroreningar inte längre anses skada människor och 

miljö (Renou et al. 2007). Efter denna period kommer innehållet i deponin att kunna 

betraktas som inert, vilket innebär att deponin och dess innehåll börjar likna 

omgivande mark (Modin 2012; Renou et al. 2007). 

 

Deponering av avfall anses vara slöseri med resurser då deponin oftast är sista 

anhalten för de råvaror och det material som avfallet innehåller. Ökad 

miljömedvetenhet, men även ekonomiska aspekter har därför lett till att intresset för 

återanvändning och återvinning av materialet som finns i avfallet har tagit fart 

(Modin 2012). För att kunna återvinna materialet som finns i sopor och skräp 

behöver avfallet sorteras och bristande möjlighet till sopsortering är en av orsakerna 

till att onödigt mycket avfall placeras på deponi (Renou et al. 2007). 

 

De senaste åren har flera länder utökat möjligheterna till sopsortering vilket lett till 

att en större andel av avfallet kan återvinnas. Arbetet, engagemanget och 

framgångarna med att återvinna avfall varierar från land till land (Renou et al. 2007). 

 

Enligt Renou et al. (2007) lägger Korea och Taiwan, 50 % respektive 95 % av sitt 

fasta kommunala avfall på deponi och i Europa där det årligen slängs ungefär 2200 

miljoner ton fasta hushållssopor hamnar 70 % på deponi. 
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Reglerna kring hanteringen av deponerat avfall och riktlinjer såsom 

Europaparlamentets direktiv om deponering 1999/31/EC har lett till åtgärder för att 

minska deponerat avfall i allmänhet och organiskt avfall i synnerhet. Förutom direkta 

åtgärder gällande den operativa verksamheten innehåller direktivet även strategiska 

ansvarskrav och kontrollprogram gällande deponins påverkan på omgivningen, både 

under drift men även efter avslutad verksamhet. 

 

I Sverige finns flera hundra deponianläggningar varav cirka 180 fortfarande är aktiva 

(Naturvårdsverket 2006). Högre krav och skärpta regler har lett till att antalet aktiva 

deponier de senaste åren minskat (Modin 2012).  

 

Förutom skärpta regler beror minskningen även på att de länder som arbetat med 

alternativa lösningar får lägre avfallsvolymer och kan därmed stänga ner aktiva 

deponier. Sverige har arbetat brett och målmedvetet med att öka andelen återvunnet 

material och år 2010 deponerades endast 3 % av Sveriges kommunala fasta avfall 

(Modin 2012). 

 

Trots att svensk avfallshantering idag har en annan syn på miljö och återvinning finns 

det i de flesta äldre deponier kvar kommunalt hushållsavfall från tidigare verksamhet 

och vid nedbrytning av deponins avfall uppstår två huvudsakliga källor till 

förorening (Modin 2012).  

 

Den ena föroreningen är de gaser, främst koldioxid och metangas som läcker ur 

deponin (Cortez, Teixeira, Oliveira & Mota 2012). Båda dessa gaser bidrar till 

växthuseffekten men där metangas är en drygt 20 gånger starkare växthusgas än 

koldioxid under en hundraårsperiod (Forster et al 2007; Modin 2012; Derco, Gotvajn 

& Mencáková 2012). Metangasen kan samlas upp och användas för energiväxling 

till värme och elektricitet (Themelis & Ulloa 2007). Den andra källan till förorening 

är lakvattenflödet. 

 

Lakvatten kallas det vatten som från nederbörd sipprar ner via avfallet och tar med 

sig föroreningar ut ur deponin. Lakvatten från deponier är ofta på grund av deponins 

organiska avfall rikt på närsalter och andra näringsämnen. Om dessa föroreningar 

sprids i naturen kan det leda till övergödning, förgiftning och andra skador på 

omgivande miljö (Modin 2012). Närsalter och näringsämnen i lakvatten består 

främst av kväveföreningar och för mikroorganismer tillgängligt organiskt material 

(Renou et al. 2007). För att minska risken att lakvattnet övergöder närliggande mark 

och vattendrag genomgår det därför ofta någon form av biologisk rening där de 

organiska föroreningarna bryts ner till gas eller för recipient ofarliga komponenter 

(Modin 2012; Derco et al. 2012, Březinová & Vymazal 2016; Ravindra, Mor, De 

Visscher, Dahiya & Chandra 2006). Äldre deponier har ofta brister såsom läckage i 

bottentätning och avsaknad av fungerande dränering, vilket riskerar att förorena både 

yt- och grundvatten (Bakare, Alimba & Latunji 2006; Kjeldsen et al. 2002). I Sverige 

krävs sedan år 2008 ett fungerande tätskikt och uppsamling av lakvatten för de 

aktörer som planerat att fortsätta bedriva deponiverksamhet (Naturvårdsverket 

2008). Tätskiktet i deponins botten gör att lakvattnet kan ledas till en damm där 

eventuella föroreningar kan kontrolleras och följas upp (Guan, Yu & Zhong 2015). 
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Med EU:s nya direktiv om att minska halten av organiskt material i deponerat avfall 

får lakvattnet ett lägre innehåll av närsalter och andra näringsämnen. Detta leder till 

att större fokus kommer att riktas på andra föroreningar, till exempel de metaller som 

följer med lakvattnet (Modin 2012; Renou et al. 2007). 

 

Lakvattnet sägs spegla innehållet i deponin och dess metallinnehåll kan förklaras av 

att det inom teknosfären används metaller i stor omfattning (Ammenberg 2012). För 

att kunna mätta detta metallbehov har människan genom gruvdrift tagit upp metaller 

ur geosfären och vissa av dessa metaller ingår i produkter som har hamnat eller 

riskerar att hamna på deponi och därmed spridas till biosfären (Ammenberg 2012). 

 

Till skillnad från reningen av näringsämnen och organiskt material sker ingen 

nedbrytning av metaller. Gutnick & Bach (2000) anser att just metaller, på grund av 

att den biologiska reningstekniken inte bryter ner dessa är en av de största 

utmaningarna när det gäller förorening i mark och vatten. Metaller finns i låga halter 

naturligt omkring oss och dess risker beror bland annat på faktorer som grad av 

exponering, samt hur känslig den eller det som exponeras för just den metallen är. 

Metallerna zink och koppar är till skillnad från bly och arsenik essentiella och 

livsnödvändiga för många växter, men samtliga av dessa kan vara toxiska för 

akvatiska organismer och fisk (MacDonald, Ingersoll & Berger 2000). 

 

Metallerna som finns i lakvattnet kan på grund av att de inte bryts ner i reningsstegen 

göra i princip två saker, antingen följa med vattnet ut till recipient eller stanna kvar i 

reningsanläggningen (Sjöblom 2003). Det innebär att de metaller som fastnat i 

reningstegen, till exempel på botten i våtmark eller en luftad damm antingen kommer 

att lösas upp och transporteras nedströms, eller stanna kvar på platsen tills det att 

människan gräver ur eller muddrar botten (Sjöblom 2003). Att rena lakvattnet från 

metaller handlar om att göra metallerna orörliga någonstans i reningsstegen och de 

flesta metoder påminner eller härstammar från vattenreningsteknik som används för 

rening av konventionellt avloppsvatten. De vanligaste metoderna är fällning, 

koagulering, elektrokemisk rening, jonbytarsteg och membran används för att 

separera föroreningarna från vattnet innan det släpps ut till recipient (Salehizadeh & 

Shojaosadati 2003). Men att rena vatten från metaller genom dessa fysikalisk-

kemiska tekniker är dock dyrt och inte särskilt miljövänligt (Iyer, Mody & Jha 2005). 

 

För att undersöka statusen på lakvattnet görs riskbedömningar på varje deponi. Efter 

den utförda riskbedömningen upprättas sedan ett provtagningsprogram som 

fokuserar på att kontinuerligt analysera lakvattnets innehåll av de ämnen som har en 

negativ påverkan på miljö och människa (Naturvårdsverket 2008). Vattenprover är 

en beprövad metod för skapa en aktuell bild av hur metaller transporteras i 

vattendrag, sjöar och hav men används även i många deponiers provtagningsprogram 

(Länsstyrelsen Jönköping 2007; Djupdalens miljörapport 2015). 

 

Ytterligare en effekt av att många länder följer de nya reglerna om begränsningar att 

deponera organiskt material blir att deponier kommer att producera mindre mängd 

gas (Modin 2012). Det betyder att en utav de två källorna till förorening nästan 

försvinner och den enda föroreningskällan kommer då att bli det lakvatten som läcker 

ut ur deponin (Modin 2012). 
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Metaller som är lösta i vattnet rör sig med lakvattenflödet och har större risk att 

obehindrat passera reningsanläggningen och därmed förorena recipient (Kimball, 

Callender & Axtmann 1995; Naturvårdsverket 2008). De metaller som tillsammans 

med andra ämnen bildar partiklar har större möjlighet att sedimentera och hamna på 

botten i något av reningsprocesserna (Kimball et al. 1995; Naturvårdsverket 2008). 

Sedimentanalyser har visat sig vara ovärderliga för att ta reda på inte bara 

föroreningsgrad, utan även källan till föroreningar (Von der Heyden & New 2004). 

Sedimentet speglar flera års ackumulering av föroreningar från vattnet och genom 

att analysera metallhalten på flera olika platser i flödet kan eventuellt gynnsamma 

förutsättningar för sedimentering av vissa metaller bestämmas (Von der Heyden & 

New 2004). 

 

En metod för sedimentprovtagning är rörprovtagare. Det innebär att ett rör med hjälp 

av en tyngd eller annan kraft pressas ner i sedimentet. När röret sedan tas upp till 

ytan finns bottensediment inuti röret. En annan typ av sedimentprovtagare är en 

huggare, se Figur 1. Den så kallade Ekmanhuggaren är ett vanligt hjälpmedel vid 

provtagning av sediment i sjöar och vattendrag då marina livsmiljöers produktivitet, 

funktionalitet och biogeokemiska status ska bestämmas (SIG 2010; Hoey et al. 

2013). 

 

Huggaren sänks ner på botten med hjälp av ett rep. När huggaren står på 

bottensedimentet släpper operatören en tyngd i form av en ihålig metallcylinder 

som löper utanpå repet. Metallcylindern träffar huggarens avtryckare som aktiverar 

de fjäderdrivna käftarna. Huggaren dras med hjälp av repet upp till ytan och i 

behållaren innanför käftarna finns provet från bottensedimentet. Eftersom hugget 

blir ungefär 0,1 meter djupt i sedimentet innebär det att högre metallhalter i någon 

del av sedimentet kan spädas ut med lägre metallhalter i någon annan del av 

sedimentskiktet (Vasconcelos, Mucha, Bordalo & Adriano 2004). 

 

Vid sedimentprovtagning rekommenderar Naturvårdsverkets tabell för 

Sedimentprovtagning i sjö och hav att vattendjup samt dynamiska parametrar som 

syrehalt, temperatur och pH samlas in vid provtagningsplatsen (Naturvårdsverket 

2016). 

 
Figur 1. Sedimentprov med huggare. 
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På vissa deponier förekommer det växter som en del i lakvattnets reningssteg, i några 

fall i så stora mängder att de är av betydelse när det gäller att rena lakvattnet från 

metaller. Förutom att det bildas fasta metallföreningar i botten på våtmarken tar 

växterna även via sina rötter upp metaller, ända upp till växtdelarna långt över 

vattenytan (Březinová & Vymazal 2016). I reningsanläggningar där det förekommer 

dammar med biologisk rening, till exempel luftad dam, så kan alger och 

mikroorganismer som lever där adsorbera metaller till sig för att sedan sedimentera 

tillsammans när biomassan sjunker mot botten.  

 

Romera, González, Ballester, Blázquez & Muñoz (2007) studerade 

adsorptionskapaciteten för kadmium, nickel, zink koppar och bly hos sex olika alger 

och resultatet visade att metallhalten som adsorberades på alger var i 

storleksordningen bly> kadmium> koppar> zink> nickel.  

 

Andra har framgångsrikt lyckats fälla och få metaller att sedimentera med hjälp av 

biomassa som bildats av bakterier och mikroorganismer. I en studie med vatten som 

var förorenat med kadmium och kobolt visade sig denna typ av rening vara effektiv 

(Iyer et al. 2005). 

 

I en liknande studie med biomassa som fällningsmedel renades förorenat vatten 

effektivt från koppar, zink och bly (Salehizadeh & Shojaosadati 2003). I testerna 

blandas det förorenade vattnet och biomassan i en behållare för att därefter låta 

biomassan sedimentera. Vattnet avlägsnas från behållaren och biomassan finns kvar 

på behållarens botten. För att ta reda på hur effektiv vattenreningen är kan antingen 

vattnet eller biomassan analyseras. I flera fall, vilket innefattar även den sistnämnda 

studien, analyseras den torra biomassan med XRF (Salehizadeh & Shojaosadati 

2003). 

 

XRF står för X-ray Fluorescence och är en välbeprövad metod för att fastställa vilka 

grundämnen som förekommer i fasta material (Rydberg 2014). Analys med XRF-

metoden används för både laboratorie- och fältanalyser (Länsstyrelsen Örebro 2011, 

Svensson 2015). XRF-instrumentet beskjuter provet med joniserande strålning och 

avläser sedan återställningsenergin på den exciterade elektronen i atomen (Bruker 

2017). Analys med XRF har fördelar, bland annat att de torkade proverna kan 

analyseras utan förbehandling samt att mätningen inte förstör provet (Rydberg 

2014). 

Vid sedimentprovtagning i hav, sjöar och vattendrag förekommer även oorganiskt 

material i bottensedimentet, till exempel sten och sand. Halten organiskt material 

eller biomassa i sedimentet kan bestämmas genom att beräkna hur mycket av provet 

som förgasas och försvinner ut i luften vid uppvärmning (Heiri, Lemcke & Lotter 

2001). Detta görs vanligen genom att ett sedimentprov med känd massa värms till 

temperaturer över 500 °C i en ugn tills dess att provets massa stabiliserats 

(Bjurström, Lind & Lagerkvist 2012). Provet vägs sedan åter och skillnaden i massa 

före och efter värmebehandlingen är halten organiskt material som har förgasats. 
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1.2 Syfte 

 

Syftet med studien är att liknande anläggningar eller verksamheter som har behov av 

att rena vattnet från metaller ska ges en vägledning i utformningen av reningstekniker 

för lakvatten. Den ska ge ett underlag för att kunna välja mellan reningsmetoderna: 

sedimentering, luftad damm och konstruerad våtmark för att hindra 

metallföroreningar i lakvattnet från att nå recipient. 

 

 

1.3 Mål 

 

Genom sedimentanalyser undersöka hur metallhalterna i sedimentet skiljer sig åt på 

olika platser i reningsanläggningen. Kartlägga vilka förutsättningar som leder till att 

metaller sedimenterar och ackumuleras på botten. Undersöka om faktorer såsom 

halten organiskt material, vattendjup och syrehalt i sedimentet kan visa på samband 

med metallhalten i sedimentet samt att analysera biomassa i luftad damm och vass 

för att undersöka hur metaller ackumuleras och sedimenterar i anslutning till dessa. 

 

 

1.4 Omfattning och ramar 

 

De metaller som analyserades i Djupdalens sediment är förutom de metaller som 

naturvårdsverket anser vara problematiska även kalcium, strontium och magnesium. 

De sistnämnda metallerna analyseras på grund av att de förekommer i Djupdalens 

kontrollprogram för lakvatten. Ingen bedömning av metallernas eventuella farlighet 

har tagits och eftersom metaller förekommer naturligt kan lokala bakgrundshalter för 

sedimentet användas som referens, i denna rapport studeras endast skillnaderna i 

metallhalterna mellan olika mätplatser.  

 

 

2 Rening av lakvatten 
 

Frågan kring metaller i främst marin miljö har stort fokus och utvärderingar av 

metoder för att rena vattnet från metaller pågår alltjämt (Iyer et al. 2005). På vissa 

platser leds lakvatten från deponi till närliggande avloppsvattenreningsverk. 

Lakvattnet skiljer sig dock ofta från avloppsvatten där en studie visar att när vattnet 

blandades till 5 % lakvatten och 95 % avloppsvatten fick mängden aluminiumsulfat, 

som är avloppsreningsverkets kemiska fällningsmedel, ökas till dubbla för att uppnå 

ursprunglig fällningseffekt (Welander 1998). 

 

De parametrar som skiljer lakvattnet från vanligt avloppsvatten är främst 

konduktivitet, pH och alkalinitet (Welander 1998). I lakvatten från deponier är 

alkaliniteten oftast högre än i kommunalt avloppsvatten (Welander 1998). 

Alkaliniteten mäts bland annat i milliekvivalent per liter och vid en deponi i Dåva 

uppmättes alkaliniteten till ungefär 50 mekv/l (Andersson 2007).  
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I mitten av 1990-talet fattades inom NSG (Nationella Samrådsgruppen) beslutet att 

flera av de deponier som inte uppfyller kvalitetskraven måste kopplas bort från de 

kommunala reningsverken, vilket innebar att majoriteten av Sveriges deponier som 

valde att fortsätta att bedriva verksamhet fick börja rena sitt lakvatten själva 

(Naturvårdsverket 2003). Förutom lakvattnets negativa effekter på den 

konventionella avloppsreningen är dess innehåll av metaller högre än i 

avloppsvattnet (Naturvårdsverket 2003). 

 

Metallerna som kommer från avfallet i deponin transporteras med hjälp av lakvattnet 

och kan antingen vara lösta i vattnet, se Figur 2, eller bestå av små partiklar (Kimball 

et al. 1995). De lösta metallerna transporteras lättare genom reningsstegen och till 

recipient. Deponier som studerats genomgår i regel fem faser av mognad innan de 

anses inerta (Modin 2012, Kjeldsen et al. 2002). Förutom deponins mognad, eller 

ålder, förändras lakvattnets karaktär beroende på säsong, klimat och avfallets 

vattenhalt (Cortez et al. 2012). Ett lakvatten är dynamiskt och genomgår små 

förändringar hela tiden (Cortez et al. 2012). Det är känt att deponin under vissa faser 

släpper ifrån sig mer metaller än i andra faser (Cortez et al. 2012; Modin 2012).  

 

Eftersom metallerna endast kan renas ur lakvattnet genom att få metallerna att 

sedimentera och ackumuleras är alternativet att metallerna transporteras genom 

reningsanläggningen och förorenar omgivningen. 

 

Xie, Ma, Strong & Clarke (2015) menar att ackumulering och transport av metaller 

genom lakvattensystemet regleras i huvudsak av sex olika mekanismer där den första 

är upplösning och utfällning, den andra är adsorption till extracellulära biopolymerer 

och lakvattenpartiklar (Gutnick & Bach 2000), den tredje är bioadsorption till 

mikrobiologiska cellväggar där till exempel vissa typer av havsalger som torkats 

visat sig rena vattnet effektivt från bly och kadmium (Volesky & Holan 1995), den 

fjärde är komplexbildning med upplöst organiskt material, den femte är 

bioackumulering inuti mikroorganismer (Goodyear & McNeill 1999) och slutligen 

mikrobiologisk aktivitet, som sulfatreducerande bakterier (SRB) som producerar 

H2S (Möller, Grahn & Welander 2004). Det organiska materialet i deponin kan binda 

metaller till sig som sedan följer med lakvattnet ut i omgivningen (Länsstyrelsen 

Jönköping 2007). 
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2.1 Hindra metallerna från att nå recipient 

 

Det har gjorts försök att kategorisera metaller efter olika egenskaper, men ännu finns 

ingen allmänt överenskommen definition av metall, och antagligen går det bra ändå 

(Cobb 2012). 

 

Ett scenario hur metaller renas från vattnet kan vara att metaller i någon form 

sedimenterar tillsammans med ett annat ämne eller förening mot botten.  

 

På botten förändras förutsättningarna för metallen som löses upp i form av en jon, 

jonen kan vid anaerob miljö skapa en stabil förening med svavelväte enligt 

reaktionsformel 1, 

 

M2+ + H2S  MS (s) + 2H+ (g)   (1) 

 

eller tillsammans med karbonatjonen också en fast men mindre stabil enligt 

reaktionsformel 2 (Březinová & Vymazal 2016). 

 

CO2-
3 + M2+  MCO3 (s)    (2) 

 

Konduktiviteten är ett mått på den totala koncentrationen av joner i vattnet där 

obehandlat lakvatten brukar befinna sig inom 430–2700 mS/m, vilket kan jämföras 

med en annan studie där en konduktivitetsmätning på 15 naturliga bäckar 

genomfördes och medelvärdet på dessa uppmättes till ungefär 8 mS/m (Myrstener 

2012, Sjöblom 2003, Naturvårdsverket 2008). 

 

När det gäller pH har ett vatten med lågt pH god förmåga att lösa metallerna zink, 

koppar, kadmium, bly och nickel, se Figur 2 (Xie et al. 2015). Bly är ofta till skillnad 

från kadmium och zink hårt bundet i marken, men alla tre blir rörligare om pH 

sjunker, samtidigt som arsenik blir rörligare när pH stiger (Länsstyrelsen Jönköping 

2007). En av de vanligaste metoderna för att minska metallhalterna i vatten är att 

kraftigt höja pH (Möller et al. 2004). 

 

Vattenmolekylen har tack vare dess polaritet även förmågan att lösa metallerna. 

Polariteten beror på att vattenmolekylens byggstenar, en syreatom och två 

väteatomer är olika stora (Naturvårdsverket 2006). Väteatomen är i form av jonen 

H+ när den slår sig samman med syret. Syret som då måste ha en negativ laddning 

för att attrahera vätejonen kallas för ligand och har beteckningen O2- 

(Naturvårdsverket 2006). Syreatomen är större än väteatomen och delar inte helt med 

sig av sina två extra elektroner till vätejonerna, vilket betyder att sidan på molekylen 

närmst syreatomen är negativt laddad, och vätesidan positivt laddad 

(Naturvårdsverket 2006). 
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Figur 2. Lösningsförmåga av några metaller i vatten vid olika pH. 

Joner uppstår när en atom eller molekyl har en ojämn summa av elektroner och 

protoner (Renneboog 2016). Metaller förekommer oftast som katjoner med positiv 

laddning, till exempel Cu2+ ,se Figur 3, men kan även förekomma som sammansatta 

joner med negativ laddning, till exempel AsO4
-3 (Sjöblom 2003). Vanligast är att 

metaller som koppar, zink, bly, nickel och kadmium förekommer som katjoner, alltså 

med positiv laddning (Sheoran & Sheoran 2006). 

 

 
Figur 3. Kopparjon löst i vatten. 

 

 

2.2 Utjämningsbassäng 

 

En uppsamlingsbassäng eller utjämningsbassäng kan fungera som ett reningssteg i 

form av att föroreningar sedimenterar. Metallerna järn, mangan, bly, och kvicksilver 

är några av de metaller som kallas partikelreaktiva, vilket betyder att de lätt 

adsorberas på andra partiklar och med stor sannolikhet faller mot botten (Lithner & 

Holm 2003). Sannolikheten för att metaller ska fastna och ansamlas i 

bottensedimentet beror på flera olika faktorer, till exempel hur hög vattenpelaren 

mellan botten och vattenytan är (Sjöblom 2003).  
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Det vatten som är närmst botten kan göra sig av med metaller genom att de 

adsorberas på fasta bottenpartiklar, eller de bottenpartiklar som har lossnat från 

botten och svävar alldeles ovanför sedimentet (Sjöblom 2003). Där vattenvolymen 

som rör sig nära botten är relativt stor spelar den sedimenterande egenskapen hos de 

metallbärande partiklarna större roll (Sjöblom 2003). 

 

 

2.3 Luftad damm 

 

Syresättning av vatten kan göra att metaller som till exempel järn och mangan 

oxiderar, fäller ut och sedimenterar (Cravotta & Trahan 1999). Syrerika miljöer kan 

även stimulera bakteriell tillväxt och ett fenomen som vattenverken kämpar mot är 

bakterier i vattenledningsnätet. Bakterierna fångar upp främst järn och mangan som 

i samband med detta fäller ut och skapar kvalitetsproblem i både ledningar och 

vatten. Vissa vattenreningsverk avlägsnar syret ut vattnet, vilket gör att 

bakterietillväxten i princip upphör (Balmér 1971). 

 

 

2.4 Våtmark 

 

Intresset för makrofyter har varit stort när det gäller vattenrening med avsikt att rena 

vattnet från näringsämnen. Makrofyter är stora växter som lever i vattenrik miljö, 

Figur 4. Det kan till exempel vara vass som växer i vad vissa kallar kärr, mosse, träsk 

eller kanske pöl. När det gäller vattenrening brukar ordet våtmark användas. Det 

finns dock strikta definitioner av vad en våtmark är. De bygger på fyra kriterier där 

minst ett utav dessa kriterier måste uppfyllas för att marken ska få klassas som 

våtmark (Cowardin, L., Carter, Golet & LaRoe 1979). Definitionerna kring dessa är 

mycket detaljerade. Det finns även en mer allmän definition för våtmark som säger 

att för livsmiljö i inlandet går gränsen mellan våtmark och djupvattenområde vid två 

meters djup (Sjöblom 2003).  

 

Våtmark kan uppstå på tre sätt, antingen är det en naturlig våtmark, en konstruerad 

våtmark som är planerad samt ofrivillig våtmark, de två sistnämnda är resultat av 

mänsklig aktivitet men den sista är oplanerad (Sjöblom 2003). Oplanerade våtmarker 

kan uppstå vid större ingrepp eller förändringar i mark, till exempel nära gruvor 

(ibid). 

 

Både naturliga och konstruerade våtmarker används för att behandla industriellt 

avloppsvatten (Gillespie et al. 2000), lakvatten från kommunalt avfall (Peverly et al. 

1995, De Busk et al 1996), men även lakvatten från gruvdrift (Sjöblom 2003). 

Konstruerade våtmarker är mer pålitliga då de kan dimensioneras och tätas på ett sätt 

som ökar dess effekt och möjlighet till kontroll av genomströmmande volymflöde 

(Sjöblom 2003). 
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Březinová & Vymazal (2016) nämner flera studier som visat att närvaron av 

vegetation i en våtmark, kan rena vattnet från organiskt material (Ciria, Solano & 

Soriano 2005), ammoniak (Ciria et al. 2005), fosfor (Coleman et al. 2001; Scheffe, 

Dallas & Ho 2004) eller bakterier från fekalier (Scheffe et al. 2004). Ett område som 

det forskas på är makrofyternas förmåga att rena vattnet från metaller (Březinová & 

Vymazal 2016). 

 

 
Figur 4. Vattenrening genom planterad våtmark. 

Miljön i botten på våtmarken är till stor del anoxisk, rötterna kan dock läcka syre och 

på så sätt skapa ett tunt syresatt lager närmst rotens yta, vilket gynnar aeroba 

processer (Březinová & Vymazal 2016). 

 

I en studie leds metallhaltigt lakvatten över en våtmark som saknar växter samtidigt 

som ett liknande lakvattenflöde leds över en våtmark med planterad vass, våtmarken 

med växtlighet i form av vass renade lakvattnet från zink, krom, nickel, kadmium, 

järn, och bly mer effektivt än den icke planterade våtmarken, samtidigt som 

våtmarken utan växter renade vattnet bättre från mangan (Oka et al. 2016). 

 

En annan studie visar att metallerna har förmåga att ta sig upp i växtdelarna ovanför 

ytan, metallerna som studeras uppmättes i växten i storleksordningen koppar > zink 

> bly > kadmium, metallhalterna var högre i rötterna än i stam och blad, med zink 

ofta i tiofaldigt högre koncentrationer än koppar (Schierup & Larsen 1981). 

 

Ytterligare en studie i Kalifornien med mer fokus på våtmarkens sediment visar att 

halterna av bly, koppar och zink är hög i de första bassängernas sediment, sedan lågt 

i några bassänger, för att sedan åter bli högre i slutet på våtmarken, kadmium skiljer 

sig från detta mönster (Saeedreza, Jin-Lee & Redman 2012). 

 

  



 

12 

 

3 Metod 
 

 

3.1 Material 

 

Utanför tätorten Karlstad finns en deponianläggning som tar emot, sorterar och 

deponerar icke farligt avfall, se översiktskarta Figur 5. År 2015 hade anläggningen 

tillstånd att deponera 70 000 ton avfall (Djupdalens Miljörapport 2015). 

 

Deponianläggningen heter Djupdalen och togs i drift år 1984. Anläggningen har 

sedan starten deponerat, hanterat och mellanlagrat olika typer av avfall och förutom 

deponering sker idag verksamhet som att mellanlagra hushålls- och industriavfall 

och behandla oljekontaminerad sand och fluid (Djupdalens Miljörapport 2015). 

 

Deponiområdet är planerat och konstruerat med tätskikt i botten för uppsamling av 

lakvatten genom dränering. Årligen samlas ungefär 140 000 kubikmeter lakvatten 

upp som leds till en utjämningsbassäng (Djupdalens Miljörapport 2015) 

 

 

3.11 Bakgrund 

 

Djupdalens deponi följer via kontrollprogram upp halter av vissa ämnen i lakvattnet 

där kväve, fosfor och BOD mäts frekvent och ett par gånger per år mäts även 

lakvattnets innehåll av bland annat koppar, järn, zink, bly, kalcium, krom, nickel, 

strontium, arsenik, magnesium, natrium och kvicksilver (Djupdalens Miljörapport 

2015). Flera metaller och dess påverkan är kända, men precis som på de flesta 

områden sker det även här förändringar. Naturvårdsverket har sammanställt en 

rapport där ”nya” metaller som sprids i miljön utreds och kartläggs. Det är metaller 

som på senare år börjat användas i elektronik och där främst miljöeffekterna av dessa 

hittills är okända (Naturvårdsverket 2003). När det gäller metaller där riskerna är 

kända anses ur miljö- och hälsosynpunkt de mest problematiska vara arsenik, bly, 

järn, kadmium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, mangan, nickel och zink 

(Naturvårdsverket 2016). 

 

Metallhalterna i vattnet mäts enligt Djupdalens Miljörapport (2015) i början av eller 

strax innan den luftade dammen och i slutet av våtmarken vid mätplats 12. 

Vid en jämförelse mellan in- och utdata observeras att vissa av vattnets metallhalter 

har minskat genom reningsanläggningen (Djupdalens miljörapport 2015). 

 

Metallhalterna minskar enligt de vattenprover som finns med: koppar (88%) >järn 

(86%) >zink (83%) >bly (63%) >kalcium (55%) >krom (52%) >nickel (35%) 

>strontium (30%) >arsenik (22%) >magnesium (14%) >kvicksilver (0%). 

 

Detta är medelvärden vid några mätningar per år. Data från vattenproverna kan ge 

en fingervisning om hur metallreningen genom våtmarken ser ut. Dessa data 

stämmer överens med andra studier som visar att vissa metaller fäller ut och 

ackumuleras i lakvattenflödet (Andersson 2007).  
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Både alger och mikroorganismer är organiskt material som har stor påverkan på hur 

metallerna sedimenterar och ackumuleras. Det går att beräkna hur mycket organiskt 

material som finns i vatten och när det gäller studier som undersöker händelser under 

en längre tid är sedimentets innehåll av organiskt material av större intresse. 

 

Halten organiskt material är högst i de mätplatserna där lakvattnet rinner ut ur 

deponin och minskar i mätplatserna fram till mitten av våtmarken då det i två 

våtmarksbassänger är lite högre än på övriga mätplatser i våtmarken, se Figur 5. 

(Karlsson 2017). 

 

 
Figur 5. Viktprocent organiskt material i sediment. 

 

Lakvattnet i Djupdalen uppmättes till en alkalinitet på 18 mekv/l, konduktivitet på 

162 mS/m och liknar därmed lakvatten från andra deponier (Karlsson 2017; 

Andersson 2007; Djupdalens Miljörapport 2015). 

 

 

3.2 Provtagningsplatser 

 

Lämpliga provtagningsplatser för sedimentprovtagning planerades och de platser där 

någon eller några av de förutsättningar råder som gör att metaller sedimenterar 

valdes. På platser där volymflöde eller den marina miljön varierar planerades 

mätplatserna tätare. 

Platserna markerades ut på karta och ett mätprotokoll med pH, syremängd, djup samt 

temperatur sattes samman. 

Biomassa samlades in innan sjösättning av luftningsanordning, se Figur 6. Platsen 

för biomassan anges som BM på översiktskarta Ett vassprov togs i våtmarken efter 

den luftade dammen, VP på översiktskarta. 

 

Dräneringsrören leder lakvattnet till ett dike som är mätplats 1 på översiktskartan, 

Figur 5. Utjämningsbassängen i Djupdalen fungerar som ett magasin för att kunna 

variera flödet över året. Suspenderade partiklar som kommer från deponin bromsas 

vid inloppet upp och har möjlighet att sedimentera. Utjämningsbassängens inlopp är 

mätplats 2. Utjämningsbassängen är cirka 1,5 meter djup och formen är nästan 

cirkulär med 110 meter i diameter efter egen mätning på karta. 
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Nästan mittemot utjämningsbassängens inlopp finns utjämningsbassängens utlopp, 

utloppet är mätplats 3. 

 

Lakvattenflödet ut ur utjämningsbassängen regleras på grund av att efterföljande 

reningssteg är olika effektiv beroende på vattentemperatur. Vid varmt vatten är 

effekten på den biologiska reningen högre än vid kallt vatten. Lakvattnets 

volymflöde mäts kontinuerligt med elektronisk mätutrustning. 

 

Efter utjämningsbassängen rinner lakvattnet till en luftad damm, mätplats 4. 

Dammen luftas mekaniskt och har ett bärarmaterial i form av en matris hängandes 

under luftningsanordningen. Vattnet i den luftade dammen anses väl syresatt när 

pumpen under sommartid är i drift. Luftningsanläggningen ligger i den luftade 

dammens mitt och miljön i den ungefär 60 meter i diameter stora dammen kan 

variera mellan inlopp, mittendel och utlopp. Måtten är efter egen mätning på karta. 

Lakvattenreningen är i huvudsak konstruerad för att minska anläggningens utsläpp 

av kväve, fosfor samt BOD (Djupdalens Miljörapport 2015). 

 

Efter den luftade dammen snirklar lakvattnet genom en konstruerad våtmark som är 

mätplatserna sju till tolv i Figur 5. I våtmarken planerades mätplatser i flera av de 

öppna bassängerna. 

 

Uppmätta värden på de parametrar som registrerades under provtagningen finns i 

Tabell 1. När det gäller pH är det intressant att det är lägre nivå precis när lakvattnet 

kommer ut ur marken för att sedan stiga nästan en enhet i utjämningsbassängen. 

Denna höjning sker naturligt och har med lakvattnets rådande miljö och 

förutsättningar att göra. 

 

 
Tabell 1. Parametrar som mättes under provtagning. 

 
(1) 
Dike 

(2) Inl. 
utj.bas
s 

(3) Utl. 
utj.bass
. 

(4) 
Inl. 
luf. d. 

(5) 
Mitt
. luf. 
d. 

(6) 
Utl. 
luf. d. 

(7) 
Våtm
. 

(8) 
Våtm. 

(9) 
Våtm. 

(10) 
Våtm. 

(11) 
Våtm
. 

(12) 
Våtm
. 

pH 7,3 8,24 8,1 8,3 8,2 8,3 7,78 8,86 8,52 8,5 7,5 8,7 

Vatten-
temp 

12 9,7 8,9 9 9 9 7 7,8 8,9 8 7 8 

syrehalt* 5,3  -  -  -  -  -  - 18,2
5 

15,8
2 

2 0,2 15,5 

*Syremätaren visade ”out of range” vid mätplats 2, 3, 4, 5, 6 och 7. 

 

 

3.3 Översiktskarta 

 

Översiktskartan Figur 6 illustrerar vattens väg genom reningsanläggningen med start 

i diket, vidare till utjämningsbassängen, den luftade dammen och avslutningsvis via 

våtmark till recipient. 
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Figur 6. Översiktskarta Djupdalens lakvattenrening med provtagningspunkter. 

Djupet och benämningen på det olika mätplatserna redovisas i Tabell 2. 

 
Tabell 2. Vattendjup vid de olika mätplatserna. 

 
(1) 
Dike 

(2) 
 Inl. 
utj.bas
s. 

(3) 
Utl. 
utj.ba
ss. 

(4)  
Inl. 
luf. d. 

(5) 
Mitt
. luf. 
d. 

(6) 
Utl. 
luf. d. 

(7) 
Våt
m. 

(8) 
Våt
m. 

(9) 
Våt
m. 

(10) 
Våtm. 

(11) 
Våtm. 

(12) 
Våt
m. 

djup 
[m] 

0,1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1 0,5 0,5 1,5 2 1 

 

 

3.4 Beredning och analys av vass, biomassa och sediment 

 

För att kunna analysera provet var den insamlade vassen tvungen att finfördelas. 

För att minska risken, eller kontrollera riskerna av metalltillförsel vid själva 

finfördelningen utvärderades två olika metoder, en med mortel för kemiskt bruk samt 

en med eldriven mixer. Den vass som behandlades i mixern delades upp i två partier 

där det ena partiet mixades i två minuter och det andra i sex minuter. De tre högarna 

med finfördelad vass från de båda metoderna analyserades sedan med XRF. Det 

visade sig att det vassprov som finfördelats i morteln innehöll sju metaller som inte 

fanns i de prov som finfördelats med mixer, se Tabell 3. Mixern valdes därför som 

metod för att finfördela vassen. Det skiljer även lite på innehållet i de två proverna 

som finfördelats i mixern. Det prov som mixats i sex minuter innehåller strontium 

och rubidium, vilka inte förekommer i provet som mixats i två minuter. Eftersom 

vassen var tillräckligt finfördelad efter två minuter i mixern valdes denna metod för 

att finfördela vassen. 

 
Tabell 3. Fördelning av uppmätta metaller mellan de olika metoderna för finfördelning av 

vass. 
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I den luftade dammen och våtmarken användes båt vid sedimentprovtagning. Innan 

sedimentprovtagning mättes vattendjup, vattnets pH samt dess syremängd vid varje 

mätplats. En Hach Lange utrustad med pH- och syresensor sänktes ner till botten och 

höjdes sedan ungefär 0,1 meter över bottensedimentet där mätvärden samlades in. 

Givarna har även temperaturgivare som avlästes i anslutning till övriga data. Sensorn 

för pH-mätning kalibrerades i fält innan första provet. 

 

Vid sedimentprovtagning användes Ekmanhuggare för att samla sediment från 

botten och under pågående provtagning var utomhustemperaturen cirka +8 °C. 

Sedimentprover förvarades i plastflaskor som ställdes i en kylväska med 

frysklampar. Flaskorna med proverna placerades inom fyra timmar från 

provtagningstillfället i ett kylskåp. 

Sediment togs i laboratoriet ut ur plastflaskorna och placerades på öppna 

plasttallrikar för torkning i rumstemperatur. Sedimentets goda förmåga att hålla kvar 

vatten gjorde att proverna innan XRF-analys fick torkas i värmeskåp. Sedimentet 

placerades då i diskade glasbägare och torkades i 100 °C i åtta timmar. 

 

I anslutning till luftningsanordningen i den luftade dammen finns ett bärarmaterial 

som biomassa och mikroorganismer kan växa på. 

Biomassa från bärarmaterialet som sitter monterad i anslutning till 

luftningsanordning samlades in. Biomassa samlades från bärarmaterialet som sitter 

på luftningsanordningen. 

Biomassan förvarades i plastflaskor i rumstemperatur och togs till laboratoriet där 

provet analyserades tre gånger med XRF. Medelvärde för de tre analyserna 

beräknades med XRF-instrumentets tillhörande mjukvara. Proverna behandlades 

och analyserades enligt Tabell 4. 

 
Tabell 4. Beredning och analys av prover. 

 
 

Sedimentproverna liknade efter torkning i värmeskåpet skör lera och fick tryckas 

sönder med en metallspatel för att bli smuligt. 
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Med XRF-instrument Bruker S1 titan 600 analyserades vilka grundämnen som 

förekom i proverna med vass, sediment och biomassa. 

 

Analysmetoden med XRF studerar ämnet på de ytor som röntgenstrålarna träffar och 

då sedimentet sannolikt är heterogent analyserades samtliga mätplatsers sediment 

fem gånger. Noggrannheten på XRF ställdes på ±3 standardavvikelser. Mjukvaran 

tillhörande XRF-instrumentet kan med en inställning bestämma medelvärdet ur tre 

efter varandra följande analyser med dess medelavvikelse. Eftersom sedimentproven 

från varje mätplats analyserades fem gånger utnyttjades således inte XRF-

mjukvarans medelberäkningsfunktion. De fem mätvärdenas medelvärde beräknade i 

ett externt kalkylprogram enligt ekvation 3. 

 

𝑀 =
𝑥1+𝑥2…𝑥𝑛

𝑛
    (3) 

 

Där x är vikt% av ämnet vid enskild XRF-analys och M är ämnets medelvikt% av 

torrsubstans för n antalet mätningar. 

Även medelavvikelsen på varje mätplats beräknades enligt ekvation 3. 

Där x i detta fall är avvikelsen vid enskild XRF-analys, n är antalet mätningar och M 

är mätplatsens medelavvikelse.  

 

 

3.5 Beräkning resultat 

 

Medelvärdet av de uppmätta metallers förekomst i sedimentet beräknades med 

ekvation 3 för varje enskild metall. Där x var vikt% av ämnet vid mätplatsen och n 

antalet mätplatser.  

 

Vikt% vid varje mätplats delades sedan på medelvärdet vilket ger en poäng som på 

varje mätplats motsvarar hur effektiv reningen är på mätplatsen. För att utesluta 

avrundningsfel multiplicerades medelvärdet med två och poängen beräknades 

sedan enligt ekvation 4. Där b sedan avrundas till närmsta heltal. Detta heltal anger 

hur effektiv reningen av metaller är på de olika mätplatserna.  

 
𝑉

𝑀∗2
= 𝑏     (4) 
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3.6 Organiskt material i sediment 

 

För att undersöka halten organiskt material glödgas provet i ugn. För minska risken 

att en större bit organiskt eller oorganiskt material gör sedimentet heterogent delades 

varje prov i två mindre fraktioner, de ursprungliga tolv sedimentproverna blev 24 

stycken. Sedimentet placerades i vägda aluminiumformar. Formarna med sediment 

placerades i laboratoriet under cirka ett dygn, detta för att uppnå ungefär likvärdig 

fukthalt som rumsluft. Halten organiskt material analyserades genom att väga provet, 

glöda provet och sedan åter väga provet. Beräkning av andel organiskt material enligt 

Ekvation 5. 

 

𝑣𝑖𝑘𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = (𝑊𝑖𝑔 − 𝑊𝑒𝑔)/𝑊𝑖𝑔 (5) 

 

Där Wig är vikten på sedimentet innan glödning och Weg är vikten efter glödning. 

Proverna glödgades i ugn vid +550 °C i 90 minuter. Proverna placerades sedan åter 

i rummet under ett dygn för att sedan åter vägas.  

 

 

3.7 Alkalinitet 

 

För att undersöka om lakvattnet har de karakteristiska egenskaperna görs ett prov på 

dess alkalinitet i den luftade dammen. 

 

Alkaliniteten bestämdes med hjälp av att dekantera 100 ml av vätskan från 

sedimentprovet i bägare. Tre diskade glasbägare fylldes med 100 ml lakvatten från 

mätplats 4, 5 och 6. Vätskan i bägaren blandades med Hachs Bromcresol Green 

Methyl Red Indicator Powder och får en grönaktig färg. I vätskan doserades sedan 

med hjälp av Hachs Digital Titrator svavelsyra till lösningen. Vätskans 

buffertkapacitet beräknas med hur många enheter svavelsyra som krävs för att få 

vätskan att växla från grön till måttligt omslag mot rött. Medelvärdet på antalet 

enheter för de tre mätplatserna beräknades enligt ekvation 3. Där x är antalet enheter 

per lösning och M är medelvärdet från de tre mätplatserna. Alkaliniteten på 

lakvattnet beräknades enligt ekvation 6 med M som medelvärdet på de enheter som 

blandades i lösning från de tre mätplatsernas lakvattenprov. Värdet 0,002 kommer 

från ampullen som svavelsyran förvaras i och är den konstant som anges av Hach 

Lange.  

 
𝑚𝑒𝑘𝑣

𝑙
= 𝑀 ∗ 0,002    (6) 

 

 

3.8 Konduktivitet 

 

I början av våtmarken tas ett vattenprov för att mäta lakvattnets konduktivitet. Vatten 

togs från mätplats 8 och mättes med Hach Lange-konduktivitetsinstrument. Det 

uppmätta värdet kan jämföras med de värden som karakteristiska för lakvatten med 

hänsyn till dess konduktivitet. 
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4 Resultat och diskussion 
 

Sedimentets innehåll av specifika metaller ger en bild av vilket eller vilka 

reningssteg som lämpar sig bäst för att få ett renare lakvatten, se Tabell 5. 

Metallhalterna i vassen som finfördelats samt metallhalten i den biomassa som 

samlades från bärarmaterialet på luftningsanordningen.  

 
 

4.1 Rening av lakvatten genom ackumulering i sediment 

 
Tabell 5 
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Nickel påträffades i diket och i inloppet till utjämningsbassängen. Nickel har god 

förmåga att sedimentera i miljön som råder på mätplats ett och två, se Figur 7. Nickel 

förekommer nästan enbart i utjämningsbassängens sediment vilket kan förklaras av 

dess pH-känslighet. 

 

 
Figur 7. Nickelförekomst vid de olika mätplatserna. 

 

Diket innehåller högst halt zink för att därefter avta mot den luftade dammen enligt 

Figur 8. I den luftade dammen är halten jämn och något lägre än på mätplatserna 

uppströms. I den konstruerade våtmarken uppmättes ännu lägre halter. Zink 

sedimenterar bäst i miljön som råder i de tre första mätplatserna. Där är även halten 

organiskt material som högst.  

 

Även zink är känslig för variationer i pH, vilket kan förklara den höga halten i 

utjämningsbassängens sediment. Zink ingick i den kaliforniska våtmarksstudien men 

skiljer sig från deras resultat och förekommer endast i låga halter i våtmarkens 

sediment. 

 

 
Figur 8. Zinkförekomst vid de olika mätplatserna. 

 

  



 

21 

 

I diket är järnhalten drygt 30 vikt% av sedimentets torrsubstans, se Figur 9. XRF-

instrumentet gav vid analysen ett resultat med hög säkerhet på halten järn i 

sedimentet. Vid utjämningsbassängens inlopp uppmättes järnhalten till över 25 

vikt% av torrsubstans. Vid utjämningsbassängens utlopp har halten sjunkit något 

men är fortfarande över 15 vikt% av torrsubstans. I den luftade dammens 

bottensediment är halten på alla tre mätplatserna över 10 vikt% torrsubstans. I 

våtmarken är halterna mycket lägre.  

 

Den miljö som råder i mätplatserna 1, 2, 3, 4, 5 och 6 är fördelaktig för järn att 

sedimentera och ackumuleras i. Dessa platser innehåller även högst halt organiskt 

material. Den syrerika miljön i den luftade dammen underlättar sedimenteringen. 

Järn återfinns i hög halt i diket och i mätplatserna fram till och med den luftade 

dammen. Järn är också en utav de så kallade partikelreaktiva metallerna och fäster 

gärna på organiskt material, vilket ökar möjligheten till sedimentering. 

 

En annan parameter som påverkar järnets förmåga att sedimentera är vattnets 

syrehalt. Syrerikt vatten ökar möjligheten för järn att oxidera och därmed 

sedimentera, vilket skulle kunna förklara den höga järnhalten i den luftade dammens 

sediment. Förutom den direkta påverkan av god syresättning i den luftade dammen 

är även den mikrobiologiska tillväxten gynnsam i den syrerika miljön. 

Mikroorganismer kan fälla det lösta järnet som sedan sedimenterar. 

Detta stämmer överens med järninnehållet i den biomassa som samlades in från 

bärarmaterialet i den luftade dammen som innehöll drygt tre procent järn. Järnhalten 

i våtmarkens sediment är mycket lägre än på övriga mätplatser, vilket inte behöver 

innebära att våtmarken är en dålig miljö för järn att sedimentera i, utan att lakvattnet 

är ganska rent från järn när det lämnar den luftade dammen. Detta tillsammans 

stämmer väl överens med de vattenprover som ingår i Djupdalens kontrollprogram, 

där järn är den metall som renas näst mest ur lakvattnet. 

 

 
Figur 9. Järnförekomst vid de olika mätplatserna. 
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I dikesedimentet påträffas bly med 0,02 vikt% av torrsubstans vilket syns i Figur 10. 

Vid utjämningsbassängens inlopp har halten sjunkit till hälften för att från denna 

mätpunkt ytterligare halveras till utjämningsbassängens utlopp. Blyhalten sjunker 

stadigt från diket till den luftade dammens mitt. I våtmarken påträffas endast låga 

halter med undantag för mätplats tio där blyhalten är något högre än på våtmarkens 

övriga mätplatser. Blyhalten är som högst där även halten organiskt material är som 

högst. 

 

Att bly förekommer i utjämningsbassängens sediment stämmer också överens med 

dess pH-känslighet. Vattnet som kommer från deponin stiger från cirka 7,5 pH till 

8,5 pH mellan diket och utjämningsbassängen, vilket möjliggör att lösta metaller 

fäller ut och sedimenterar. Att blyhalten är hög i diket och i inloppet till 

utjämningsbassängen kan förutom dess pH-känslighet bero på att bly är en så kallad 

partikelreaktiv metall, vilket stämmer med att blyhalten är som högst där även halten 

organiskt material är hög. 

 

Bly förekommer endast i låga halter på samtliga mätplatser i våtmarken, vilket skiljer 

sig från våtmarksstudien i Kalifornien där bly efter ett par bassänger av minskade 

halter i våtmarken plötsligt ökade innan utsläpp till recipient. I Djupdalens våtmark 

ligger blyhalten på en konstant låg nivå på alla mätplatser. Men precis som i 

Kalifornien är blyhalterna höga i flödets tidiga mätplatser. 

 

 
Figur 10. Blyförekomst vid de olika mätplatserna. 
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Kvicksilver påträffades endast på ett fåtal platser och i den konstruerade våtmarkens 

sediment hittades inget kvicksilver. De platser där det påträffas kvicksilver är i 

utjämningsbassängens inlopp samt i den luftade dammens utlopp, se Figur 11. 

Vattendata från Djupdalens kontrollprogram visar att inget kvicksilver renas mellan 

mätplats fyra och mätplats tolv, vilket skiljer sig från resultatet av sedimentproverna. 

Kvicksilver sedimenterar bra i den miljö där halten organiskt material är högre än 

genomsnittet. 

 

Högst halter kvicksilver uppmättes i utjämningsbassängen och den luftade dammen. 

Även kvicksilver räknas till de partikelreaktiva metallerna och har stor möjlighet att 

sedimentera där halten organiskt material är hög, vilket den är på dessa mätplatser. 

Här tydliggörs också fördelen med att utföra sedimentprov istället för vattenprov. 

Vattenprover från Djupdalens kontrollprogram visar att halten kvicksilver i vattnet 

är samma mellan mätplatserna fyra till tolv, vilket skulle innebära att lakvattnet inte 

renas från kvicksilver. Detta talar dock emot den uppmätta halten kvicksilver i den 

luftade dammens sediment, som visar att den luftade dammen renar lakvattnet från 

kvicksilver, men som endast visas på sedimentproverna. 

 

 
Figur 11. Kvicksilverförekomst vid de olika mätplatserna. 
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I diket påträffas den högsta halten koppar, se Figur 12. De fem efterföljande 

mätplatserna innehåller lägre, men jämn kopparhalt. I den konstruerade våtmarken 

är kopparhalten i bottensedimentet markant lägre. Kopparhalten i sedimentet är som 

högst där sedimentet innehåller de högsta halterna organiskt material. Att koppar 

förekommer i utjämningsbassängens sediment har även detta att göra med denna 

metalls pH-känslighet. Koppar påverkas av den pH-ökningen mellan diket och 

utjämningsbassängen som får koppar att sedimentera och ackumuleras.  

 

Koppar förekommer endast i låga halter på samtliga mätplatser i våtmarken, vilket 

även i detta fall skiljer sig från våtmarksstudien i Kalifornien där kopparhalten ökade 

i slutet av våtmarken. I Djupdalens våtmark ligger kopparhalten på en konstant låg 

nivå på alla mätplatser. 

 

Koppar är även enligt vattenproverna från Djupdalens kontrollprogram den metall 

som renas mest mellan mätplatserna fyra till tolv. Att koppar inte förekommer på 

mätplatserna i våtmarken kan bero på att lakvattnet är ganska rent från koppar när 

det lämnar den luftade dammen. 

 

 
Figur 12. Kopparförekomst vid de olika mätplatserna. 
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Kalciumoxid finns i halter runt 40 vikt% av torrsubstans i den luftade dammens 

bottensediment, se Figur 13. Redan i utjämningsbassängen uppmättes halter mellan 

25 till 30 vikt% av torrsubstans. I våtmarken är halterna överlag lägre och jämna med 

undantag för provpunkt elva där halten är något högre. För att rena vattnet från 

kalcium är den luftade dammen en bra reningsteknik. Analysen av biomassan i den 

luftade dammen visar sig innehålla hög andel kalcium. Detta är förmodligen skaldjur 

som lever på det bärarmaterial som sitter monterad på luftningsanordningen. Den 

höga halten kalcium i den luftade dammens bottensediment kan bero på att 

smådjuren som bundit kalcium till sig lossnar från bärarmaterialet och sjunker mot 

botten. 

 

 
Figur 13. Kalciumförekomst vid de olika mätplatserna. 

 

Strontium förekommer i diket och ökar i sedimentets mätplatser fram till den luftade 

dammens utlopp, se Figur 14. I våtmarken är halten jämn och ungefär som i diket. 

Strontium sedimenterar bra i den luftade dammen. Vattenproverna från 

kontrollprogrammet visar att endast en tredjedel av det strontium som kommer in i 

den luftade dammen renas innan lakvattnet når recipient. Eftersom mätplatserna på 

våtmarken innehåller låga halter strontium är våtmark ingen bra förutsättning för 

denna metall att sedimentera och ackumuleras i. 

 

 
Figur 14. Strontiumförekomst vid de olika mätplatserna. 
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Magnesiumoxid finns i sedimentet i utjämningsbassängens utlopp och i enstaka 

mätplatser i våtmarken, se Figur 15. XRF-analysen visar att magnesium är en metall 

som eventuellt kräver längre analystid än den som användes i denna studie. Det går 

ej med säkerhet att fastställa vilket reningssteg som effektivt renar lakvattnet från 

magnesium. 

 

 
Figur 15. Magnesiumoxidförekomst vid de olika mätplatserna. 

 

Mangan finns i sedimentet på alla mätplatser. Manganhalten är högre i den luftade 

dammen och jämn över alla tre mätplatser där, se Figur 16. I utjämningsbassängen 

och i diket förekommer också halter som är högre än i våtmarken. För att rena 

lakvattnet från mangan ska miljön i den luftade dammen, med hög syrehalt som får 

mangan att sedimentera eftersträvas. Även mangan hör till de partikelreaktiva 

metallerna men dess halter i sedimentet skiljer sig från de andra partikelreaktiva 

metallernas mönster. Just den oxiderande mekanismen verkar vara en starkare 

drivkraft för att få mangan att sedimentera. 

 

 
Figur 16. Manganförekomst vid de olika mätplatserna. 

 

Krom, kobolt och arsenik gick ej med säkerhet att detektera i sedimentet på någon 

av mätplatserna. 
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4.2 Rening av lakvatten i biomassa från luftad damm och vass 

 

Biomassan innehåller nästan 60 vikt % CaO torrsubstans, se Tabell 5, vilket 

sammanfaller med den höga halten CaO i sedimentet i den luftade dammen. 

Biomassan i den luftade dammen verkar stimulera sedimentering av CaO. Även järn 

fångas upp av biomassan i den luftade dammen, vilket minskar risken att dessa två 

metaller förorenar recipient. 

 
Tabell 6. Metaller i biomassan från bärarmaterial i luftad damm. 

Ämne Förekomst vikt% torrsubstans Avvikelse 

CaO 59,2543 ±0,110667 

Fe 3,507167 ±0,045333 

MgO 1,1187 ±1,337867 

Al2O3 1,0453 ±0,163767 

Mn 0,282833 ±0,014967 

Sr 0,078067 ±0,001733 

Cu 0,007067 ±0,001967 

Zn 0,004533 ±0,000767 
 

 

Metallinnehållet i vassen, vilket syns i Figur 17 visar på högst halt mangan därefter 

tenn som på grund av avvikelsen räknas bort. Den inbördes fördelningen mellan 

koppar och zink är ovanligt jämn och med förväntad högre zinkhalt. 

 

 

 
Figur 17. Metaller i den analyserade vassen. 

 

Zink och kopparhalten i vassen stämmer med andra studier som gjorts på dessa med 

skillnaden att halten koppar och zink är väldigt lika. Tidigare studier visar på många 

gånger högre zink- än kopparhalt. Att vassen i Djupdalen innehöll nästan lika mycket 

av de två metallerna kanske kan bero på att deras förekomst i sedimentet är ungefär 

lika eller att vassen här har andra egenskaper. Vassen innehåller även höga halter 

mangan vilket kan bero på att halten mangan i sedimentet är högre än både koppar 

och zink. 
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Samlad volym vass som finns i våtmarken borde ha en renande effekt av metallerna 

zink, koppar och mangan på lakvattnet. Det skulle vara intressant med en studie om 

hur stor påverkan vassens sammanlagda volym har på lakvattenreningen. 

 

Ett problem som uppstod var vid syremätning i utjämningsbassängen och i den 

luftade dammen. Mätinstrumentet visade att syremängden var utanför 

mätinstrumentets intervall (out of range) och mätare med sensor byttes ut men felet 

kvarstod. 

 

 

5 Slutsats 
 

XRF-analysen är en metod som lämpar sig väl för att bestämma halten av metaller i 

sediment. Med data om metallernas förekomst i sediment går det att kartlägga var i 

flödet lakvattnet renas från de olika metallerna. De flesta metaller ackumuleras nära 

utloppet från deponin, i utjämningsbassäng och luftad damm. 
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