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Ordlista

BOD = Biochemical oxygen demand (Biokemisk syreförbrukning). Ett sätt att mäta hur
mycket biologiskt nedbrytbar substans det finns i en viss volym vatten.

Denitrifikation = Nitrat omvandlas till kvävgas med hjälp av levande organismer.

Desinficerat vatten = Vatten renat fr̊an smittsamma mikroorganismer, som exempelvis
vissa virus, bakterier och svampar.

GAK-filter = Filter av granulärt aktivt kol.

Kungsängsverket = Uppsala kommuns största avloppsreningsverk, beläget i Kungsängen i
Uppsala. Ägs av Uppsala Vatten.

Matarvatten = Vatten som transporterar värmeenergi.

Mikroföroreningar = Samlingsnamn för flera föroreningar som exempelvis
läkemedelrester och PFAS.

Mikroorganismer = Sm̊a organismer som endast kan ses i mikrosk̊ap, till exempel bakteri-
er och virus.

Natriumadsorption = Mängden utbytbart natrium som adsorberas p̊a lerkolloider i rela-
tion till hur mycket kalcium och magnesium som finns i markvätskan. Ju mer natrium som
adsorberas, desto sämre blir markens struktur och genomsläpplighet.

NDMA = N-Nitrosodimetylamin. Organiskt material som kan orsaka leverskador.

Nitrifikation = Ammonium omvandlas till nitrat med hjälp av levande organismer.

PAK-filter = Filter av pulviserat aktivt kol.

Pannvatten = Vatten som avdunstar till ånga i en värmepanna för att generera energi.

PFAS = Poly- och perflourerade alkylsubstanser. Organisk reproduktionsstörande förorening
som är skapad av människan.

Processvatten = Vatten som används vid rengöring och i processer, samt som ingrediens
inom tillverkningsindustrin.

Salinitet = salthalt

Slam = Restprodukter av organiskt material och mineraliska ämnen som bildas som en rest-
produkt vid rening av avloppsvatten.

Tekniskt vatten = Vatten som inte h̊aller dricksvattenkvalitet. I detta projekt syftar tek-
niskt vatten till renat avloppsvatten som inte ämnas användas som hush̊allsvatten.

TDS = Total dissolved substance (total mängd lösta partiklar).

TOC = Total organic carbon (total mängd organiskt kol).

TSS = Total suspended substance (suspenderande partiklar). Partiklar som kan transporte-
ras i vattenfas.

Turbiditet = Mått p̊a grumlighet i vatten



Sammanfattning

I denna studie undersöktes vilka förutsättningar det finns för att återanvända
renat avloppsvatten i Uppsala, och utfördes p̊a uppdrag av Uppsala Vatten.
Förutsättningarna undersöktes genom en litteraturstudie där tillämpningsomr̊aden
för renat avloppsvatten studerades. Information kring vilken vattenkvalitet och vat-
tenvolym som krävs inom olika omr̊aden eftersöktes bland annat. Utöver detta un-
dersöktes vilka olika reningsmetoder som i dagsläget används p̊a Kungsängsverket
i Uppsala och hur dessa fungerar, men även vilka metoder som använts p̊a andra
platser för att rena och återanvända avloppsvatten. En enkät utformades baserat
p̊a denna fakta, med syftet att efter utvärdering lägga grunden för en metod att
använda vid utförlig inventering av förutsättningarna för användningen av renat
avloppsvatten i Uppsala.

Studiens resultat visar att det finns goda förutsättningar för att återanvända
renat avloppsvatten, b̊ade tekniskt och juridiskt. I EU:s vattendirektiv finns tydliga
p̊atryckningar för återanvändning av vatten för att uppn̊a en mer h̊allbar brukning
av vattenresurser. B̊ade i och utanför Europa återvinns idag renat avloppsvatten
p̊a flera h̊all. Inom EU finns juridiska kvalitetskrav enbart för tillämpningar inom
jordbruk, men en generell bild över tekniska kvalitetskrav har kunnat ges även för
tillämpningar inom industri och övriga verksamheter.

Renat avloppsvatten fr̊an Kungsängsverket i Uppsala uppn̊ar i dagsläget redan
kvalitetskraven som ställs p̊a vatten inom vissa användningsomr̊aden, till exem-
pel brandförsvar och vissa delar av industrin. Om reningssteg installeras s̊a att
minimikrav för främst suspenderande halter och mikroorganismer uppfylls, kan
kvalitetskrav för de flesta omr̊aden inom industri och jordbruk förväntas uppn̊as.

Resultatet pekar även p̊a att det i nuläget, med hänsyn till vattenförbrukning,
finns störst behov och goda förutsättningar för återanvänding av avloppsvatten
inom industrin. I takt med ett förändrat klimat kan behovet komma att växa även
inom andra omr̊aden, s̊a som bevattning inom jordbruket och av parker.
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1 Inledning

Vattenbrist har tidigare inte ansetts vara ett problem i Sverige och därmed har fo-
kus länge främst legat p̊a att säkra en god dricksvattenkvalitet. Med ökande kli-
matförändringar, men även förändringar till följd av samhällsutveckling, förväntas dock
vattenbristen öka även i Sverige. Sverige m̊aste därmed arbeta mot att n̊a en mer
h̊allbar vattenresursförvaltning (Havs och Vattenmyndigheten 2020). Huvuddelen av
alla verksamheter använder idag dricksvatten som främsta vattenresurs. Detta trots
att flertalet verksamhetsomr̊aden inte kräver vatten som uppn̊ar dricksvattenkvalitet.
Inom omr̊aden som bevattning av parker, golfbanor och grödor s̊aväl som flera omr̊aden
inom industrin skulle det befintliga dricksvattnet kunna bytas ut mot återvunnet vatten
som inte uppn̊ar dricksvattenkvalitet, exempelvis renat avloppsvatten (ISO 2018).

Många länder b̊ade i och utanför Europa har redan stora problem med torka, och
har sedan flera år tillbaka använt sig av återvunnet vatten. Ett praktexempel p̊a land
som använder återvunnet vatten som inte h̊aller dricksvattenkvalitet är Israel, som
sedan 1977 har återvunnit vatten och redan 1978 sammanställde riktlinjer för vat-
ten̊atervinning. Idag återvinns 70 % av Israels avloppsvatten, med m̊alet att n̊a upp
till 100 % återanvändning (Bixio et al. 2006).

I dagsläget renas kommunalt avloppsvatten i Uppsala främst fr̊an näringsämnen och
partiklar, och släpps sedan ut i Fyris̊an. Nu planerar Uppsala Vatten att installera
ett nytt avancerat reningssteg p̊a Kungsängsverket, Uppsalas största avloppsrenings-
verk, för att även kunna rena avloppsvatten fr̊an mikroföroreningar som exempelvis
läkemedelsrester och PFAS, i strävan efter ett mer h̊allbart kretslopp för vattnet.

2 Syfte

Syftet med projektet är delvis att ta fram en metod för en inventering av intresset
att använda renat avloppsvatten, s̊a kallat tekniskt vatten, istället för dricksvatten
hos verksamheter i Uppsala. Syftet är ocks̊a att undersöka vilka vattenvolymer som i
s̊adant fall krävs och vilka kvaliteter det tekniska vattnet m̊aste h̊alla för de aktuella
verksamheterna, samt vilka förutsättningar det finns för att använda tekniskt vatten
istället för dricksvatten.

2.1 Fr̊ageställningar

1. Vilka tekniska och juridiska förutsättningar, samt förutsättningar gällande
vattenkapacitet finns för att använda tekniskt vatten fr̊an Kungsängsverket?

2. Vilken vattenkvalitet kräver olika verksamheter?

3. Vilka vattenvolymer kräver olika verksamheter och under vilka perioder?

1



4. Hur kan en metod för en mer djupg̊aende inventering av intresset för återvunnet
avloppsvatten i Uppsala se ut?

3 Bakgrund

Det sjätte av FN’s globala m̊al är att alla ska ha tillg̊ang till rent vatten och sanitet.
Detta är en förutsättning för framförallt människors och djurs hälsa, men ocks̊a för
världens livsmedels- och energiproduktion (UNDP 2021). De tre faktorer som i hu-
vudsak p̊averkar hur mycket vatten som finns tillgängligt i ett visst omr̊ade är klimat,
förm̊aga att magasinera vatten och vattenanvändning (Stensen et al. 2019).

Klimatförändringar har lett till att medeltemperaturen p̊a jorden ökat sedan 1950-talet.
Ökningen har stegrats de senaste 20 åren (Cubasch et al. 2013). Ett varmare klimat gör
att risken för vattenbrist blir större. Mildare vintrar ökar snösmältningen och p̊a s̊a sätt
ökar vattentillg̊angen generellt under vinterhalv̊aret. Ett varmare klimat ger samtidigt
en längre växtsäsong under sommarhalv̊aret. D̊a är avdunstningen hög under en l̊ang
period och tillg̊angen p̊a vatten minskar. Samtidigt förväntas mer extrema väder som
skyfall bli allt vanligare, och nederbörd i form av skyfall har sv̊art att tas upp av mark
och växter (Stensen et al. 2019). Det är allts̊a inte bara årsmedelnederbörden som
säger huruvida det r̊ader vattenbrist eller inte, utan när p̊a året nederbörden faller och
i vilken form.

Sverige har m̊anga sjöar och andra sötvattendrag, och därför kan det vara sv̊art att
se Sverige som ett land som har problem med tillg̊ang p̊a dricksvatten. Vattenbrist
förekommer dock även här, vilket var särskilt tydligt under somrarna 2016, 2017 och
2018. L̊anga perioder med l̊ag nederbörd ledde d̊a till l̊aga vattenniv̊aer i b̊ade sjöar,
vattendrag och grundvattenmagasin (Havs- och vattenmyndigheten, 2018).

Dricksvattenförsörjningen i Sverige är jämnt fördelad mellan ytvattentäkter och grund-
vattentäkter, där 25 % av den totala vattenförsörjningen best̊ar av naturligt grundvat-
ten och 25 % av konstgjort grundvatten, det vill säga ytvatten som infiltrerats till
grundvatten. Grundvatten h̊aller generellt högre kvalitet än ytvatten, och kräver inte
lika m̊anga reningssteg för att bli dricksvatten (Svenskt Vatten 2016). Därför är det
av stor vikt att hush̊alla med grundvattentäkter, och p̊a s̊a sätt även minska ener-
giförbrukningen inom dricksvattenförsörjningen. Vattenbrist är enligt Stensen et al.
(2009) även starkt kopplat till vattenanvändning, s̊a genom en mer h̊allbar vatten-
användning kan vattenresurser tas tillvara p̊a bättre sätt.

En väg till en mer h̊allbar vattenförsörjning är att återanvända vattenresureser. Det är
en del av de delm̊al som tagits fram av för att uppn̊a det sjätte av FN’s globala m̊al
(UNDP 2021). Genom att återanvända renat avloppsvatten inom omr̊aden där dricks-
vattenkvalitet inte krävs, sparas vattnet i vattenmagasinen till dricksvattenändam̊al.
P̊a s̊a sätt minskar risken för vattenbrist i landets vattentäkter, n̊agot som kommer bli
allt viktigare med ett förändrat klimat.
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4 Metod

Utifr̊an projektets syfte och tre första fr̊ageställningar togs fyra olika ämnesomr̊aden
fram: Tillämpningar av tekniskt vatten inom industri, jordbruk och övriga verksam-
heter, Kungsängsverkets vattenrening idag och i framtiden, Kvalitetskrav för olika
användningsomr̊aden samt Hur renat avloppsvatten återanvänds p̊a andra platser.
Dessa fördelades mellan projektgruppens medlemmar, i syfte att var och en skulle
fördjupa sig inom var sitt omr̊ade och tillsammans sammanställa en bild över hur
förutsättningarna för återvinning av avloppsvatten ser ut. För att tydligt koppla till
fr̊ageställning 1 gjordes en litteraturstudie kring juridiska och tekniska förutsättningar,
fallstudier och förutsättningar gällande vattenkapaciteten. För att vidare besvara
fr̊ageställning 2 och 3 utökades litteraturstudien till att undersöka olika tillämpningar
för tekniskt vatten som kan vara aktuella i Uppsala. Dessa tillämpningar delades upp
i omr̊adena industri, jordbruk och övriga verksamheter. Utifr̊an projektets syfte att ta
fram en metod för inventering av intresset för tekniskt vatten och fr̊ageställning 4 ut-
formades en enkät med hjälp av resultaten fr̊an litteraturstudien till fr̊ageställningarna
1-3. Genom utvärdering av de svar som enkäten genererade sammanställdes förslag p̊a
förbättringar av enkäten, som skulle kunna användas vid en framtida, mer djupg̊aende
inventering.

4.1 Datainsamling

För insamling av information i litteraturstudien användes sökmotorerna Google Scho-
lar, Google, Scopus, DiVA och Engineer village. N̊agra användbara sökord var ” Was-
tewater reclamation” AND industri*, wastewater AND ozon* AND micropollutants,
vattenresurs h̊allbarhet, vattenförsörjning jordbruk och spanish regulations for reuse of
water. En lista över samtliga sökningar finns i bilaga 9.3.

Allmänna avgränsningar för litteraturstudien var att hänsyn inte togs till ekonomiska
aspekter, att enbart stora vattenkonsumenter undersöktes och att vatten ämnat för
hush̊allsbruk inte beaktades. Vidare definierades tekniskt vatten i detta projekt som
renat avloppsvatten, vilket innebar att tillämpningar för exempelvis dagvatten eller
regnvatten inte undersöktes. En källas publicerings̊ar är viktig för att man ska kunna
avgöra huruvida informationen i fr̊aga är relevant eller utdaterad. I detta projekt har
aktuell lagstiftning och kemiska samband använts oavsett publicerings̊ar. För teknisk
information har källor som inte är äldre än 30 år använts. Om publicerings̊ar inte
varit angivet har informationen jämförts med information fr̊an andra daterade källor.
Enkäten syftade främst till att konstrueras och utvärderas, eftersom projektets deadline
begränsade antalet svar till den grad att en slutsats kring intresset av tekniskt vatten
inte kunde dras.
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4.2 Dataanalys och databearbetning

4.2.1 Litteraturstudie

I litteraturstudien ing̊ar fr̊ageställningen om vattenkvalitet (fr̊ageställning 2) un-
der kravställande och tekniska förutsättningar och fr̊ageställningen om vattenvolym
(fr̊ageställning 3) under förutsättningar gällande vattenkapacitet. Fr̊ageställning 1 fal-
ler in under b̊ade juridiska förutsättningar, kravställande och tekniska förutsättningar
samt förutsättningar gällande vattenkapacitet.

4.2.1.1 Juridiska förutsättningar

D̊aliga juridiska förutsättningar syftar i detta sammanhang till juridiska dokument som
hindrar eller försv̊arar implementeringen av tekniskt vatten.

De juridiska förutsättningarna för användningen av tekniskt vatten togs fram ur EU-
direktiven Vattendirektivet (2000/60/EG), Direktiv om rening av avloppsvatten fr̊an
tätbebyggelse (91/271/EEG) samt Förordningen om minimikrav för återanvändning av
vatten (2020/741). Dessa direktiv och förordningar återfanns i ett PM som tidigare
gjorts p̊a uppdrag av Uppsala Vatten (Robertson 2021).

4.2.1.2 Kravställande och tekniska förutsättningar

Kravställande och tekniska förutsättningar syftar här dels till att utvärdera vilka kva-
litetskrav som ställs p̊a vatten inom olika användningssomr̊aden, samt vilka tekniska
reningsmetoder som finns för att vattnet ska kunna uppn̊a dessa kvalitetskrav.

Inledningsvis sammanställdes de olika användningsomr̊adena fr̊an den litteratur som
lästes under förstudiens g̊ang. Dessa kompletterades sedan med rekommenderade
användningsomr̊aden för tekniskt vatten fr̊an ISO 20426 “Guidelines for health risk
assessment and management for non-poatble water reuse” (ISO 2018). Eftersom
de användningsomr̊aden som listades av ISO överensstämde med den litteratur
som lästs, utgick arbetet senare med dessa omr̊aden som bas. De rekomenderade
användningsomr̊adena delades upp i tre kategorier: jordbruk, industri och övriga verk-
samheter. Vattenkvalitetskraven inom de olika omr̊adena sammanställdes sedan. För
kvalitetskrav inom industri undersöktes först vilka vattenrelaterade problem som ofta
förekommer. Informationen utgick främst fr̊an en bok om återvunnet avloppsvatten och
vattenhantering (Sharma & Sanghi 2013), och konfirmerades sedan av ett flertal andra
källor. Sedan undersöktes de orsaker som föranlett problemen samt vilka parametrar i
vattnet som orsakar problemen. Informationen sammanställdes i en tabell.

För jordbruk finns kvalitetskrav angivna i EU-förordningen om minimikrav för
återanvändning av vatten (2020/741/EEG) (EU 2020). Kvalitetskrav för bevattning
av grödor sammanställdes i tabellform. För att finna rätt EU-förordning samt artikeln
fr̊an ISO användes det PM som skrivits p̊a uppdrag av Uppsala Vatten (Robertson
2021). Övriga verksamheter undersöktes p̊a samma sätt som industri- och jordbruks-
omr̊adena, men det var här sv̊arare att f̊a tag p̊a relevant information. Undantaget var
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golfbanor, där informationen sammanställdes genom att samma information återkom i
flertalet litterära texter.

Litteraturstudien kring vilka tekniska reningsmetoder som kan användas för att vattnet
ska uppn̊a efterfr̊agad kvalitet utredde b̊ade hur reningsprocesserna p̊a Kungsängsverket
ser ut idag och vilka nya avancerande reningsprocesser som kan komma att installeras.
Datan som användes var kvalitativ. Information om dagens reningsprocesser hämtades
främst fr̊an en miljörapport om Kungsängsverket (Uppsala Vatten 2019) och det PM
som tidigare skrivits p̊a uppdrag av Uppsala Vatten (Robertson 2021). I PM:et un-
dersöktes ett antal processteg som tagits fram i en tidigare förstudie p̊a uppdrag av
Uppsala Vatten. Syftet med processtegen är rening av mikroföroreningar. Dessa steg
var GAK-filter (filter av aktivt kol) eller ozonrening i kombination med sandfilter och
anjonbytare. Litteraturstudien om nya reningssteg i denna rapport utgick därför fr̊an
GAK-filter och ozonrening. Efter en önskan fr̊an Uppsala Vatten om en utredning av
ytterliggare alternativa reningssteg s̊a studerades även rening med hjälp av UV-ljus och
omvänd osmos. Resultatet sammanställdes i tabellform.

4.2.1.3 Förutsättningar gällande vattenkapaciteten i Uppsala

Vattenanvändningen i Uppsala undersöktes för att ta reda p̊a hur mycket vatten
som krävs inom olika användningsomr̊aden i Uppsala, exempelvis hush̊all, industri,
sjukv̊ard, skolor och jordbruk. P̊a s̊a sätt skapades en övergripande bild av hur mycket
dricksvatten som kan ersättas med tekniskt vatten i Uppsala. Data som användes var gi-
ven till projektgruppen direkt fr̊an Uppsala Vatten, och listan över vattenförbrukningen
fr̊an Uppsala Vattens kunder under 2020 sammanställdes efter användingsomr̊ade i ett
cirkeldiagram. Vattenförbrukningsdata fr̊an SCB (2015) användes för att f̊a en bild av
den totala vattenanvändningen, d̊a Uppsala Vattens data endast st̊ar för den kommu-
nala. Information om hur mycket vatten som renas i Kungsängsverket användes för
att undersöka hur mycket avloppsvatten som kan återvinnas. För att jämföra detta
med hur mycket dricksvatten som skulle kunna ersättas av tekniskt vatten gjordes en
litteraturstudie kring vilka vattenmängder som krävs för olika omr̊aden.

Litteraturstudien kompletterades med personlig kontakt via mail, där det varit sv̊art
att hitta information i litteraturen. Detta har gjorts inom omr̊adena brandförsvar,
fyllning av fontäner och artificiella sjöar eller dammar, rengöring av gator samt snö-
och issmältning. Informationen sammanställdes i tabellform.

4.2.1.4 Fallstudier

För att undersöka tillämpningsomr̊aden för tekniskt vatten fr̊an Kungsängsverket stu-
derades bland annat fallstudier. Fallstudierna innefattade exempel p̊a platser utanför
Uppsala där återanvändning av renat avloppsvatten har implementerats. Främst stu-
derades länder inom EU, men även andra, speciellt framg̊angsrika länder inom vat-
ten̊atervinning inkluderades. För att ta reda p̊a mer specifika förutsättningar eftersöktes
information om vad det tekniska vattnet används till, vilka volymer som används och
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om tillgängligt, hur det tekniska vattnet renats. Med den insamlade informationen fr̊an
olika fallstudier skapades en tydligare bild om vad tekniskt vatten främst används till
och vilka krav som ställs p̊a det p̊a andra platser. Uppsala Vatten kan ta hänsyn till
detta för att anpassa det nya avancerade reningssteget.

Eftersom klimatet i Europa inte är detsamma överallt, är fördelningen av vatten-
användningen i fallstudierna inte nödvändigtvis representativ för just Uppsala. Därmed
är de specifika siffor som anges i fallstudierna inte alltid intressanta, det viktiga är
istället vad det tekniska vattnet används till eftersom tekniken ofta g̊ar att replikera.
Allts̊a inkluderades även källor utan exakta källor. Vid mindre projekt där en större
mängd data inte fanns tillgänglig, sammanställdes den inte eftersom det inte ger en
övergripande bild om förbrukningen av tekniskt vatten i omr̊adet, utan bara är till för
att ge exempel om mindre projekt som är möjliga.

4.2.2 Enkät

En enkät valdes som metod till en behovsinventering grundat p̊a tips fr̊an Uppsala Vat-
ten. I enkäten (bilaga 9.1) användes data fr̊an litteraturstudien för att skriva de flesta
fr̊agorna som kvantitativa fr̊agor, det vill säga fr̊agor med bestämda svarsalternativ.
Ett f̊atal kvalitativa öppna fr̊agor kompletterar sedan den kvantitativa data som sak-
nas. Det var framför allt data om vilka volymer vatten som används i olika branscher
som var sv̊ara att f̊a fram genom litteraturstudien. Del 2 i enkäten skrevs som enbart
kvalitativa fr̊agor rörande utvecklingen av enkäten.

Enkäten byggdes upp genom att först ställa övergripande fr̊agor, till exempel om
branschtillhörighet, för att sedan ställa mer konkreta fr̊agor gällande kvalitetskrav och
specificering av vattenvolym för olika omr̊aden. De viktigaste fr̊agorna validerades ge-
nom att ställa fr̊agan ur ett annat perspektiv eller med andra ord. I enkäten specificeras
att fr̊agorna handlar om enbart tekniskt vatten och vilken kvalitet och volym som krävs.
Stor vikt lades p̊a att fr̊agorna skulle skrivas p̊a ett sätt som gjorde dem lätta att först̊a
och svara p̊a, samt inte p̊a n̊agot sätt var ledande. Enkäten testades innan den skickades
ut till olika verksamheter. Detta gjordes genom att den först prövades p̊a projektmed-
lemmar som inte varit delaktiga i utformandet av enkäten, vilka belyste eventuella
oklarheter. Enkäten skickades sedan till projektgruppens kontaktpersoner p̊a Uppsala
Vatten, som uppmärksammade uppenbara svagheter och otydliga formuleringar. Pro-
jektgruppen gick sedan igenom samtliga enkätfr̊agor tillsammans med Uppsala Vatten,
och därefter omforumulerades vissa fr̊agor för att bli tydligare. Fr̊agan “finns det n̊agon
fr̊aga ni inte först̊ar?” lades även till.

Målet var att enkäten skulle kunna skickas till s̊a m̊anga branscher som möjligt, in-
om vilka en större andel vatten används till annat än hush̊allsbruk. Denna rapport
ämnade främst till att utforma enkäten, snarare än att f̊a en statistisk grund för vat-
tenanvändningen i Uppsala. Med detta i åtanke borde runt 15 svar varit rimligt för att
skapa en bild av huruvida enkäten som behovsinventeringsmetod fungerat bra, eller om
den behöver korrigering. Urvalet till vilka verksamheter enkäten skickades erhölls av
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Uppsala Vatten. Enkäten skickades även till verksamheter där en mailkontakt redan
etablerats i andra avseenden.

Enkäten utformades genom att sammanställa information fr̊an samtliga
ämnesomr̊aden, för att sedan med hjälp av den framtagna informationen formu-
lera fr̊agor som p̊a bästa möjliga sätt kan ge Uppsala Vatten en inblick i vilken
vattenkvalitet som har störst efterfr̊agan hos olika verksamheter. Verksamheter kan
delas upp i tre branscher: industri, tjänster samt branschen jordbruk, skogsbruk och
fiske (Holmström 2020). Inom dessa sammanställdes, med förstudien som underlag,
vilka underkategorier som enligt litteraturen borde ha störst intresse av renat tekniskt
vatten. De relevanta underkategorierna kan ses i bilaga 9.1. Relevanta verksamhe-
ter inom de olika branscherna valdes ut med listan fr̊an ISO som underlag (ISO
2018). Listan gav en överblick över de användningsomr̊aden där renat avloppsvatten
rimligtvis bör kunna appliceras istället för dricksvatten. Dessa användningsomr̊aden
angavs sedan som en egen punkt för att f̊a en mer övergripande helhetsbild över
vattenanvändningen i verksamheten, samt inom vilka av dessa omr̊aden verksamheten
kunde tänka sig att använda tekniskt vatten (ISO 2018). För att inte riskera att
missa n̊agra potentiella förbrukare av tekniskt vatten lades kategorin övrigt till. Med
underlag fr̊an EU-förordningen Minimikrav p̊a återanvändning av vatten (2020/741)
specificerades de underkategorier inom jordbruk, och specifikt bevattning av grödor,
som ger olika kvalitetskrav vid användning av renat avloppsvatten (EU 2020).

Resterande underlag för de (främst kvantitativa) enkätfr̊agorna kommer fr̊an litteratur-
studien, och best̊ar av en sammanställning av de olika kvalitetskraven samt de eventu-
ella problem som kan uppst̊a vid användning av tekniskt vatten. Den verksamhet som
fyller i enkäten kan s̊aledes enkelt välja de faktorer som de anser vara viktigast för sin
verksamhet. Detta syftar till att skapa en bild över vart det mesta tekniska vattnet
skulle g̊a, och vilka kvalitetskrav som där skulle behöva uppfyllas. Vattenvolymsfr̊agan
kompletterades med en fr̊aga gällande hur ofta vatten skulle behövas, om efterfr̊agan
är säsongsberoende eller kontinuerligt.

Eftersom användningen av tekniskt vatten inte är vanligt förekommande i Sverige idag
adderades ocks̊a fr̊agor gällande vilka hinder eller drivkrafter som finns hos verksam-
heten p̊a vägen till att implementera tekniskt vatten. Fr̊agan syftar till att ta reda p̊a
vilken information verksamheten skulle vilja ha om det tekniska vattnet.

Till enkäten gjordes en broschyr med informationstext (bilaga 9.2) för att de olika
verksamheterna ska ha god först̊aelse om konceptet tekniskt vatten i den mening som
är aktuell för Uppsala Vatten. Med andra ord att tekniskt vatten i denna enkät syftar till
renat avloppsvatten ämnat för återanvändning till annat omr̊ade än som hush̊allsvatten.

I enkäten efterfr̊agades verksamhetens namn eller anläggningsnummer, enkäten är
därmed ej anonym. Detta behövdes för att kunna koppla ihop verksamheter med Upp-
sala Vatten för framtida tillämpning av tekniskt vatten. Vad gäller genusperspektiv är
detta inte relevant för projektet eftersom enkäten ställer rent tekniska fr̊agor.
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5 Resultat

Till grund för litteraturstudiens resultat finns 63 sökningar som finns presenterade
i bilaga 9.3. En bedömningsskala över upplevd relevans för vad som eftersöktes i
sökningen gjordes p̊a en skala 1-5, där 5 är högst relevant. I tabell 1 sammanfattas
antalet sökningar för respektive relevansgrad.

Tabell 1: Antalet sökningar med motsvarande relevansgrad för litteraturstudien.

Relevans-
grad

Högst
relevant (5)

Relevant
(4)

Måttligt
relevant (3)

Ej direkt
relevant (2)

Irrelevant
(1)

Antalet
sökningar

15 11 19 13 5

5.1 Juridiska förutsättningar

EU:s Vattendirektiv (2000/60/EG) har bland annat som syfte att “främja en h̊allbar
vattenanvändning baserat p̊a ett l̊angsiktigt skydd av tillgängliga vattenresurser”
(Vattendirektivet 2000/60/EG). Under förteckningen över åtgärder som skall inklu-
deras i åtgärdsprogrammet st̊ar om effektivitets- och återanvändnings̊atgärder. Här
nämns främjandet av vatteneffektiv teknik inom industrin och vattenbesparande be-
vattningsmetoder (EU Vattendirektiv (2000/60/EG) 2000). Åtgärden är frivillig, men
tillhör en lista av möjliga val i det åtgärdsprogram som i sin tur är lagstadgad
för EU-länderna. Vattendirektivet är sedan 2004 implementerad i svensk lag i vat-
tenförvaltningsförordningen (EU 2000).

Vidare finns direktivet om rening av avloppsvatten fr̊an tätbebyggelse (91/271/EEG).
Direktivet, som reglerat reningen av avloppsvatten sedan 1991, har främst till syfte att
“skydda miljön fr̊an skadlig inverkan till följd av de nämnda utsläppen av avloppsvat-
ten”. D̊a direktivet används som ramverk för att n̊a minimim̊alen gällande rening av
avloppsvatten, är detta inte relevant vid undersökning av idén om vidare rening för
bruk av renat avloppsvatten.

Förordningen för minimikrav p̊a återanvändning av vatten (2020/741) refererar till
b̊ade vatten- och avloppsdirektivet. I förordningen st̊ar tydligt att återanvändning
av avloppsvatten skulle fungera som en lösning i problemet kring det ökande beho-
vet av vattenresurser. Ett problem med förordningen är att minimikravet bygger p̊a
återanvändning av renat avloppsvatten som används för bevattning inom jordbru-
ket. För riktlinjer i andra huvudomr̊aden finns inga EU-förordningar eller direktiv.
Däremot uppmuntrar förordningen till användningen av renat avloppsvatten i exem-
pelvis industri-, service-, och miljöändam̊al, och menar p̊a att trots att direktivet ger
specifika användningsomr̊aden, hindrar inte detta EU-länderna att själva utvidga sitt
användande av tekniskt vatten till fler omr̊aden. Med återvunnet vatten syftar direk-
tivet p̊a det avloppsvatten som renats i enlighet med kraven i direktiv 91/271/EEG.
Detta syftar allts̊a p̊a den nuvarande rening som redan finns implementerad p̊a renings-
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verket. Utöver denna grundrening ska även ytterligare kvalitetskrav uppfyllas. De krav
som ställs p̊a bevattningsvatten för olika grödor anges i tabell 2.

5.2 Kravställande och tekniska förutsättningar

5.2.1 Tillämpningar inom olika sektorer och verksamheter

Lämpliga tillämpningsomr̊aden för återvinning av vatten som inte uppn̊ar dricksvatten-
kvalitet stolpas upp i ISO 20426 “Guidelines for health risk assessment and management
for non-potable water reuse”. Dessa omr̊aden har sammanställts i figur 1 nedan (ISO
2018).

Figur 1: Verksamheter inom vilka återvinning av renat avloppsvatten kan ske i stor ut-
sträckning. De utvalda verksamheterna är tagna fr̊an lista gjord av ISO.

5.2.1.1 Jordbruk

En stabil tillg̊ang p̊a vatten är centralt för jordbruksverksamhet, där växtodling är ett
av de största användningsomr̊adena (Mattsson et al. 2018).

Bevattning
Att tillgodose olika grödors specifika vattenbehov är viktigt för att uppn̊a stora och
jämna skördar av hög kvalitet. För att grödans vattentillg̊ang ska vara tillräcklig
även under perioder d̊a avdunstningen är större än nederbörden kan bevattning
behövas under vegetationsperioden (Mattsson et al. 2018). Mellan 1990 och 2013 var
vegetationsperioden i Uppsala län i genomsnitt cirka 200 dagar l̊ang. Denna beräknas
öka till att i genomsnitt vara mellan 210 och 230 dagar l̊ang mellan 2021 och 2050
(Sjökvist et al. 2015).
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Grundvatten lämpar sig ofta mycket väl som bevattningsvatten. Även insamlat regn-
vatten h̊aller ofta hög hygienisk kvalitet och kan användas vid bevattning. Nationellt
utgör ytvatten en stor del av bevattningsvattnet, och h̊aller varierande kvalitet. Obe-
handlat eller behandlat avloppsvatten h̊aller ofta l̊ag kvalitet men kan användas vid
bevattning av grödor (Mattsson et al. 2018; Alsanius u.̊a.). Se specifika krav under
5.2.2.2.

P̊a Gotland har avloppsvatten använts för bevattning av fältgrödor som tillreds ordent-
ligt (potatis, spannm̊al, vall) sedan 1980. Sedan 2004 lagras avloppsvattnet i minst 5
m̊anader innan det används (Alsanius u.̊a.). Detta tillämpas p̊a flera platser p̊a Gotland
(LRF et al. 2017). Bevattningsanläggningen kan orsaka hygieniska problem, d̊a den of-
ta kommer i kontakt med jord och kan utgöra gömställe för smittbärare av sjukdomar
(Alsanius et al. 2010).

Övriga tillämpningar inom växtodling
Ytterligare tillämpningar för vatten inom växtodling förekommer vid applicering av
gödsel- eller växtskyddsmedel, skörd, produktionskonditionering och process (Mattsson
et al. 2018). Konditionering kan i detta sammanhang innebära exempelvis ångning eller
värmebehandling av r̊avaran (Berg et.al. 2007).

5.2.1.2 Industrisektorn

De främsta användningsomr̊adena för tekniskt vatten inom industri kan delas upp i
kylvatten, pann- och matarvatten samt processvatten (Gulamussen et al 2019).

Kylvatten
Kylvatten är vatten som används för att kyla ned utrustning för att förhindra den fr̊an
att överhettas. Kylvatten har samma funktion oavsett verksamhet. Funktionen är att
kylvattnet g̊ar i ledningar kring utrustningen och absorberar värmen som utrustningen
avger. Värmen som absorberats av vattnet transporteras sedan vidare bort fr̊an utrust-
ningen. Det finns dock olika sorters kylvattensystem, där främst tv̊a stora skillnader
skiljer kylsystem åt och delar upp dem i tv̊a olika grundsystem. De tv̊a grundsystemen
kan delas upp i återcirkulerande system och genomg̊aende system. Detta är viktigt att
ta hänsyn till d̊a det kan ställas olika höga kvalitetskrav beroende p̊a grundsystem. I
ett återcirkulerande system transporteras värmen bort genom avdunstning och i ett
genomg̊aende system transporteras värmen bort direkt med vattnet. Det ställs högre
kvalitetskrav p̊a ett grundsystem där vattnet ska avdunsta eftersom ämnen och partik-
lar som finns i vattnet inte följer med i det avdunstade vattnet, därav kan högre krav
ställas p̊a ett återcirkulerande system (Sharma & Sanghi 2013). Vid vissa industrier
kan det i vissa fall till och med användas sjövatten med lite eller ingen behandling
alls för ett genomg̊aende system (Gulamussen et al. 2019). Exempel p̊a industrier som
använder mycket kylvatten är värmekraftverk, läkemedelsindustrin och st̊alverk (Shar-
ma & Sanghi 2013).

Kylvattnets kvalitetskrav kan bero av andra orsaker än just kraven för de tv̊a olika
grundsystemen. Även faktorer som kontakt med människa och kvalitetskrav för andra
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delar som är i kontakt med vattnet måste tas i beaktande. Detta kan exempelvis för
mänsklig kontakt vara öppna system där vatten kyler ner i en tillverkningsprocess som
borrning av material, Där det i sig även kan ställas krav p̊a materialets kontakt med
vattnet. (Gulamussen et al 2019)

De huvudsakliga problemen inom tillämpningsomr̊adet kylvatten är främst igensättning
av utrustning och korrosion men även skumbildning och biologisk tillväxt. För deras
respektive kvalitetsparametrar se tabell 3.

Pannvatten och matarvatten
Pannvatten är vatten som avdunstas till ånga i en värmepanna och används för att
generera energi med hjälp av en värmekälla. Matarvatten är vatten som matas fram
i ledningar och bär med sig energi (Hellman 2015). Kvalitetskrav för pannvatten och
matarvatten kan ställas höga och är stramare än kvalitetskraven för kylvatten för att
undg̊a problem med utrustningen (Jiménez 2008). Kvalitetskraven ökar även med tryc-
ket i pannan (Gulamussen et al. 2019). Ett exempel p̊a en industri är fjärrvärmeverk,
som använder matarvatten för att transportera värme ut till sina kunder. Varje kund
har sedan en värmeväxlare där värmen förs över till egna vattenledningar och vattnet
används inte direkt för mänskligt bruk (Vattenfall 2021).

De huvudsakliga problemen inom tillämpningsomr̊adena pannvatten och matarvatten
är främst avlagringar i pannor och ledningar men även skumbildning och korrosion.
För deras respektive kvalitetsparametrar se tabell 3.

Processvatten
Processvatten är vatten som används vid rengöring, processer och som ingrediens in-
om tillverkningsindustrin (Nationalencyklopedin 2021). Processvatten har ett brett
användningsomr̊ade, och används exemplevis vid processer som släckning inom ke-
mi, tvättning av grus och sten samt tillverkning av betong. Detta implicerar att även
kvalitetskraven har ett stort spann beroende p̊a vad processvattnet ska användas till,
allt fr̊an mycket höga krav till mycket l̊aga krav. N̊agra exempel p̊a industrier där det
används stora volymer processvatten är grus och stentvätt, betongtillverkning, textil-
industrier och pappersmassabruk (Sharma & Sanghi 2013).

Processvatten har en bred definition och det kan ej generellt ställas upp n̊agra huvud-
sakliga problem som är lika överallt, det är olika problem för varje tillämpning i fr̊aga.
Men kvalitetskrav och problem för n̊agra exempelindustrier föjer nedan.

För tvättning av grus och sten krävs det att vattnet har en l̊ag halt av suspenderade
partiklar och organiska föreningar för att vattnet ska kunna ta upp små dammpartiklar
som mest effektivt.

Inom textilindustrin används mycket vatten, främst till färgning, för detta ändam̊al
ställs högre krav. Detta specifikt för olika färger som används och hur de interagerar
med olika föreningar (Gulamussen et al. 2019). Därav g̊ar det ej att specifikt ange n̊agot
kvalitetskrav utan att veta mer om tillverkningsprocessen för den specifika industrin.
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Inom pappersmassaindustrin används det ocks̊a stora volymer vatten. Vattnets färg är
där ett viktigt kvalitetskrav s̊a att det inte färgar pappersmassan (Jiménez 2008).

5.2.1.3 Kungsängsverket

Redan idag återvinns en del av det renade avloppsvattnet i Kungsängsverket
vid spädning av det vatten som avskiljs i slambehandlingen. Fler vatten-
användningsomr̊aden p̊a Kungsängsverket, som inte använder återanvänt vatten idag
men som inte heller kräver dricksvattenkvalitet, är exempelvis spolvatten för rensgaller,
slambehandling med slamavvattning och polymerberedning, samt rengöring av tankar
och bassänger. Det krav som finns p̊a vattnet är framför allt en l̊ag halt suspenderat
material, men även desinficerat vatten är av betydelse för att undvika en tillväxt av
biologiska organismer i systemet (Robertson 2021).

5.2.1.4 Övriga verksamheter

Övriga tillämpningar för tekniskt vatten som rekommenderats av ISO (2018) är bevatt-
ning av golfbanor samt kommunala parker, kyrkog̊ardar och trädg̊ardar, fordonstvätt,
fyllning av fontäner och artificiella sjöar eller dammar, rengöring av gator och idrotts-
anläggningar (framför allt under v̊aren), snösmältning och avfallshantering. Även uttag
av tekniskt vatten fr̊an brandförsvar och vattenkiosker har undersökts.

Vattenkiosker
En vattenkiosk är en tankstation där till exempel brandk̊ar, spol/tankbilar och andra
med stora vattenbehov kan fylla p̊a vatten snabbt (Gästrike Vatten u.̊a.; Upplands-
Bro kommun u.̊a.). Många kommuner har l̊ast de vatten- och spolposter som tidigare
användes i detta syfte, och istället inrättat vattenkiosker. Det har gjorts främst för att
skydda vattennätet fr̊an kontaminering, säkra leveransen av vatten samt för att kunna
mäta hur mycket vatten som tappas fr̊an nätet av vem, s̊a att fakturering sedan kan
ske (Upplands-Bro kommun u.̊a; Gästrike Vatten u.̊a; Uppsala Vatten u.̊a.a)

I Uppsala Kommun upphörde möjligheten att tappa vatten fr̊an spol-och brandposter
2017. Istället installerades sex stycken vattenkiosker runt om i kommunen.

Vattentillförseln till vattenkioskerna tillgodoses i dagsläget av dricksvattenled-
ningsnätet. Vattnet klassas dock ej som vatten av dricksvattenkvalitet d̊a detta ej kan
garanteras vid själva tappningskranen (Uppsala Vatten u.̊a.a).

5.2.2 Kvalitetskrav

Förutom de minimikrav p̊a rening av avloppsvatten (som inte återanvänds) som ställs
i direktiv (91/271/EEG) samt de minimikrav som ställs p̊a återanvändning av vatten i
bevattningssyfte (främst inom jordbruk) har Sverige inte framtagit n̊agot eget svenskt
regelverk kring vilken vattenkvalitet som ska krävas.
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5.2.2.1 Generella riktlinjer

Generella riktlinjer kring ämnen som kan vara skadliga i vattnet samt parametrar är
sammanställda utefter biologiska, kemiska och fysikaliska parametrar i figur 2 (Balmer
et al. 2018; Malinowski et al. 2015).

Figur 2: biologiska, kemiska och fysikaliska parametrar som kan vara skadliga i vattnet

5.2.2.2 Bevattning av grödor

EU-förordningen Minimikrav för återanvändningen av vatten (2020/741) riktar sig till
bevattning av grödor. Minimikraven syftar till att förhindra att direktkontakt mellan
konsumenten eller producenten och grödan skulle leda till sjukdomar orsakade av vat-
tenburna smittoämnen. För jordbruk gäller olika krav beroende p̊a vilken typ av gröda
som avses. Grödorna delas upp i fyra klasser, A, B, C och D, beroende p̊a om de äts r̊aa
eller processas samt ifall de kommer i direkt kontakt med bevattningsvatten eller ej.
P̊a klasserna A,B,C och D ställs olika krav, vilka ser till att det är tillräckligt l̊aga hal-
ter av E.coli, BOD, TSS, turbiditet i bevattningsvattnet, samt anger till̊atna halter av
inälvsnematoder och legionella. En sammanställning av dessa krav finns i 2 (EU 2020).
Tabellen visar endast de kvalitetskrav som ställs utöver de standardkrav som i enlighet
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med direktiv (91/271/EEG) ska efterföljas vid samtliga reningsverk och motsvarar den
rening som sker i nuläget.

Det finns även andra smittoämnen och mikroföroreningar, s̊a som läkemedelsrester,
bekämpningsmedel, flamskyddsmedel, metaller sv̊arnedbrytbara kolväten som acku-
muleras i kroppen och därmed anses som skadliga (Modin 2017).

Resultatet sammanfattas i tabell 2.

Tabell 2: Minimikrav för återanvändningen av vatten enligt EU direktiv (2020/741)

Kvalitetsklass Gröda och
bevattningsmetod

Parameter

A Odling av
livsmedelsgrödor som

konsumeras r̊aa, där de
ätliga delarna kommer i

direkt kontakt med
vatten (rotfrukter
inkluderas här)

E.coli ≤10 (antal/100
ml), BODs ≤10 (mg/l),

TSS ≤10 (mg/l),
Turbiditet ≤5 (NTU),

Legionella ≤1000 (cfu/l),
Inälvsnematoder ≤1

(ägg/l)

B Livsmedelsgrödor som
konsumeras r̊aa, där de

ätliga delarna inte
kommer i kontakt med

bevattningsvattnet, samt
bearbetade

livsmedelsgrödor och
grödor ämnade som foder

åt mjölk- och köttdjur.
(alla bevattningsmetoder)

E.coli ≤100 (antal/100
ml), Legionella≤1000

(cfu/l),
Inälvsnematoder≤1

(ägg/l)

C Samma som B men
endast droppbevattning

eller bevattning som
undviker direktkontakt

med grödan

E.coli ≤ 1 000 (antal/100
ml), Legionella≤ 1000

(cfu/l),
Inälvsnematoder≤1

(ägg/l)

D Industri och energigrödor
samt s̊adda grödor. Gäller
alla bevattningsmetoder.

E.coli ≤10 000 (antal/100
ml), Legionella ≤1000

(cfu/l),
Inälvsnematoder≤1

(ägg/l)

5.2.2.3 Industri

Vattnets kvalitetskrav är olika beroende p̊a dess användningsomr̊ade inom industrin.
Industrier har inget generellt krav p̊a dricksvattenkvalitet, utan det är upp till verk-
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samheten att sätta kriterier för vad som kvalitetsmässigt uppfyller deras krav för spe-
cifika användningsomr̊aden (Ahuja 2014). Detta medför även att det inte finns n̊agon
allmän standard ang̊aende kvalitetskrav för användandet av tekniskt vatten inom Eu-
ropa (Balmer et al. 2018). Undantaget är inom livsmedelsindustrin eller där det finns
risk att människors hälsa p̊averkas negativt. Problem, orsaker och parametrar som
p̊averkar kvaliteten kan dock användas som utg̊angspunkt och undersökas för respekti-
ve användningsomr̊ade vid en möjlig tillämpning av tekniskt vatten. De huvudsakliga
problem som kan vara aktuella vid användandet av tekniskt vatten inom industrin
anges i tabell 3 (Gulamussen et al. 2019). Dessa problem anses viktiga för de allra
flesta tillämpningar inom industrin. Specifika problem för olika användningsomr̊aden
finns beskrivet under 5.2.1.2.

Tabell 3: Problem vid applikationer av tekniskt vatten inom industri.

Orsak Problem Parameter

Avlagringar Exempelvis lägre effekt i
värmeväxlare

Oorganiska föreningar
som kalcium, magnesium
och kisel. Salter. Fosfor

Korrosion/frätning Ökad konduktivitet, sura
förh̊allanden, oxidation

Lösta ämnen,
suspenderande partiklar,
organiska föreningar, pH

och ammoniak

Biologisk tillväxt Reducerande
värmeledningsförm̊aga
och vattenflöde. Bildar

biprodukter som är
frätande

Organiska rester,
suspenderande partiklar,

ammoniak och fosfor

Igensättning Partiklar som fastnar mot
väggar i utrustning

Lösta ämnen,
suspenderande partiklar

och utfällningar

Skumbildning Reducerat vattenflöde Kalium, natrium och
organiska föreningar

Vissa industrier kan ha mycket höga krav p̊a dess vattenkvalitet, exempelvis inom vissa
tillämpningar som pannvatten. Där duger inte ens dricksvattnets kvalitet utan vattnet
m̊aste renas ytterligare för att slippa avlagringar, skumbildning och korrosion i pannan
(Gulamussen et al.). Dessa industrier har i vissa fall möjlighet att rena sitt vatten själva
ytterligare i ett eget reningssteg (Hoyer 2019). Kvalitetskraven p̊a det inkommande
vattnet kan därmed vara lägre, d̊a det ej används direkt utan renas ytterligare p̊a plats.
Kvalitetskraven kan dock bero p̊a vilken reningsmetod som används av industrin. Ett
exempel är att rening med hjälp av omvänd osmos kräver att det inte finns för mycket
partiklar i vattnet som ska renas. Detta för att slippa igensättning av filtret (Hoyer
2019).

15



5.2.2.4 Golfbanor

Vid användning av återanvänt avloppsvatten för bevattning av golfbanor spelar flera
faktorer in. De vanligaste problemen innefattar salinitet, d̊a saltuppbyggnaden i växter
p̊a längre sikt leder till att växter blir stressade. Gräs är dock t̊aligt och klarar oftast
de föroreningar som kommunala reningsverk, industrier eller jordbruk avger (Svenska
Golfförbundet u.̊a.). Tekniskt vatten kan inneh̊alla en viss mängd näring, vilket till viss
del kan leda till bättre tillväxt och därmed vara en positiv faktor, men algtillväxt är
däremot ett problem. Vatten med pH-värden lägre än 6 brukar inte utgöra n̊agot pro-
blem för gräs, men kan leda till skador p̊a metalldelar i bevattningsanläggningen. Om
pH understiger 4,8 kan tungmetaller lösas i vattnet, vilka kan ansamlas i och skada mar-
ken (Svenska Golfförbundet u.̊a.). Igentäppta bevattningsrör och rost p̊a utrustningen,
samt svamptillväxt är ocks̊a faktorer som p̊averkas av vattnet. Vattnet kan komma i
direktkontakt med människor i samband med bevattning. Det skulle kunna leda till att
sjukdomar fr̊an eventuella smittoämnen sprids, och därför förutsätts att vattnet h̊aller
tillräkclig kvalitet för direktkontakt (Exall 2004; Ray 2007). Kvalitetsparametrarna
sammanfattas i tabell 4.

5.2.2.5 Fordonstvätt

Vattnet som används vid fordonstvätt bör vara luktfritt och ha ett pH högre än 6 för
att undvika att metaller sprids (Nordiska ministerr̊adet 2007). Kvalitetsparametrarna
sammanfattas i tabell 4.

5.2.2.6 Brandförsvar

Vatten är ett vanligt släckningsmedel vid brand (Särdquist 2013). Vid behov tas vat-
ten fr̊an öppna vattendrag som åar och sjöar till tankbilarna1. Dessa vatten har of-
ta en okänd kvalitet, vilket visar att brandbekämpningen i sig inte är beroende av
n̊agon speciell kvalitet. Det är dock viktigt att vattnet i dessa fall enbart används till
brandbekämpning och inte ocks̊a som dricksvatten vid en utryckning (Jiménez 2008).
Problem som skulle kunna uppst̊a vid användningen av tekniskt vatten kan kopplas
till samma problematik som inom industrin i p̊averkan p̊a ledningar och tankar, vilka
kan f̊a en kortare livslängd ifall att korrosion, igensättning och avlagringar uppst̊ar
(Jiménez 2008). Det är därför bra om vattnet som främst används i brandbilarna har
en god kvalitet avseende parametrarna för korrosion, igensättning och avlagringar för
att öka livslängden p̊a utrustningen. Kvalitetsparametrarna sammanfattas i tabell 4.

1Patrik Kjellberg, Brandingenjör, Uppsala Brandförsvar, mailkontakt 2021-04-28
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Tabell 4: Sammanställning av kvalitetskrav för bevattning av golfbanor, fordonstvätt och
brandförsvar.

Omr̊ade Kvalitetsparametrar

Bevattning av golfbanor salinitet, pH, igensättning, korrosion,
biologisk tillväxt, smittoämnen

Fordonstvätt lukt, pH

Brandförsvar (eldsläckning) korrosion, igensättning, avlagring

5.2.2.7 Övriga verksamheter

Ang̊aende kategorierna fyllning av fontäner och artificiella sjöar eller dammar, bevatt-
ning av parker, kyrkog̊ardar och rabatter, snö/issmältning och rengöring av gator,
idrottsanläggningar, byggarbetsplatser och industrier samt avfallshantering har litte-
raturstudien resulterat i lite eller ingen information gällande krav p̊a kvalitet.

5.2.3 Vattenkvalitet fr̊an Kungsängsverket

5.2.3.1 Befintlig rening

I reningsverken i Uppsala sker avloppsbehandlingen i tre huvudsteg: mekanisk, bi-
ologisk och kemisk rening. Till skillnad fr̊an övriga reningsverk i Uppsala renas i
Kungsängsverket även kväve i det biologiska steget (Uppsala Vatten u.̊a.b). Befintliga
avloppsreningsprocesser i Kungsängsverket är illustrerat i figur 3.

Figur 3: Processerna i Kungsängsverket, Uppsala (Uppsala Vatten u.̊a.c). Bild använd med
tillst̊and av Uppsala Vatten.
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Mekanisk rening
Syftet med den mekaniska reningen är att f̊a bort större föroreningar och partiklar. Till
att börja med pumpas avloppsvattnet in i den mekaniska reningen. Först i ett rensgaller
som avskiljer större föroreningar och sedan i ett luftat sandf̊ang som avskiljer tyngre
partiklar och sand. Järnklorid tillsätts sedan med syftet att förbättra avskiljningen. In-
nan vattnet vidareförs till den biologiska reningen sker en försedimentering, där lättare
partiklar kan avskiljas (Uppsala Vatten 2019).

Biologisk rening
I det biologiska steget renas organiskt material och kväve. I luftningsbassänger blandas
det inkommande vattnet med aktivt slam, det vill säga levande mikroorganismer. Syre
tillsätts ocks̊a genom att luft bl̊ases in. Miljön i dessa bassänger växlar mellan att vara
aerob (syrerik) och anaerob (syrefri). Ammoniumkvävet i avloppsvattnet omvandlas
till nitratkväve (nitrifikation) i förh̊allandena där syre finns, och sedan till kvävgas
(denitrifikation) i de syrefria förh̊allandena. Kvävgas förs upp till luften och kväve
avskiljs d̊a fr̊an vattnet. Innan avloppsvattnet pumpas vidare till den kemiska reningen
s̊a sedimenteras det i mellansedimenteringen. Här f̊ar slammet sedimentera, och en
stor del av detta slam pumpas tillbaka till luftningsbassängen för att bidra till en mer
effektiv nedbrytning (Uppsala Vatten 2019).

Kemisk rening
I den kemiska reningen tillsätts järnklorid ännu en g̊ang, s̊a att nu återst̊aende fosfor
och flockar fälls ut. Sedan rinner avloppsvattnet till flockningsbassänger där vattnet
rörs om med l̊angsamma omrörare. Genom denna omblandning bildas flockar som kan
avskiljas i den slutliga sedimenteringen (Uppsala Vatten 2019). Flockar är ”klumpar” av
mindre partiklar som är för sm̊a för att själva kunna sedimenteras. Flockarna klumpas
ihop genom att fällningskemikalien tillsätts (Svenskt Avlopp u.̊a.). Enligt Robertson
(2021) s̊a renas suspenderat material till en hög grad, men risk finns att det inte alltid
renas tillräckligt p̊a grund av driftstörningar. Det sista steget är att flödet mäts, och
att vattnet leds till Vattenfall där värmen ur vattnet återvinns innan det rinner ut i
Fyris̊an (Uppsala Vatten 2019).

5.2.3.2 Avancerade reningsteg för rening av bland annat mikroföroreningar

Förutom de ämnen som nämts tidigare (större partiklar, organiskt material, fosfor
och kväve), s̊a renas idag även delvis läkemedelsrester och PFAS-ämnen men inte i
tillräckligt hög grad d̊a reningen inte är anpassad för att rena dessa ämnen. Suspen-
derat material renas oftast, men högre halter kan förekomma vid driftstörningar. Det
beror ocks̊a p̊a vilken niv̊a som behöver n̊as, för att säga att kvaliten gällande suspen-
derat material är tillräcklig eller inte. Exempel p̊a ämnen som inte renas i tillräcklig
grad är mikroorganismer, TDS och mikroföroreningar (Robertson 2021). Det avance-
rade processteget som planeras införas i Kungsängsverket har syftet att kunna rena
mikroföroreningar som exempelvis läkemedelsrester och PFAS. Vilken typ av process-
teknik som ska användas är inte vald, i nuläget p̊ag̊ar en förstudie om detta. De tekniker
som tittats p̊a i förstudien omfattar GAK eller ozonering. Installering av dessa steg ska-

18



par en bättre förutsättning för återvinning av avloppsvatten, och om fler kvalitetskrav
finns kan det kompletteras med ytterliggare steg som exempelvis UV eller omvänd os-
mos. Etableringen av detta steg ska göras i slutet av vattenreningsprocessen, vid steg
D i figur 3.

De avancerade processteg som undersöks här är aktivt kolfilter, ozonering, UV-ljus
samt omvänd osmos.

Aktivt kolfilter
Ett aktivt kolfilter (GAK) best̊ar av kolonner fyllda med granulerat aktivt kol, där
mikroföroreningar fastnar i GAK-filtret genom att de adsorberas till kolet. Kolet kan
även användas i pulveriserad form, d̊a kallat PAK-filter. GAK-filtret behöver kombine-
ras med annan rening för att f̊a bort mikroorganismer (Edefell et al. 2019). Fördelen
med GAK, jämfört med PAK, är enligt Wahlberg et al. (2009) att läkemedelsresterna
som adsorberas tas om hand och kan förstöras p̊a ett säkert sätt. PAK doseras istället
i befintliga reningssteg och därmed leder till att läkemedelsresterna hamnar i slammet.

Ett försök av GAK-filter gjort av IVL Svenska Miljöinstitutet resulterade i att en stor
del av analyserade läkemedelsrester absorberades av kolet och avskildes i GAK-filtret,
exempelvis Ibuprofen (inflammationshämmande), Propanolol (blodtryckssänkande)
och Sertralin (Antidepressiva) (Ek et al. 2013). GAK-filter renar till viss del fosfor
och organiskt material. I ett försök av Edefell et al. (2019) uppgick reduktionen av
total fosfor till 50 %, TOC till 29 % och DOC till 26 %. Försöket resulterade i att ingen
reduktion av totalt kväve uppn̊atts. Edefell et al. (2019) undersökte ocks̊a reduktionen
av mikroorganismer, där en kombination av ett ultrafilter och GAK-filter gav en reduk-
tion av E.coli och koliforma bakterier under 10 cfu (kolonibildande enheter)/100 ml.
S̊a hur stor del av reduktionen som GAK-filtret gav visar inte detta resultat. Däremot
visade resultatet att det skedde en stor avskiljning av mikroföroreningar i GAK-filtret,
och kapaciteten minskar med tiden d̊a kolet blir mättat och behöver bytas ut. De flesta
läkemedel hade en reduktion av över 90 %. Läkemedelsrester och PFAS-ämnen renas av
ett GAK-filter, mikroorganismer renas ej medan TDS och AOC (assimilerat organiskt
kol) renas till viss del (Robertson, 2021). Suspenderat material renas, men GAK-filtret
kräver l̊aga niv̊aer av inkommande suspenderat material annars kan det sättas igen och
förlora sin effektivitet2.

Ozonering
Ozon har använts under en längre tid för rening av dricksvatten och avloppsvatten med
syftet att desinficera vatten, rena fr̊an smittoämnen. Däremot är det en relativt ny
upptäckt att använda ozonering för att ta bort mikroföroreningar fr̊an avloppsvatten.
Ozonering är, till skillnad fr̊an kolfilter, en oxidationsmetod där ozonet reagerar med
de organiska komponenterna i vattnet. Detta sker genom att ozonet, som är en selektiv
oxidant, reagerar med elektronrika grupper. Ozonet kan även bilda hydroxylradikaler,
som är icke-selektiva. Radikalerna kan därför reagera med sv̊arnedbrytbara ämnen som
ozonet själv inte kan reagera med (Hollender et al. 2009). Att ozonet är en selektiv ox-

2Johanna Andersson, utredningsingenjör, Uppsala Vatten, mailkontakt 2021-05-20
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idant innebär att reaktionen med mikroföroreningar är substans specifik (Ekblad et al.
2021). Trots ozonets förm̊aga att bilda radikaler är inte alla läkemedel nedbrytbara av
ozon. En undersökning av Lee et al. (2012) visar att vissa läkemedelsämnen som amox-
illicin och carbamezepine i hög grad reagerade med ozonet och därav kunde avlägsnas
fr̊an vattnet, medan andra ämnen som sucralose och iohexal i princip var resistenta mot
oxidation av ozon. Även Hollender et al. (2009) berkriver en variation av huruvida mik-
roföroreningar avlägsnades av ozonet. Där avlägsnades de allra flesta läkemedelsrester,
men ämnen som exempelvis betablockerare hittades även efter ozoneringen. Enligt Ro-
bertson (2021) tar ett ozonssteg bort suspenderat material, mikroorganismer, AOC,
läkemedelsrester och PFAS-ämnen medan TDS delvis renas. Dock s̊a har Robertson
utrett reningen av ozonering i kombination med sandfilter och anjonbytare. Endast
ozonering renar inte PFAS2.

Ozon kan allts̊a användas för att ta bort b̊ade läkemedelsrester och mikroorganismer.
Däremot anses det nödvändigt med kompletterande steg, s̊a som sandfilter, efter ozone-
ringen med syftet att f̊a bort produkter som bildas vid ozoneringen. S̊adana produkter
kan exempelvis vara det organiska ämnet N-Nitrosodimetylamin, förkortat NDMA, och
bromat (Hollender et al. 2009; von Gunten & Hoigne 1994).

UV-ljus
UV-ljus desinfekterar vattnet genom fotolys, där föroreningar absorberar UV-ljuset och
därmed dör. Exempel p̊a föreningar som absorberar UV-ljus är pentaklorfenol och ND-
MA (Vogelpohl 2007). Tv̊a anläggningar som använder sig av UV-ljus idag i Sverige är
Huskvarna avloppsreningsverk och Arvika avloppsreningsverk. Huskvarna avloppsre-
ningsverk använde sig dessutom av ett skivfilter innan UV-ljusbehandlingen för att
avskilja partiklar som kan försämra effekten av UV-ljuset. Halter av E.coli och Intesti-
nala enterokoker analyserades i Huskvarna avloppsreningsverk, och resultat visade att
UV-behandlingen gav en betydande reduktion av halten bakterier (Bäckström et al.
2015).

Även enligt Wahlberg et al. (2009) desinfekterar UV-ljus avloppsvatten, det vill säga
ta bort mikroorganismer. Men UV-ljus är enligt Wahlberg et al. (2009) en begränsad
process för att avlägsna läkemedelsrester.

Omvänd osmos
Osmos är en process som förekommer naturligt, där vatten flödar genom ett membran
fr̊an en l̊ag koncentration till en hög koncentration. Vid omvänd osmos s̊a läggs det
p̊a ett tryck som är större än det osmotiska trycket. Trycket gör att vatten kan flöda
i omvänd riktning, nu fr̊an hög till l̊ag koncentration. P̊a detta sätt h̊alls fasta ämnen
kvar p̊a den sidan av membranet med hög koncentration, det bildas ett koncentrat,
medan renat vatten passerar genom membranet och samlas upp p̊a den andra sidan
(Kucera 2015). Ett membran genom omvänd osmos kan kallas för RO-membran.
Den vanligaste användningen av RO-membran är enligt Kucera (2015) avsaltning av
havs- och bräckt vatten för dricksvattenrening. Men i takt med en växande efterfr̊agan

2Johanna Andersson, utredningsingenjör, Uppsala Vatten, mailkontakt 2021-05-20
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av sötvatten s̊a har RO-membran pressats att användas mer inom rening av avlopps-
vatten, i syftet för återanvändning av vatten. Kucera menar ocks̊a att RO-membran
tar bort mellan 96-99 % av de flesta joner och skulle därför vara ett vädigt effektivt
reningssteg för bortagning av de flesta fasta ämnen. Däremot fungerar det i praktiken
d̊aligt eftersom RO-filtret riskerar att sättas igen vid högre belastning. Därför krävs
ett komplement av andra reningstekniker för att förhindra att exempelvis suspende-
rande partiklar och bakterier n̊ar membranet, d̊a detta kan förstöra effekten av det. I
ett försök av Grundestam (2006) för en utvärdering av nya avloppsreningstekniker p̊a
Hammarby Sjöstadsverk, undersöktes hur stor del av näringsämnen som reducerades
med omvänd osmos. Reduktionen av TOC kunde d̊a uppskattas till minst omkring 88
%, reduktion av Tot-P till minst 98 % och Tot-N till minst 91 %.

En sammanställning av resultatet över ämnen som renas i det befintliga reningsverket
samt för respektive avancerade reningsteknik visas i tabell 5.

Tabell 5: vattenkvalitet i det befintliga Kungsängsverket samt för olika avancerade renings-
processer

Ämne Befintligt
renings-
verk

GAK Ozon UV-ljus Omvänd
osmos

Suspender-
at
material

Renas
delvis

Renas Renas — Renas∗

Mikro-
organis-
mer

Renas ej Renas ej Renas Renas Renas∗

Organiskt
material

Renas Renas
delvis

Renas — Renas

Fosfor Renas Renas — — Renas

Kväve Renas Renas ej — — Renas

TDS Renas ej Renas
delvis

Renas
delvis

— —

Läkemedels-

rester

Renas
delvis

Renas Renas Renas ej —

PFAS
ämnen

Renas
delvis

Renas Renas ej — —

* Renas, men fungerar i praktiken d̊aligt d̊a RO-membran riskerar att sättas igen vid
högre belastning. Därför behöver dessa ämnen tas bort innan det n̊ar RO-membranet.

Bedömningarna renas, renas delvis och renas ej är relativt grova. Renas betyder att
det ska räcka med den avsedda vattenreningsprocessen för att rena vattnet fr̊an ämnet.
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Renas delvis innebär att reningsprocessen renar vattnet fr̊an ämnet till viss grad,
men inte tillräckligt för att uppn̊a eventuella gränsvärden för ämnet, eller att vattnet
oftast renas fr̊an ämnet men att det inte alltid kan garanteras. Renas ej innebär att
reningsprocessen inte inte alls renar vattnet fr̊an ämnet eller endast till liten del. Vid
blankt har ingen litteratur hittats.

5.3 Förutsättningar gällande vattenkapaciteten i Uppsala

5.3.1 Kungsängsverket tillverkningspotential av renat avloppsvatten

Omkring 21 miljoner m3 avloppsvatten behandlas varje år i Uppsala Vattens renings-
verk. I Kungsängsverket renas omkring 90 % av allt avloppsvatten i Uppsala Kommun,
vilket motsvarar ungefär 19 miljoner m3 per år2. Totalt har Uppsala Vatten tio av-
loppsreningsverk i Uppsala kommun, och utöver dem finns ytterligare n̊agra mindre
reningsverk som inte ägs av Uppsala Vatten. (Uppsala Vatten u.̊a.d; Uppsala Vatten
u.̊a.e). Kungsängsverket renar avloppsvatten fr̊an Uppsala, Bälinge, Lövstalöt, Jälla,
Gunsta, Länna och Almunge. Vattenledningsnätet är byggt enligt ett duplikatsystem,
vilket betyder att avloppsvatten och dagvatten har separata ledningar (Uppsala Vat-
ten 2019). Avloppsvattnet g̊ar till reningsverk medan den största delen av Uppsalas
dagvatten leds ut till Fyris̊an (Uppsala Vatten u.̊a.d). Kungsängsverket ligger p̊a en
geografiskt l̊ag punkt i staden, och syftet med detta är att avloppsvattnet ska kunna
ledas dit p̊a ett smidigt sätt (Uppsala Vatten 2019).

5.3.2 Vattenvolymer som krävs

5.3.2.1 Vattenanvänding i Uppsala

17 miljoner m3 dricksvatten produceras varje år av Uppsala Vatten till kommunens
drygt 200 000 inv̊anare (Uppsala Vatten, u.̊a.f). Data fr̊an Uppsala Vatten visar att
detta vatten inte bara g̊ar till hush̊all, utan ocks̊a till bland annat industrier, sjukhus,
skolor, idrottsanläggningar och bensin-/serviceverkstäder (Uppsala Vatten 2021). Figur
4 visar ett diagram över fördelningen av vattenanvändningen hos Uppsala Vattens
kunder under 2020.

2Johanna Andersson, utredningsingenjör, Uppsala Vatten, mailkontakt 2021-05-20
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Figur 4: Årsförbrukning av vatten, av Uppsala Vattens kunder. Alla anläggningskategorier
med en vattenanvändning över 1 % av den totala årsförbrukningen visas enskilt i diagram-
met. Under punkten övrigt är (i storleksordning): parker (även inkl. fontäner, kyrkog̊ardar
och kolonilotter), bensin-/serviceverkstäder, institutioner, hotell, restauranger, daghem och
förskolor, byggvatten, samlingslokaler, jordbruk, verksamheter, fritidsfastigheter samt övriga
anläggningskategorier som inte är specificerade i källan (Uppsala Vatten 2020).

Notera att detta är kommunalt vatten i Uppsala kommun. Den totala vatten-
användningen ser n̊agot annorlunda ut, d̊a vatten även kommer fr̊an enskilda vat-
tentäkter. För den totala vattenanvändningen i Uppsala län st̊ar industrin för 58 % av
all vattenanvändning, hush̊all för 27 %, jordbruk för 1,1 % och övrig användning 13
% (Statistiska Centralbyr̊an 2015). Statistiska Centralbyr̊ans (SCB) data omfattar inte
vatten som används i Forsmark kärnkraftverk, eftersom kärnkraftverken till största del
använder havsvatten för kylning av reaktorerna.

Att Uppsala vatten renar mindre dricksvatten, 17 miljoner m3/̊ar, än avloppsvatten, 21
miljoner m3/̊ar, beror till viss del p̊a att det b̊ade finns enskilda brunnar och enskilda
avlopp. Men den största anledningen är troligen tillskottsvatten. Det är vatten som
kommer in till reningsverken genom läckage i ledningarna eller felkopplat dagvatten.
Ungefär 25-30 % av allt vatten som kommer in till Kungsängsverket är tillskottsvatten2.

2Johanna Andersson, utredningsingenjör, Uppsala Vatten, mailkontakt 2021-05-20
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5.3.2.2 Specifik vattenanvänding för olika användningsomr̊aden

Jordbruk
Enligt Statistiska Centralbyr̊an (2015) användes cirka 120 000 m3 bevattningsvatten
inom jordbruket i Uppsala Län år 2015. Enligt Mattson et al. (2018) är motsvarande vo-
lym för år 2016 82 000 m3. Dessa siffror har tagits fram med hjälp av modellberäkningar,
vilket innebär en viss osäkerhet (Statistiska Centralbyr̊an 2017; Mattson et al. 2018).
Litteraturstudien har inte resulterat i n̊agra siffror gällande vattenförbrukningen inom
övriga tillämpningsomr̊aden inom växtodling.

Uppgifter ang̊aende hur jordbrukare i Uppsala förser sig med vatten varierar mellan
olika källor. Enligt Länsstyrelsen i ”Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala Län”
levereras inte kommunalt vatten till n̊agot lantbruk i länet, utan jordbrukarna har hu-
vudsakligen enskild vattenförsörjning, sannolikt i form av bergsborrad brunn. Det finns
även ett antal registrerade tillst̊and för uttag av ytvatten för bevattning i länet. I Uppsa-
la kommun berörs Fyris̊an (Länsstyrelsen 2020). Enligt interna uppgifter fr̊an Uppsala
Vatten däremot har 18 jordbrukare i Uppsala kommun kommunal vattenanslutning
(Uppsala Vatten 2020). Denna inkonsekvens beror sannolikt p̊a att anläggningar kate-
goriserats p̊a olika sätt.

Industri
Den industriella sektorn är den största förbrukaren av dricksvatten i Uppsala kom-
mun, utöver hush̊allsbruk. Industrisektorn st̊ar för 16 % av den totala dricksvat-
tenanvändningen i Uppsala kommun (Uppsala Vatten 2020). För vattenanvändningen
inom industrier och tillämpningar inom industri g̊ar det ej att generellt ta fram n̊agon
specifik vattenanvändning, det är för specifikt att utvärdera vad varje enskild verksam-
het i sig har för vattenanvändning i denna rapport. N̊agot som generellt är viktigt är
dock att verksamheter som är intresserade av tekniskt vatten kan lita p̊a tillförseln av
vatten och att dess kvalitet är konstant. Ett stopp i industrin p̊a grund av en oberäknelig
vattentillg̊ang kan leda till ekonomiska förluster (Ahuja 2014). Industrierna kan kräva
en vattentillg̊ang som är kontinuerlig, säsongsberoende eller annan periodisk tillförsel.

För n̊agra av tillämpningarna inom industri har dock de tekniska förutsättningarna
utvärderats. Kylvatten är det vanligast förekommande specifika användningsomr̊adet
av återvunnet vatten inom industrin. Behovet av vatten är beroende p̊a vilket kylsystem
som avses, där ett genomg̊aende kylsystem kräver en kontinuerlig tillförsel av vatten och
ett återcirkulerande system ej har samma krav p̊a kontinuitet d̊a vattnet återanvänds
i systemet (Ahuja 2014). Användningen av kylvatten till värmekraftverk är även den
största konsumenten av industriellt vatten i världen (Gulamussen et al 2019). För det
specifika användningsomr̊adet processvatten s̊a används det vattnet oftast enbart en
g̊ang, därav krävs det en tillförsel när själva processen är i g̊ang. Kravet p̊a vatten-
tillg̊ang kan därmed skilja sig även mellan olika processindustrier, en industri som har
sin process i g̊ang kontiunerligt m̊aste d̊a ha en kontinuerlig vattentillg̊ang medan en
annan industri vars process sker en g̊ang i veckan enbart behöver ha tillg̊ang till vattnet
vid just det tillfället (Gulamussen et al 2019). För de specifika tillämpningsomr̊adena
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pannvatten och matarvatten s̊a g̊ar det ej att utvärdera n̊agon vidare vattenanvändning
d̊a det beror p̊a storleken av verksamheten, men som exempel kan fjärrvärme användas
där matarvatten pumpar runt värmen i stora ledningar, beroende p̊a storlek av detta
ledningssystem s̊a kommer det krävas olika vattenvolymer (Sharma & Sanghi 2013).

Övriga verksamheter
ISO finner, som tidigare nämnt, bland annat att golfbanor, parker, kyrkog̊ardar och
trädg̊ardar kan bevattnas med renat avloppsvatten (ISO 2018). Golfbanor kan även
bevattnas med grundvatten. När annat vatten inte finns tillgängligt, exempelvis vid
l̊angvarig torka kan ocks̊a dricksvatten vara ett alternativ (Aamlid et al. 2012; Svenska
Golfförbundet u.̊a.; Nilsson 2020). Golfbanor i södra Sverige bevattnas huvudsakligen
mellan maj och augusti, samt till viss del, beroende p̊a väderleken, i april och september
(Svenska Golfförbundet u.̊a.).

Vilka vattenvolymer som används under fordonstvätt varierar med anläggningstyp och
fordonsslag. Exempel p̊a avgörande faktorer är om tvätten sker manuellt eller automa-
tiskt, samt vilken utrustning och vilket vattentryck som används. Vid automattvätt
p̊averkas vattenförbrukningen även av det valda tvättprogrammet (Naturv̊ardsverket
2005). Den totala vatten̊atg̊angen vid automattvätt är cirka 120 liter för en personbil
och cirka 300 liter för ett större fordon (Gustafsson et al. 2018).

Gällande fyllning av fontäner och artificiella sjöar eller dammar i Uppsala har literatur-
studien resulterat i mycket lite information. Enligt Per-Rickard Rönnberg, projektledare
p̊a Uppsala kommun, används dock b̊ade åvatten och dricksvatten till dessa ändam̊al
3.

Även gällande snö/issmältning och rengöring av gator gav litteraturstudien fattigt re-
sultat och kompletterades med hjälp av mailkontakt med Peter Nilsson, enhetschef p̊a
Uppsla kommun. Enligt Peter Nilsson smälts snö och is med hjälp av salt som lösts i
dricksvatten. 495 m3 dricksvatten g̊ar åt i detta syfte per år. För rengöring av gator i
samband med upptag av sand och grus p̊a v̊aren, används 643,5 m3 inom de distrikt
där Uppsala kommun st̊ar för dricksvatten till maskinerna 4.

Ang̊aende rengöring av idrottsanläggningar, byggarbetsplatser och industrier samt av-
fallshantering har litteraturstudien inte gett n̊agon information som är relevant för
Uppsala.

Ang̊aende brandförsvar s̊a tas vatten i tätbebyggt omr̊ade främst fr̊an ett brandpostnät
i gatan om det finns tillgängligt, detta är vatten som tas direkt fr̊an dricksvattenled-
ningsnätet (Uppsala Brandförsvar 2020). Utanför tätbebyggt omr̊ade där inga brand-
poster är tillgängliga används dock vatten i tanken p̊a brandbilar samt tankbilar.
Brandbilarnas vatten fylls i första hand p̊a brandstationen och tankbilar återfylls vid
vattenkiosker eller brandposter1. Vid behov tas även vatten fr̊an öppna vattendrag som

3Per-Rickard Rönnberg, Projektledare, Uppsala Kommun, mailkontakt 2021-04-29
4Peter Nilsson, Enhetschef, Uppsala Kommun, mailkontakt 2021-05-10
1Patrik Kjellberg, Brandingenjör, Uppsala Brandförsvar, mailkontakt 2021-04-28
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åar och sjöar till tankbilarna (Jiménez 2008). En viktig aspekt är avst̊andet mellan den
aktuella platsen för händelsen och tillg̊angen p̊a vatten1. Fr̊an enkätsvar uppskattas
vattenförbrukningen vara 600 m3 per år, bilaga 9.4.

Information fr̊an detta avsnitt, tillsammans med information fr̊an enkätsvar, samman-
ställs i tabell 6.

Tabell 6: Vattenanvändning inom övriga verksamheter. Där blanka celler finns har relevant
information inte hittats.

Omr̊ade Typ av vatten Volym Period

Bevattning av
golfbanor

yt-, grund- och
dricksvatten, renat
avloppsvatten

– Under vegetations-
perioden (ca 200
dagar).

Bevattning av
park/kyr-
kog̊ard/rabatt

yt-, grund- och
dricksvatten, renat
avloppsvatten

– Under vegetations-
perioden (ca 200
dagar).

Fordonstvätt – 0,120 /personbil,
0,300 m3/större
fordon

Året runt.

Rengöring av
gator i Uppsala

dricksvatten,
vatten fr̊an
vattenkiosker

643,5 m3/̊ar inom
de distrikt
Uppsala kommun
ansvarar för.

Framför allt under
v̊aren.

Rengöring av
sportanläggningar,
byggarbetsplat-
ser och
industrier

– – –

Snö/issmältning
i Uppsala

dricksvatten 495 m3/̊ar Under perioder d̊a
halka är ett
problem.

Fyllning av
fontäner och
artificiella
sjöar/dammar i
Uppsala

dricksvatten,
vatten fr̊an
Fyris̊an

– Under perioden d̊a
dammar och
fontäner är fyllda.

Brandsläckning
i Uppsala

vatten fr̊an
vattenkiosker,
dricksvatten,
vatten fr̊an
vattendrag

600 m3/̊ar Året runt.
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5.4 Fallstudier

De studerade fallen där tekniskt vatten redan används visar p̊a tekniska förutsättningar
och även förutsättningar för volymer som kan användas i Uppsala. I Simrishamn pre-
senteras reningssteg och även hur mycket som renas. Även studierna om Spanien och
Israel ger liknande data. Främst gäller dessa förutsättningar inom de större omr̊adena,
s̊a som industri, jordbruk och bevattning av parker. Studierna om Gotland och Halm-
stad visar p̊a mindre projekt som kan vara relevanta.

5.4.1 Simrishamn

Simrishamn kommun beslutade år 2015 att utveckla en lösning för att kunna
återanvända avloppsvatten p̊a grund av den periodiska torkan. Fokus har varit p̊a rening
av medicinska och hormonstörande ämnen som läkemedelsrester och mikroföroreningar
för att kunna återanvända vattnet, främst till p̊afyllning av grundvattnet men även för
användning inom jordbruket och industrin. För att uppn̊a vattnet ska h̊alla den kvalitet
som krävs, har tre lösningar tagits fram. Den nya delen i reningsverket är designat för
att hantera 300 m3/h och allt överflödigt vatten förs ut till östersjön efter att det renats
av den nya processen. De lösningar som implementerats är adsorption genom granule-
rat aktivt kol (GAK), ozonering plus biofiltrering och ozonering plus GAK-adsoprtion
(Ekegren et al. 2020).

De tre lösningarna best̊ar av olika kombinationer av reningsmetoder som implemente-
rats i reningsverket för att ta reda p̊a vilket sätt som ger den mest effektiva reningen av
vattnet. Nedan ses hur de olika vägarna ser ut för de olika lösningarna. Allts̊a utöver
de tre lösningarna börjar alla steg med en mikrofiltrering som ses nedan.

1. mikrofiltrering → Ozonering → Sandfilter

2. mikrofiltrering → Ozonering → GAK

3. mikrofiltrering → GAK

Resultaten visar p̊a att alternativ 2 ger den effektivaste reningen av de tre alternativen.
Kostnaden är, i relation till andra teknologier för rening av vatten i platser med brist
p̊a vatten, relativt l̊ag. Detta resultat bekräftas även fr̊an tidigare experiment fr̊an
Hammarby sjöstadsverk. Resultaten visar även p̊a att reningen är nästan total och
ändam̊alet att återfylla det tekniska vattnet till grundvattnet är en mycket god lösning,
det är dock starkt rekommenderat att ett slutligt UV-filter installeras för att säkerställa
kvaliteten p̊a vattnet. Det infiltrerade tekniska vattnet kan d̊a användas i samhället där
det behövs. Fokus av projektet var inte att n̊a dricksvattenkvalitet, men endast klor
och bakterieniv̊aerna är de som inte uppn̊ar kraven. (Ekegren et al. 2020)

5.4.2 Halmstad

I Halmstads kommun har återanvändning av näringsrikt vatten använts för att bevattna
ortens plantskola. Vatten fr̊an reningsverket har förts dit via nyanlagda ledningsrör som
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minskar smittspridningen och d̊alig lukt. Projektet minskade näringsläckaget med 20
kg fosfor och 100 kg kväve per år och minskat behovet av handgödsel och behovet av
grundvattenanvändning (Naturv̊ardsverket u.̊a.).

5.4.3 Israel

Israel är beläget i ett torrt klimat och är i stort behov av att återanvända sitt vatten.
Enligt Bixio et al. (2006) återanvänds 70 % av allt avloppsvatten i Israel, och m̊alet
är att återanvända 100 %. Huvudanvändningsomr̊adet för det tekniska vattnet är in-
om jordbruket och utgör cirka 65 % av användningen. Totalt återanvänds mer än 290
Mm3/̊ar av det renade avloppsvattnet för bevattning av jordbruk, vilket innefattar ex-
empelvis industriella grödor, bomull med mera. I perspektiv s̊a utgör återanvändningen
av tekniskt vatten i Israel cirka 40 % av allt återanvänt vatten i EU (Shtull-Trauring
et al. 2020). Gällande kvalitetskrav har Shelf commission tagit fram fyra kategorier för
bevattning av grödor. Industriella grödor ska ha BOD mindre än 60 mg/L, TSS mindre
än 50 mg/L och löst syre mer än 0.5 mg/L. Obegränsad bevattning kräver däremot
att halten BOD är mindre än 15 mg/L, och andra krav som att halten klor m̊aste vara
högre än 0,5 mg/L och koliformer m̊aste vara mindre än 12 MPN/100 mL (Juanico
2008).

Även fast användning av tekniskt vatten inom jordbruket ses som en h̊allbar lösning
tillkommer det komplikationer. En av dessa är salt, som förekommer i höga halter
i avloppsvattnet till följd av den globala konsumtionen av salt. Inom industrin och
hush̊all utgörs den primära användningen av vatten fr̊an avsaltat havsvatten och allts̊a
används inte särskilt mycket av det tekniska vattnet till det. Detta har blivit en h̊allbar
och kostnadseffektiv lösning för Israels vattenbrist, men p̊a grund av grödors känslighet
för salthalt är det inte tillräckligt för användning inom jordbruk och tekniskt vatten är
nödvändigt (Shtull-Trauring et al. 2020).

Inom jordbruket i Israel utgörs cirka 35 % av vattnet som används vid bevattning inom
jordbruket av tekniskt vatten, och en mindre del används fr̊an ”soil aquifer treatment”
(SAT). SAT innebär att vattnet behandlas genom att infiltreras och perkoleras till
grundvattnet (Shtull-Trauring et al. 2020).

5.4.4 Spanien

Av Abellan et al. (2019) s̊a kvantifieras förbrukningen av tekniskt vatten i hela Spa-
nien, och nuvarande användning best̊ar till störst del jordbruket, som utgör 45 % av
användningen. Tätt inp̊a, p̊a 36 %, kommer bevattning av parker och fritidsaktivitets-
omr̊aden. Dessa tillsammans utgör allts̊a mer än 80 % av användningen av tekniskt
vatten i Spanien. Till industrin g̊ar endast 10 % av vattnet och en liten del g̊ar till
rening av gator och brunnar. I siffror s̊a används mellan (368 - 450)*106 m3/̊ar av allt
återvunnet vatten igen till n̊agot av de tidigare nämnda bruken, vilket motsvarar 11 -
13,0 % av det behandlade vattnet. Värdena varierar p̊a grund av vad som inkluderas i
beräkningarna
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I jordbruket används vattnet till att bevattna grödor, vid bevattningen kommer vatt-
net i kontakt med grödorna. Miljöaspekter inkluderar p̊afyllning av akvifer och bevatt-
ning av skogsomr̊aden, grönomr̊aden samt andra omr̊aden som inte är tillgänglig för
allmänheten. I urbana omr̊aden används det tekniska vattnet till bevattning av urbana
parker, brandposter och rening av gator. Användningsomr̊aden som inom industrin och
fritidsaktiviteter tas ocks̊a upp. Inom industrin är det avsedda omr̊adet att använda
tekniskt vatten till processer och tvätt, men även kyltorn och avdunstningskondensorer
(Mujeriego & Hultquist 2011).

Användningen av tekniskt vatten inom industrin är l̊ag i Spanien och därför startades
projektet “Life Wire” år 2013 för att ta reda p̊a vilka lösningar som är tekniskt och
ekonomiskt möjliga för att öka återanvändningen. Avloppsvattnet fr̊an reningsverket
beläget i Barcelonas redan existerande rening best̊ar av koagulation, flockning, mikro-
filtrering och desinfektion och cirka 300 000 m3/dygn vatten som kan återanvändas.
Främst används vattnet till jordbruket, miljöaspekter och kommunalt (Life-Wire 2013).

För att öka användningen av tekniskt vatten inom industrin har det i “Life Wire” tagits
fram tre reningsprocesser som förbättrar kvaliteten av vattnet. En av de tre processerna
är ultrafiltrering (UF) som minskar grumligheten med minst 80 % och mikrobiologiska
parametrar med 95 %, nackdelen med UF är att det endast filtrerar cirka 15 % av
det lösta organiska materialet. En annan metod som fokuserar p̊a det lösta organiska
materialet är “Carbon nanostructured material” (CNM), vilket renar 90 - 25 % av det
lösta organiska materialet. Nackdelen är att reningen av grumlighet och mikrobiologiska
parametrar d̊a är relativt l̊ag. Omvänd osmos är det tredje och sista steget i reningen
och avlägsnar salt fr̊an vattnet. Salthalten i vattnet är det mest stränga kravet fr̊an
industrin och därför är en lyckad rening med omvänd osmos nödvändig för att kunna
använda det tekniska vattnet för detta ändam̊al (Life-Wire 2013).

5.5 Enkät

Utifr̊an resultaten fr̊an litteraturstudien utformades en enkät, som kan ses i bilaga 9.1.
Resultatet fr̊an enkäten redovisas som resultat i bilaga 9.4.

Enkätsvaren som erhölls var för f̊a för att kunna generera en statistisk grund för behovet
av tekniskt vatten i Uppsala. N̊agra enkätsvar användes dock som diskussionsunderlag
för individuella fr̊agor inom omr̊aden där det inte g̊att att finna n̊agon information
i litteraturstudien. Dessa svar användes även i resultatet för vattenanvändningen in-
om Uppsalas brandförsvar (avsnitt 6 ) och kvalitetskrav samt vattenanvändning inom
avfallshantering (avsnitt 6.3).

Svaren visar p̊a att information om verksamheters olika kvalitetskrav kan f̊as fram p̊a
ett tydligt sätt med hjälp av enkäten. För volymkrav är det inte lika tydligt. Flera
verksamheter har sv̊art att uppskatta eller ta reda p̊a sin nuvarande vattenförbrukning
eller hur mycket som skulle kunna bytas ut mot tekniskt vatten.
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Fr̊agorna där verksamhetens vattenanvändningsomr̊aden ska specificeras är tydliga att
svara p̊a och ger enhetliga svar. Fr̊an enkäten kan en svarstid p̊a 16 minuter bestämmas,
detta är ett medelvärde av svarstiderna som angivits.

De fr̊agor som är tydliga och inte kräver n̊agon vidare kommentering är 12-13, 16-
17, 22-24, 27-30. För fr̊agorna 3-7 är det sv̊art att tolka n̊agot resultat p̊a grund av
för f̊a eller inga enkätsvar. För resterande fr̊agor finns det utvecklingspotential, dessa
redovisas i tabell 7 nedan med efterföljande lösningsförslag.

Tabell 7: Utvecklingspotentail och lösningsförslag för enkät

Fr̊aga Utvecklingspotentail Lösningsförslag

1

För de verksamheter som fyl-
ler i att de ej använder kom-
munalt vatten s̊a blir svaret
intetsägande.

Tilläggsfr̊aga: Öm ni inte
använder kommunalt vatten
idag, skulle ni d̊a vara intres-
serade av att använda tekniskt
vatten i framtiden?”

2 och 13
NPS funktion ger sv̊artolkade
enkätsvar

Ändra svarsform p̊a fr̊agorna
till mer lättolkade svar

8-11
Otydlig formulering av svarsal-
ternativ E och K

Tydliggörande i alternativ E
att det är grovrengöring utom-
hus och i industrier som avses
och ej noggrannare rengöring
där dricksvattenkvalitet krävs.
För alternativ K s̊a kan betong-
tillverkning tas bort och inklu-
deras i meningen “ Tillverkning
av byggmaterial”

14-15
Envalsfr̊aga som kan anses le-
dande

Ändra till flervalsfr̊aga för att
f̊a en mer nyanserad bild av
vad olika verksamheter finner
vara bidragande faktorer.

18-19
Risk för feltolkning av in-
nebörden av ordet säsong

Förtydliga säsongsberoende
med exempel p̊a säsonger inom
parentes (ex. vinter)

20-21 Saknas alternativ Lägg till PFAS som alternativ

25
Ledande exempel, verksamheter
som svarar kan börja tro att
vattnet luktar utan anledning

Ändra eller ta bort exemplet
för att det inte ska vara ledan-
de
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6 Diskussion

6.1 Vattenanvändning

Med tanke p̊a att mer avloppsvatten renas i Kungsängsverket än dricksvatten produ-
ceras av Uppsala Vatten, borde det inte finnas n̊agra hinder vattenvolymmässigt för
att distribuera renat avloppsvatten till verksamheter i Uppsala kommun. En djupa-
re utredning kommer däremot behövas kring hur mycket vatten olika verksamheter
behöver, d̊a litteraturstudien inte har resulterat i n̊agon allmän volym. Detta eftersom
vattenförbrukningen är specifikt för varje enskild verksamhet och enkäten inte omfattar
tillräckligt m̊anga svar för n̊agon statistisk grund. Inventeringen kommer även behöva
innefatta hur stor del av olika verksamheters vattenanvändning som idag är kommu-
nal, för det är den delen som lättast skulle kunna bytas ut mot renat avloppsvatten.
Däremot skulle vatten sparas även om verksamheter med enskilda brunnar i framtiden
skulle återanvända vatten fr̊an Kungsängsverket.

6.2 Tillämpningar av tekniskt vatten inom olika verksamheter

6.2.1 Jordbruk

Jordbruket i Uppsala kommun utgör idag mindre än 1 % av den kommunala vatten-
användningen. Även jordbrukarna förser sig, precis som m̊anga industrier, istället med
vatten fr̊an enskilda vattentäkter som bergsborrade brunnar, ytvatten eller insamlat
regnvatten. Vatten fr̊an dessa källor h̊aller oftast tillräcklig kvalitet för bevattning.
S̊aledes är möjligheterna att återanvända avloppsvatten fr̊an Kungsängsverket inom
jordbruket relativt sm̊a idag, och skulle inte resultera i n̊agra större besparingar av
dricksvatten fr̊an den kommunala dricksvattentäkten. Fr̊agan är allts̊a om det planera-
de tekniska vattnet fr̊an Uppsala Vatten är fördelaktigt relativt det vatten som används
idag. Vid användningen av ytvattentäkter eller insamlat regnvatten finns ingen direkt
vits med att använda tekniskt vatten istället. Om fallet är egen brunn skulle det finnas
en stor fördel i vattenbesparingspotential vid omställning till tekniskt vatten levererat
fr̊an Kungsängsverket. En annan fr̊aga är distributionen av det tekniska vattnet, d̊a
åkrar ofta ligger en bit fr̊an Kungsängsverket. Fr̊agan här är om kostnaderna i detta
fall skulle innebära ett hinder. Dessa fr̊agor kan inte besvararas i detta projekt, utan
behöver undersökas vidare.

Utanför Sveriges gränser utgör det spanska jordbruket ett gott exempel p̊a hur man
kan återanvända avloppsvatten. Israel är ocks̊a ett mycket bra exempel med liknande
kvalitetskrav som i EU. Eftersom Spanien och Israel ligger längre söderut än Sverige,
ser klimatet annorlunda ut och vattenbristen är större. Att s̊a stor andel av det tekniska
vattnet används inom jordbruket kan bero p̊a att skördarna annars hade varit mycket
sm̊a, vilket sannolikt lett till att bevattning av grödor prioriteras högt. I dagsläget är
vattenbristen i Uppsala inte lika stor som i Spanien eller Israel. Eftersom torrperioder p̊a
senare år blivit vanligare även i Uppsala, kan ett tillämpningar av tekniskt vatten inom
jordbruket bli relevant i framtiden ocks̊a i Uppsala. Inom jordbruket beror kraven som
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ställs p̊a bevattningsvatten av hur bevattningen sker samt hur grödorna ska användas,
det vill säga om de äts r̊aa, äts efter tillredning eller används för utvinning av energi.
Det innebär att m̊anga jordbrukare kommer att ställa ungefär samma krav p̊a tekniskt
vatten, vilket innebär att reningstekniken kan anpassas efter ett stort antal användare.

6.2.2 Industri

Litteraturstudien om tillämpningar av tekniskt vatten inom industrin visade att det är
ett vanligt användningsomr̊ade i Europa. De vanligaste användningsomr̊adena av tek-
niskt vatten inom industrin är kylvatten, pannvatten och matarvatten, samt process-
vatten. Generellt ställs högst kvalitetskrav p̊a pannvatten, eftersom vattnet genomg̊ar
en process där det avdunstar. P̊a kylvatten ställs lägst kvalitetskrav, dessa varierar
dock beroende p̊a om kylsystemet är återcirkulerande eller genomg̊aende. För pro-
cessvatten g̊ar det ej att ange om kvalitetskraven är högre eller lägre än n̊agot annat
användningsomr̊ade d̊a definitionen av processvatten är bred. Kvalitetskraven beror
p̊a vad processvattnet ska användas till, exempelvis ställs lägre krav p̊a vatten som
används vid betongtillverkning än p̊a vatten som används vid färgning av kläder. Det
har dock g̊att att ge en generell bild av problem inom respektive användningsomr̊ade
samt vad dessa problem beror p̊a, vilket g̊ar att utläsa i tabell 3. Där g̊ar det även att
utläsa vilka parametrar som är viktiga för att undg̊a respektive problem. Dessa para-
metrar och problem lade sedan grunden för utformningen av enkäten. Vissa industrier
som kräver mycket hög kvalitet p̊a vattnet kan ha egna reningsverk. Det inkommande
vattnet till industrier som renar sitt eget vatten kan tänkas ha lägre kvalitetskrav d̊a
vattnet änd̊a kommer renas ytterligare. Detta bör därför undersökas vidare även om
vattnet efter den framtida ombyggnationen inte uppfyller n̊agra högre kvalitetskrav än
tidigare. Det skulle allts̊a kunna vara möjligt att använda dagens avloppsvatten även
till det.

Det finns goda möjligheter att implementera tekniskt vatten inom industri i Uppsala
och det kan ge betydande skillnad för dricksvattenförbrukningen d̊a störst andel kom-
munalt vatten utöver hush̊allsbruk används inom industrin. Industrisektorn använder
2,7 miljoner m3 kommunalt dricksvatten varje år i Uppsala. Ifall 10 % av dricksvattnet
som g̊ar till industri istället byts ut mot renat avloppsvatten skulle 270 000 m3 dricks-
vatten kunna besparas varje år. Det är dock olika kvalitets- och volymkrav som krävs
för olika tillämpningar och som är sv̊ara att svara p̊a generellt, dessa m̊aste undersökas
vidare för varje tillämpning i fr̊aga. Detta bör göras genom att använda den framtagna
enkäten tillsammans med dess förbättringsförslag.

Användningen av tekniskt vatten inom industrin är generellt sett lägre än inom jord-
bruket för länder i Europa. Hos de flesta undersökta länder i rapporten ’Report on
urban water use’ ligger användningen p̊a under 20 % av det använda tekniska vattnet
(IMPEL 2018). I Spanien har den l̊aga användningen uppmärksammats och projektet
‘Life Wire’ startades. Projektet riktar sig mot att öka användningen genom att presen-
tera reningssteg och vilka föroreningar de renar. Eftersom de olika reningsstegen ger
möjlighet att använda det tekniska vattnet som kyl-, pann-, process- och reningsvatten
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ger detta en god grund för Uppsala Vattens reningssteg. Huvudsakligen är det renings-
steget omvänd osmos som gör det tekniska vattnet möjligt att användas inom industrin
just i Spanien, d̊a salt är en stor begränsning, men en bra föreg̊aende rening är viktig.
Projektet visar p̊a att användning av tekniskt vatten inom industrin har stor potential
och är möjligt s̊a länge intresset och ekonomin finns.

Ang̊aende vattenanvändningen för industrier kan ej n̊agra vattenvolymer nämnas d̊a
varje industri är unik och detta m̊aste undersökas vidare för varje industri i fr̊aga. Vat-
tenanvändningen inom industrin kan i framtiden behovsinventeras med den framtagna
enkäten (bilaga 9.1). Det har dock g̊att att i nuläget konstatera att kylvatten är det
användningsomr̊ade där mest industriellt vatten förbrukas generellt och en tillämpning
av tekniskt vatten istället för dricksvatten där kan göra störst nytta.

Förbättringar av rapporten inom industridelen vore att vid mer tid och plats s̊a skulle
processvatten delas upp i flera kategorier och undersökas vidare, exempelvis tillverkning
av byggmaterial. Uppdelning av de andra användningsomr̊adena vore ocks̊a möjlig för
att kunna ta reda p̊a mer direkta kvalitetskrav.

6.2.3 Övriga verksamheter

Diskussionen i detta avsnitt utg̊ar fr̊an information sammanfattad i tabell 6.

Vattenanvändningen inom övriga verksamheter har i detta projekt främst syftat till
sysslor som utförs av Uppsala kommun, samt bevattning av golfbanor, fordonstvätt och
brandförsvar. Det har varit sv̊art att finna information inom flera av dessa omr̊aden,
d̊a litteraturstudien inte resulterat i eftersökt data. Vattenanvändningen inom övriga
verksamheter kan i framtiden behovsinventeras med den framtagna enkäten för att f̊a
in data (bilaga 9.1).

Det har dock fastställts att golfbanor främst använder ytvatten och grundvat-
ten för bevattning, men att renat avloppsvatten och dricksvatten är alternativ vid
l̊angvariga torrperioder. Resonemanget kring huruvida det är aktuellt och lönsamt
att ersätta ytvatten- eller grundvattentäkterna som används med tekniskt vatten
fr̊an Kungsängsverket måste undersökas vidare fr̊an fall till fall, och hänsyn till
närhetsprincipen tas. Närhetsprincipen innebär att avst̊andet ska beaktas, efter vil-
ket ett litet avst̊and prioriteras. I detta fall avst̊andet fr̊an Kungsängsverket till den
verksamhet som undersöks för distribution av avloppsvatten. Detta eftersom det är
b̊ade smidigare och billigare att leverera vatten till en verksamhet som ligger nära,
jämfört men en som ligger l̊angt bort, d̊a ett nytt vattenledningsnät för detta ändam̊al
behöver konstrueras.

Vid bevattning av parker, kyrkog̊ardar, rabatter och trädg̊ardar har det inte framkom-
mit n̊agon specifik information för Uppsala, mer än att bevattning sker under vege-
tationsperioden. I fallstudien om Spanien framg̊ar däremot att 36 % av det tekniska
vattnet används för just bevattning av parker och fritidsaktivitetsomr̊aden. Det verkar
därmed möjligt att tillämpa tekniskt vatten inom dessa omr̊aden även i Uppsala.

33



Tvätt av fordon sker inom flertalet verksamheter, och här har generell data kring volym
och kvalitetskrav p̊a vattnet hittats. Enligt denna data bör det tekniska vattnet fr̊an
Kungsängsverket uppfylla de krav som ställs p̊a tvättvattnet. Förutsatt att samtliga
verksamheter (kommersiella biltvättar, bussgarage, brandstationer m.m) har varsin
plats avsedd för fordonstvätt, spelar närhetsprincipen en viktig roll i den fortsatta
utredningen kring tillämpningen av tekniskt vatten inom omr̊adet.

Vattenkiosker används idag för att distribuera tekniskt vatten. Användaren hämtar d̊a
vattnet med exempelvis tankbil eller annat valfritt kärl. Detta kan vara ett sätt att
förse användare med återvunnet avloppsvatten fr̊an Kungsängsverket, som innebär en
mindre omfattande utbyggnad av ledningsnätet.

För rengöring av gator samt snö/issmältning vid halka i Uppsala används dricksvatten.
Fallstudien fr̊an Spanien anger att en mindre andel av det tekniska vattnet används
just för rengöring av gator. Därmed skulle denna implementering kunna ske även i
Uppsala, förslagsvis med vatten tappat fr̊an vattenkiosker.

Rengörning av sportanläggningar, byggarbetsplatser och industrier har inte resulterat
i n̊agon information specifik för Uppsala.

För fyllning av Uppsalas fontäner och dammar har fastställts att dricksvatten och vat-
ten fr̊an Fyris̊an används. Om ombyggnad av ledningsnätet till̊ater, finns god anledning
att tro att tekniskt vatten fr̊an Kungsängsverket skulle kunna ersätta dricksvattnet i
sammanhanget. Eftersom vatten i fontäner och dammar kan komma i kontakt med
människor bör dock faktorer gällande smittorisker undersökas vidare.

Uppsala Brandförsvar har svarat p̊a enkäten efter personlig mailkontakt samt svarat
p̊a övriga fr̊agor direkt. Detta var behövligt d̊a det fr̊an enbart litteraturstudie ej gick
att hitta lämplig information inom EU. Brandförsvaret fyller främst sina brandbilar
med dricksvatten p̊a stationen och tankbilar fylls vid vattenkiosker eller brandposter.
Tankbilarna fylls dock vid behov vid öppna vattendrag, vilket medför att kvalitets-
kraven p̊a vattnet som används ej är höga. Det är dock viktigt att vattnet h̊aller en
tillräcklig hög kvalitet s̊a att det ej uppst̊ar problem med utrustningen i sig. Ett alter-
nativ vore att kunna fylla bilarna med renat avloppsvatten vid en station, exempelvis
en vattenkiosk ifall möjlig implementering i dessa eller en separat för detta ändam̊al
vid Kungsängsverket. Detta kan kräva en viss logistik s̊a att vatten kan hämtas p̊a ett
lätt sätt samt en policy fr̊an brandförsvarets sida att använda det renade avloppsvatt-
net främst. Det finns därmed goda möjligheter att implementera tekniskt vatten inom
brandförsvaret i Uppsala.

P̊afyllning av akviferer med tekniskt vatten förekommer b̊ade i Sverige och andra
länder. Fallstudierna om Simrishamn och Israel är exempel p̊a detta. I detta projekt är
det inte fokus p̊a akvifer d̊a Uppsala Vatten har andra planer för detta men det skulle
kunna vara en bra lösning för framtida projekt för vidare utveckling av återanvändning
av vatten.
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6.3 Möjlig vattenkvalitet vid nya avancerade reningssteg

Tabell 5 visar att det som dagens reningsverk inte klarar av att rena tillräckligt är sus-
penderat material, mikroorganismer, TDS, läkemedelsrester samt PFAS-ämnen. De tv̊a
sistnämda är däremot under p̊ag̊aende projekt för att kunna renas i framtiden. Enligt
Robertson (2021) s̊a ger även det befintliga Kungsängsverket en hög kvalitet gällande
suspenderat material s̊a länge inte driftstörningar sker. Enligt tabell 5 är det en fördel
att använda GAK och/eller ozon eftersom läkemedelsrester och suspenderat material
renas, däremot kan GAK sättas igenom om för höga halter suspenderat material g̊ar
in i filtret samtidigt. Därav skulle ozon vara mer effektivt om suspenderat material
behöver renas till l̊aga halter.

Ur tabell 5 kan ocks̊a läsas att omvänd osmos renar, förutom det som det befintliga
reningsverket tar bort, b̊ade suspenderat material och mikroorganismer. Troligtvis re-
nas även exempelvis läkemedelsrester, TDS och PFAS i RO-membranet eftersom inga
fasta ämnen kan passera ett membran. Dock s̊a är omvänd osmos troligtvis sämre att
använda i storskaliga processer, som p̊a Kungsängsverket, eftersom membranet riske-
rar att sättas igen vid hög belastning om inte bland annat suspenderat material och
mikroorganismer tas bort innan det n̊ar RO-membranet.

Genom att jämföra GAK och UV-ljus i tabell 5 konstateras att GAK renar
läkemedelsrester, men ej klarar av att rena mikroorganismer. Motsatt gäller för UV-ljus,
här renas mikroorganismer men inte läkemedelsrester. Därav skulle en kombination av
GAK-filter och UV-ljus kunna vara en bra lösning för att reducera b̊ada dessa ämnen.
Ozon renar b̊ade mikroorganismer och läkemedelsrester, s̊a därför skulle det räcka med
denna teknik av dessa anledningar. Dock avgör de aktuella gränsvärdena huruvida
vattnet renas tillräckligt eller inte. Eftersom själva ozoneringssteget kan bilda skadliga
biprodukter som till exempel NDMA och bromat s̊a rekommenderas ett kompletterande
steg s̊a som ett sandfilter. Resultatet vid Simrishamn, samt fr̊an ett tidigare experiment
vid Hammarby sjöstadsverk, visar dock p̊a att en kombination av ozonering och GAK
är effektivare än en kombination av ozonering och sandfilter. Även UV-ljus skulle kun-
na användas som kompletterande steg för att f̊a bort restprodukter, eftersom ämnen
som exempelvis NDMA absorberar UV-ljus. Detta är även n̊agot som Simrishamns
kommun rekommenderar efter implementeringen av en kombination av ozonering och
GAK-filter. Ett slutligt UV-filter säkerställer enligt deras resultat kvaliteten p̊a vattnet
med syfte att rena till tekniskt vatten.

Eftersom det finns fler kvalitetskrav att undersöka än de som redovisas i tabell 5, är det
nödvändigt av en utförligare undersökning av vattenkvaliteten fr̊an Kungsängsverket
idag och vid ett nytt avancerat reningssteg. Detta för att kunna veta vilka verksamhe-
ter som kan använda renat avloppsvatten som teknisk vatten, utan risk för problem.
Eftersom ekonomiska aspekter inte beaktades i denna studie är även detta n̊agon som
p̊averkar implementeringen av avancerade reningssteg. Det är även viktigt att ta i
beaktande att det är sv̊art att avgöra vilken lösning som är den mest optimala en-
dast genom att se hur andra reningsverk har löst det. Detta eftersom b̊ade behov och
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förutättningar skiljer sig mellan olika reningsverk. Därför är det viktigt att undersöka
förutsättningarna, vilken kvalitet som behövs och hur l̊aga halter som krävs, för en
återvinning av vatten fr̊an just Kungsängsverket i Uppsala.

6.4 Jämförelse av vattenkvalitet och kvalitetskrav

För att veta om det finns möjligheter för återanvändning av vatten inom olika verksam-
heter behövs en jämförelse av den vattenkvalitet som Kungsängsverket kan åstadkomma
och den kvalitet som krävs inom respektive användningsomr̊ade.

Jordbruk har juridiska kvalitetskrav gällande mikroorganismer, vilka ses i tabell 2.
Därav skulle det vara sv̊art att använda dagens renade avloppsvatten inom jordbru-
ket eftersom mikroorganismer inte renas. Om mikroorganismer i framtiden renas vid
Kungsängsverket, till exempel genom ozonering och/eller UV-ljus, s̊a skulle återvunnet
vatten kunna användas inom jordbruk.

Eftersom det befintliga Kungsängsverket renar organiskt material, fosfor, kväve och
en viss niv̊a av suspenderat material s̊a skulle dagens renade avloppsvatten kunna
användas inom vissa delar av industrin. För industri ses i tabell 3 att det är till stor
del dessa ämnen som behöver tas bort för att undvika exempelvis korrosion, biologisk
tillväxt och igensättning. Däremot behöver även oorganiska föreningar och pH-värde
undersökas för att se om dagens rening uppfyller dessa krav. Det krävs även att des-
sa industrier klarar av en viss niv̊a av suspenderat material eftersom det inte renas
fullständigt idag. Kungsängsverket använder redan idag en viss del av det renade av-
loppsvattnet, exempelvis till spolvatten för rensgaller och rengöring av tankar, vilket
visar p̊a att det borde g̊a att återvinna dagens renade avloppsvatten inom andra delar
av industrin som inte har s̊a höga krav p̊a suspenderat material. Om suspenderat ma-
terial i framtiden skulle renas till en lägre niv̊a, genom exempelvis GAK eller ozon, s̊a
skulle fler industrier kunna använda renat avloppsvatten som tekniskt vatten.

För övriga verksamheter skiljer sig kvalitetskraven mycket åt beroende p̊a vilken verk-
samheten är, dessutom har kvalitetskrav här varit sv̊arare att hitta genom litteratur-
studier. Men n̊agra exempel p̊a verksamheter som redan idag skulle kunna använda
renat avloppsvatten är tvätt av fordon, rengöring av gator och inom brandförsvar. För
fordonstvätt finns det dock krav p̊a pH-värde, därför bör pH i det renade avloppsvatt-
net undersökas mer även här. Inom samtliga verksamheter, där vattnet p̊a n̊agot sätt
kan komma i kontakt med människor, krävs det att vattnet inte ineh̊aller smittoämnen
som kan bidra till att föra över vattenburna sjukdomar till människan. Därför finns det
med stor sannolikhet krav p̊a l̊aga halter av mikroorganismer inom exempelvis bevatt-
ning av golfbanor och parker, och en rening av mikroorganismer skulle därför krävas
även för använding inom dessa omr̊aden. Eftersom kvalitetskraven skiljer sig mycket
åt beroende p̊a användingsomr̊ade, ser vi här vikten av en utförlig metod för att f̊a in
svar ang̊aende behov fr̊an specifika verksamheter.

Det har inte hittats gränsvärden för mikroföroreningar inom de undersökta
användningsomr̊adena, föroreningen som Uppsala Vatten planerar att installera en re-
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ning för. Modin (2017) säger att mikroföroreningar kan vara skadligt för människan
och därför bör tas hänsyn till för vattenanvänding inom jordbruk. Det finns dock
inga juridska krav p̊a detta. PFAS är, enligt enkätsvar i bilaga 9.4, ett kvalitetskrav
hos Hovg̊ardens avfallsanläggning. Men eftersom Hovg̊arden idag f̊ar sitt vatten fr̊an
dammar inne p̊a avfallsanläggningssomr̊adet (enkätresultat) s̊a är det inte aktuellt
att uppfylla deras kvalitetskrav. S̊a resultatet pekar p̊a att mikroföroreningar, som
PFAS och läkemedelsrester, idag inte ger s̊a m̊anga kända problem inom potentiella
användingsomr̊aden. Däremot är det av miljöskäl bra att rena mikroföroreningar d̊a
de orsakar skada p̊a alla levande organismer. Om rening av suspenderat material och
mikroorganismer beaktas vid val av teknik för rening av mikroföroreningar, s̊a skulle
reningstekniken p̊a s̊a sätt öka förutsättningarna för återanvändning av vatten.

6.5 Enkät

Broschyren användes för att väcka intresse och ge information om projektet. Det är
sv̊art att utvärdera broschyrens faktiska effekt d̊a det inte finns n̊agot att basera detta
p̊a. Som projektgrupp anser vi dock att det är bra att f̊a information om tekniskt
vatten p̊a ett tydligt sätt, eftersom definitionen för tekniskt vatten samt information
kring projektet inte är allmän kunskap. Eftersom m̊alet var att n̊a ut till ungefär 15
olika verksamheter, men antalet svar uppgick till 4, ger svaren en otrillräcklig bild
över hur väl enkäten fungerar. Det hade varit mer rimligt att hoppas p̊a att f̊a runt
5 svar p̊a denna korta tid. Ett av dessa svar var fr̊an en verksamhet belägen nästan
2 mil fr̊an Kungängsverkets reningsverk, vilket medför en viss transportsträcka av det
tekniska vattnet. Detta poängterades av verksamheten själv, vilket motiverar att vid
fortsatt undersökning h̊alla sig till närhetsprincipen och enbart fr̊aga verksamheter
där transportsträckan inte är för l̊ang alternativt lägga in en fr̊aga om avst̊andet fr̊an
verksamheten till reningsverket.

Enkäten ser vi som en bra metod för att samla in b̊ade kvalitativ och kvantitativ
data. Kvantitativ data ges p̊a ett tydligt sätt av svarsalternativsfr̊agorna. Dessa svar
kan p̊a ett tydligt sätt presenteras som procentandelar över vilka användningsomr̊aden
och kvalitetskrav som är mest frekventa. Enkäten kompletteras med kvalitativa fr̊agor
i form av frisvarsfr̊agor för att inte missa eventuella kvalitetskrav eller omr̊aden som
förbisetts av litteraturstudien. För att komplettera data över vattenvolymer, vilket ej
gick att hitta i litteraturstudien, användes även frisvarsfr̊agor vilket gav information i
form av kvalitativ data.

En enkät som metod genererar mycket data för att den n̊ar ut till m̊anga verksamheter.
Till skillnad fr̊an exempelvis intervjuer som metod, ger en enkät verksamheten tid
att leta information och komplettera med bilagor om nödvändigt. Nackdelen med en
enkät är att vid feltolkningar fr̊an b̊ada h̊all s̊a finns det ej n̊agon möjlighet till direkt
kommunikation parterna emellan.
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7 Slutsats

De enda juridiska hinder i fr̊agan om återanvändning av vatten gäller bevattning av
grödor. För övriga tillämpningsomr̊aden finns inga juridiska hinder.

Tekniska förutsättningar finns för alla tillämpningar. För bevattning av jordbruks-
omr̊aden samt parker och övriga grönomr̊aden är intresset i dagsläget dock mindre
eftersom bevattning inte sker i n̊agon större utsträckning i Sverige. Däremot finns det
risk för att torrperioder kan förekomma mer frekvent i framtiden, vilket medför att
bevattningsbehovet ökar. Kollar man p̊a länder i torrare regioner, s̊a som Spanien och
Israel, och tar hänsyn till framtida klimatprognoser, talar ländernas användning av
det återvunna avloppsvattnet (som i stor utsträckning g̊ar till bevattning) för att en
ökad användning inom dessa omr̊aden även kommer kunna ses i Sverige i framtiden.
Eftersom 16 % av det kommunala vattnet g̊ar till industri, vilket motsvarar den största
andelen av vattenförbrukningen av kommunalt vatten utöver hush̊allsbruk, finns det
tekniska vattnets främsta användningsomr̊ade i dagsläget inom industrin. Därför är det
rimligt att i dagsläget främst titta p̊a kvalitetskrav för olika industrier.

Det finns även omr̊aden, inom vilka enbart en mindre mängd tekniskt vatten kan
användas och där verksamheten inte är kopplad till n̊agon större industri, alterna-
tivt ligger nära beläget en verksamhet som skulle kunna använda stora volymer tek-
niskt vatten. Här infaller exempelvis biltvätt. För verksamheter inom dessa omr̊aden
är förutsättningarna fortfarande goda sett till möjligheterna att uppfylla kvalitetskra-
ven. Däremot s̊a kan ekonomiska aspekter p̊averka distributionen. Det kan exempelvis
i vissa fall vara ekonomisk oförsvarbart att distribuera vatten till dessa verksamheter.
Här infaller även verksamheter som skulle kunna använda stora volymer tekniskt vat-
ten, men som befinner sig p̊a ett för stort avst̊and fr̊an Kungsängsverkets reningsverk.
För dessa omr̊aden är det rimligt att de kvalitetskrav som krävs inom verksamheterna
väger mindre tungt än de kvalitetskrav som krävs där motsvarande vattenvolymer är
större.

Oberoende av användningsomr̊ade är närhetsprincipen viktig att beakta, eftersom
närheten till Kungsängsverket p̊averkar förutsättningen för distribution.

Utifr̊an dagens reningskapacitet p̊a Kungsängsverket finns det redan i nuläget
förutsättningar att återanvända renat avloppsvatten. Det vatten som renas idag upp-
fyller de krav som finns inom brandförsvar, fordonstvätt, rengöring av gator och vissa
delar av industri.

Genom en bättre rening av suspenderade partiklar än vad som finns idag, exempel-
vis genom ozon och/eller GAK, s̊a skulle fler industrier kunna använda det renade
avloppsvattnet som tekniskt vatten. Och genom en rening av mikroorganismer, exem-
pelvis genom UV-ljus och/eller ozon, s̊a skulle de juridiska kraven uppfyllas för bevatt-
ning av alla typer av grödor inom jordbruk s̊a länge halterna blir tillräckligt l̊aga. Fler
kvalitetskrav behöver undersökas för att f̊a ett fullständigt resultat.
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F̊a krav p̊a mikroföroreningar, som planeras att renas i Kungsängsverket i framtiden,
inom undersökta användningsomr̊aden har hittats. Men en rening av detta skulle vara
bra ur miljösynpunkt d̊a mikroföroreningar är skadligt för levande organismer.

En enkät har tagits fram baserat p̊a kvalitetskrav och volymbehov för olika verksam-
heter. Med förbättringar fr̊an rapportens diskussion kan enkäten vara ett bra sätt att
inventera intresset för användning av tekniskt vatten i Uppsala. Det skulle dock krävas
fler svar för att kunna utvärdera enkäten helt.
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vatten. EU. Tillgänglig: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=
CELEX:32020R0741 [2021-04-19]

EU, avloppsdirektivet (1991-05-21). R̊adets direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvat-
ten fr̊an tätbebyggelsen. Tillgänglig: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/
?qid=1435673386921&uri=CELEX:31991L0271 [2021-04-19]

EU, V. (2000/60/EG) (2000-10-23). EU, Vattendirektiv (2000/60/EG). Tillgänglig: https:
//eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32000L0060 [2021-04-19]

Exall, K. (2004). A review of water reuse and recycling, with reference to Canadian practice
and potential: 2. Applications. Water Quality Research Journal of Canada vol. 39 (1), pp.
13–28. Canadian Association on Water Quality. Tillgänglig: https://doi.org/10.2166/
wqrj.2004.004 [2021-05-31]

Grundestam, J. (2009). Rening av avloppsvatten med anaerob membranbioreaktor och omvänd
osmos. (Examensarbete: UPTEC W06 008). Uppsala: Uppsala Universitet. Tillgänglig: http:
//www.diva-portal.org/smash/get/diva2:159151/FULLTEXT01.pdf [2021-05-04]

Gulamussen, Jehan, N., Arsénio, A.M., Pedro Matsinhe, N. & Cornelis Rietveld, L. (2019).
Water reclamation for industrial use in sub − Saharan Africa − A critical review.
Drinking Water Engineering and Science, vol. 12 Copernicus GmbH. Tillgänglig: https:
//doi.org/10.5194/dwes-12-45-2019. [2021-04-13]
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miljö. Stockholm: Stockholm Vatten. Tillgänglig: https://www.stockholmvattenochavfall.
se/globalassets/pdf1/rapporter/avlopp/avloppsrening/lakemedelsrapport_

slutrapport.pdf [2021-04-19]

46

https://www.uppsalavatten.se/om-oss/verksamhet-och-drift/avloppsvatten/
https://www.uppsalavatten.se/om-oss/verksamhet-och-drift/avloppsvatten/
https://www.uppsalavatten.se/om-oss/vara-anlaggningar/avlopp/
https://www.uppsalavatten.se/om-oss/vara-anlaggningar/avlopp/
https://www.uppsalavatten.se/om-oss/vara-anlaggningar/
https://www.uppsalavatten.se/om-oss/vara-anlaggningar/
https://www.uppsalavatten.se/om-oss/vara-anlaggningar/dricksvatten/
https://www.uppsalavatten.se/om-oss/vara-anlaggningar/dricksvatten/
https://www.vattenfall.se/fjarrvarme/sa-fungerar-fjarrvarme/
https://www.vattenfall.se/fjarrvarme/sa-fungerar-fjarrvarme/
https://iwaponline.com/wst/article/55/12/207/14285/Applications-of-AOPs-in-wastewater-treatment
https://iwaponline.com/wst/article/55/12/207/14285/Applications-of-AOPs-in-wastewater-treatment
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es00056a009#
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es00056a009#
https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/pdf1/rapporter/avlopp/avloppsrening/lakemedelsrapport_slutrapport.pdf
https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/pdf1/rapporter/avlopp/avloppsrening/lakemedelsrapport_slutrapport.pdf
https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/pdf1/rapporter/avlopp/avloppsrening/lakemedelsrapport_slutrapport.pdf


9 Bilagor

9.1 Bilaga 1: Enkät

Undersökning av intresset för återvunnet
avloppsvatten i Uppsala

För en h̊allbar framtid krävs det att vi tar vara p̊a v̊ara naturresurser. Vatten är ingen
oändlig resurs och därför är det viktigt att undersöka möjliga sätt att i framtiden kunna

återanvända vattnet. EU:s vattendirektiv har som syfte att främja en h̊allbar
vattenanvändning baserat p̊a ett l̊angsiktig skydd av vattenresurser. För att uppn̊a detta

m̊al finns ett åtgärdsprogram där vatteneffektiv teknik inom industrin och
vattenbesparande bevattningsmetoder st̊ar med som möjliga alternativ som bör främjas.
Uppsala Vatten undersöker möjligheterna att bidra till detta m̊al genom att återanvända

det avloppsvatten som annars g̊ar till spillo. Uppsala Vatten planerar att bygga ut
Kungsängsverket som renar vattnet fr̊an Uppsala stad. Detta kommer öka

förutsättningarna för att rena vattnet till den kvalitet som krävs för att kunna
återanvända vattnet som ett tekniskt vatten. Vi undersöker om det finns ett intresse i

Uppsala att använda återvunnet avloppsvatten som tekniskt vatten i stället för att
använda dricksvatten.

Enkäten syftar till att fungera som en metod för Uppsala Vatten att undersöka
efterfr̊agan, kvalitetskrav och volymer av användning av tekniskt vatten. Vi behöver er

hjälp att ta fram en enkät som genererar rätt fr̊agor och som är lätt, tydligt och
tidseffektiv som ger Uppsala Vatten en bred bild över Uppsalas vattenförbrukning och

kvalitetskrav samt möjliga implementeringar av tekniskt vatten.
Detta är en enkät fr̊an ett självständigt projektarbete fr̊an Civilingenjörer med inriktning

vatten- och miljöteknik p̊a Uppsala universitet p̊a uppdrag av Uppsala Vatten.

Uppge företagsnamn eller anläggningsnummer:*

1. Använder ni kommunalt vatten?*

A. Ja

B. Nej

C. Delvis

2. Om delvis, uppskatta hur stor andel av vattnet ni använder som är kommunalt, där
siffran 1 motsvarar 10 % och siffran 9 motsvarar 90 %:

3. Fyll i den bransch ni tillhör:

A. Industri

B. Jordbruk

C. Övrigt

I fr̊aga 4-7: Fyll i de sektorer er verksamhet tillhör:

4. Industri (flervalsfr̊aga):
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A. Försörjning av el, gas, värme och kyla

B. Tillverkning

C. Byggverksamhet

D. Vatten, avlopp och avfall

E. Annat

5. Övriga branscher (flervalsfr̊aga):

A. Kultur, nöje och fritid (ex. bevattning av parker eller golfbanor)

B. Fastighetsservice, städtjänst, gatusopning

C. Annat

6. Om annat, ange omr̊ade:

7. Jordbruk: Fyll i de grödor och bevattningsformer som är aktuella för er (flervalsfr̊aga)

A. Odling av livsmedelsgrödor som konsumeras r̊aa, där de ätliga delarna kom-
mer i direkt kontakt med vatten (rotfrukter inkluderass här)

B. Livsmedelsgrödor som konsumeras r̊aa, där de ätliga delarna INTE kommer
i kontakt med bevattningsvattnet, samt bearbetade livsmedelsgrödor och
grödor ämnade som foder åt mjölk- och köttdjur. (alla bevattningsmetoder)

C. Samma som B men endast droppbevattning eller bevattning som undviker
direktkontakt med grödan

D. Industri och energigrödor samt s̊adda grödor

8. Fyll i de användningsomr̊aden med störst vattenförbrukning i er verksamhet. (flervals-
fr̊aga)*

A. Bevattning av grödor

B. Bevattning av annat än grödor (ex. parker eller golfbanor)

C. Släckning av eld

D. Fordonstvätt

E. Rengöring av gator, sportanläggningar, byggarbetsplatser och industrier

F. Matarvatten och pannvatten

G. Processvatten

H. Avfallshantering

I. Snösmältning/ issmältning

J. Vattenreglering/ fyllning av artificiella dammar eller sjöar

K. Betongtillverkning eller tillverkning av annat byggmaterial

L. Kylvatten

M. Annat stort omr̊ade som inte innefattar hush̊allsbruk

9. Om annat, inom vilket omr̊ade förbrukar ni mest vatten?

10. Fyll i de användningsomr̊aden där ni kan tänka er att använda tekniskt vatten istället
för det vatten ni använder i dagsläget (flervalsfr̊aga)*

A. Bevattning av grödor

B. Bevattning av annat än grödor (ex. parker eller golfbanor)

C. Släckning av eld
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D. Fordonstvätt

E. Rengöring av gator, sportanläggningar, byggarbetsplatser och industrier

F. Matarvatten och pannvatten

G. Processvatten

H. Avfallshantering

I. Snösmältning/ issmältning

J. Vattenreglering/ fyllning av artificiella dammar eller sjöar

K. Betongtillverkning eller tillverkning av annat byggmaterial

L. Kylvatten

M. Annat stort omr̊ade som inte innefattar hush̊allsbruk

11. Om annat, inom vilket omr̊ade skulle ni kunna tänka er använda tekniskt vatten?

12. Hur mycket vatten används i de omr̊aden där ni kan tänka er att använda tekniskt
vatten? (Ex. processvatten 4 200 kbm/̊ar)

13. Hur exakt är ert svar p̊a fr̊agan gällande vattenförbrukningen?* Ange ert svar p̊a en
skala mellan 0 och 10, där 0 motsvarar en vag uppskattning och 10 motsvarar exakta
siffror.

14. Vad anser ni skulle vara den mest drivande faktorn för att implementera användning
av tekniskt vatten i er verksamhet?*

A. Ekonomiskt fördelaktigt

B. H̊allbart för miljön

C. Energibesparing

D. Vattenbesparing

E. Anpassad vattenkvalitet till behov

F. Annat

15. Om annat, vilken faktor skulle det vara?

16. Vilka faktorer skulle innebära hinder i fr̊agan om att implementera användningen av
tekniskt vatten i er verksamhet??*

A. Vattenkvalitet

B. Driftstörningar

C. Motvilja att använda renat avloppsvatten

D. Externa kostnader

E. Annat

17. Om annat, vilken faktor skulle det vara?

18. För de omr̊aden inom vilka ni skulle kunna tänka er att använda tekniskt vatten, vilket
behov av vattentillförsel har ni d̊a?*

A. säsongsberoende

B. Kontinuerligt (varje dag)

C. Periodvis (ej säsongsberoende)

19. Om säsongsberoende, ange vilken period ni kräver vattentillg̊ang. (ex. April-
September)
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20. Fyll i de faktorer som är mest betydande för vattenkvaliteten hos er? (flervalsfr̊aga)*

A. Smittoämnen (mikroorganismer, patogener, inälvsnematoder, bakterier s̊a
som salmonella, enterokocker och legionellabakterier)

B. sulfatreducerande bakterier eller andra bakterier som ex. orsakar korrosion

C. Salinitet

D. Metaller

E. Hormonstörande ämnen

F. Läkemedelsrester

G. Näringsämnen (ex. fosfor eller ammoniak)

H. pH-värdet

I. Organiskt material/ löst organiskt kol

J. Större partiklar (TSS) (kan även mätas i turbiditet)

K. Syrehalten i vattnet (BOD)

L. Elektrisk konduktivitet

M. Total mängd lösta partiklar (TDS)

N. Natriumadsorption

O. Klorider

P. Oorganiska föreningar (ex. kalcium, natrium, magnesium, kalium eller kisel)

Q. Annat

21. Om annat, vilken faktor skulle det vara?

22. Vilka kvalitetskrav har ni p̊a det vatten som används till annat än hush̊allsbruk.
Skriv gärna exakta värden om ni känner till dem. Om ni har en längre lista
av kvalitetskrav, skulle vi vara tacksamma om ni ville bifoga denna till
Felix.Jansson.7334@student.uu.se

23. Vilka av följande alternativ (avseende vattenkvaliteten) medför en risk för att skapa
problem i er verksamhet? (flervalsfr̊aga)*

A. Skumbildning

B. Igensättning

C. Biologisk tillväxt

D. Korrosion/ frätning

E. Avlagringar

F. Saltstress hos växter

G. Annat

24. Om annat, ange vilka problem som kan uppst̊a i relation till vattenkvaliteten?

25. Finns det n̊agra tankar eller funderingar kring det tekniska vattnet eller övrig infor-
mation ni skulle vilja ha fr̊an Uppsala Vatten? Ange era fr̊agor. Ex. ”Har det tekniska
vattnet n̊agon lukt?”

26. Om ni idag saknar uppgifter för att besvara n̊agra av fr̊agorna (tex årsförbrukning,
kvalitet p̊a vatten, mm), skulle ni vara intresserade av att undersöka detta vidare i syf-
te att kartlägga behov av återvunnet avloppsvatten som tekniskt vatten?
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27. Är ni intresserade av fortsatt kontakt? Ange i s̊a fall kontaktuppgifter här:

del 2 Enkätförbättring

För att p̊a bästa möjliga sätt generera en tydlig bild över vattenförbrukningen, och vilken
del som skulle kunna bytas ut mot tekniskt vatten, formulerades de fr̊agor ni nu svarat

p̊a. Eftersom vi i s̊a stor m̊an som möjligt vill undvika missförst̊and eller otydliga
formuleringar behöver vi er hjälp för att förbättra enkäten i framtiden. Vi skulle därför
uppskatta om ni ville svara p̊a följande fr̊agor ang̊aende enkäten och dess utformning.

28. Var det n̊agon specifik fr̊aga som ni tyckte var oklar eller sv̊ar att först̊a? Ange vilken
fr̊aga och beskriv vad som var sv̊art att först̊a.

29. Har ni n̊agot tips p̊a hur man kan förbättra denna enkät? Finns det n̊agon fr̊aga som
skulle kunna komplettera enkäten?

30. Ungefär hur l̊ang tid tog det att ta fram uppgifterna och besvara denna enkät?*

9.2 Bilaga 2: Broschyr till enkät
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9.3 Bilaga 3: Sökord litteraturstudie
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Sökord 

1 "Reuse wastewater" AND (Industri* OR hospital)

2 brandstation AND (avloppsvatten OR "tekniskt vatten")

3 brand* AND (avloppsvatten OR "tekniskt vatten")

4 fire* AND "reclaimed wastewater"

5 industri jordbruk övriga företag

6 ”reuse water” AND ”waste water”

7 cirkulärt vatten AND avloppsvatten

8 "Wastewater reclamation" AND industri*

9 “Tekniskt vatten” AND (Industri* OR sjukhus)

10 “Technical water” AND ( Industri* OR hospital) AND implementation*

11 “Avloppsvatten” AND (Industri* OR sjukhus)

12 “Wastewater” AND ( Industri* OR hospital)

13 “Återanvän* avloppsvatten” AND (industri OR sjukhus)

14 (”Boiler water” OR “Boiler feed water”) AND wastewater

15 (”Boiler water” OR “Boiler feed water”) AND “technical water”

16 “Thermal power plant” AND (“boiler water” OR “boiler feed water” 

OR “cooling water”)

17 “Industri*” AND (“boiler water” OR “boiler feed water” OR 

“cooling water” OR “process water” )

18 “Water reclamation” AND industri*

19 Wastewater AND reuse AND industri*

20 Fjärrvärme

21 Pannvatten AND definiton

22 Processvatten

23 Vattenanvändning jordbruk

24 Vattenförsörjning jordbruk Uppsala

25 Brunnsborrning tillstånd uppsala

26 Vegetationsperiod uppsala

27 Jordbrukets bevattning län 2016

28 Renat avloppsvatten bevattning jordbruk

29 Bevattning avloppsvatten

30 Bevattning av golfbanor

31 Bevattning, golfbanor

32 Lurbo

33 Skötsel friidrottsbana

34 Byggvatten

35 Fordonstvätt

36 Vattenresurs hållbarhet

37 Chem* AND "reuse wastewater" AND industri* AND case

38 "non-potable water reuse" OR "treated municipal wastewater, industrial use" 

OR "treated wastewater reuse" OR "water reuse" AND "water saving irrigation

 techniques" OR "landscape irrigation" AND quality

39 “återvunnet vatten” OR “tekniskt vatten” OR “renat avloppsvatten”

 AND  kvalitet OR regler OR krav.

40 renat avloppsvatten användning krav

41 41. “fire station" OR " firefighting" OR "fire extinguisher" OR "fireman" OR 

"smoke jumper" AND “water contamination” AND  OR “water quality” 

OR “microbial induced corrosion” 

42 ozon mikroorganismer

43 ozon mikroföroreningar

44 GAK filter mikroföroreniningar

45 GAK mikroorganismer 

46 wastewater AND ozon* AND micropollutants 



47 micropollutants ozon wastewater 

48 UV AND "granular activated carbon"

49 Vattenanvändning Uppsala data

50 ”UV light” AND ”wastewater” 

51 omvänd osmos

52 reverse osmosis

53 reverse osmosis

54 cirkulärt vatten 

55 ”reuse water” AND ”waste water”

56 Israel AND "Waste water" AND Agricult*

57 spanish regulations for reuse of water

58 Israel AND "Waste water" AND reuse

59 simrishamns avloppsreningsverk

60 Belgium AND “water reuse”

61 spanish regulations for reuse of water

62 Gotland reningsverk

63 gotland återvinning vatten



Databas Antal träffar Datum

Relevans (egen 

bedömning) 1-5

1 = ingen 

relevans alls 

1 UU bibliotek 1996 19-4 5

2 UU biblitek 0 22-4 1

3 UU biblitek 13 22-4 1

4 UU bibliotek 209 26-4 2

5 Google 610 000 16-4 5

6 Google scholar 6 810 23-4 3

7 Google scholar 386 23-4 4

8 UU bibliotek 2399 26-4 5

9 UU bibliotek 0 14-4 2

10 UU bibliotek 263 14-4 2

11 UU bibliotek 122 14-4 2

12 UU bibliotek 343 622 14-4 2

13 UU bibliotek 0 14-4 2

14 UU bibliotek 2101 15-4 3

15 UU bibliotek 9 15-4 3

16 UU bibliotek 2370 15-4 3

17 UU bibliotek 575 15-4 3

18 UU bibliotek 4454 15-4 5

19 UU bibliotek 39478 16-4 5

20 Google 1 500 000 16-4 3

21 Google 1060 16-4 3

22 Google 50 900 16-4 3

23 Google 33300 26-4 5

24 Google 36000 26-4 5

25 Google 3640 26-4 4

26 Google 98000 26-4 5

27 Google 26000 26-4 4

28 Google 10400 26-4 3

29 Google 68100 18-4 5

30 Google 23100 26-4 4

31 Google 23000 26-4 2

32 DiVa 4 26-4 5

33 Google 643 26-4 3

34 Google 17600 26-4 4

35 DiVa 8 26-4 5

36 Google 101 000 27-4 5

37 UU bibliotek 1273 27-4 3

38 Scopus 48 15-04 5

39 Scopus 0 15-04 0

40 Google Scholar 134 15-04 4

41 Scopus 38 13-04 2

42 Google 50400 15-4 1

43 Google 1100 15-4 4

44 Google 227 15-4 3

45 Google 7860 15-4 3

46 Scopus 332 15-4 5



47 Google Scholar 16100 15-4 3

48 Scopus 202 16-4 2

49 Google 15100 14-4 3

50 Google Scholar 133 3-5 4

51 Google Scholar 467 3-5 4

52 Google Scholar 388000 3-5 2

53 UU bibliotek 109323 3-5 4

54 Google Scholar 5820 26-4 2

55 Google Scholar 6850 26-4 3

56 Scopus 199 14-4 3

57 Google 8290000 15-4 2

58 Scopus 161 16-4 3

59 google 9940 15-4 5

60 Engineer village 27 17-4 1

61 google 6890000 14-4 5

62 google 46800 19-4 2

63 google 94200 23-4 3



9.4 Bilaga 4: Enkätsvar
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Svar Svar Svar Svar

ID 

nummer 1 2 3 4

Företagsn

amn

Uppsala kommun, 

Stadsbyggnadsförvaltni

ngen, gata-park-natur, 

renhållning Uppsala Brandförsvar

Hovgårdens 

avfallsanläggning, 

Uppsala Vatten SLU Ultuna egendom

Fråga 1

Ja

Delvis

Nej Nej

Fråga 2 9 0

Fråga 3 Övrigt Övrigt Övrigt Jordbruk

Fråga 4

Fråga 5

Fråga 6 B

Fråga 7

Fastighetsservice, 

städtjänst, 

gatusopning

; Annat; Annat;

Fråga 8 Brandsläckning

Sortering av avfall, 

mellanlagring av avfall 

och slam, deponi

Fråga 9

Rengöring av gator, 

sportanläggningar, 

byggarbetsplatser och 

industrier

;

Släckning av eld

;Fordonstvätt;

Fordonstvätt;Släckning 

av eld

;Rengöring av gator, 

sportanläggningar, 

byggarbetsplatser och 

industrier

;

Bevattning av grödor

;

Fråga 10

Största 

vattenförbrukaren är 

SLUs 

forskningsladugård 

och svinhus. Försörjs 

från egen källa.

Fråga 11

Rengöring av gator, 

sportanläggningar, 

byggarbetsplatser och 

industrier

;

Släckning av eld

;Fordonstvätt;

Släckning av eld

;Rengöring av gator, 

sportanläggningar, 

byggarbetsplatser och 

industrier

;

Bevattning av grödor

;Fordonstvätt;

Fråga 12



Fråga 13

350 kbm/år

Jättesvårt att svara på. 

Vi kanske använder 

vatten vid 400 

räddningsinsatser per 

år. I vissa fall släcker vi 

en papperskorg och då 

går det åt väldigt lite 

vatten och i andra fall 

är det en skogsbrand 

som håller på i flera 

dagar och då går det åt 

massor med vatten. 

Runt 600 m3/år är min 

gissning. Vatten för 

fordonstvätt har jag 

svårt att uppskatta, 

men det tvättas ju bilar 

dagligen inom vår 

verksamhet.

För spolning av 

hårdgjorda ytor vid 

damning används ca 

10-12 m3/dag torra 

dagar, så kanske 180 

dagar om året. Har ingen uppgift

Fråga 14 5 1 5 1

Fråga 15

Hållbart för miljön Hållbart för miljön Annat Hållbart för miljön

Fråga 16

Egentligen finns det 

inga större skäl i 

dagsläget för att 

använda annat vatten 

än det som används 

idag, som kommer 

från dammar inne på 

området.

Fråga 17 Annat;

Vattenkvalitet;Driftstör

ningar; Annat; Externa kostnader;

Fråga 18 Lukt

Transport till 

anläggningen.

Fråga 19

Kontinuerligt (varje 

dag) Kontinuerligt (varje dag)

Säsongsberoende Säsongsberoende

Fråga 20 Torra tider på året. juni - augusti



Fråga 21

Smittoämnen 

(mikroorganismer, 

patogener, 

inälvsnematoder, 

bakterier så som 

salmonella, 

enterokocker och 

legionellabakterier)

;sulfatreducerande 

bakterier eller andra 

bakterier som ex. 

orsakar korrosion

;

Större partiklar (TSS) 

(kan även mätas i 

turbiditet)

;Total mängd lösta 

partiklar (TDS)

;Smittoämnen 

(mikroorganismer, 

patogener, 

inälvsnematoder, 

bakterier så som 

salmonella, 

enterokocker och 

legionellabakterier)

;sulfatreducerande 

bakterier eller andra 

bakterier som ex. 

orsakar korrosion

;

Näringsämnen (ex. 

fosfor eller ammoniak)

;Läkemedelsrester;Hor

monstörande ämnen

;Metaller

;Smittoämnen 

(mikroorganismer, 

patogener, 

inälvsnematoder, 

bakterier så som 

salmonella, 

enterokocker och 

legionellabakterier)

;Organiskt material/ 

löst organiskt kol

;Annat;

Smittoämnen 

(mikroorganismer, 

patogener, 

inälvsnematoder, 

bakterier så som 

salmonella, 

enterokocker och 

legionellabakterier)

;Hormonstörande 

ämnen

;Läkemedelsrester;

Fråga 22 PFAS

Fråga 23 Får inte lukta illa

Jag har inga exakta 

värden, men vi 

använder vatten 

primärt till 

brandsläckning, men 

även till exempel för 

att sanera personer vid 

ett kemikalieutsläpp. 

När det väl brinner var 

vi nog lägre krav på 

vattenkvalitet än när vi 

fyller upp våra bilar för 

att kunna åka på olika 

typ av insatser. Det 

bästa skulle ju vara om 

kvaliteten är tillräckligt 

för att kunna tvätta sig 

i. Utöver det får det ju 

inte skada vår 

utrustning, sätta igen 

filter eller pumpar eller 

bli dåligt av att lagras i 

tankarna.

Fråga 24

Skumbildning

;Korrosion/ frätning

;Igensättning

;

Igensättning

;Skumbildning

;Biologisk tillväxt

;Korrosion/ frätning

;Avlagringar; Annat; Annat;



Fråga 25

Förhöjda fosforhalter i 

utgående vatten från 

Hovgårdens lokala 

reningsverk. Smittorisk

Fråga 26

Har det tekniska 

vattnet någon lukt

Lagring

Man skulle vilja veta 

om det är renare än 

det vatten vi använder 

idag, som tas från 

lakvattendammar 

efter det lokala 

reningsverket. Särskilt 

map fosfor. 

Fråga 27

Nej, men hör av er om 

ni har ytterligare frågor!

Tror inte det är 

aktuellt just för vår 

verksamhet eftersom 

vi inte behöver spara 

vatten i dagsläget.

Fråga 28

Per-Rickard Rönnberg 

0708-563079 p-

r.ronnberg@uppsala.s

e

Fråga 29

Frågan kring 

vattenkvalitet är så 

klart svår att svara på 

om man inte har 

detaljkunskaper, men 

det var ändå bra att det 

fanns möjligheter att 

ge fritextsvar så man 

kunde försöka beskriva 

behovet ändå.

Fråga 30

Fråga 31 10min 15 min 10 min 30 min
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Projektplan

Aktörer

Projektmedlemmar:
Emma Nyholm
Max Mohlander
Felix Jansson
Tula Strotz
Karolin Weman

Externa aktörer:
Cecilia Johansson - kursansvarig
Roger Herbert - programansvarig
Johanna Andersson - beställare från Uppsala Vatten

Mål och syfte
Syftet med projektet är att ta reda på om det i Uppsala finns förutsättningar att använda
tekniskt vatten från Kungsängsverket och vilken kvalitet samt volym som isåfall skulle
krävas för de olika intressenterna. Vår definition för tekniskt vatten är renat avloppsvatten.
Genom analys av resultatet kommer vi sedan ta fram en metod på hur en mer grundlig
inventering kan göras.

Huvudfråga
Finns det möjlighet att använda tekniskt vatten istället för dricksvatten inom olika delar av
samhället (exempelvis industri och jordbruk) och vilken kvalitet skulle det krävas samt i vilka
mängder?

Metod

För att undersöka inom vilka användningsområden tekniskt vatten kan användas, kommer en
litteraturstudie att genomföras. Med hjälp av den kommer även generella krav på
vattenkvalitet- och volym inom olika användningsområden att sammanfattas.
Projekt med syfte att återvinna avloppsvatten har påbörjats bland annat i Simrishamn, på
Gotland samt av VA Syd och Kalmar Vatten. Rapporter kring dessa projekt kommer sannolikt
vara litteratur av stort intresse, liksom rapporter kring liknande projekt inom EU. Underlag
för vårt specifika projekt framtaget av Uppsala Vatten via Sweco kommer också att användas.



För att undersöka intresset av tekniskt vatten i Uppsala kommer en webb-enkät att skickas ut
till Uppsalas största vattenkonsumenter via Uppsala Vatten. För att identifiera de största
vattenkonsumenterna i Uppsala, samt vilken mängd vatten olika anläggningskategorier
använder, kommer underlag från Uppsala Vatten att användas.
Konsumenterna kommer i webbenkäten kunna ange om de är intresserade av att använda
tekniskt vatten och i sådant fall i vilket syfte, samt vilken kvalitet och volym som krävs.

Tidsplan
Tidsplanen finns bifogat som ett exceldokument där milstolpar, deadlines, möten och
arbetsuppgifter ses.

Omfattning och avgränsningar
- Vi kommer inte behandla ekonomiska aspekter.
- Projektet kommer inte att undersöka användningsområden av tekniskt vatten för

hushållsbruk.
- Projektet kommer inte beakta småskaliga vattenanvändare utan främst fokusera på

stora vattenanvändare som exempelvis industrier, företag, jordbruk och sjukhus.
- Projektet begränsas av tid, vilket innebär att förstudien sannolikt blir mindre

omfattande.
- Termen tekniskt vatten i detta projekt avser avloppsvatten som renats av Uppsala

Vatten och innefattar alltså inte t.ex. dagvatten.
- Juridiska aspekter kommer inte att beaktas, med undantag för kvalitetskrav.
- Av de kvalitetskrav som beaktas i förstudien, beaktas endast litteratur inom

Europeiska Unionen, eftersom dessa är mest relevanta för Sverige.
- Vi ska inte fokusera på att föreslå tekniska metoder för Uppsala Vatten

Arbetsformer
Vi kommer att ha ett roterande schema för följande roller:

Projektledare: Ha ett övergripande ansvar för veckans, och kommande veckors, arbete. Se
till att saker som behöver göras blir gjorda genom att dela ut ansvar, och skriva in i
ärendeloggen. Leda projektgruppsmötena och hålla koll på att dagordningen följs, samt vara
ansvarig för att bjuda in gruppen till mötena genom att dela en zoom-länk.
Sekreterare: Anteckna vad som sägs i projektgruppsmötena i projektgruppsmötesrapporten.
Justerare: Kolla igenom projektgruppsmötesrapporten efter gruppmötet, och checka att det
som står stämmer överens med vad som sagts på mötet. Ändra om något behöver justeras.

Dessa tre roller kommer att roteras varje vecka. Utöver dessa roller har vi en kontaktperson,
Max. Kontaktpersonen kommer vara samma under hela projektet, och har ansvar för kontakt
med aktörer som är gemensamma för hela gruppen. Exempelvis Uppsala Vatten.



Projektgruppsmöten kommer att hållas varje måndag morgon och torsdag eftermiddag.
Utöver detta sker en avstämning varje dag kl 11.15.

Kommunikation
I första hand används zoom för kommunikation. Messenger används även för kortare
meddelanden och avstämning gällande mötestider. För kontakt med beställaren Uppsala
vatten samt för frågor till övriga aktörer sker kontakten främst genom mail eller över telefon
(även zoom kan förekomma här).

Administration
I huvuddel används Google drive för samling av information och skrivande av rapport, vilket
alla i gruppen har tillgång till under hela projektets gång. Slutrapporten kommer skrivas i
Latex och målet är att koppla ihop det med Mendeley för referenshantering.

Motivering av kursmål 1
Projektet innehåller stora delar teknisk förståelse för vattenreningsprocessen, samt diskuterar
även den miljömässiga aspekten av fördelarna med återanvändning av renat avloppsvatten.
Ämnet är relevant eftersom problematiken kring brist på rent dricksvatten är en globalt
växande miljöfråga.
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Tillägg i rapporten

● Serviceanläggningar ex, snö- och issmältning (Karolin), fordonstvätt och rengöring av
gator/ ytor

● Avfallshantering (Emma)
● Fyllning av dammar/ vattenreglering (Tula)
● Kungsängsverkets användning    x (Emma)

● Vattenkiosker      x (Felix) (Karolin)

● Dataanalys: del med argument för varför vi valt att ta bort vissa delar/ avgränsningar
(ska detta vara i metoden eller i bakgrunden/ egen rubrik?) Kanske överlappar? I
dataanalysen är en väldigt bra plats att ta med detta x (Alla) Max

● punkt med fördelarna av cirkulärt vatten (miljöaspekter) (Utöver Emmas del) Emma x
● Vilka industrier skulle vara ok med att använda vattnet som det är i dagsläget (utan

reningssteget)? (Ta med i diskussionen - alla)
● Brandstationer - kontakta brandstationerna och Uppsala vatten och fråga vart deras

vatten kommer ifrån (sjöar, vattenkiosker eller en station?) (Felix)
● Diskussion (alla)
● Enkäten (metoden) (Tula)
● Specificera vissa områden inom industri/ materialtillverkning mer grundläggande.

(Felix)
● Alternativa reningssteg. Vad krävs som ytterligare rening. Ex. desinficering. Vilka

reningssteg har industrierna själva? Felix
● Närhetsprincipen kan kopplas till jordbruk, där närliggande jordbruk kan vara

aktuellt i framtiden. Syftet är att hitta ett resurssmart sätt att använda vattnet. Kan
vara intressant vid torra år/ vattenbrist. Värt att kolla upp ekologiska krav. vilka
branscher vill vi kontakta i första hand och varför? Max

● Mittredovisning: Max o Karolin

Förbättringar till webbenkäten

● Möjligheter/intresse för jordbruk och industrier att tillämpa ett extra reningsverk

Förslag på punkter att ta bort i rapporten

● Gas och slam-delen
● Dricksvatten till djur
● Ev. brandstationer (behöver undersökas mer)

Frågor (till Uppsala Vatten)

● Brandstationer - kontakta brandstationerna och Uppsala vatten och fråga vart deras
vatten kommer ifrån (sjöar, vattenkiosker eller en station?)

● Är det aktuellt att undersöka lantbrukare/ jordbruk?



● Vattenkioskerna i allmänhet, hur fungerar det? Vilka har tillgång? Hur mycket vatten
förbrukas där?

● Kungsängens egna vattenförbrukning och kvalitetskrav
● Vilka områden är ni intresserade av att vi går in djupare på/ tar med?
● Hur mycket vatten går åt till avfallshantering hos er?
● Generellt kring enkäten, tror ni det skulle fungera? Hur når vi ut? Hur många kan ni

skicka ut till? Ta bort/lägga till saker?
● Är det aktuellt att gå in på akviferer som alternativ reningsmetod?
● Ser enkäten ok ut? Ev förbättringar/ ändringar.
● Hur “hugget i sten” är PM:et från sweco vad gäller olika alternativ till reningssteg?

Upplägget i Rapporten

Försättsblad:
Begreppslista:
Inledning: syfte mål och frågeställning

Bakgrund: vilka områden kan tekniskt vatten användas till och cirkulär vattenanvändning &
Klimatförändringar.
Israels vattenanvändning?
Generella lagar (EU-direktiv)
FN:s globala mål
Vattenanvändning i Uppsala

Teori: Olika reningsmetoder idag och framöver (Uppsala vatten)
texten till alla olika områden (industri, lantbruk etc.) och deras generella krav

Resultat: Enkäten
Gemensam tabell över alla reningskrav på olika områden
Andra länder/ svenska exempel över återanvändning
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Tid: 7/4-21
Plats: Zoom

Närvarande: Tula Strotz, Felix Jansson, Max Mohlander, Emma Nyholm, Karolin Weman

Projektledare v. 14: Emma Nyholm
Sekreterare v. 14: Karolin Weman
Justerare v. 14: Felix Jansson
Kontaktperson: Max Mohlander

Dagordning

1)   Meddelanden

Vi har haft intromöte med Sahar och fått hälsa på varandra i gruppen.
Resten av dagen sker det möte angående projektet.

2) Lägesrapport

Vi har bestämt att vi ska ha rullande schema när det kommer till projektledare,
sekreterare och justerare.
Vi har diskuterat och kommit fram till att vi inte vet tillräckligt mycket om projektet för att
kunna avgöra hur vi ska göra med kontaktperson, men för stunden utser vi Max till
kontaktperson. Felix fick bli justerare för veckan och Emma projektledare
Mötet ajourneras till 15, då ska vi gå in på regler för gruppen /veckomöte osv.

● Hur ofta ska vi ha gruppmöten möten? Måndagsmöte/fredagsmöte?
Tänker att vi skulle kunna ha 2 schemalagda möten i veckan till att börja med. Måndag
morgon (vad ska man göra i veckan?) o torsdag eftermiddag (vad har man gjort sen
måndag?).
● Hur långa är våra arbetsdagar? När tar vi lunch? Lediga på helger?

Ca 8 h per dag, om vi inte jobbar tillsammans kan man välja tider lite själv. Vill inte jobba på
helger. Kompa ihop om man vill vara ledig extra. Röda dagar lediga, om man inte vill jobba på
egen hand.

● Vart vill vi “producera”? Latex? Drive?
Vi skriver kladd och smårapporter på drive, stora rapporter typ slutrapporten på Latex.
● Ska vi ses enbart på zoom eller vill vi ses på campus?

Ses mest på zoom
● Ska vi ha tb?:D

Kanske tb nästa fredag 16/4 :D
● Karolin har omtenta 4/6
● På diva finns alla tidigare kandidatarbeten, kolla där för att se exempel på hur

projektrapporter ser ut.



4)   Till nästa gång

● Vad vill vi fråga imorgon?
- Vill fråga hur vattenkvaliteten på det tekniska vattnet skiljer sig från dricksvattnet.
- Ska vi ta fram vilken kvalitet som behövs för djurhållning/växtodling/industri, eller vet

UV redan vilken kvalitet som kommer erbjudas? Ska vi då ta reda på vart detta vatten
kan användas?

- Genomgång av nya reningssteget, reningssystemet (läkemedelsrester??). Vart tar det
“tekniska” vattnet (används den termen på vattnet som släpps ut i fyrisån idag?)
vägen idag, används det alls?

- hur ser Uppsalas vattensystem ut idag?
- Har UV data som vi kan använda? Vart vänder vi oss för att få den? Hur lång tid tar

det att få denna data isåfall? Vad behöver vi för data (hur mycket vatten används till
icke hushållsanvändning?)? Vattenvolymer, vattenkvalitet, vilka industrier använder
mest vatten idag?

- Vad menar UV med “mer djupgående inventering…”

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
● Dagboksskrivning

Tas upp på mötena

Sekreterare
Karolin Weman

Justeras
Felix Jansson



Projektgruppsmöte 8/4

Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
W-21-90 / P-02

Datum
8/4 21

Ersätter
---

Författare
Karolin Weman

Handledare
Sahar Dalahmeh

Rapportnamn
Gruppmöte



Tid: 8:30
Plats: Zoom

Närvarande: Tula Strotz, Felix Jansson, Max Mohlander, Emma Nyholm, Karolin Weman

Projektledare v. 14 : Emma
Sekreterare v.14 :  Karolin
Justerare v.14 : Felix
Kontaktperson: Max Mohlander

Dagordningen

1)   Meddelanden
Vi har haft möte med Uppsala vatten.

2)   Lägesrapport
Möte med UV:
Har gått igenom anteckningar från mötet med UV, finns i dokument anteckningar från Uppsala Vatten.

Material från UV:
Från 15-17 läser vi material från UV.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter

Ska vi koppla ihop våra Mendeleys nu på en gång?
Ja, check.

Emmas inlogg till overleaf:
XXXXXX

Ska vi skissa lite mer på projektplanen imorgon eller börja idag?
Ja, vi börjar skriva i en annan rapport (W-20-90 / A-01)
4)   Till nästa gång

Vid protokollet
Karolin Weman

Justeras
Felix Jansson



Projektgruppsmöte 12/4

Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
W-21-90 / P-03

Datum
12/4 21

Ersätter
---

Författare
Emma Nyholm

Handledare
Sahar Dalahmeh

Rapportnamn
Gruppmöte



Tid: 8:30
Plats: Zoom

Närvarande: Tula Strotz, Felix Jansson, Max Mohlander, Emma Nyholm, Karolin Weman

Projektledare v. 15: Tula Strotz
Sekreterare v.15: Emma Nyholm
Justerare v.15: Karolin Weman
Kontaktperson: Max Mohlander

Dagordningen

1)   Meddelanden

● Har gått igenom tankar och dagboksanteckningar från v.14, vi fyller i anteckningar
kontinuerligt i ett dagboks-dokument under kursens gång.

2)   Lägesrapport
● Klara med projektplan, Felix skickar in nu innan redovisningen. Idag ska vi göra en

powerpoint inför redovisning i eftermiddag.
● Vi har delat upp förstudien, och ska börja jobba individuellt med den i veckan.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
● Gantt? Kolla tidsplanen igen om den kan utvecklas

4)   Till nästa gång
● Kommit igång med förstudien
● Justera projektplan om det behövs

Vid protokollet
Emma Nyholm

Justeras
Karolin Weman



Projektgruppsmöte 15/4

Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
W-21-90 / P-04

Datum
15/4-21

Ersätter
---

Författare
Emma Nyholm

Handledare
Sahar Dalahmeh

Rapportnamn
Gruppmöte



Tid: 11.15
Plats: Zoom

Närvarande: Tula Strotz, Felix Jansson, Max Mohlander, Emma Nyholm, Karolin Weman

Projektledare v. 15: Tula Strotz
Sekreterare v.15: Emma Nyholm
Justerare v.15: Karolin Weman
Kontaktperson: Max Mohlander

Dagordningen

1)   Meddelanden

Inga meddelanden

2)   Lägesrapport

● Vi går varvet runt i gruppen, om hur det går för alla i förstudien
Det rullar på för alla, även om det går upp och ner. Vi diskuterar vissa saker:

- Felix tänkte på frågan om att återanvända vatten hos Uppsala Vatten, Emma ser om
hon hittar något om det i bakgrunden kring hur reningsverket funkar

- Svårt att hitta fakta om allt. Avvägning om vad som är relevant för oss, fokusera på
vatten som inte har mänsklig kontakt - pga höga krav.

- Det som är svårt att hitta bakgrund om nu, får vi ha med i enkäten
- Fundering, hur ska vi sammanställa förstudien av alla L-rapporter? Vi kollar hur

tidigare förstudier har strukturerats upp. Kan vara bra att försöka strukturera upp sin
metod redan nu i förstudien, för att göra det lättare för oss att veta vad för metod vi
ska ha i litteraturstudien slutrapporten.

- Vi håller oss till kvalitetskrav inom EU. Men andra saker som t ex hur en
industriprocess fungerar, eftersom det kan ofta vara samma i olika delar av världen.

-

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
-

4)   Till nästa gång
● Vi fortsätter med förarbetet
● Imorgon har vi en föreläsning!
● Påminnelse om att skriva i reflektionsdokumentet/dagboken.

Vid protokollet
Emma Nyholm

Justeras
Karolin Weman



Projektgruppsmöte 19/4

Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
W-21-90 / P-05

Datum
19/04-21

Ersätter
-

Författare
Tula Strotz

Handledare
Sahar Dalahmeh

Rapportnamn
Gruppmöte



Tid: 11.15
Plats: Zoom

Närvarande: Tula Strotz, Felix Jansson, Max Mohlander, Emma Nyholm, Karolin Weman

Projektledare v. 16: Felix Jansson
Sekreterare v.16: Tula Strotz
Justerare v.16: Emma Nyholm
Kontaktperson: Max Mohlander

Dagordningen

1)   Meddelanden
Mail från Cecilia om att skicka in reflektionsdokument 1 gång/ vecka.

2)   Lägesrapport
Haft möte med Sahar angående enkät och förstudie mm. Samtliga L-rapporter börjar bli
klara. Renskrivning, referenser och sammanfattning behöver fortfarande åtgärdas för de
flesta. Enkäten har påbörjats.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
● Max mailar Cecilia och frågar vad exakt som ska lämnas in när (ex. veckovis eller

enbart i slutet).
● Felix gör ett word-dokument i förstudien.
● Diskussion tillsammans i hela gruppen angående hur enkäten skall läggas upp.

Återsamling 13:15 För diskussion kring enkäten.
● Felix skapar ett dokument för sökord och deras relevans. Dokumentet skapas för att

samla sökningarna inför att sammanställa en metod för litteraturstudier.

4)   Till nästa gång
Sammanställa förstudien samt diskutera enkäten.

Vid protokollet
Tula Strotz

Justeras
Emma Nyholm



Projektgruppsmöte 26/4

Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
W-21-90 / P-06

Datum
26/04-21

Ersätter
-

Författare
Felix Jansson

Handledare
Sahar Dalahmeh

Rapportnamn
Gruppmöte



Tid: 11.15
Plats: Zoom

Närvarande: Tula Strotz, Felix Jansson, Max Mohlander, Emma Nyholm, Karolin Weman

Projektledare v. 17: Karolin Weman
Sekreterare v.17: Felix Jansson
Justerare v.17: Tula Strotz
Kontaktperson: Max Mohlander

Dagordningen

1)   Meddelanden
Förstudie har fått tillbaka från Sahar.
Cecilia har skickat mail om hur mittredovisningen ska gå till. Bör se över metod bl.a.
Dagens låt: Wachito Rito - Boy Pablo

2)   Lägesrapport
Inväntar OK för att skicka ut enkät från Uppsala Vatten.
Karro och Max har börjat på Powerpointen

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
● Maila till Sahar angående slutsats? även fråga angående övriga saker som inte var

med i rapporten som hon vill ha med. Max fixar!
● Fixa till metod inför Onsdagens redovisning
● Välja ut två personer som håller i redovisningen

4)   Till nästa gång
Bli duktigare på ärendelogg!

Vid protokollet
Felix Jansson

Justeras
Emma Nyholm



Projektgruppsmöte 29/4

Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
W-21-90 / P-07

Datum
29/04-21

Ersätter
-

Författare
Karolin Weman

Handledare
Sahar Dalahmeh

Rapportnamn
Gruppmöte



Tid: 11.15
Plats: Zoom

Närvarande: Tula Strotz, Felix Jansson, Max Mohlander, Emma Nyholm, Karolin Weman

Projektledare v. 17: Karolin Weman
Sekreterare v.17: Felix Jansson
Justerare v.17: Tula Strotz
Kontaktperson: Max Mohlander

Dagordningen

1)   Meddelanden
Vi har fått 3 svar på enkäten, avfallsenheten på UV.

2)   Lägesrapport
Vi fick några kommentarer på mittredovisningen som vi jobbar med nu.
Många har jobbat med metoden.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
● Emma har ett förslag till rapportstruktur. Det verkar vara ett bra förslag. Emma

ansvarar för att föra in strukturen i overleaf.
● Sammanfatta data/information i tabellform (Max, Karro, Emma)

4)   Till nästa gång
Bli duktigare på ärendelogg!

Vid protokollet
Karolin Weman

Justeras
Emma Nyholm



Projektgruppsmöte 3/5

Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
W-21-90 / P-08

Datum
3/5-21

Ersätter
-

Författare
Karolin Weman

Handledare
Sahar Dalahmeh

Rapportnamn
Gruppmöte



Tid: 11.15
Plats: Zoom

Närvarande: Tula Strotz, Felix Jansson, Max Mohlander, Emma Nyholm, Karolin Weman

Projektledare v. 18: Emma Nyholm
Sekreterare v.18: Karolin Weman
Justerare v.18: Felix Jansson
Kontaktperson: Max Mohlander

Dagordningen

1)   Meddelanden
Karolin har fått höra om ett möte som ska ske mellan Uppsala Vatten och kommunen.
Felix ska bli pappa!:-)
Fått ett enkätsvar från avfallsenheten på Uppsala vatten

2)   Lägesrapport
Det börjar dra ihop sig till deadline - bra att börja utvärdera enkäten till slutet av veckan.
Alla får gärna läsa igenom Max litteraturstudie.
Felix har gjort ett litet stycke om språkbruk.
Det är seminarium om opponering på fredag.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
Börja skriva på diskussion.

4)   Till nästa gång

Vid protokollet
Karolin Weman

Justeras
Felix Jansson



Projektgruppsmöte 7/5

Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
W-21-90 / P-09

Datum
7/5-21

Ersätter
-

Författare
Karolin Weman

Handledare
Sahar Dalahmeh

Rapportnamn
Gruppmöte



Tid: 11.15
Plats: Zoom

Närvarande: Tula Strotz, Felix Jansson, Max Mohlander, Emma Nyholm, Karolin Weman

Projektledare v. 18: Emma Nyholm
Sekreterare v.18: Karolin Weman
Justerare v.18: Felix Jansson
Kontaktperson: Max Mohlander

Dagordningen

1)   Meddelanden
Inga nya meddelanden

2)   Lägesrapport
Vi har gått igenom rapporten tillsammans och lämnat kommentarer kring vad som ska ändras
eller tas bort, samt börjat åtgärda detta. Även börjat skriva på diskussion. Ska ha seminarium
13:15 idag, kul med omväxling.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
Sammanfattning till 1a inlämingen - Tula? med flera!

4)   Till nästa gång
Vara klara och inskickade på tisdag kväll. Lediga torsdag och fredag/måndag. Klara med

pop.samanfattning tills nästa tisdag (Tula på landet, ingen internet men mobildata!).

Vid protokollet
Karolin Weman

Justeras
Felix Jansson



Projektgruppsmöte 10/5

Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
W-21-90 / P-10

Datum
10/5-21

Ersätter
-

Författare
Emma Nyholm

Handledare
Sahar Dalahmeh

Rapportnamn
Gruppmöte



Tid: 11.15
Plats: Zoom

Närvarande: Tula Strotz, Felix Jansson, Max Mohlander, Emma Nyholm, Karolin Weman

Projektledare v. 19: Tula Strotz
Sekreterare v.19: Emma Nyholm
Justerare v.19: Karolin Weman
Kontaktperson: Max Mohlander

Dagordningen

1)   Meddelanden
Inga meddelanden

2)   Lägesrapport
Rapporten börjar bli klar, vi ska gå igenom den ihop idag. Se om vi kan förkorta den lite.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter

Gå igenom rapport
Skriva sammanfattning
Felix kämpar med excel

4)   Till nästa gång
Skriva klart rapporten. Nästa möte på tisdag nästa vecka. Då ska vi vara klara med de

individuella pop-sammanfattningarna!

Vid protokollet
Emma Nyholm

Justeras
Karolin Weman



Projektgruppsmöte 1/6

Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
W-21-90 / P-11

Datum
01/6-21

Ersätter
-

Författare
Tula Strotz

Handledare
Sahar Dalahmeh

Rapportnamn
Gruppmöte



Tid: 13.30
Plats: Zoom

Närvarande: Tula Strotz, Felix Jansson, Max Mohlander, Emma Nyholm, Karolin Weman

Projektledare v. 19: Felix Jansson
Sekreterare v.19:Tula Strotz
Justerare v.19: Emma Nyholm
Kontaktperson: Max Mohlander

Dagordningen

1)   Meddelanden
Inga meddelanden

2)   Lägesrapport
Rapporten klar för att lämnas in till slutgiltig granskning av handledare. Ändringar har gjorts
efter opponeringsgruppens kommentarer.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter

Skriva ihop reflektionsdokumentet
Skicka in granskningsdokument
Skicka in slutrapporten till handledare
Ladda upp rapporten på Diva

4)   Till nästa gång

Detta planeras vara det sista mötet.

Vid protokollet
Tula Strotz

Justeras
Emma Nyholm
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Sammanfattning 
Dricksvatten är en ändlig resurs som är essentiell i samhället, och det är därför viktigt att måna 

om dess tillgänglighet. I takt med att klimatet förändras och orsakar att dricksvattentäkter i vissa 

regioner periodvis minskar i kvantitet, måste fokus läggas på att använda dessa vattenresurser 

på ett hållbart sätt. Idag används dricksvatten inom många områden där kvalitetskraven på 

vattnet egentligen är lägre, och kan ersättas med så kallat tekniskt vatten som ej håller 

dricksvattenkvalitet. 
 

EU:s vattendirektiv är implementerad i svensk lag, och har till syfte att främja en hållbar 

vattenanvändning baserat på ett långsiktigt skydd av tillgängliga vattenresurser. En åtgärd som 

nämns i direktivet är främjandet av vatteneffektivisering inom industri och bevattning. 

Åtgärden är frivillig, men tillhör en lista av möjliga val i det åtgärdsprogram som i sin tur är 

lagstadgad för EU-länderna. 
 

Uppsala Vatten, leverantör av dricksvatten i Uppsala kommun, planerar att införa ett ytterligare 

reningssteg i reningsverket i Kungsängen för att kunna rena avloppsvatten till tekniskt vatten. 

Det tekniska vattnet kan sedan ersätta dricksvatten inom vissa delar av industrin och jordbruket, 

och leds direkt till användaren i stället för att släppas ut i Fyrisån. På så sätt minskas onödig 

användning av dricksvattenresurser. 
 

Att återvinna avloppsvattnet har sina fördelar, men det tillkommer även en del problem. Olika 

användningsområden kräver olika kvaliteter, och om dessa kvaliteter inte följs kan olika 

problem uppstå, exempelvis skumning i ledningsrör som minskar flödet. Genom att titta på 

gränser för kraven hos de olika användningsområden kan det vidare diskuteras hur den framtida 

reningsprocessen bör se ut.  
 

Tidigare användningar av tekniskt vatten studeras, i Sverige men även i andra länder, för att ge 

en god idé om vad som är möjligt och vad som kan krävas för att använda vattnet i olika 

områden. Här studeras främst lösningar inom jordbruket och industrin.  
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1. Inledning och syfte 
Det har med tiden blivit mer och mer påtagligt att vatten är en ändlig resurs, vars kvalitet bör 

värnas om och omfattningen av användandet bör reduceras. I dagens industrier, lantbruk och 

övriga företag används dricksvatten till samtliga användningsområden. Flertalet av dessa 

områden kräver inte att vattnet har dricksvattenkvalitet. Varje år förbrukas stora volymer 

dricksvatten till områden så som rengöring av gator, bevattning av parker, brandsläckning och 

tillverkning av byggnadsmaterial. Förhoppningen är att detta vatten i stället skulle kunna tas 

från renat avloppsvatten, och på så sätt hushålla med vattenresurserna (Exall, 2004).  

 

I dagsläget renas avloppsvattnet i Uppsala endast från näringsämnen och partiklar, och släpps 

sedan ut i Fyrisån. Nu planerar Uppsala Vatten att installera ett avancerat reningssteg, för att 

även kunna rena mikroorganismer och läkemedelsrester, i strävan efter ett mer hållbart 

kretslopp för vattnet. Projektet grundar sig i en önskan från Uppsala Vatten om en 

behovsinventering inklusive kravställan på kvalitet och volymer av renat avloppsvatten, så 

kallat tekniskt vatten, och därmed en potentiell vattenbesparingspotential. Behovsinventeringen 

riktar sig till de största vattenanvändarna som hämtar sitt vatten från Kungsängsverket. I 

inventeringen ingår en litteraturstudie över tekniskt vatten samt framtagning av en enkät som 

kan skickas till de största vattenanvändarna. I denna rapport görs en förstudie med syftet att 

bredda kunskapen inom området.  

 

Syftet med projektet är att hjälpa Uppsala Vatten att, genom en litteraturstudie runt kvalitetskrav 

och volymer för återvinning av renat avloppsvatten utforma en enkät. Enkäten syftar ge Uppsala 

Vatten en bättre bild kring ifall det över huvud taget finns ett intresse för användningen av 

återvunnet renat avloppsvatten i Uppsala, och vart det intresset i så fall ligger. Ett eventuellt 

extra reningssteg i framtiden kan på så sätt utformas för att rena avloppsvattnet till den kvalitet 

som berörda och intresserade verksamheter kräver. 

 

1.1 frågeställningar 
 

Projektets frågeställningar är följande: 

• Vilka förutsättningar finns det för att använda tekniskt vatten från Kungsängsverket? 
• Vilken kvalitet krävs på vattnet för de olika konsumenterna? 
• Vilka volymer behövs och under vilka perioder? 
• Hur kan en metod för grundlig inventering tas fram till Uppsala vatten? 

2. Metod 
Inledningsvis togs olika ämnesområden fram, vilka sedan fördjupas för att få en heltäckande 

bakgrund till området renat avloppsvatten som tekniskt vatten. Detta gjordes genom en 

diskussion i gruppen.  

 

2.1. Datainsamling  
Nedan är metoden för respektive ämnesområde beskrivet. 
 

2.1.1. Uppsalas vattenanvändning  
Främst intern data från Uppsala Vatten (2020) användes för att få en aktuell beskrivning av 

dagens kommunala vattenanvändning i Uppsala. Även data från SCB (2015) användes.  
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2.1.2. Uppsalas avloppsreningsverk  
I litteraturstudien om Kungsängsverket användes en miljörapport om anläggningen (2019) samt 

information från Uppsala Vattens hemsida, eftersom Kungsängsverket styrs av Uppsala Vatten. 

För de nya processtegen användes sökmotorerna Google och Scopus, där de mest användbara 

sökorden var GAK filter, ozonering och “waste water” AND ozon* AND micropollutants. 
 

2.1.3. Tillämpningar av tekniskt vatten 
Tekniskt vatten definieras i detta projekt som renat avloppsvatten. För att få en så omfattande 

kunskap om detta område som möjligt så delades den upp i två delar. 
 

2.1.3.1. Industri och sjukhus 
För tillämpningar inom industri och sjukhus har databasen Uppsala Universitetsbibliotek främst 

används, samt källor funna genom kedjesökning därifrån. Mest relevanta sökord var “Reuse 

wastewater” AND (industri* OR hospital), “Water reclamation” AND industri* samt 

Wastewater AND reuse AND industri*.  

 

2.1.3.1. Jordbruk och övrigt 
För tillämpningar inom jordbruk och övrigt, har sökningar utförts med hjälp av DiVa, Google 

Search och Scopus. Sökningar har gjorts på relevanta termer, som vid intressanta träffar har 

antecknats för dokumentation av metoden. Fokus har legat på att finna information inom 

Sverige och Uppsala Län, eftersom normer för jordbruk och många övriga företag är 

platsspecifika. Sökord som användes var bland annat: “Jordbruk”, “vattenförsörjning”, 

“Uppsala”, “bevattning”, “avloppsvatten”, “golfbana”. 

 

2.1.3. Kvalitetskrav för olika användningsområden 
Projektgruppen fick ett PM som gjorts av Sweco för Uppsala Vatten, med avsikt att ta fram en 

bild över de olika användningsområdena för återvunnet renat avloppsvatten. Med utgångspunkt 

i detta PM hittades vattendirektivet, från vilket det hänvisades till avloppsdirektivet samt 

förordningen för minimikrav av återanvändning av vatten. Från PM:et användes även källor 

från ISO (internationella standardiseringsorganisationen), från vilka en rad 

användningsområden för återvunnet vatten fanns att utläsa. Utöver dessa källor användes även 

Scopus och Google scholar för att få en mer övergripande bild över kvaliteten för vattnet vid 

olika användningsområden. Sökord som användes var "non-potable water reuse", "treated 

municipal wastewater, industrial use", "treated wastewater reuse", "water reuse", "water 

saving irrigation techniques", "landscape irrigation", quality.  

 

2.1.4. Tidigare användning av tekniskt vatten 
För informationssök om tidigare användning av tekniskt vatten användes sökmotorerna Google, 

Google Scholar, Scopus och Science Village vilka var rekommenderade av Uppsala universitet. 

Sökorden som användes var “wastewater”, “water reuse”, reuse, agricult*, industry och även 

de länder som var av intresse, i detta fall Spanien och Israel.  Utöver sökningar användes även 

en rapport rekommenderad av Uppsala vatten som innehåller liknande material och även 

tidigare projekt som återanvändning av avloppsvatten i Simrishamns kommun. Huvudfokus var 

på att hitta rapporter/artiklar som innehåller ett tydligt mål för användning av tekniskt vatten 

främst inom jordbruk och industri men även mindre projekt som kan tänkas vara relevanta togs 

med. Tidsintervallet som undersöktes var från idag till cirka sent 2000-tal där artiklar skrivna 

närmare till idag prioriteras.   
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2.2. Avgränsningar 
 

Avgränsningar för litteraturstudien valdes för att få en relevant omfattning, med tanke på syftet 

med projektet. Dessa avgränsningar resulterade i att hänsyn inte togs till ekonomiska eller 

juridiska aspekter med undantag för kvalitetskrav. Ingen undersökning gjordes av tekniskt 

vatten som hushållsbruk. Ingen beaktning av småskaliga vattenkonsumenter, endast beaktning 

av kvalitetskrav inom EU eftersom endast det har relevans för Sverige samt inget fokus av att 

hitta nya tekniska metoder då Uppsala Vatten redan planerat metoder för en utökad rening. 

Tekniskt vatten undersöktes i denna rapport endast som återanvändning av renat avloppsvatten, 

alltså ingen återanvändning av dagvatten som tekniskt vatten beaktades.  
 
 
 
 
 
 

3. Resultat 
 

3.1. Uppsalas vattenanvändning  
17 miljoner m3 dricksvatten produceras varje år av Uppsala Vatten till kommunens drygt 200 

000 invånare (Uppsala Vatten u.å.a). Data från Uppsala Vatten visar att detta vatten inte bara 

går till hushåll, utan också till bland annat industrier, sjukhus, skolor, idrottsanläggningar och 

bensin-/serviceverkstäder (Uppsala Vatten 2020). Figur 1 visar ett diagram över fördelningen 

av vattenanvändningen hos Uppsala Vattens kunder under 2020.  
  

  
 
Figur 1.  Årsförbrukning av vatten, av Uppsala Vattens kunder. Alla anläggningskategorier med en 

vattenanvändning över 1% av den totala årsförbrukningen visas enskilt i diagrammet. Under punkten övrigt 

är (i storleksordning): parker (även inkl. fontäner, kyrkogårdar och kolonilotter), bensin-/serviceverkstäder, 
institutioner, hotell, restauranger, daghem och förskolor, byggvatten, samlingslokaler, jordbruk, 
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verksamheter, fritidsfastigheter samt övriga anläggningskategorier som inte är specificerade i källan (Uppsala 

Vatten 2021). 
                                            
Notera att detta är kommunalt vatten i Uppsala kommun. Den totala vattenanvändningen ser 

något annorlunda ut, där vatten även kommer från enskilda vattentäkter. För den totala 

vattenanvändningen i Uppsala län står industrin för 58% av all vattenanvändning, hushåll för 

27%, jordbruk för 1,1% och övrig användning 13% (Statistiska Centralbyrån 2015). Statistiska 

Centralbyråns (SCB) data omfattar inte vatten som används i Forsmark kärnkraftverk, eftersom 

kärnkraftverken till största del använder havsvatten för kylning av reaktorerna. 
 
 

3.2. Reningsverk 

 

3.2.1. Uppsalas avloppsreningsverk idag 
Omkring 22 miljoner m3 avloppsvatten behandlas varje år i Uppsala Vattens reningsverk 

(Uppsala Vatten u.å.a). Totalt har Uppsala Vatten tio avloppsreningsverk i Uppsala kommun 

(Uppsala Vatten u.å.b), och utöver dem finns ytterligare några mindre reningsverk men som 

inte ägs av Uppsala Vatten (Uppsala Vatten u.å.c).  
 

I reningsverken sker avloppsbehandlingen i tre huvudsteg: mekanisk, biologisk och kemisk 

rening. I Kungsängsverket sker den mest avancerade reningen, till skillnad från övriga 

reningsverk i Uppsala tas här även kväve bort i det biologiska steget (Uppsala Vatten u.å.c). 

Eftersom projektet handlar om återvinning av avloppsvatten från Kungsängsverket så kommer 

denna rapport att fokusera på processerna i denna anläggning.  

 

3.2.1.1. Kungsängsverket 
I Kungsängsverket renas omkring 90% av allt avloppsvatten i Uppsala Kommun, vilket 

motsvarar ungefär 20 miljoner m3 per år (Uppsala Vatten u.å.a). Kungsängsverket får sitt 

avloppsvatten från Uppsala, Bälinge, Lövstalöt, Jälla, Gunsta, Länna och Almunge. 

Avloppsledningsnätet är byggt enligt ett så kallat duplikatsystem. Det innebär att spill-och 

dagvatten har separata ledningar (Uppsala Vatten 2019). Spillvattnet går till ett reningsverk 

medan den största delen av Uppsalas dagvatten leds ut till Fyrisån (Uppsala Vatten u.å.d). 

Kungsängsverket ligger på en geografiskt låg punkt i staden, och syftet med detta är att 

avloppsvattnet ska kunna ledas dit på ett smidigt sätt. Reningsverket började byggas i början av 

1940-talet, och vid denna tidpunkt låg anläggningen i utkanten av staden. Sedan dess har 

Uppsalas innerstad växt, och bebyggelsen sträcker sig idag ända fram till norra gränsen av 

Kungsängsverket. Söder om reningsverket ligger ett naturområde skyddat av ett naturreservat, 

Årike Fyris (Uppsala Vatten 2019). Uppbyggnaden av Kungsängsverket är illustrerat nedan.  
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Figur 2. Processerna i Kungsängsverket, Uppsala (Uppsala Vatten u.å.e). Bild använd med tillstånd av 

Uppsala Vatten.  
 

 

 

I figur 2 visas uppbygganden och av de olika processerna i Kungsängsverket. Utöver de tidigare 

nämnda tre första huvudstegen; mekanisk, biologisk och kemisk rening, så sker även en 

gasproduktion och en slamproduktion av slammet från reningsprocesserna. 

 

3.2.1.1.1. Mekanisk rening  
Syftet med den mekaniska reningen är att få bort större föroreningar och partiklar. Till att börja 

med pumpas avloppsvattnet in i den mekaniska reningen, först i ett rensgaller som avskiljer 

större föroreningar och sedan i ett luftat sandfång som avskiljer tyngre partiklar och sand. 

Biprodukter av dessa steg blir rens och sand, som tvättas och transporteras till Vattenfalls 

förbränningsanläggning (rens) och Hovgårdens avfallsanläggning (sand). Efter rensgallret och 

sandfånget tillsätts järnklorid med syftet att förbättra avskiljningen. Innan vattnet vidareförs till 

den biologiska reningen sker en försedimentering, där lättare partiklar kan avskiljas (Uppsala 

Vatten 2019). 

 
3.2.1.1.2. Biologisk rening 
I det biologiska steget renas organiskt material och kväve. I luftningsbassänger blandas det 

inkommande vattnet med aktivt slam, det vill säga levande mikroorganismer. Syre tillsätts 

också genom att luft blåses in. Miljön i dessa bassänger växlar mellan att vara aeroba (får 

syretillsats) och anaeroba (syrefria). Det som då sker är att ammoniumkvävet i avloppsvattnet 
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omvandlas till nitratkväve (nitrifikation) i förhållandena där syre finns, och sedan till kvävgas 

(denitrifikation) i de syrefria förhållandena. Kvävgas förs upp till luften och kväve avskiljs då 

från vattnet. Innan avloppsvattnet pumpas vidare till den kemiska reningen så sedimenteras det 

i mellansedimenteringen. Här får slammet sedimentera, och en stor del av detta slam pumpas 

tillbaka till luftningsbassängen för att bidra till en effektivare denitrifikation (Uppsala Vatten 

2019). 

 

3.2.1.1.3. Kemisk rening  
I den kemiska reningenen tillsätts järnklorid ännu en gång, så att nu återstående fosfor och 

flockar fälls ut. Sedan pumpas avloppsvattnet till flockningsbassänger där vattnet rörs om med 

långsamma propellrar. Genom denna omblandning bildas flockar som kan avskiljas i den 

slutliga sedimenteringen (Uppsala Vatten 2019). Flockar är ”klumpar” av mindre partiklar som 

är för små för att själva kunna sedimenteras. Flockarna klumpas ihop genom att 

fällningskemikalien tillsätts (Svenskt Avlopp u.å.). Det sista steget innan det nu renade 

avloppsvattnet åker ut i Fyrisån är att flödet mäts, och en värmepump överför värmen från 

vattnet. Vattnet förs också via klorkontaktbassänger där det finns möjligheter att tillsätta klor, 

men det är något som normalt sätt inte görs (Uppsala Vatten 2019).  

 

3.2.1.1.4. Gas- och slamproduktion 
En produkt av reningsprocesserna är, förutom renat avloppsvatten, slam. Slammet förtjockas 

och förs via silar till rötkammaren. Här stabiliseras slammet, och leds till en lagringstank med 

omrörning, avvattning i en centrifug och slutligen lagras det i en slamsilo. Detta slam fraktas 

till Hovvårdens avfallsanläggning, och ifall det uppfyller särskilda krav så används det som 

gödselmedel på jordbruksmark (Uppsala Vatten 2019). I annat fall används det som 

sluttäckning av deponin på Hovgården (Uppsala Vatten u.å.c). I rötkammaren bildas också 

biogas som samlas i en gasklocka. Denna fungerar som en uppsamlingsplats och komprimering 

av biogasen. Efter detta steg renas gasen. Den största delen av biogasen används som 

fordonsgas, men om gasen förbränns i gasmotorn kan den även användas i Kungsängsverkets 

anläggning genom elproduktion och uppvärmning av rötkamrar och övriga byggnader i 

anläggningen (Uppsala Vatten 2019). 
  

  

3.2.2. Avancerade reningssteg för rening mikroorganismer och läkemedelsrester  
I takt med ett förändrat klimat förändras vattenanvändning, och de södra delarna av Upplands 

inland där Uppsala ligger beräknas även i framtiden att vara torrast i länet. Idag får Uppsala sitt 

vatten från grundvattenmagasinet i Uppsalaåsen samt konstgjord grundvattenbildning genom 

infiltration ur Fyrisån. I framtiden kan vattenbrist påverka möjligheter för vattenuttag, då 

behövs fler vattenresurser. Dalälven och Mälaren är, i ett långsiktigt perspektiv, utpekade som 

ytterligare källor för infiltration (Länsstyrelsen 2020).  
 

Utöver de reningsprocesser som redan finns idag i Kungsängsverket, så planeras det ett nytt 

processteg för att förbättra vattenkvalitén på den renade avloppsvattnet genom att rena 

mikroorganismer och läkemedelsrester. Genom att sedan använda detta vatten som tekniskt 

vatten, skulle det vara ännu ett sätt att minska belastningen på yt- och grundvattenmagasinen.  
 
Det nya processteget i Kungsängsverket ska vid etablering läggas till i slutet av 

vattenreningsprocessen, vid steg D i figur 1. I en förstudie från Sweco om återanvändning av 

renat avloppsvatten från Kungsängsverket (Robertson 2021) togs fyra alternativ fram, om hur 

det nya processteget kan komma att se ut. Alternativen utgick från två scenarion, antingen 
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ersätts det befintliga kemiska processteget med ett nytt processteg eller så behålls det befintliga 

kemiska processteget. I de båda scenariona fanns två alternativ på rening av mikroföroreningar. 

Antingen används ett aktivt kol-filter, så kallat GAK-filter, eller så används rening med hjälp 

av ozonering. Ozoneringssteget kommer att bestå ozon tillsammans med ett sandfilter och 

anjonbytare. Utöver detta behövs dessutom fällning i scenariot då det befintliga processteget 

ersätts med ett nytt. I detta scenario kommer även GAK-filtret att behöva kompletteras med ett 

skivfilter. 
 

3.2.2.1. Aktivt kolfilter 
Ett aktivt kolfilter består av kolonner fyllda med granulerat aktivt kol, där mikroföroreningar 

fastnar i GAK-filtret genom att de adsorberas till kolet. Kolet kan även användas i pulvriserad 

form, då kallat PAK-filter. GAK-filtret behöver kombineras med annan rening för att få bort 

mikroorganismer, exempelvis ett ultrafilter (Edefell et al. 2019). UV-ljus är ett annat sätt att 

desinfektera avloppsvatten, ta bort mikroorganismer, men är en begränsad process för att 

avlägsna läkemedelsrester (Wahlberg et al. 2009). Därav skulle en kombination av GAK-filter 

och UV-ljus vara bra för syftet att rena både mikroorganismer och läkemedelsrester, något som 

också Uppsala Vatten har tänkt på i planerna för det nya processteget. 
 

Ett försök av GAK-filter gjort av IVL Svenska Miljöinstitutet resulterade i att en stor del av 

analyserade läkemedelsrester absorberades av kolet och avskildes i GAK-filtret, exempelvis 

Ibuprofen (inflammationshämmande), Propanolol (blodtryckssänkande) och Sertralin 

(Antidepressiva). Hur mycket av läkemedelsresterna som avskildes berodde på uppehållstiden 

i kolonnen (storleken på kolfilteranläggingen), avskiljningsförmåga (läkemedelsföreningarnas 

affinitet till kolet) och hur mycket vatten som kan behandlas innan kolet behöver bytas ut. Andra 

parametrar för ett GAK-filter är hur ofta det sätts igen, dvs behovet av drift, samt kostnad. Den 

största kostnaden för att använda ett GAK-filter är förmodligen investeringar och andra 

driftkostnader (Ek et al. 2013).  
 

I ett projekt om läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö visade resultatet av rening med 

granulerat aktivt kol att för det bästa resultatet så behövdes en större kolmängd än vad 

litteraturdata angett för pulvriserat aktivt kol (Wahlberg et al. 2009). Fördelen med granulerat 

aktivt kol är enligt Wahlberg et. al (2009) att läkemedelsresterna som adsorberas tas om hand 

och kan förstöras på ett säkert sätt medan pulvriserat aktivt kol i stället doseras i befintliga 

reningssteg och därmed leder till att läkemedelsresterna hamnar i slammet.  
  

3.2.2.2. Ozonering 
Ozon har använts under en längre tid för rening av dricksvatten och avloppsvatten med syftet 

att desinfektera vatten, rena från smittoämnen. Däremot är det en relativt ny upptäckt att 

använda ozonering för att ta bort mikroföroreningar från avloppsvatten. Ozonering är, till 

skillnad från kolfilter, en nedbrytningsmetod där ozonet reagerar med de organiska 

komponenterna i vattnet. Detta sker genom att ozonet, som är en selektiv oxidant, reagerar med 

elektronrika grupper så som sekundära och tertiära aminer. Ozonet kan även bilda 

hydroxylradikaler, som är icke-selektiva. Radikalerna kan därför reagera med svårnedbrytbara 

ämnen som ozonet själv inte kan reagera med (Hollender et al. 2009). Att ozonet är en selektiv 

oxidant innebär att reaktionen med mikroorganismer är substans specifik (Ekblad et al. 2021). 

Trots ozonets förmåga att bilda radikaler är inte alla läkemedel nedbrytbara av ozon. En 

undersökning av Lee et al. (2012) visar att vissa läkemedelsämnen som amoxillicin och 

carbamezepine i hög grad reagerade med ozonet och därav kunde avlägsnas från vattnet, medan 

andra ämnen som sucralose och iohexal i princip var resistenta mot oxidation av ozon.  
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Ozon kan alltså användas för att ta bort både läkemedelsrester och mikroorganismer. Däremot 

anses det nödvändigt med kompletterande steg, så som sandfilter, efter ozoneringen med syftet 

att få bort produkter som bildas vid ozoneringen. Sådana produkter kan exempelvis vara det 

organiska ämnet N-Nitrosodimetylamin, förkortat NDMA (Hollender et al. 2009). 
 

3.3. Kvalitetskrav 
Eftersom användningen av renat avloppsvatten hittills inte har förekommit i någon hög grad i 

Sverige, har det inte heller framtagits något svenskt regelverk kring vilken vattenkvalitet som 

skulle krävas. För riktlinjer till rening av avloppsvatten ses därför till 3 olika EU-direktiv samt 

hur andra EU-länder implementerat direktiven, eller på annat sätt satt upp kvalitetskrav vad 

gäller användningen av tekniskt vatten i olika sammanhang. EU:s vattendirektiv har bland annat 

som syfte att “främja en hållbar vattenanvändning baserad på ett långsiktigt skydd av 

tillgängliga vattenresurser” (EU 2000). Under förteckningen över åtgärder som skall inkluderas 

i åtgärdsprogrammet står om effektivitets- och återanvändningsåtgärder. Här nämns främjandet 

av vatteneffektiv teknik inom industrin och vattenbesparande bevattningsmetoder (EU 2000). 

Åtgärden är frivillig, men tillhör en lista av möjliga val i det åtgärdsprogram som i sin tur är 

lagstadgad för EU-länderna. Vattendirektivet är sedan 2004 implementerad i svensk lag i 

vattenförvaltningsförordningen (EU 2000). 
  

Vidare finns direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (EU 1991). Direktivet, 

som reglerat reningen av avloppsvatten sedan 1991, har främst till syfte att “skydda miljön från 

skadlig inverkan till följd av de nämnda utsläppen av avloppsvatten”. Då direktivet används 

som ramverk för att nå minimimålen gällande rening av avloppsvatten, är detta inte relevant 

vid undersökning av idén om vidare rening för bruk av renat avloppsvatten. Däremot står det, i 

enlighet med vattendirektivet, i artikel 12, första punkten, att renat avloppsvatten om möjligt 

skall återanvändas (EU 1991). 
  

Mer aktuellt här är förordningen för minimikrav på återanvändning av vatten (EU 2020). 

Förordningen börjar med att referera till vatten- och avloppsdirektiven. I förordningen står 

tydligt att återanvändning av avloppsvatten skulle fungera som en lösning i problemet kring det 

ökande behovet av vattenresurser. Ett problem med förordningen är att minimikravet bygger på 

återanvändning av renat avloppsvatten i syfte för bevattning inom jordbruket. För riktlinjer i 

andra huvudområden finns inga EU-förordningar eller direktiv. Däremot uppmuntrar 

förordningen till användningen av renat avloppsvatten i exempelvis industri- service- och 

miljöändamål, och menar på att trots att direktivet ger specifika användningsområden, hindrar 

inte detta EU-länderna att själva utvidga sitt användande av tekniskt vatten till fler områden. 

Med återvunnet vatten syftar direktivet på det avloppsvatten som renats i enlighet med kraven 

i avloppsdirektivet (EU 1991). Detta syftar alltså på den nuvarande rening som redan finns 

implementerad hos Uppsala Vatten. Utöver denna “grundrening” ska även en ytterligare rening 

ske därefter. För jordbruk gäller olika krav beroende på vilken typ av gröda det gäller. Grödorna 

delas upp i fyra kvalitetsklasser, A, B, C och D, beroende på om de äts råa eller processas samt 

ifall de kommer i direkt kontakt med vattnet eller ej. Kategorierna är följande: A: Grödor som 

konsumeras råa och kommer i kontakt med återvunnet vatten (rotfrukter inkluderat). B: Grödor 

som äts råa, men där grödorna inte kommer i kontakt med återvunnet vatten, bearbetade 

livsmedelsgrödor samt grödor som används till foder. C: samma som B, med undantag att det 

är krav på droppbevattning eller annan bevattningsform där vattnet aldrig kommer i kontakt 

med grödan. D: sådda grödor och industri- samt energigrödor. Kraven ser till att det är 

tillräckligt låga halter av E.coli, BOD, TSS, turbiditet, samt kollar även på tillåtna halter av 

inälvsnematoder och legionella (EU 2020).  
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Ämnen som kan vara skadliga i avloppsvattnet är:  

salinitet, pH, Elektrisk konduktivitet, Biochemical oxygen demand (BOD), Total suspended 

substance (TSS), hormonstörande ämnen, läkemedelsrester, E.coli, inälvsnematoder, 

legionella, turbiditet, TSS, organiskt material, löst organiskt kol, kväve, fosfor (Malinowski et 

al. 2015). Samt bakterier som koliformer, salmonella, enterokocker, sulfatreducerande 

bakterier och mått för total mängd lösta partiklar (TDS), natriumadsorption (SAR) och klorider 

(Balmer et al. 2018a). 
  

Aktuella ämnen som skall uteslutas i vattnet gällande regler runt jordbruk är: 

E.coli, BOD (Biochemical Oxygen Demand = hur mycket biologisk nedbrytbar substans det 

finns i vatten) mäter mängden lösligt syre som krävs för mikroorganismer att under sju dagar 

bryta ned organiskt material i vatten (Naturvårdsverket 2020). TSS (mängd totalt suspenderat 

partiklar). Partiklar i vattnet kan även mätas med turbiditet. Det finns även andra smittämnen 

och mikroföroreningar, så som läkemedelsrester, bekämpningsmedel, flamskyddsmedel, 

metaller svårnedbrytbara kolväten som ackumuleras i kroppen och därmed anses som skadliga 

i dricksvatten (Modin 2017). 
  

Användningsområden inom vilka icke-drickbart återanvänt vatten kan användas stolpas upp i 

ISO 20426 “Guidelines for health risk assessment and management for non-potable water 

reuse” (ISO 2018). Återvunnet vatten skulle kunna användas inom jordbruket, bevattning av 

golfbanor samt kommunala parker, kyrkogårdar och trädgårdar samt för rengöring av gator och 

idrottsanläggningar (framför allt under våren). Här är den största risken att direkt kontakt med 

vattnet skulle leda till sjukdomar från eventuella smittoämnen i vattnet, och förutsätter att 

kvaliteten är tillräcklig för direktkontakt, samt att avrinningsområdet kontrolleras. Ytterligare 

användningsområden är för fordonstvätt, snösmältning, artificiella sjöar eller dammar, 

betonghärdning och till andra byggnadsmaterial (ISO 2018). 

Ett stort användningsområde är även matarvatten och pannvatten.  För matarvatten finns krav 

på att vattnet inte får innehålla för mycket järn och koppar, samt inte vara för hårt. Pannvattnet 

har minimumkrav på kiseloxid, alkalinitet och konduktivitet (Fruchter & Petersen 1979). 

Vidare användningsområden är processvatten, avfallshantering och för brandsläckning (ISO 

2018). 
 

Vid användning av återanvänt avloppsvatten för bevattning av golfbanor finns flera faktorer 

som spelar in. De vanligaste problemen som vill undvikas innefattar saliniteten (salthalten), där 

saltuppbyggnaden i växter på längre sikt leder till att växter blir stressade. En viss mängd näring 

kan till viss del leda till bättre tillväxt och därmed vara en positiv faktor, men algtillväxt är 

däremot ett problem. Igentäppta bevattningsrör och rost på utrustningen, samt svamptillväxt är 

också faktorer som påverkas av vattnet. Till sist finns även den faktor att vattnet kan komma i 

kontakt med människor genom bevattningen. Till sist bevattnas golfbanor endast under de 

varma månaderna, och behöver alltså inget vatten under vinterhalvåret (Exall 2004; Ray 2007). 

För övriga parker är det rimligt att anta att problematiken som uppstår vid bevattning av parker 

och liknande grönområden liknar eller direkt överensstämmer med de för golfbanor, med 

skillnaden att golfbanor troligtvis önskar en något längre tillväxt av gräset än vad som är det 

normala fallet. 
  

För brandstationer är det mest relevanta problemet att återanvänt renat avloppsvatten skulle 

kunna leda till mikrobiellt inducerad korrosion på ledningarna (Jackson et al. 2017). 

Användningen av renat avloppsvatten i brandstationer är inte en bra idé med anledning av att 

spara vatten, eftersom den faktiska vattenanvändningen i brandstationer inte hör till de 

anläggningar som förbrukar störst mängd vatten. Däremot finns det risk för att vattnet i 
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brandstationerna, genom sitt långa uppehälle i stora rör på sikt förlorar sin dricksvattenkvalitet. 

För att förhindra ett onödigt förstörande av dricksvatten är det således motiverande att använda 

återvunnet avloppsvatten i stället. För att förhindra eventuella problem behöver det återvunna 

vattnet då innehålla en så låg grad mikrober som möjligt (Digiano et al. 2009). Det finns mer 

utförliga riktlinjer för vad vatten i brandövningar får innehålla i länder som Australien, Kanada 

och USA, men eftersom detta projekt begränsar sig till riktlinjer inom EU kommer de ej att tas 

med. 
 
 

3.4. Tillämpningar av tekniskt vatten 
 

3.4.1. Industri 
Tekniskt vatten har ingen universell standard inom Europa (Balmer et al. 2018b). Vattnets 

kvalitet och mängd är väldigt olika beroende på dess användningsområde inom industrin. 

Industrier har inget direkt krav på dricksvattenkvalitet för alla användningsområden förutom 

livsmedelsindustrier, utan det är upp till företaget i sig att sätta kriterier för vad som kan anses 

kvalitetsmässigt uppfylla deras krav för just det specifika användningsområdet som avses 

(Ahuja 2014). Detta gäller så länge det inte finns risk för att en människas hälsa kan bli negativt 

påverkad. De främsta användningsområdena för tekniskt vatten inom industrin är kylvatten, 

pannvatten/matarvatten och processvatten (Gulamussen et al. 2019). Det är mycket svårt att 

säga exakta kvalitetskrav för olika tillämpningar då utrustningarna inom industrierna och exakt 

användningsområde måste tas i beaktande och en specifik bedömning måste göras av varje 

tillämpning i fråga. Det går dock att undersöka möjliga problem och orsaker och utifrån detta 

undersöka vattnets kvalitet närmare vid en möjlig användning av tekniskt vatten. Huvudsakliga 

problem som kan vara aktuella vid användandet av tekniskt vatten inom industrin kan ses i 

tabell 1 nedan (Gulamussen et al. 2019). Dessa problem ska anses viktiga för alla tillämpningar 

inom industrin, men specifika problem för respektive användningsområde finns beskrivet under 

respektive rubrik längre ned. Därav är det viktigt att orsakerna till alla dessa problem tas i 

beaktande och kvalitetskrav ställs därefter.  

 

Tabell 1, problem vid applikationer av tekniskt vatten inom industri.  

 Problem Orsak 

Avlagringar Lägre effekt i värmeväxlare 

till exempel 

Oorganiska föreningar som 

kalcium, magnesium och 

kisel. Salter. Fosfor. 

Korrosion/frätning Ökad konduktivitet, sura 

förhållanden, oxidation 

Lösta ämnen, suspenderade 

partiklar, pH och ammoniak 

Biologisk tillväxt Reducerande 

värmeledningsförmåga och 

vattenflöde. Bildar 

biprodukter som är frätande 

Organiska rester, 

suspenderade partiklar, 

ammoniak och fosfor. 

Igensättning Partiklar som fastnar mot 

väggar i utrustning. 

Lösta ämnen, suspenderade 

partiklar och utfällningar 

Skumbildning Reducerat vattenflöde.  Kalium, natrium samt 

organiska föreningar. 
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Mängdmässigt så skiljer det sig mycket mellan olika industrier, men över lag så är det väldigt 

viktigt att ett företag som är intresserade av tekniskt vatten kan lita på tillförseln av vattnet och 

att dess kvalitet är konstant, detta då ett stopp i industriprocessen kan leda till stora ekonomiska 

förluster för företaget. Industrierna har olika behov i fråga om kontinuerlig vattentillgång, denna 

aspekt måste behandlas i varje fall. Det kan dock sägas över lag att de flesta industrier kommer 

att behöva ha en kontinuerlig tillförsel av vatten där tillgången ej är beroende av säsong.  
 

3.4.1.1. Kylvatten 
Kylvatten används för att kyla ned utrustning och förhindra det från överhettning. Oavsett 

industri så är funktionen densamma. Detta görs genom att vattnet i kylsystemet absorberar 

värmen från utrustningen och transporterar bort den. Det finns två grundsystem vid användning 

av kylvatten, där det ena är återcirkulerande och det andra är genomgående. Detta är viktigt att 

ta hänsyn till då det kan ställas olika krav på dessa olika system. I ett återcirkulerande system 

så transporteras värmen bort genom avdunstning och i ett genomgående system transporteras 

värmen bort direkt med vattnet (Sharma & Sanghi 2013).  

 

Tekniskt vatten som kylvatten är det vanligast förekommande användningsområdet av 

återvunnet vatten inom industrin på grund utav dess stora vattenbehov (Ahuja 2014). 

Användning av kylvatten till värmekraftverk är den största konsumenten av industriellt vatten 

i världen (Gulamussen et al. 2019). Andra exempel på industrier som använder mycket 

kylvatten är läkemedelsindustrin, stålverk och kvarnar (Sharma & Sanghi 2013). 

Kylvattensystem kan som sagt antingen vara återcirkulerande eller använda en kontinuerlig 

tillförsel av vatten. Detta ger olika behov i frågan om vattentillgång, där ett återcirkulerande 

system ej behöver ha en kontinuerlig tillförsel av vatten. Det genomgående systemet förbrukar 

mer vatten, men kan ha lägre kvalitetskrav än vid återcirkulation. Vid applikationer kan det i 

vissa fall till och med användas sjövatten med lite eller ingen behandling alls (Gulamussen et 

al. 2019). Kvalitetskraven är lägre på grund av att ingen avdunstning sker. För återcirkulerande 

system kan det dock ställas högre kvalitetskrav då samma vatten går runt under en längre tid 

och avdunstar under processen (Sharma & Sanghi 2013). 

  

Kylvattnets kvalitetskrav begränsas även av att om kylvattnet kommer vara i kontakt med 

människa så krävs det direkt högre krav än om det bara är indirekt kylning i ledningar. Det kan 

även finnas krav på andra delar som kan komma in kontakt med vattnet som måste tas i 

beaktande, detta är dock inte möjligt att svara på vad det skulle vara utan att veta exakt 

användning av det tekniska vattnet.  

 

● Huvudsakliga problem 

Främst igensättning i utrustningen och korrosion. Men även i specifika fall skumbildning, 

korrosion, suspenderade partiklar och biologisk tillväxt.  

● Kvalitetskrav 

Låg nivå av suspenderade partiklar och utfällningar för att förhindra igensättning. Låg nivå av 

klorid, sulfat och natrium för att förhindra korrosion. 
 

3.4.1.2. Pannvatten och matarvatten 
Pannvatten är vatten som används för att avdunsta till ånga i en värmepanna och generera energi 

från en värmekälla medan matarvatten är vatten som matas fram i ledningar och bär med sig 

energin (Hellman 2015). Kvalitetskrav för pannvatten och matarvatten kan ställas höga och är 

stramare än kvalitetskraven för kylvatten för att undgå problem med utrustningen (Jiménez 

2008). Kvalitetskraven ökar även med trycket i pannan (Gulamussen et al. 2019). En lämplig 
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industri skulle kunna vara fjärrvärmeverk som använder matarvatten för att transportera värme 

ut till sina kunder. Varje kund har sedan en värmeväxlare där värmen förs över till egna 

vattenledningar och vattnet används inte direkt för mänskligt bruk (Vattenfall 2021).  

 

● Huvudsakliga problem 

Främst avlagringar i pannor/ledningar och skumbildning men även korrosion.  

● Kvalitetskrav 

Låg nivå av oorganiska föreningar som kalcium, magnesium, aluminium, kisel, kalium och 

natrium för att förhindra avlagringar och skumbildning samt låg nivå av klorid, sulfat och 

natrium för att förhindra korrosion. Det är även viktigt att kontrollera pH då 

bikarbonatalkalinitet kan leda till frigörelse av koldioxid som i sin tur kan öka surhetsgraden 

och fräta på utrustningen. Det finns även organiska ämnen som kan skapa korrosion och 

skumbildning (Gulamussen et al. 2019). Därav ska även organiska ämnen vara av låg halt.  
 

3.4.1.3. Processvatten 
Processvatten är bland annat vatten som används till rengöring och ingrediens i 

tillverkningsindustrin (Nationalencyklopedin 2021). Processvatten används för processer som 

till exempel släckning (kemi) och tvättning men även tillverkning av betong samt inom många 

andra områden. Detta kan vara till exempel tvättning av grus och sten. Kvalitetskraven har 

därmed ett stort spann beroende på vad processvattnet används till, allt från mycket höga krav 

till låga krav. Några industrier där det används en stor mängd processvatten är grus och 

stentvätt, betongtillverkning, textil, pappersmassabruk (Sharma & Sanghi 2013). Processvatten 

används oftast enbart en gång, därför krävs det en tillförsel när själva processen är i gång. Detta 

kan skilja sig mellan olika industrier, en industri som har sin process i gång kontinuerligt måste 

då ha en kontinuerlig vattentillgång medans en annan industri vars process sker en gång i 

veckan enbart behöver ha tillgång till vatten vid just det tillfället.    

 

● Huvudsakliga problem 

Processvatten har en väldigt bred definition och det kan ej generellt ställas upp några 

huvudsakliga problem, det är olika problem för varje tillämpning.  

 

● Kvalitetskrav och problem för några exempel 

- För tvättning av grus och sten krävs det att vattnet har en låg halt av suspenderade 

partiklar och organiska föreningar. 

- Inom textilindustrin används mycket vatten, främst till färgning, för detta ändamål ställs 

högre krav. Detta specifikt för olika färger som används och hur de interagerar med 

olika föreningar (Gulamussen et al. 2019). Därav går det ej att specifikt ange något 

kvalitetskrav utan att veta mer om tillverkningsprocessen för den specifika industrin.   

- Inom pappersmassaindustrin används det också stora mängder vatten, där är vattnets 

färg ett viktigt kvalitetskrav så att det inte färgar pappersmassan (Jiménez 2008) 

 

 

3.4.2. Jordbruk 
 En stabil tillgång på vatten är centralt för jordbruksverksamhet, där de största 

användningsområdena för vatten är djurhållning och växtodling (Mattsson et al. 2018). 2015 

användes totalt cirka 840 000 m3 vatten inom jordbruket i Uppsala Län (Statistiska Centralbyrån 

2015). 
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3.4.2.1 Husdjur 
Inom djurindustrin konsumeras vatten året runt, främst som dricksvatten samt vid disk av 

utrustning och städning av exempelvis stallar (Mattsson et al. 2018). År 2015 användes cirka 

720 000 m3 vatten inom djurhållningen i Uppsala Län (Statistiska Centralbyrån 2015). Dessa 

siffror har tagits fram med hjälp av modellberäkningar, vilket innebär en viss osäkerhet 

(Statistiska Centralbyrån 2017). 

 
Djurs behov av vatten och dess kvalitet varierar med deras allmänna kondition, aktivitetsnivå, 

hälsoläge, produktion, foderstat, arv, miljö, ålder (Bengtsson et al. 1999) samt mellan djurslag 

(Mattsson et al. 2018). Dricksvatten till djur rekommenderas dock hålla samma hygieniska 

standard som människors (Spörndly & Ternman u.å.). 

  

3.4.2.2. Växtodling 
 

3.4.2.2.1. Bevattning av grödor 
Att tillgodose olika grödors specifika vattenbehov är viktigt för att uppnå stora och jämna 

skördar av hög kvalitet. För att grödans vattentillgång ska vara tillräcklig även under perioder 

då avdunstningen är större än nederbörden kan bevattning behövas (Mattsson et al. 2018).  
 

Vilka kvalitetskrav som ställs på bevattningsvattnet varierar beroende på gröda och hur grödan 

kommer att användas, samt på bevattningssätt och under vilken tidpunkt under växtperioden 

som bevattningen sker (Mattsson et al. 2018). Grundvatten lämpar sig ofta mycket väl som 

bevattningsvatten. Även insamlat regnvatten håller ofta hög hygienisk kvalitet och kan 

användas vid bevattning. Nationellt utgör ytvatten en stor del av bevattningsvattnet (Mattsson 

et al. 2018), och håller variabel kvalitet. Obehandlat eller behandlat avloppsvatten håller ofta 

låg kvalitet (Alsanius u.å.), och anses inte vara lämpligt att använda för bevattning av grödor 

som kommer att konsumeras utan eller efter minimal tillredning (Mattsson et al. 2018).  

 

På Gotland har avloppsvatten använts för bevattning av fältgrödor som tillreds ordentligt 

(potatis, spannmål, vall) sedan 1980. Sedan 2004 lagras avloppsvattnet i minst 5 månader innan 

det används (Alsanius u.å.). Även själva bevattningsanläggningen kan orsaka hygieniska 

problem, då den ofta kommer i kontakt med jord och kan utgöra gömställe för smittbärare av 

sjukdomar (Alsanius et al. 2010). 

  

Vatten för bevattning krävs under vegetationsperioden (Mattsson et al. 2018). Under 2015 

användes cirka 120 000 m3 bevattningsvatten inom jordbruket i Uppsala Län (Statistiska 

Centralbyrån 2015). Denna siffra har tagits fram med hjälp av modellberäkningar, vilket 

innebär en viss osäkerhet (Statistiska Centralbyrån 2017).   
  

1.4.2.2.2. Andra vattenanvändningsområden inom växtodling 
Ytterligare användningsområden för vatten inom växtodling förekommer vid applicering av 

gödsel- eller växtskyddsmedel, skörd, produktionskonditionering och process. 

Användningsområdet är avgörande för vilken vattenkvalitet som krävs – ju närmre vattnet 

kommer den slutgiltiga produkten, desto högre kvalitet fordras. Det innebär att vatten som 

används för konditionering och process måste vara av högsta hygieniska kvalitet (Mattsson et 

al. 2018). 
  

3.4.2.3 Ursprung för vatten till jordbruk 
Uppgifter angående hur jordbrukare i Uppsala förser sig med vatten varierar mellan olika källor. 

Enligt Länsstyrelsen i ”Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala Län” levereras inte 
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kommunalt vatten till något lantbruk i länet, utan jordbrukarna har huvudsakligen enskild 

vattenförsörjning, sannolikt i form av bergborrad brunn. Det finns även ett antal registrerade 

tillstånd för uttag av ytvatten för bevattning i länet. I Uppsala kommun berörs Fyrisån 

(Länsstyrelsen 2020). Enligt interna uppgifter från Uppsala Vatten däremot, har 18 jordbrukare 

i Uppsala kommun kommunal vattenanslutning (Uppsala Vatten 2020). Denna inkonsekvens 

beror sannolikt på att anläggningar kategoriserats på olika sätt. 

  

3.4.2.4. Klimatförändringar och framtid 
Bedömning av jordbrukets framtida vattenbehov är, till följd av klimatförändringar, förknippat 

med stora osäkerheter. Särskilt bevattningsbehovet är svårt att förutspå, då det är mer beroende 

av klimatfaktorer än djurhållning. Det förändrade klimatet förväntas resultera i ökad temperatur 

och avdunstning, vilket väntas orsaka regionvis sänkta grundvattennivåer och ökat vattenbehov 

inom jordbruket (Mattsson et al. 2018). 

  

Mellan 1990 och 2013 var vegetationsperioden i Uppsala län i genomsnitt cirka 200 dagar lång. 

Denna beräknas öka till att i genomsnitt vara mellan 210 och 230 dagar lång mellan 2021 och 

2050 (Sjökvist et al. 2015). Den förlängda odlingssäsongen kan påverka vattenbehovet, samt 

leda till att perioden då vattenmagasinen återfylls kortas (Mattsson et al. 2018). 
 

3.4.3. Övrig tillämpning av tekniskt vatten 

I detta avsnitt kommer fakta angående vattenanvändningen inom följande områden att 

presenteras: Bevattning av annat än grödor, eldsläckning (brandkåren), vattenkiosker, 

fordonstvätt och idrottsanläggningar. 
 

Ytterligare exempel på användningsområden för tekniskt vatten är rengöring av ytor i 

idrottshallar, på byggarbetsplatser och inom industrin samt fyllning av fontäner, artificiella 

dammar och sjöar, men dessa undersöks inte djupare. 

 
  

3.4.3.1. Bevattning av annat än grödor 
Några exempel på grönområden som kan bevattnas är golfbanor, fotbollsplaner, kyrkogårdar, 

kolonier, parker och rabatter.  

  

Golfbanor belägna i södra Sverige bevattnas huvudsakligen mellan maj och augusti, samt till 

viss del i april och september. Under ett normalt år bevattnas gräset med 90–100 mm under juni 

och juli. Fullständig bevattning av en 18-hålsbana kräver uppskattningsvis 50 000 m3 

bevattningsvatten per år (Svenska Golfförbundet u.å.). 

Svenska vattendrag och sjöar håller vanligtvis tillräckligt god kvalitet för att kunna användas 

för att bevattna golfbanor. Gräs är tåligt och klarar oftast de föroreningar som kommunala 

reningsverk, industrier eller jordbruk avger. Vatten med pH-värden lägre än 6 brukar inte utgöra 

något problem för gräs, men kan leda till skador på metalldelar i bevattningsanläggningen. Om 

pH understiger 4,8 kan tungmetaller lösas i vattnet, vilka kan ansamlas i och skada marken. 

För bevattning av golfbanor i områden där vattenbrist ofta förekommer kan avloppsvatten vara 

ett alternativ (Svenska Golfförbundet u.å.).  

  

Annan gräsbeklädd mark så som fotbollsplaner, kyrkogårdar och parker bör kräva ungefär 

samma kvalitet på bevattningsvatten som golfbanor. För mer information om kvalitetskrav på 

vatten för bevattning av kolonier, se avsnitt 3.4.2.2.1. Bevattning av grödor. 
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3.4.3.2. Eldsläckning  
Vatten är ett vanligt släckningsmedel vid brand. Det vatten som brandtjänsten använder vid 

eldsläckning kan komma från exempelvis det kommunala vattennätet, en simbassäng eller ett 

öppet vattendrag. Ibland är saltvatten det mest lättillgängliga vattnet, vilket går bra att använda 

släck-tekniskt. Saltvatten skadar dock pumpar och slangar mer än sötvatten, och dessa måste 

därför sköljas ur ordentligt. Saltvatten är även skadligt för växtligheten. I de flesta fall kräver 

en släckning inte mer vatten än vad som ryms i brandbilens/-arnas tank/ar (Särdquist 2013). 
  

3.4.3.3. Vattenkiosker 
I Uppsala kommun finns sex stycken vattenkiosker där tekniskt vatten kan köpas och hämtas ut 

av exempelvis en tankbil eller spolbil (Vattenkiosk för tekniskt vatten | uppsalavatten.se).  

  

3.4.3.4. Fordonstvätt 
Mängden vatten som används under fordonstvätt varierar med anläggningstyp och fordonsslag. 

Exempel på avgörande faktorer är om tvätten sker manuellt eller automatiskt, samt vilken 

utrustning och vilket vattentryck som används. Vid automattvätt påverkas vattenförbrukningen 

även av det valda tvättprogrammet (Naturvårdsverket 2005). Den totala vattenåtgången vid 

automattvätt är cirka 120 liter för en personbil och cirka 300 liter för ett större fordon 

(Gustafsson et al. 2018). 
Vattnet som används vid fordonstvätt bör vara luktfritt och ha ett pH högre än 6 för att undvika 

att metaller sprids (Nordiska ministerrådet 2007). 
 

3.4.3.5. Idrottsanläggningar 
Fotbollsplan: Gräsplaner kräver bevattning, rimligtvis av ungefär samma kvalitet som en 

golfbana. 

  

Ridsport: Lurbo Ridanläggning, belägen sydväst om Uppsala stadskärna, bevattnar underlaget 

i ridhusen och på ridbanorna regelbundet för att de ska hålla hög kvalitet. Till det används 

kranvatten och uppsamlat regnvatten (Bellander et al. 2018; Lindström 2020). En häst dricker 

cirka 10 m3 vatten per år (Mattsson et al. 2018). Hästars dricksvatten rekommenderas hålla 

samma hygieniska standard som människors (Spörndly & Ternman u.å.). 

 

3.5. Fallstudier 
Uppsala Vatten är inte de första att komma med idén om att återanvända tekniskt vatten, det 

används redan i exempelvis Simrishamn kommun och även många andra länder där beroendet 

av återvinningen av vatten är ännu större än i Sverige. Bristen på vatten i andra länder har lett 

till effektivisering av användningen av tekniskt vatten, vilket är en bra resurs för vidare 

implementering i Sverige då de flesta tekniker redan används och har utvärderats. 

Förhållandena är inte desamma för alla länder, men kan ge en god uppfattning om hur vattnet 

kan användas och vilken rening som bör implementeras. I Simrishamn kommun i Sverige har 

detta redan gjorts och även därifrån kan inspiration hämtas (Simrishamn et al. 2020).  

  

3.5.1. Simrishamn 
Simrishamn kommun beslutade år 2015 att utveckla en lösning för att kunna återanvända 

avloppsvatten på grund av den periodiska torkan. Fokus har varit på rening av medicinska och 

hormonstörande ämnen såsom läkemedelsrester och mikroföroreningar för att kunna 

återanvända vattnet, främst till påfyllning av grundvattnet men även för användning inom 

jordbruket och industrin. För att uppnå kvaliteten på vattnet har tre lösningar tagits fram. Den 

nya delen i reningsverket är designat för att hantera 300 m3/h och allt överflödigt vatten förs ut 

till östersjön efter att det renats av den nya processen (Simrishamn et al. 2020). 
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Lösningar som implementerats: 

adsorption genom granulerat aktivt kol (GAK) 

Ozonering plus biofiltrering 

Ozonering plus GAK-adsorption 

  

De tre lösningarna består av olika kombinationer av reningsmetoder som implementerats i 

reningsverket för att ta reda på vilket sätt som ger den mest effektiva reningen av vattnet. Nedan 

ses hur de olika vägarna ser ut för de olika lösningarna. Alltså utöver de tre lösningarna börjar 

alla steg med en mikrofiltrering som ses nedan. 

 

1. mikrofiltrering → Ozonering → Sandfilter 

2. mikrofiltrering → Ozonering → GAK 

3. mikrofiltrering → GAK 

  

Resultaten visar på att alternativt två är det mest effektiva till en relativt låg kostnad. Detta 

resultat bekräftas även från tidigare experiment från Hammarby sjöstadsverk. Resultaten visar 

även på att reningen är nästan total och ändamålet att återfylla det tekniska vattnet till 

grundvattnet är en mycket god lösning, det är dock starkt rekommenderat att ett slutligt UV-

filter installeras för att säkerställa kvaliteten på vattnet. Det infiltrerade tekniska vattnet kan då 

användas i samhället där det behövs. Fokus av projektet var inte att nå dricksvattenkvalitet, men 

endast klor och bakterienivåerna är de som inte uppnår kraven. (Simrishamn et al. 2020). 
 
 

3.5.2. Gotland 
I och med klimatförändringar och föroreningar av vatten står framtiden inför en utmaning av 

vattenanvändning. En av dessa platser är Gotland som, särskilt under sommaren då turismen är 

hög, är i stort behov att återvinning av vatten (Huhtasaari 2014). 

  

På Gotland används avloppsvatten till bevattning av grödor. Det är dock inte alla grödor som 

bevattnas, enbart de som inte konsumeras råa eller de som kräver minimal tillredning. Utöver 

detta finansierade naturvårdsverket 2017 ett projekt för att rena avloppsvatten från 

läkemedelsrester som blev klart 2019. I detta projekt var fokus på att se hur vattnet kan renas 

från läkemedelsrester samtidigt som det återanvändes i samhället. Projektet visar på att det är 

möjligt att återvinna vatten med dricksvattenkvalitet vilket betyder att det mesta av det 

återvunna vattnet kan behållas på land och den mindre delen som inte klarar av 

dricksvattenkvaliteten kan släppas ut i havet utan innehåll av läkemedelsrester (Baresel et al. 

2021). 

  

Ett annat projekt på Gotland utfört av Topas vatten innefattar byggnaden av en 

bevattningsdamm till en bonde på Östra Gotland. Syftet med dammen är att kunna lagra det 

tekniska vattnet i sex månader vilket är nödvändigt för att uppnå den krävda kvalitén för att 

sedan kunna återanvända det till bevattning av jordbruket, dammen rymmer 46 000 kubikmeter 

(Topas Vatten u.å.) 

  

3.5.3. Halmstad 
I Halmstads kommun har återanvändning av näringsrikt vatten använts för att bevattna ortens 

plantskola. Vatten från reningsverket har förts dit via nyanlagda ledningsrör som minskar 

smittspridningen och dålig lukt. Projektet minskade näringsläckaget med 20 kg fosfor och 100 
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kg kväve per år och minskat behovet av handgödsel och behovet av grundvattenanvändning 

(Naturvårdsverket u.å.).  

  

3.5.4. Israel 
Israel är beläget i ett torrt klimat och är i stort behov av att återanvända sitt vatten. Från 

rapporten av Bixio et al. (2006) skrivs det att 70 procent av allt avloppsvatten återanvänds och 

att målet är att i slutändan återanvända 100 procent. Huvudanvändningsområdet för det tekniska 

vattnet är inom jordbruket och utgör cirka 65 procent av användningen. Totalt återanvänds mer 

än 290 Mm3/år av det renade avloppsvattnet för bevattning av jordbruk, vilket innefattar 

exempelvis industriella grödor, bomull med mera. I perspektiv så utgör återanvändningen av 

tekniskt vatten i Israel cirka 40 procent av allt återanvänt vatten i EU.  

  

Även fast användning av tekniskt vatten inom jordbruket ses som en hållbar lösning tillkommer 

det komplikationer. En av dessa är salthalterna, som på grund av den globala konsumtionen av 

salt orsakar de höga halterna i vattnet. Inom industrin och hushåll utgörs den primära 

användningen av vatten från avsaltat havsvatten och alltså används inte särskilt mycket av det 

tekniska vattnet till det. Detta har blivit en hållbar och kostnadseffektiv lösning för Israels 

vattenbrist, men på grund av grödors känslighet för salthalt är det inte tillräckligt för användning 

inom jordbruk och tekniskt vatten är nödvändigt (Shtull-Trauring et al. 2020). 

  

Inom jordbruket i Israel så används cirka 35 procent av bevattningen inom jordbruket från 

tekniskt vatten och en mindre del används från ”soil aquifer treatment” (SAT), det vill säga, att 

vattnet behandlas genom att infiltreras och perkoleras till grundvattnet (Shtull-Trauring et al. 

2020). 

En tredjedel av det renade tekniska vattnet från reningsverket skickas vidare till akvifer för 

ytterligare behandling. Här infiltreras vattnet ned till grundvattnet och genomgår processer som 

“filtrering, biologisk nedbrytning, kemisk utfällning, adsorption, jonbyte och utspädning” 

(Sharma & Kennedy 2017). Själva infiltreringen av vattnet i akvifer hanterar inte salter vilket i 

stället minskas då det blandas med grundvattnet. Detta vatten går då vidare för ytterligare rening 

om det skulle behövas eller direkt till sitt användningsområde (Shtull-Trauring et al. 2020).  

 

  

3.5.5. Spanien 
Av Abellan et al. (2019) så kvantifieras förbrukningen av tekniskt vatten i hela Spanien, och 

nuvarande användning består till störst del jordbruket, som utgör 45 % av användningen. Tätt 

inpå, på 36 %, kommer bevattning av parker och fritidsaktivitetsområden. Dessa tillsammans 

utgör alltså mer än 80 % av användningen av tekniskt vatten i Spanien. Till industrin går endast 

10 % av vattnet och en liten del går till rening av gator och brunnar. I siffror så används mellan 

368 - 450 hm3/år av allt återvunnet vatten igen till något av de tidigare nämnda bruken, vilket 

motsvarar 10,8 - 13 % av det behandlade vattnet. Värdena varierar på grund av vad som 

inkluderas i beräkningarna  

  

I jordbruket används vattnet till att bevattna grödor, vid bevattningen kommer vattnet i kontakt 

med grödorna. Miljöaspekter inkluderar påfyllning av akvifer och bevattning av skogsområden, 

grönområden samt andra områden som inte är tillgänglig för allmänheten. I urbana områden 

används det tekniska vattnet till bevattning av urbana parker, brandposter och rening av gator. 

Användningsområden som inom industrin och fritidsaktiviteter tas också upp, inom industrin 

är det avsedda området att använda tekniskt vatten till processer och tvätt, men även kyltorn 

och avdunstningskondensorer (Mujeriego & Hultquist 2011).  
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Användningen av tekniskt vatten inom industrin är låg i Spanien och därför startades projektet 

“Life Wire” år 2013 för att ta reda på vilka lösningar som är tekniskt och ekonomiskt möjliga 

för att öka återanvändningen. Avloppsvattnet från reningsverket beläget i Barcelonas redan 

existerande rening består av koagulation, flockning, mikrofiltrering och desinfektion och cirka 

300 000 m3/dygn vatten som kan återanvändas. Främst används vattnet till jordbruket, 

miljöaspekter och kommunalt (Life-Wire 2013). 

  

För att öka användningen av tekniskt vatten inom industrin har det i “Life Wire” tagits fram tre 

reningsprocesser som förbättrar kvaliteten av vattnet. En av de tre processerna är ultrafiltrering 

(UF) som minskar grumligheten med minst 80 procent och mikrobiologiska parametrar med 95 

procent, nackdelen med UF är att det endast filtrerar cirka 15 procent av det lösta organiska 

materialet. En annan metod som fokuserar på det lösta organiska materialet är “Carbon 

nanostructured material” (CNM), vilket renar 90 - 25 % av det lösta organiska materialet. 

Nackdelen är att reningen av grumlighet och mikrobiologiska parametrar då är relativt låg. 

Omvänd osmos är det tredje och sista steget i reningen och avlägsnar salt från vattnet. Salthalten 

i vattnet är det mest stränga kravet från industrin och därför är en lyckad rening med omvänd 

osmos nödvändig för att kunna använda det tekniska vattnet för detta ändamål (Life-Wire 

2013). 
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Respons på grupp 87:s opponering 
Det fetstilta är opponering och texten under är vår respons på kritiken.  

Underrubriker har samma storlek. 

Vi håller med, vi gör så att underrubrikerna är mindre än överrubrikerna. 

Specificera ”förutsättningar” i frågeställningen. 

Vi tycker att förutsättningarna specificeras i metoden redan, men vi har förtydligat detta i 

frågeställningen efter er kritik. 

Vissa stycken innehåller mycket text och det är lätt att tappa tråden. 

För övergripande kritik att ta någon ställning till, vi har dock tagit bort ett stycke och tidigare 

försökt hålla stycken korta. Det är svårt i nuläget att veta vart vi ska kunna kapa ner på text.  

Fokusera på att besvara frågeställningarna i slutsatsen. 

Vi tydliggör i slutsatsen att punkterna ej symboliserar någon specifik frågeställningen genom 

att ta bort punkterna. 

Resultatet i 5.2.3 diskuteras inte. 

Detta resultat lägger grunden för mycket diskussion även om det inte direkt diskuteras exakt, 

vi tycker det ska vara kvar och används nu på ett bra sätt. Exempel så får vi med detta 

resultat fram vilka verksamheter som kan använda det renade avloppsvattnet i dagsläget. 

Ligger även till grund för jämförelse av vattenkvalitet. 

Israel och Spanien kanske passar bättre i bakgrund. 

Detta ser vi som ett resultat av litteraturstudien, detta besvarar frågeställningen om 

förutsättningar, vilka som finns i andra länder anser vi rimligt. Detta är även ett resultat som 

visar att vid ett varmare och torrare i framtiden så kan dessa förutsättningar bli desamma 

här. 

Uppsala län eller Uppsala Kommun? 

Vi förtydligar på ställen i rapporten vilket som gäller vad.  

Vissa tabeller saknar linjer och är otydliga.  

Vi följer ert exempel och lägger in tydligare med färgsatt figur i stället för tabell.  

Hur kom vi fram till enkät som metod? 

Vi specificerar detta i metoden. 

Hur gjordes urvalet om vilka som skulle få enkäten? 

Vi specificerar detta i metoden. 



Stort fokus på jordbruk och golfbanor. 

Vi: Vi har utgått från ISO riktlinjer där dessa staplas upp som lämpliga områden, därav 

undersökt i Uppsala, även fast detta inte ger ett resultat här som ger att det är mycket vatten 

som krävs till det, så är det ändå ett resultat. Detta är också ett resultat som visar att vid ett 

varmare och torrare i framtiden så kan dessa förutsättningar bli desamma här. 

Hur dras slutsatsen att man inte bevattnar parker och kyrkogårdar i stor utsträckning i 

Uppsala? 

Vi lägger till källa om detta.  
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användningsområden för tekniskt vatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Inledning: 

 
Sveriges vattenresurser är begränsade och därför har VA-branschen börjat undersöka 

möjligheterna att använda tekniskt vatten (ej tjänligt som dricksvatten) inom olika områden. 

Föreliggande rapport undersöker användningsområden inom jordbruk och ett antal samhälls-

funktioner, allmänna platser och övriga företag. 

 

2. Metod: 

Rapporten har baserats på en litteraturstudie. Litteraturstudien har utförts med hjälp av 

sökningar på Diva, Google Search och Scopus. Sökningar har gjorts på relevanta termer, som 

vid träff har antecknats för dokumentation av metoden. Fokus har legat på att finna 

information inom Sverige och Uppsala Län, eftersom normer för jordbruk och många övriga 

företag är platsspecifika.  

3. Resultat: 
 

3.1.  Vattenanvändning inom jordbruk: 
 

En stabil tillgång på tjänligt vatten är centralt för jordbruksverksamhet, där de största 

användningsområdena för vatten är djurhållning och växtodling (Mattsson et al. 2018). 2015 

användes cirka 840 000 m3 vatten inom jordbruket i Uppsala Län, varav 86% användes inom 

djurhållningen och 14% för bevattning av grödor (Statistiska Centralbyrån). 

 

3.1.1. Husdjur 

 

Inom djurindustrin konsumeras vatten främst som dricksvatten samt vid disk av utrustning 

och städning av exempelvis stallar  (Mattsson et al. 2018). År 2015 användes cirka 720 000 

m3 vatten inom djurhållningen i Uppsala Län (Statistiska Centralbyrån). 

Dessa siffror har tagits fram med hjälp av modellberäkningar, vilket innebär en viss osäkerhet 

(Statistiska Centralbyrån 2017). 

Djurs behov av vatten och dess kvalitet varierar med deras allmänna kondition, aktivitetsnivå, 

hälsoläge, produktion, foderstat, arv, miljö, ålder (Bengtsson et al. 1999) samt mellan 

djurslag (Mattsson et al. 2018). Dricksvatten till djur rekommenderas dock hålla samma 

hygieniska standard som människors (Spörndly & Ternman). 

 

Vatten för djurhållning krävs året runt. 

 

3.1.2. Växtodling 

 

Bevattning av grödor: 

 

Att tillgodose olika grödors specifika vattenbehov är viktigt för att uppnå stora och jämna 

skördar av hög kvalitet. För att grödans vattentillgång ska vara tillräcklig även under perioder 



då avdunstningen är större än nederbörden kan bevattning behövas (Mattsson et al. 2018).  

 

Vilka kvalitetskrav som ställs på bevattningsvattnet varierar beroende på gröda och hur 

grödan kommer att användas eller tillredas, samt på bevattningssätt och under vilken tidpunkt 

under växtperioden som bevattningen sker (Mattsson et al. 2018).  

Grundvatten lämpar sig ofta mycket väl som bevattningsvatten. Även insamlat regnvatten 

håller ofta hög hygienisk kvalitet och kan användas vid bevattning. Nationellt utgör ytvatten 

en stor del av bevattningsvattnet (Mattsson et al. 2018), och håller variabel kvalitet. 

Obehandlat eller behandlat avloppsvatten håller ofta låg kvalitet (Alsanius) , och anses inte 

vara lämpligt att använda för bevattning av grödor som kommer att konsumeras utan eller 

efter minimal tillredning (Mattsson et al. 2018).  

På Gotland har avloppsvatten använts för bevattning av fältgrödor som tillreds ordentligt 

(potatis, spannmål, vall) sedan 1980. Sedan 2004 lagras avloppsvattnet i minst 5 månader 

innan det används (Alsanius). 

Även själva bevattningsanläggningen kan orsaka hygieniska problem, då den ofta kommer i 

kontakt med jord och kan utgöra gömställe för smittbärare av sjukdomar (Alsanius et al. 

2010). 

 

Under 2015 användes cirka 120 000 m3 vatten för bevattning inom jordbruket i Uppsala Län 

(Statistiska Centralbyrån). Denna siffra har tagits fram med hjälp av modellberäkningar, vilket 

innebär en viss osäkerhet (Statistiska Centralbyrån 2017). 

 

Vatten för bevattning krävs under vegetationsperioden (Mattsson et al. 2018). 

 

Andra vattenanvändningsområden inom växtodling: 

 

Ytterligare användningsområden för vatten inom växtodling förekommer vid applicering av 

gödsel- eller växtskyddsmedel, skörd, produktionskonditionering och process. 

Användningsområdet är avgörande för vilken vattenkvalitet som krävs – ju närmre vattnet 

kommer den slutgiltiga produkten, desto högre kvalitet fordras. Det innebär att vatten som 

används för konditionering och process måste vara av högsta hygieniska kvalitet. (Mattsson et 

al. 2018). 

 

Vart kommer jordbrukets vatten från idag? 

 

Uppgifter angående hur jordbrukare i Uppsala förser sig med vatten varierar mellan olika 

källor. Enligt Länsstyrelsen i ”Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala Län” levereras 

inte kommunalt vatten till något lantbruk i länet. Jordbrukarna har huvudsakligen enskild 

vattenförsörjning, sannolikt i form av bergsborrad brunn. Det finns även ett antal registrerade 

tillstånd för uttag av ytvatten för bevattning i länet. I Uppsala kommun berörs Fyrisån 

(Länsstyrelsen Uppsala Län 2020) 

Enligt interna uppgifter från Uppsala Vatten däremot, har 18 jordbrukare i Uppsala kommun 

kommunal vattenanslutning (Uppsala Vatten 2021). 

Denna inkonsekvens beror sannolikt på att anläggningar kategoriserats på olika sätt. 

 

Klimatförändringar och framtid: 

 

Bedömning av jordbrukets framtida vattenbehov är, till följd av klimatförändringar, 

förknippat med stora osäkerheter. Särskilt bevattningsbehovet är svårt att förutspå, då det är 

mer beroende av klimatfaktorer än djurhållning. Det förändrade klimatet förväntas resultera i 



ökad temperatur och avdunstning, vilket väntas orsaka regionvis sänkta grundvattennivåer och 

ökat vattenbehov inom jordbruket (Mattsson et al. 2018). 

 

Mellan 1990 och 2013 var vegetationsperioden i Uppsala län i genomsnitt cirka 200 dagar 

lång. Denna beräknas öka till att i genomsnitt vara mellan 210 och 230 dagar lång mellan 

2021 och 2050 (Sjökvist et al. 2015). Den förlängda odlingssäsongen kan påverka 

vattenbehovet, samt leda till att perioden då vattenmagasinen återfylls kortas (Mattsson et al. 

2018). 

 

 

3.2. Vattenanvändning inom övriga företag: 

 
I detta avsnitt kommer fakta angående vattenanvändningen inom följande områden att 

presenteras: Bevattning av annat än grödor, fyllning av fontäner samt artificiella dammar och 

sjöar, eldsläckning (brandkåren), fordonstvätt, rengöring av gator samt is- och snösmältning 

med hjälp av saltvatten och idrottsanläggningar. 

 

 

3.2.1. Bevattning av annat än grödor: 

 

Några exempel på grönområden som kan bevattnas är golfbanor, fotbollsplaner, kyrkogårdar, 

kolonier, parker och rabatter.  

 

Golfbanor belägna i södra Sverige bevattnas huvudsakligen mellan maj och augusti, samt till 

viss del, beroende på väderleken, i april och september. Under ett normalt år bevattnas gräset 

med 90-100 mm under juni och juli. Fullständig bevattning av en 18-hålsbana krävs 

uppskattningsvis 50 000 m3 bevattningsvatten per år. 

Svenska vattendrag och sjöar håller vanligtvis tillräckligt god kvalitet för kunna användas för 

att bevattna golfbanor. Gräs är tåligt och klarar oftast de föroreningar som kommunala 

reningsverk, industrier eller jordbruk avger. Vatten med pH-värden lägre än 6 brukar inte 

utgöra något problem för gräs, men kan leda till skador på metalldelar i bevattnings-

anläggningen. Om pH understiger 4,8 kan tungmetaller lösas i vattnet, vilka kan ansamlas i 

och skada marken. 

För bevattning av golfbanor i områden där vattenbrist ofta förekommer kan avloppsvatten 

vara ett alternativ (Svenska Golfförbundet).  

 

Annan gräsbeklädd mark så som fotbollsplaner, kyrkogårdar och parker bör kräva ungefär 

samma kvalitet på bevattningsvatten som golfbanor. För mer information om kvalitetskrav på 

vatten för bevattning av kolonier, se avsnitt Bevattning av grödor. 

 

3.2.2. Eldsläckning: 

 

Vatten är ett vanligt släckningsmedel vid brand. Det vatten som brandtjänsten använder vid 

eldsläckning kan komma från exempelvis det kommunala vattennätet, en simbassäng eller ett 

öppet vattendrag. Ibland är saltvatten det mest lättillgängliga vattnet, och går bra att använda 

släck-tekniskt. Saltvattens skadar dock pumpar och slangar mer än sötvatten, och dessa måste 

därför sköljas ur ordentligt. Saltvatten är även skadligt för växtligheten.  

I de flesta fall kräver en släckning inte mer vatten än vad som ryms i brandbilens/-arnas 

tank/ar (Särdquist Stefan 2013). 

 



3.2.3. Vattenkiosker: I Uppsala kommun finns sex stycken vattenkiosker där tekniskt 

vatten kan köpas och hämtas ut av exempelvis en tankbil eller spolbil (Vattenkiosk 

för tekniskt vatten | uppsalavatten.se).  

 

3.2.4. Fordonstvätt: 

 

Mängden vatten som används under fordonstvätt varierar med anläggningstyp och 

fordonsslag. Exempel på avgörande faktorer är om tvätten sker manuellt eller automatiskt, 

samt vilken utrustning och vilket vattentryck som används. Vid automattvätt påverkas 

vattenförbrukningen även av det valda tvättprogrammet (Naturvårdsverket 2005). 

Den totala vattenåtgången vid automattvätt är cirka 120 liter för en personbil och cirka 300 

liter för ett större fordon (Gustafsson et al. 2018). 

Vattnet som används vid fordonstvätt bör vara luktfritt och ha ett pH högre än 6 för att 

undvika att metaller sprids (Nordiska ministerrådet 2007). 

 

3.2.5. Idrottsanläggningar: 

 

Fotbollsplan: Gräsplaner kräver bevattning, rimligtvis av ungefär samma kvalitet som en 

golfbana. 

 

Ridsport: Lurbo Ridanläggning, beläget sydväst om Uppsala stadskärna, bevattnar underlaget 

i ridhusen och på ridbanorna regelbundet för att de ska hålla hög kvalitet. Till det används 

kranvatten och uppsamlat regnvatten (Bellander et al. 2018; Lindström Eva 2020). En häst 

dricker cirka 10 m3 vatten per år (Mattsson et al. 2018). Hästars dricksvatten rekommenderas 

hålla samma hygieniska standard som människors (Spörndly & Ternman). 

 

3.2.6. Ytterligare användningsområden för tekniskt vatten: 

 

Ytterligare användningsområden för tekniskt vatten skulle kunna vara: rengöring av ytor i 

idrottshallar, på byggarvetsplatser och inom industrin, fyllning av fontäner samt artificiella 

dammar och sjöar. 
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Sammanfattning

Kungsängsverket är det största avloppsreningsverket i Uppsala, det renar omkring 90% av
Uppsalas dag- och avloppsvatten. Idag sker reningen av vattnet i tre huvudsteg: mekanisk,
biologisk och kemisk rening. I det mekaniska steget renas stora föroreningar i galler och
mindre partiklar genom sedimenteringsbassänger. Sedan i det biologiska steget bryts organiskt
material ned genom behandling med aktivt slam. Även kväve renas här genom nitrifikation
och denitrifikation. Slutligen renas fosfor och små partiklar genom tillsättning av järnklorid
samt omblandning och sedimentering. Slammet som bildats i reningsprocesserna ger biogas
och slam som kan användas som gödsel på åkermark eller användas som sluttäckning av
Hovgårdens deponi. Ett nytt processteg i vattenreningen på Kungsängsverket planeras, för att
förbättra vattenkvalitén på det renade avloppsvattnet. Detta kommer ske antingen genom ett
filter av aktivt granulerat kol, så kallat GAK-filter, eller genom ozonering. Ett aktivt kolfilter
adsorberar mikroföroreningar som läkemedelsrester, och om det kombineras med ett UV-filter
kan även mikroorganismer renas. Ozonering är en kemisk reaktion där både läkemedelsrester
och mikroorganismer bryts ned.



1. Uppsalas avloppsreningsverk idag

Omkring 22 miljoner kubikmeter vatten behandlas varje år i Uppsala Vattens reningsverk, av
detta vatten renas 90% i Kungsängsverket (Uppsala Vatten u.å.-a). Totalt har Uppsala Vatten
tio avloppsreningsverk i Uppsala kommun  (Uppsala Vatten u.å.-b), och utöver detta finns det
ytterligare några mindre reningsverk men som inte ägs av Uppsala Vatten (Uppsala Vatten
u.å.-a).

I reningsverken sker avloppsbehandlingen i tre huvudsteg: mekanisk, biologisk och kemisk
rening. I Kungsängsverket sker den mest avancerade reningen, till skillnad från övriga
reningsverk i Uppsala tas här även kväve bort i det biologiska steget (Uppsala Vatten u.å.-c).
Eftersom projektet handlar om återvinning av avloppsvatten från Kungsängsverket så kommer
denna rapport att fokusera på processerna i denna anläggning.

1.1. Kungsängsverket

Kungsängsverket får sitt avloppsvatten från Uppsala, Bälinge, Lövstalöt, Jälla, Gunsta, Länna
och Almunge. Avloppsledningsnätet är byggt enligt ett så kallat duplikatsystem. Det innebär
att spill-och dagvatten har separata ledningar. Kungsängsverket ligger på en geografiskt låg
punkt i staden, och syftet med detta är att avloppsvattnet ska kunna ledas dit på ett smidigt
sätt. Reningsverket började byggas i början av 1940-talet, och vid denna tidpunkt låg
anläggningen i utkanten av staden. Sedan dess har Uppsalas innerstad växt, och bebyggelsen
sträcker sig idag ända fram till norra gränsen av Kungsängsverket. Söder om reningsverket
ligger ett naturområde skyddat av ett naturreservat, Årike Fyris (Uppsala Vatten 2019).
Uppbyggnaden av Kungsängsverket är illustrerat nedan.

Figur 1. Processerna i Kungsängsverket, Uppsala (Uppsala Vatten u.å.-d). Bild använd med tillstånd av
Uppsala Vatten.



I figur 1 visas uppbygganden och av de olika processerna i Kungsängsverket. Utöver de
tidigare nämnda tre första huvudstegen; mekanisk, biologisk och kemisk rening, så sker även
en gasproduktion och en slamproduktion av slammet från reningsprocesserna.

1.2. Mekanisk rening

Till att börja med pumpas avloppsvattnet in i den mekaniska reningen, först i ett rensgaller
som avskiljer större föroreningar och sedan i ett luftat sandfång som avskiljer tyngre partiklar
och sand. Biprodukter av dessa steg blir rens och sand, som tvättas och transporteras till
Vattenfalls förbränningsanläggning (rens) och Hovgårdens avfallsanläggning (sand). Efter
rensgallret och sandfånget tillsätts järnklorid med syftet att förbättra avskiljningen. Innan
vattnet vidareförs till den biologiska reningen sker en försedimentering, där lättare partiklar
kan avskiljas. (Uppsala Vatten 2019).

1.3. Biologisk rening

I luftningsbassänger blandas det inkommande vattnet med aktivt slam, det vill säga levande
mikroorganismer. Syre tillsätts också genom att luft blåses in. Miljön i dessa bassänger växlar
mellan att vara aeroba (får syretillsats) och anaeroba (syrefria). Det som då sker är att
ammoniumkvävet i avloppsvattnet omvandlas till nitratkväve (nitrifikation) i förhållandena
där syre finns, och sedan till kvävgas (denitrifikation) i de syrefria förhållandena. Kvävgas
förs upp till luften och kväve avskiljs då från vattnet. Innan avloppsvattnet pumpas vidare till
den kemiska reningen så sedimenteras det i mellansedimenteringen. Här får slammet
sedimentera, och en stor del av detta slam pumpas tillbaka till luftningsbassängen för att bidra
till en effektivare denitrifikation (Uppsala Vatten 2019).

1.4. Kemisk rening

Nu tillsätts järnklorid ännu en gång, så att återstående fosfor och flockar fälls ut. Sedan
pumpas avloppsvattnet till flockningsbassänger där vattnet rörs om med långsamma
propellrar. Genom denna omblandning bildas flockar som kan avskiljas i den slutliga
sedimenteringen (Uppsala Vatten 2019). Flockar är ”klumpar” av mindre partiklar som är för
små för att själva kunna sedimenteras. Flockarna klumpas ihop genom att fällningskemikalien
tillsätts (Svenskt Avlopp u.å.). Det sista steget innan det nu renade avloppsvattnet åker ut i
fyrisån är att flödet mäts, och en värmepump överför värmen från vattnet. Vattnet förs också
via klorkontaktbassänger där det finns möjligheter att tillsätta klor, men det är något som
normalt sätt inte görs (Uppsala Vatten 2019).

1.5. Gas- och slamproduktion

En produkt av reningsprocesserna är, förutom renat avloppsvatten, slam. Slammet förtjockas
och förs via silar till rötkammaren. Här stabiliseras slammet, och leds till en lagringstank med
omrörning, avvattning i en centrifug och slutligen lagras det i en slamsilo. Detta slam fraktas
till Hovvårdens avfallsanläggning, och ifall det uppfyller särskilda krav så används det som
gödselmedel på jordbruksmark (Uppsala Vatten 2019). I annat fall används det som
sluttäckning av deponin på Hovgården (Uppsala Vatten u.å.-c). I rötkammaren bildas också
biogas som samlas i en gasklocka. Denna fungerar som en uppsamlingsplats och
komprimering av biogasen. Efter detta steg renas gasen. Den största delen av biogasen
används som fordonsgas, men om gasen förbränns i gasmotorn kan den även användas i



Kungsängsverkets anläggning genom elproduktion och uppvärmning av rötkamrar och övriga
byggnader i anläggningen (Uppsala Vatten 2019).

2. Framtida planer för reningsverket

I takt med ett förändrat klimat förändras vattenanvändning i, och de södra delarna av
Upplands inland där Uppsala ligger beräknas även i framtiden att vara torrast i länet. Idag får
Uppsala sitt vatten från grundvattenmagasinet i Uppsala åsen samt konstgjord
grundvattenbildning genom infiltration ur Fyrisån. I framtiden kan vattenbrist påverka
möjligheter för vattenuttag, då behövs fler vattenresurser. Dalälven och Mälaren är, i ett
långsiktig perspektiv, utpekade som ytterligare källor för infiltration (Länsstyrelsen 2020).

Utöver de reningsprocesser som redan finns idag i Kungsängsverket, så planeras det ett nytt
processteg för att förbättra vattenkvalitén på den renade avloppsvattnet. Genom att sedan
använda detta vatten som tekniskt vatten, skulle det vara ännu ett sätt att minska belastningen
på yt- och grundvattenmagasinen.

2.1. Nya processteg

Det nya processteget i Kungsängsverket ska vid etablering läggas till i slutet av
vattenreningsprocessen, vid steg D i figur 1. I en förstudie från Sweco om återanvändning av
renat avloppsvatten från Kungsängsverket (Robertson 2021) togs fyra alternativ fram, om hur
det nya processteget kan komma att se ut. Alternativen utgick från två scenarion, antingen
ersätts det befintliga kemiska processteget med ett nytt processteg eller så behålls det
befintliga kemiska processteget. I de båda scenariona fanns två alternativ på rening av
mikroföroreningar. Antingen används ett aktivt kol-filter, så kallat GAK-filter, eller så
används rening med hjälp av ozonering. Ozoneringssteget kommer att bestå ozon tillsammans
med ett sandfilter och anjonbytare. Utöver detta behövs dessutom fällning i scenariot då det
befintliga processteget ersätts med ett nytt. I detta scenario kommer även GAK-filtret att
behöva kompletteras med ett skivfilter.

2.1.1. Aktivt kol

Ett aktivt kol-filter består av kolonner fyllda med granulerat aktivt kol, där mikroföroreningar
fastnar i GAK-filtret genom att de adsorberas till kolet. Kolet kan även användas i pulvriserad
form, då kallat PAK-filter. GAK-filtret behöver kombineras med annan rening för att få bort
mikroorganismer, exempelvis ett ultra-filter (Edefell et al. 2019). UV-ljus är ett annat sätt att
desinfektera avloppsvatten, ta bort mikroorganismer, men är en begränsad process för att
avlägsna läkemedelsrester (Wahlberg et al. 2009). Därav skulle en kombination av GAK-filter
och UV-ljus vara bra för syftet att rena både mikroorganismer och läkemedelsrester, något
som också Uppsala Vatten har tänkt på i planerna för det nya processteget.

Ett försök av GAK-filter gjort av IVL Svenska Miljöinstitutet resulterades i att en stor del av
analyserade läkemedelsrester absorberades av kolet och avskildes i GAK-filtret, exempelvis
Ibuprofen (inflammationshämmande), Propanolol (blodtryckssänkande) och Sertralin
(Antidepressiva). Hur mycket av läkemedelsresterna som avskildes berodde på uppehållstiden
i kolonnen (storleken på kolfilteranläggingen), avskiljningsförmåga (läkemedelsföreningarnas



affinitet till kolet) och hur mycket vatten som kan behandlas innan kolet behöver bytas ut.
Andra parametrar för ett GAK-filter är hur ofta det sätts igen, dvs behovet av drift, samt
kostnad. Den största kostnaden för att använda ett GAK-filter är förmodligen investeringar
och andra driftkostnader (Ek et al. 2013).

I ett projekt om läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö (Wahlberg et al. 2009) visade
resultatet av rening med granulerat aktivt kol att för det bästa resultatet så behövdes en större
kolmängd än vad litteraturdata angett för pulvriserat aktivt kol. Fördelen med granulerat aktivt
kol är enligt Wahlberg et. al (2009) att läkemedelsresterna som adsorberas tas om hand om
och kan förstöras på ett säkert sätt medan pulvriserat aktivt kol istället doseras i befintliga
reningssteg och därmed leder till att läkemedelsresterna hamnar i slammet.

2.1.2. Ozon

Ozon har använts under en längre tid för rening av dricksvatten och avloppsvatten med syftet
att desinfektera vatten, rena från smittoämnen. Däremot är det en relativt ny upptäckt att
använda ozonering för att ta bort mikroföroreningar från avloppsvatten. Ozonering är, till
skillnad från kolfilter, en nedbrytningsmetod där ozonet reagerar med de organiska
komponenterna i vattnet. Detta sker genom att ozonet, som är en selektiv oxidant, reagerar
med elektronrika grupper så som sekundära och tertiära aminer. Ozonet kan även bilda
hydroxylradikaler, som är icke-selektiva. Radikalerna kan därför reagera med svårnedbrytbara
ämnen som ozonet själv inte kan reagera med. (Hollender et al. 2009). Att ozonet är en
selektiv oxidant innebär att reaktionen med mikroorganismer är substans specifik (Ekblad et
al. 2021). Trots ozonets förmåga att bilda radikaler är inte alla läkemedel nedbrytbara av
ozon. En undersökning av Lee et al. (2012) visar att vissa läkemedelsämnen som amoxillicin
och carbamezepine i hög grad reagerade med ozonet och därav kunde avlägsnas från vattnet,
medan andra ämnen som sucralose och iohexal i princip var resistenta mot oxidation av ozon.

Ozon kan alltså användas för att ta bort både läkemedelsrester och mikroorganismer. Däremot
anses det nödvändigt med kompletterande steg, så som sandfilter, efter ozoneringen med
syftet att få bort produkter som bildas vid ozoneringen. Sådana produkter kan exempelvis vara
det organiska ämnet N-Nitrosodimetylamin, förkortat NDMA (Hollender et al. 2009).
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Sammanfattning 

Tillverkningsindustrier inom Uppsala står för en stor del av dricksvattenkonsumptionen. I en 

del industrier skulle i stället tekniskt vatten kunna användas till flera tillämpningar som 

kylvatten, pannvatten, matarvatten och processvatten. Beroende på tillämpning ställs olika 

höra krav på vattnets kvalitet då alla tillämpningar har sina individuella problem, men över 

lag ställs det krav på vattnet för att motverka avlagringar, korrosion, biologisk tillväxt, 

igensättning och skumbildning. Det krävs dock en vidare undersökning för var specifik 

industri som använder stora mängder dricksvatten för att utvärdera om dricksvattnet skulle 

kunna bytas ut mot tekniskt vatten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inledning 

I Uppsala är industrier och sjukhus de största konsumenterna av dricksvatten, industrier står 

för 16 % av den totala förbrukningen av dricksvatten (Uppsala Vatten 2021). Tekniskt vatten 

definieras som vatten av en kvalitet som är lämpligt för industriellt bruk men ej som 

dricksvatten eller annan mänsklig användning. Denna rapport syftar till att ta reda på vilka 

möjliga tillämpningar och dess kvalitetskrav som finns för tekniskt vatten inom områdena 

industri och sjukhus.  

Metod 

För att samla in information har en litteraturstudie gjorts.  

● Avgränsning 

Fokuset har varit att söka information inom Europa och i första hand Sverige om möjligt, 

detta på grund utav att kvalitetsnormer för vatten skiljer sig stort globalt sett. Dock har det 

varit accepterat i denna sökning att använda internationell litteratur för att undersöka tekniska 

detaljer som ej anses vara begränsade av någon vattenkvalitet där det behövts. 

Litteraturens form har begränsats till artiklar, rapporter och böcker.  

● Databaser 

Främst har Uppsala universitetsbibliotek använts samt källor inom funnen litteratur där.   

För definitioner och korta konkreta frågor har Google använts.  

● Tillvägagångssätt 

Först skrevs möjliga sökord ned i ett dokument, detta fylldes efterhand på då nya sökord 

inom området hittades i litteratur som sökts med tidigare sökord. Genom detta fås en 

komplett lista med relevanta sökord för området.  

● Sökningar och sökord 

Återfinnes i appendix. Dessa sökningar renderade i 8 referenser som använts.  

Resultat 

Industri 

Tekniskt vatten har ingen universell standard inom Europa (Balmer et al. 2018). Vattnets 

kvalitet och mängd är väldigt olika beroende på dess användningsområde inom industrin. 

Industrier har inget direkt krav på dricksvattenkvalitet för alla användningsområden förutom 

livsmedelsindustrier utan det är upp till företaget i sig att sätta kriterier för vad som kan anses 

kvalitetsmässigt uppfylla deras krav för just det specifika användningsområdet som avses 

(Satinder Ahuja 2014). Detta gäller så länge det inte finns risk för att en människas hälsa kan 

bli negativt påverkad. De främsta användningsområdena för tekniskt vatten inom industrin är 

kylvatten, pannvatten/matarvatten och processvatten (Jehan Gulamussen et al. 2019). Det 

mycket svårt att säga exakta kvalitetskrav för olika tillämpningar då utrustningarna inom 

industrierna och exakt användningsområde måste tas i beaktande och en specifik bedömning 



måste göras av varje tillämpning i fråga. Det går dock att undersöka möjliga problem och 

orsaker och utifrån detta undersöka vattnets kvalitet närmare vid en möjlig användning av 

tekniskt vatten. Huvudsakliga problem som kan vara aktuella vid användandet av tekniskt 

vatten inom industrin kan ses i tabell 1 nedan (Jehan Gulamussen et al. 2019). Dessa problem 

ska anses viktiga för alla tillämpningar inom industrin men specifika problem för respektive 

användningsområde finns beskrivet under respektive rubrik längre ned. Därav är det viktigt 

att orsakerna till alla dessa problem tas i beaktande och kvalitetskrav ställs därefter. 

 

Tabell 1, problem vid applikationer av tekniskt vatten inom industri.  

 Problem Orsak 

Avlagringar Lägre effekt i värmeväxlare 

till exempel 

Oorganiska föreningar som 

kalcium, magnesium och 

kisel. Salter. Fosfor. 

Korrosion/frätning Ökad konduktivitet, sura 

förhållanden, oxidation 

Lösta ämnen, suspenderade 

partiklar, pH och ammoniak 

Biologisk tillväxt Reducerande 

värmeledningsförmåga och 

vattenflöde. Bildar 

biprodukter som är frätande 

Organiska rester, 

suspenderade partiklar, 

ammoniak och fosfor. 

Igensättning Partiklar som fastnar mot 

väggar i utrustning. 

Lösta ämnen, suspenderade 

partiklar och utfällningar 

Skumbildning Reducerat vattenflöde.  Kalium, natrium samt 

organiska föreningar. 

  

Mängdmässigt så skiljer det sig mycket mellan olika industrier, men över lag så är det väldigt 

viktigt att ett företag som är intresserade av tekniskt vatten kan lita på tillförseln av vattnet 

och att dess kvalitet är konstant, detta då ett stopp i industriprocessen kan leda till stora 

ekonomiska förluster för företaget.  

Kylvatten 

Kylvatten används för att kyla ned utrustning och förhindra det från överhettning. Oavsett 

industri så är funktionen densamma. Detta görs genom att vattnet i kylsystemet absorberar 

värmen från utrustningen och transporterar bort den. Det finns två grundsystem vid 

användning av kylvatten, där det ena är återcirkulerande och det andra är genomgående. 

Detta är viktigt att ta hänsyn till då det kan ställas olika krav på dessa olika system. I ett 

återcirkulerande system så transporteras värmen bort genom avdunstning och i ett 

genomgående system transporteras värmen bort direkt med vattnet (Sharma & Sanghi 2013).  

Tekniskt vatten som kylvatten är det vanligast förekommande användningsområdet av 

återvunnet vatten inom industrin på grund utav dess stora vattenbehov (Satinder Ahuja 2014). 

Användning av kylvatten till värmekraftverk är den största konsumenten av industriellt vatten 



i världen (Jehan Gulamussen et al. 2019). Andra exempel på industrier som använder mycket 

kylvatten är läkemedelsindustrin, stålverk och kvarnar (Sharma & Sanghi 2013). 

Kylvattensystem kan som sagt vara antingen vara återcirkulerande eller använda en 

kontinuerlig tillförsel av vatten. Där den kontinuerliga tillförseln förbrukar mer vatten men 

kan ha lägre kvalitetskrav än vid återcirkulation. Vid applikationer kan det i vissa fall till och 

med användas sjövatten med lite eller ingen behandling alls (Jehan Gulamussen et al. 2019). 

Kvalitetskraven är lägre på grund utav att ingen avdunstning sker. För återcirkulerande 

system kan det dock ställas högre kvalitetskrav då samma vatten går runt under en längre tid 

och avdunstar under processen (Sharma & Sanghi 2013).  

Kylvattnets kvalitetskrav begränsas även av att om kylvattnet kommer vara i kontakt med 

människa så krävs det direkt högre krav än om det bara är indirekt kylning i ledningar. Det 

kan även finnas krav på andra delar som kan komma in kontakt med vattnet som måste tas i 

beaktande, detta är dock inte möjligt att svara på vad det skulle vara utan att veta exakt 

användning av det tekniska vattnet.  

 

● Huvudsakliga problem 

Främst Igensättning i utrustningen och korrosion. Men även i specifika fall skumbildning, 

korrosion, suspenderade partiklar och biologisk tillväxt.  

● Kvalitetskrav 

Låg nivå av suspenderade partiklar och utfällningar för att förhindra igensättning. Låg nivå av 

klorid, sulfat och natrium för att förhindra korrosion. 

Pannvatten och matarvatten 

Pannvatten är vatten som används för att avdunsta till ånga i en värmepanna och generera 

energi från en värmekälla medan matarvatten är vatten som matas fram i ledningar och bär 

med sig energin (Hellman 2015). Kvalitetskrav för pannvatten och matarvatten kan ställas 

höga och är stramare än kvalitetskraven för kylvatten för att undgå problem med utrustningen 

(Jiménez 2008). Kvalitetskraven ökar även med trycket i pannan (Jehan Gulamussen et al. 

2019). En lämplig industri skulle kunna vara fjärrvärmeverk som använder matarvatten för att 

transportera värme ut till sina kunder. Varje kund har sedan en värmeväxlare där värmen förs 

över till egna vattenledningar och vattnet används inte direkt för mänskligt bruk (Vattenfall 

2021).  

 

● Huvudsakliga problem 

Främst avlagringar i pannor/ledningar och skumbildning men även korrosion.  

● Kvalitetskrav 

Låg nivå av oorganiska föreningar som kalcium, magnesium, aluminium, kisel, kalium och 

natrium för att förhindra avlagringar och skumbildning samt låg nivå av klorid, sulfat och 

natrium för att förhindra korrosion. Det är även viktigt att kontrollera pH då 

bikarbonatalkalinitet kan leda till frigörelse av koldioxid som i sin tur kan öka surhetsgraden 

och fräta på utrustningen. Det finns även organiska ämnen som kan skapa korrosion och 

skumbildning (Jehan Gulamussen et al. 2019). Därav ska även organiska ämnen vara av låg 

halt.  



Processvatten 

Processvatten är bland annat vatten som används till rengöring och ingrediens i 

tillverkningsindustri (Nationalencyklopedin 2021). Processvatten används för processer som 

till exempel släckning (kemi) och tvättning men även tillverkning av betong samt inom 

många andra områden. Detta kan vara till exempel tvättning av grus och sten. Kvalitetskraven 

har därmed ett stort spann beroende på vad processvattnet används till, allt från mycket höga 

krav till låga krav. Några industrier där det används en stor mängd processvatten är grus och 

stentvätt, betongtillverkning, textil, papersmassabruk (Sharma & Sanghi 2013).  

 

● Huvudsakliga problem 

Processvatten har en väldigt bred definition och det kan ej generellt ställas upp några 

huvudsakliga problem, det är olika problem för varje tillämpning.  

 

● Kvalitetskrav och problem för några exempel 

- För tvättning av grus och sten krävs det att vattnet har en låg halt av suspenderade 

partiklar och organiska föreningar. 

- Inom textilindustrin används mycket vatten, främst till färgning, för detta ändamål 

ställs högre krav. Detta specifikt för olika färger som används och hur de interagerar 

med olika föreningar (Jehan Gulamussen et al. 2019). Därav går det ej att specifikt 

ange något kvalitetskrav utan att veta mer om tillverkningsprocessen för den specifika 

industrin.   

- Inom papersmassaindustrin används det också stora mängder vatten, där är vattnets 

färg ett viktigt kvalitetskrav så att det inte färgar pappersmassan (Jiménez 2008).   

Sjukhus 

Sjukhusets möjliga användning av tekniskt vatten har utretts på grund utav att det är en av de 

största förbrukarna av vatten i Uppsala (Uppsala Vatten 2021). Litteraturstudien över 

användandet av tekniskt vatten av sjukhus gav inget konkret, detta är sannolikt på grund utav 

att det krävs dricksvattenkvalitet till det mesta inom sjukvården.  

Slutsats 

Det finns ett flertal lämpliga användningsområden av tekniskt vatten inom industrin, där 

framför allt kylvatten är mest använt inom området globalt sett. Det måste dock undersökas 

specifikt för varje industri vilka krav som ställs på vattnet. Genom att fortsätta arbetet i 

slutrapporten och försöka få kontakt med industrier som kan vara av intresse för vattnet 

genom exempelvis en enkät så kan det vidare utvärderas vad olika industrier ställer för krav 

och om ett intresse av tekniskt vatten finns inom industrierna i Uppsala.  
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Appendix 

 

Sökord Svenska Sökord 

Engelska 

Antal träffar och 

databas 

Datum Relevans (Egen 

bedömning) 1-5 

“Tekniskt 

vatten” AND 

(Industri* OR 

sjukhus) 

“Technical 

water” AND ( 

Industri* OR 

hospital) AND 

implementation

* 

UU bibliotek  2 

“Avloppsvatten

” AND 

(Industri* OR 

sjukhus) 

“Wastewater” 

AND ( Industri* 

OR hospital) 

UU bibliotek  2 

“Återanvän* 

avloppsvatten” 

AND (industri 

OR sjukhus) 

“Reuse 

wastewater” 

AND (industri* 

OR hospital) 

UU bibliotek  5 

“Pannvatten OR 

matarvatten” 

AND 

Avloppsvatten 

(”Boiler water” 

OR “Boiler feed 

water”) AND 

wastewater  

UU bibliotek  2 

“Pannvatten OR 

matarvatten” 

AND “Tekniskt 

vatten” 

(”Boiler water” 

OR “Boiler feed 

water”) AND 

“technical 

water” 

UU bibliotek  2 

Värmeverk 

AND 

(pannvatten OR 

matarvatten OR 

kylvatten) 

“Thermal power 

plant” AND 

(“boiler water” 

OR “boiler feed 

water” OR 

“cooling water”) 

UU bibliotek  2 

Industri* AND 

(pannvatten OR 

matarvatten OR 

kylvatten OR 

processvatten) 

“Industri*” 

AND (“boiler 

water” OR 

“boiler feed 

water” OR 

“cooling water” 

OR “process 

water” ) 

UU bibliotek  4  



 “Water 

reclamation” 

AND industri* 

UU bibliotek  5 

 Wastewater 

AND reuse 

AND industri* 

UU bibliotek  5 

Fjärrvärme  Google  3 

Pannvatten 

AND definition 

 Google  3 

Processvatten  Google  3 
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Sammanfattning:  

Kvalitetskrav för återanvändning av renat avloppsvatten är delvis reglerat av EU-rätten, och 

delvis helt oreglerad. Eftersom renat avloppsvatten i dagsläget inte används mer en på ett fåtal 

ställen i Sverige har ingen tydlig lagreglering kring frågan upprättats. Lag finns gällande 

reglering av bevattning av grödor i jordbruket (EU direktiv), där man delat upp olika typer av 

grödor samt bevattningsformer och specificerat vilka krav som gäller för vardera. Här gäller 

kraven främst smittoämnen och bakterier som kan vara skadliga vid förtäring. För övriga 

användningsområden har ISO (International organisation for standardization) stolpat upp de 

områden inom vilka det är lämpligt att använda tekniskt vatten. Några krav på vattenstandard 

finns dock inte. Genom att använda litteraturstudier hittades kvalitetskrav för vatten som 

används på golfplaner samt övriga grönområden (annat än för produktion av ätbara grödor). 

För grönområden var det största problemet salthalten som orsakade en saltstress hos växterna. 

Till sist undersöktes även vattenkvalitetskraven på det vatten som används i brandstationer. På 

brandanläggningar finns en risk för mikrobiellt inducerad korrosion, vilket medför att vattnet 

helst ska vara fritt från mikrober. Övriga ämnen eller mått som kan vara skadliga i vattnet vid 

andra applikationer än som nämnts ovan är: pH, Elektrisk konduktivitet, BOD, 

hormonstörande ämnen, läkemedelsrester, turbiditet, TSS, organiskt material, löst organiskt 

kol, kväve, fosfor samt mått för total mängd lösta partiklar (TDS), natriumadsorption (SAR) 

och klorider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Frågeställning:  
vilka kvalitetskrav finns: Vad finns det för ämnen som kan orsaka problem i vatten?  

Och vad är det för problem som kan uppkomma? 

 

Metod: 
Projektgruppen fick ett PM som gjorts av Sweco för Uppsala Vatten, med avsikt att ta fram en 

bild över de olika användningsområdena för återvunnet renat avloppsvatten. Med 

utgångspunkt i detta PM hittades vattendirektivet, från vilket det hänvisades till 

avloppsdirektivet samt förordningen för minimikrav av återanvändning av vatten. För krav 

gällande vattenkvaliteten på återanvändning av renat avloppsvatten i Sverige fanns inte 

mycket information utöver de tidigare nämnda EU-direktiven. Från PM:et användes även 

källor från ISO (internationella standardiseringsorganisationen), från vilka en rad 

användningsområden för återvunnet vatten fanns att utläsa. För att få en mer övergripande 

blick av vilken kvalitet på vattnet som krävdes vid de olika användningsområdena användes i 

första hand Scopus och Google Scholar. För information rörande bevattning vid jordbruk 

fanns information i EU-förordningen. För information rörande bevattning av grönområden 

utöver jordbruksanvändning användes scopus med sökorden  "non-potable water 

reuse"  OR  "treated municipal wastewater, industrial use"  OR  "treated wastewater 

reuse"  OR  "water reuse" AND  "water saving irrigation techniques" OR "landscape 

irrigation" AND quality, där “landscape irrigation” var det ord som genererade flest träffar 

(48st) 15/04/2021.  

 

Information rörande svenska regler kring återvinning av avloppsvatten och krav på vattnet 

som används vid brandstationer var mindre omskrivna ämnen. För regler i Sverige gavs inga 

träffar i Scupos för svenska termer som “återvunnet vatten” OR “tekniskt vatten” OR “renat 

avloppsvatten” i kombination med orden kvalitet OR regler OR krav. Istället användes 

Google Scholar med sökning (renat avloppsvatten återanvändning krav ) (134 träffar) 

15/04/2021. Övriga relevanta sökord som förekommit i majoriteten av funna arbeten är: 

Återvunnet avloppsvatten, Kvalitetskrav, E.coli, BOD, TSS (suspenderat material), Turbiditet, 

mikroföroreningar, renat avloppsvatten, vatteneffektiv teknik, vattenbesparing, 

vattendirektivet, återanvändning av vatten, vattenbesparande bevattningsmetoder, 

vattenförbrukning, AOC (assimilerat organiskt kol), TDS (totalt lösta fasta ämnen), tekniskt 

vatten, industriell användning, grundkvalitet, symbios, bevattning, webenkät, hormonstörande 

ämnen, läkemedelsrester 

engelska: water reuse, water resources, treated waste water, water savings, environmental 

protection, directive, water-efficient technologies, water- saving irrigation techniques, water 

quality, water consumption, non-potable water reuse, health risk assessment, reclaimed 

wastewater, treated municipal wastewater, industrial use, irrigation use, industrial symbiosis, 

endocrine disruptors, pharmaceuticals, “non-potable urban and recreational reuse”, survey, 

microbial induced corrosion, landscape irrigation. 

NOT: potable, grey-water, groundwater, storm water,  

Information kring vattenkvaliteten i vatten använt i brandstationer var liten, eftersom få 

artiklar har skrivits om det aktuella ämnet. Efter sökning i Scopus med sökning “fire 

station" OR " firefighting"  OR  "fire extinguisher"  OR  "fireman"  OR  "smoke jumper" 

AND  OR “water quality” OR “microbial induced corrosion” AND NOT “water 

contamination” gavs 38 träffar 13/04/2021, varav 2 var aktuella, men utanför Europas 

gränser. Ingen av sökningarna begränsades av årtal. 

 

 



Resultat 
Eftersom användningen av renat avloppsvatten hittills inte har förekommit i någon hög grad i 

Sverige, har det inte heller framtagits något svenskt regelverk kring vilken vattenkvalitet som 

skulle krävas. För riktlinjer till rening av avloppsvatten ses därför till EU-direktiven samt hur 

andra EU-länder implementerat direktiven, eller på annat sätt satt upp kvalitetskrav vad gäller 

användningen av tekniskt vatten i olika sammanhang. EU:s vattendirektiv (2000/60/EG) har 

bland annat som syfte att “främja en hållbar vattenanvändning baserad på ett långsiktigt skydd 

av tillgängliga vattenresurser” (vattendirektivet, 2000/60/EG). Under förteckningen över 

åtgärder som skall inkluderas i åtgärdsprogrammet står om effektivitets- och 

återanvändningsåtgärder. Här nämns främjandet av vatteneffektiv teknik inom industrin och 

vattenbesparande bevattningsmetoder. (EU, Vattendirektiv (2000/60/EG), 2000). Åtgärden är 

frivillig, men tillhör en lista av möjliga val i det åtgärdsprogram som i sin tur är lagstadgad för 

EU-länderna. Vattendirektivet är sedan 2004 implementerad i svensk lag i 

vattenförvaltningsförordningen (EU 2000). 

 

Vidare finns direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (91/271/EEG). 

Direktivet, som reglerat reningen av avloppsvatten sedan 1991, har främst till syfte att 

“skydda miljön från skadlig inverkan till följd av de nämnda utsläppen av avloppsvatten”. Då 

direktivet används som ramverk för att nå minimimålen gällande rening av avloppsvatten, är 

detta inte relevant vid undersökning av iden om vidare rening för bruk av renat avloppsvatten. 

Däremot står det, i enlighet med vattendirektivet, i artikel 12, första punkten, att renat 

avloppsvatten om möjligt skall återanvändas. (EU, direktiv om rening av avloppsvatten från 

tätbebyggelse (91/271/EEG), (EU 1991). 

 

Mer aktuellt här är förordningen för minimikrav på återanvändning av vatten (2020/741). 

Förordningen börjar med att referera till två vatten- och avloppsdirektivet. I förordningen står 

tydligt att återanvändning av avloppsvatten skulle fungera som en lösning i problemet kring 

det ökande behovet av vattenresurser. Ett problem med förordningen är att minimikravet 

bygger på återanvändning av renat avloppsvatten i syfte för bevattning inom jordbruket. För 

riktlinjer i andra huvudområden finns inga EU-förordningar eller direktiv. Däremot 

uppmuntrar förordningen till användningen av renat avloppsvatten i exempelvis industri- 

service- och miljöändamål, och menar på att trots att direktivet ger specifika 

användningsområden, hindrar inte detta EU-länderna att själva utvidga sitt användande av 

tekniskt vatten till fler områden. Med återvunnet vatten syftar direktivet på det avloppsvatten 

som renats i enlighet med kraven i direktiv 91/271/EEG. Detta syftar alltså på den nuvarande 

rening som redan finns implementerad hos Uppsala Vatten. Utöver denna “grundrening” ska 

även en ytterligare rening ske därefter. För jordbruk gäller olika krav beroende på vilken typ 

av gröda det gäller. Grödorna delas upp i fyra kvalitetsklasser, A, B,C och D, beroende på om 

de äts råa eller processas samt ifall de kommer i direkt kontakt med vattnet eller ej. 

Kategorierna är följande: A: Grödor som konsumeras råa och kommer i kontakt med 

återvunnet vatten (rotfrukter inkluderat). B: Grödor som äts råa, men där grödorna inte 

kommer i kontakt med återvunnet vatten, bearbetade livsmedelsgrödor samt grödor som 

används till foder.C: samma som B, med undantag att det är krav på droppbevattning eller 

annan bevattningsform där vattnet aldrig kommer i kontakt med grödan. D: sådda grödor och 

industri- samt energigrödor. Kraven ser till att det är tillräckligt låga halter av E.coli, BOD, 

TSS, turbiditet, samt kollar även på tillåtna halter av inälvsnematoder och legionella, (EU 

2020).  

 

Riktlinjer för ämnen som kan vara skadliga i vattnet är:  



salinitet, pH, Elektrisk konduktivitet, BOD, hormonstörande ämnen, läkemedelsrester, e.coli, 

inälvsnematoder, legionella, turbiditet, TSS, organiskt material, löst organiskt kol, kväve, 

fosfor (Malinowski et al. 2015). samt även bakterier som koliformer, salmonella, 

enterokocker, sulfatreducerande bakterier och mått för total mängd lösta partiklar (TDS), 

natriumadsorption (SAR) och klorider (Balmer et al. 2018). 

 

Aktuella ämnen som skall uteslutas i vattnet gällande regler runt jordbruk är: 

E.coli, BOD (Biochemical Oxygen Demand = hur mycket biologisk nedbrytbar substans det 

finns i vatten) mäter mängden lösligt syre som krävs för mikroorganismer att under sju dagar 

bryta ned organiskt material i vatten (Naturvårdsverket 2020). TSS (mängd totalt suspenderat 

partiklar). Partiklar i vattnet kan även mätas med turbiditet. Det finns även andra smittämnen 

och microföroreningar, så som läkemedelsrester, bekämpningsmedel, flamskyddsmedel, 

metaller svårnedbrytbara kolväten som ackumuleras i kroppen och därmed anses som skadliga 

i dricksvatten (O. Modin 2017). 

 

Användningsområden inom vilka icke-drickbart återanvänt vatten kan användas stolpas upp i 

ISO 20426 “Guidelines for health risk assessment and management for non-potable water 

reuse”. Återvunnet vatten skulle kunna användas inom jordbruket, bevattning av golfbanor 

samt kommunala parker, kyrkogårdar och trädgårdar samt för rengöring av gator och 

idrottsanläggningar (framförallt under våren). Här är den största risken direkt kontakt med 

vattnet, och förutsätter att kvaliteten är tillräcklig för direktkontakt, samt att 

avrinningsområdet kontrolleras. Ytterligare användningsområden är för fordonstvätt, 

snösmältning, artificiella sjöar eller dammar, betonghärdning och till andra byggnadsmaterial 

(ISO 2018). 

Ett stort användningsområde är även matarvatten och pannvatten (boiler feed water). För 

matarvatten finns krav på att vattnet inte får innehålla för mycket järn och koppar, samt inte 

vara för hårt. Pannvattnet har minimumkrav på kiseloxid, alkalinitet och konduktivitet 

(Fruchter & Petersen 1979). Vidare användningsområden är processvatten, avfallshantering 

och för brandsläckning (ISO 2018). 

Vid användning av återanvänt avloppsvatten för bevattning av golfbanor finns flera faktorer 

som spelar in. De vanligaste problemen som vill undvikas innefattar saliniteten (salthalten), 

där saltuppbyggnaden i växter på längre sikt leder till att växter blir stressade. En viss mängd 

näring kan till viss del leda till bättre tillväxt och därmed vara en positiv faktor, men 

algtillväxt är däremot ett problem. Igentäppta bevattningsrör och rost på utrustningen, samt 

svamptillväxt är också faktorer som påverkas av vattnet. Till sist finns även den faktor att 

vattnet kan komma i kontakt med människor genom bevattningen. Till sist bevattnas 

golfbanor endast under de varma månaderna, och behöver alltså inget vatten under 

vinterhalvåret (Exall 2004), (Ray 2007). För övriga parker är det rimligt att anta att 

problematiken som uppstår vid bevattning av parker och liknande grönområden liknar eller 

direkt överrensstämmer med de för golfbanor, med skillnaden att golfbanor troligtvis önskar 

en något längre tillväxt av gräset än vad som är det normala fallet. 

 

För brandstationer är det mest relevanta problemet att återanvänt renat avloppsvatten skulle 

kunna leda till mikrobiellt inducerad korrosion på ledningarna (Jackson et al. 2017). 

Användningen av renat avloppsvatten i brandstationer är inte en bra ide med anledning av att 

spara vatten, eftersom den faktiska vattenanvändningen i brandstationer inte hör till de 

anläggningar som förbrukar störst mängd vatten. Däremot finns det risk för att vattnet i 

brandstationerna, genom sitt långa uppehälle i stora rör på sikt förlorar sin 

dricksvattenkvalitet. För att förhindra ett onödigt förstörande av dricksvatten är det således 

motiverande att använda återvunnet avloppsvatten i stället. För att förhindra eventuella 



problem behöver det återvunna vattnet då innehålla en så låg grad mikrober som möjligt 

(Digiano et al. 2009). 

Det finns mer utförliga riktlinjer för vad vatten i brandövningar får innehålla i länder som 

Australien, Canada och USA, men eftersom detta projekt begränsar sig till riktlinjer inom EU 

kommer de ej att tas med. 
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Sammanfattning: 
Tidigare användning av tekniskt vatten finns runt om i världen. I denna rapport studeras några 

av dessa platser. I länder som Israel och Spanien går en stor del av det tekniska vattnet till 

jordbruket, medan mindre delar går till industri. Bevattning av parker och liknande varierar. I 

Simrishamn används vattnet till påfyllning av akvifer och olika reningssteg har undersökts för 

att hitta det mest effektiva reningssteget. Mindre projekt som på Gotland och i Halmstad visar 

på användning som direkt transport av vattnet till bönder som kan rena och lagra det själva 

samt bevattning av träd. Genom att studera dessa kan då en bättre bild ges om vilka 

förutsättningar det finns för användning av tekniskt vatten och hur det kan användas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fallstudier 

Uppsala Vatten är inte de första att komma med idén om att återanvända tekniskt vatten, det 

används redan i exempelvis Simrishamn kommun och även många andra länder där beroendet 

av återvinningen av vatten är ännu större än i Sverige. Bristen på vatten i andra länder har lett 

till effektivisering av användningen av tekniskt vatten, vilket är en bra resurs för vidare. 

implementering i Sverige då de flesta tekniker redan används och har utvärderats. 

Förhållandena är inte desamma för alla länder, men kan ge en god uppfattning om hur vattnet 

kan användas och vilken rening som bör implementeras. I Simrishamn kommun i Sverige har 

detta redan gjorts och även därifrån kan inspiration hämtas (Simrishamn et al. 2020).  

Simrishamn 

Simrishamn kommun beslutade år 2015 att utveckla en lösning för att kunna återanvända 

avloppsvatten på grund av den periodiska torkan. Fokus har varit på rening av medicinska och 

hormonstörande ämnen såsom läkemedelsrester och mikroföroreningar för att kunna 

återanvända vattnet, främst till påfyllning av grundvattnet men även för användning inom 

jordbruket och industrin. För att uppnå kvaliteten på vattnet har tre lösningar tagits fram.  

Lösningar som implementerats: 

adsorption genom granulerat aktivt kol (GAK) Ozonering plus biofiltrering 

Ozonering plus GAK-adsorption  

De tre lösningarna består av olika kombinationer av reningsmetoder som implementerats i 

reningsverket för att ta reda på vilket sätt som ger den mest effektiva reningen av vattnet. 

Nedan ses hur de olika vägarna ser ut för de olika lösningarna. Alltså utöver de tre 

lösningarna börjar alla steg med en mikrofiltrering som ses nedan.  

1. mikrofiltrering → Ozonering → Sandfilter  

2. mikrofiltrering → Ozonering → GAK  

3. mikrofiltrering → GAK  

Resultaten visar på att alternativt två är det mest effektiva till en relativt låg kostnad. Detta 

resultat bekräftas även från tidigare experiment från Hammarby sjöstadsverk. Resultaten visar 

även på att reningen är nästan total och ändamålet att återfylla det tekniska vattnet till 

grundvattnet är en mycket god lösning, det är dock starkt rekommenderat att ett slutligt UV- 

filter installeras för att säkerställa kvaliteten på vattnet. Fokus av projektet var inte att nå 

dricksvattenkvalitet, men endast klor och bakterienivåerna är de som inte uppnår kraven. 

(Simrishamn et al. 2020). 

 

 

 

 



 

Gotland 

I och med klimatförändringar och föroreningar av vatten står framtiden inför en utmaning av 

vattenanvändning. En av dessa platser är Gotland som, särskilt under sommaren då turismen 

är hög, är i stort behov att återvinning av vatten (Christina Huhtasaari 2014).  

På Gotland används avloppsvatten till bevattning av grödor. Det är dock inte alla grödor som 

bevattnas, enbart de som inte konsumeras råa eller de som kräver minimal tillredning. Utöver 

detta finansierade naturvårdsverket 2017 ett projekt för att rena avloppsvatten från 

läkemedelsrester som blev klart 2019. I detta projekt var fokus på att se hur vattnet kan renas 

från läkemedelsrester samtidigt som det återanvändes i samhället. Projektet visar på att det är 

möjligt att återvinna vatten med dricksvattenkvalitet vilket betyder att det mesta av det 

återvunna vattnet kan behållas på land och den mindre delen som inte klarar av 

dricksvattenkvaliteten kan släppas ut i havet utan innehåll av läkemedelsrester (Baresel et al. 

2021).  

Ett annat projekt på Gotland utfört av Topas vatten innefattar byggnaden av en 

bevattningsdamm till en bonde på Östra Gotland. Syftet med dammen är att kunna lagra det 

tekniska vattnet i sex månader vilket är nödvändigt för att uppnå den krävda kvalitén för att 

sedan kunna återanvända det till bevattning av jordbruket, dammen rymmer 46 000 

kubikmeter (Projektstudie Nyhagen u.å.). 

Halmstad 

I Halmstads kommun har återanvändning av näringsrikt vatten använts för att bevattna ortens 

plantskola. Vatten från reningsverket har förts dit via nyanlagda ledningsrör som minskar 

smittspridningen och dålig lukt. Projektet minskade näringsläckaget med 20 kg fosfor och 100 

kg kväve per år och minskat behovet av handgödsel och behovet av grundvattenanvändning 

(Naturvårdsverket u.å.).  

Israel 

Israel är beläget i ett torrt klimat och är i stort behov av att återanvända sitt vatten. Från 

rapporten av Bixio et al. (2006) skrivs det att 70 procent av allt avloppsvatten återanvänds och 

att målet är att i slutändan återanvända 100 procent. Huvudanvändningsområdet för det 

tekniska vattnet är inom jordbruket och utgör cirka 65 procent av användningen. Totalt 

återanvänds mer än 290 Mm3/år av det renade avloppsvattnet för bevattning av jordbruk, 

vilket innefattar exempelvis industriella grödor, bomull med mera. I perspektiv så utgör 

återanvändningen av tekniskt vatten i Israel cirka 40 procent av allt återanvänt vatten i EU.  

Även fast användning av tekniskt vatten inom jordbruket ses som en hållbar lösning 

tillkommer det komplikationer. En av dessa är salthalterna, som på grund av den globala 

konsumtionen av salt orsakar de höga halterna i vattnet. Inom industrin och hushåll utgörs den 

primära användningen av vatten från avsaltat havsvatten och alltså används inte särskilt 

mycket av det tekniska vattnet till det. Detta har blivit en hållbar och kostnadseffektiv lösning 

för Israels vattenbrist, men på grund av grödors känslighet för salthalt är det inte tillräckligt 

för användning inom jordbruk och tekniskt vatten är nödvändigt (Shtull-Trauring et al. 2020).  



Inom jordbruket i Israel så används cirka 35 procent av bevattningen inom jordbruket från 

tekniskt vatten och en mindre del används från ”soil aquifer treatment” (SAT), det vill säga, 

att vattnet behandlas genom att infiltreras och perkoleras till grundvattnet (Shtull-Trauring et 

al. 2020).  

En tredjedel av det renade tekniska vattnet från reningsverket skickas vidare till akvifer för 

ytterligare behandling. Här infiltreras vattnet ned till grundvattnet och genomgår processer 

som “filtrering, biologisk nedbrytning, kemisk utfällning, adsorption, jonbyte och utspädning” 

(Sharma & Kennedy 2017). Själva infiltreringen av vattnet i akvifer hanterar inte salter vilket 

i stället minskas då det blandas med grundvattnet. Detta vatten går då vidare för ytterligare 

rening om det skulle behövas eller direkt till sitt användningsområde (Shtull-Trauring et al. 

2020). 

Spanien  

Av Jodar Abellan et al. (2019) så kvantifieras förbrukningen av tekniskt vatten i hela Spanien, 

och nuvarande användning består till störst del jordbruket, som utgör 45 % av användningen. 

Tätt inpå, på 36 %, kommer bevattning av parker och fritidsaktivitetsområden. Dessa 

tillsammans utgör alltså mer än 80 % av användningen av tekniskt vatten i Spanien. Till 

industrin går endast 10 % av vattnet och en liten del går till rening av gator och brunnar. I 

siffror så används mellan 368 - 450 hm3/år av allt återvunnet vatten igen till något av de 

tidigare nämnda bruken, vilket motsvarar 10,8 - 13 % av det behandlade vattnet. Värdena 

varierar på grund av vad som inkluderas i beräkningarna  

I jordbruket används vattnet till att bevattna grödor, vid bevattningen kommer vattnet i 

kontakt med grödorna. Miljöaspekter inkluderar påfyllning av akvifer och bevattning av 

skogsområden, grönområden samt andra områden som inte är tillgänglig för allmänheten. I 

urbana områden används det tekniska vattnet till bevattning av urbana parker, brandposter och 

rening av gator. Användningsområden som inom industrin och fritidsaktiviteter tas också upp, 

inom industrin är det avsedda området att använda tekniskt vatten till processer och tvätt, men 

även kyltorn och avdunstningskondensorer (Mujeriego & Hultquist 2011).  

Användningen av tekniskt vatten inom industrin är låg i Spanien och därför startades projektet 

“Life Wire” år 2013 för att ta reda på vilka lösningar som är tekniskt och ekonomiskt möjliga 

för att öka återanvändningen. Avloppsvattnet från reningsverket beläget i Barcelonas redan 

existerande rening består av koagulation, flockning, mikrofiltrering och desinfektion och cirka 

300 000 m3/dygn vatten som kan återanvändas. Främst används vattnet till jordbruket, 

miljöaspekter och kommunalt (Life Wire 2013).  

För att öka användningen av tekniskt vatten inom industrin har det i “Life Wire” tagits fram 

tre reningsprocesser som förbättrar kvaliteten av vattnet. En av de tre processerna är 

ultrafiltrering (UF) som minskar grumligheten med minst 80 procent och mikrobiologiska 

parametrar med 95 procent, nackdelen med UF är att det endast filtrerar cirka 15 procent av 

det lösta organiska materialet. En annan metod som fokuserar på det lösta organiska 

materialet är “Carbon nanostructured material” (CNM), vilket renar 90 - 25 % av det lösta 

organiska materialet. Nackdelen är att reningen av grumlighet och mikrobiologiska 

parametrar då är relativt låg. Omvänd osmos är det tredje och sista steget i reningen och 

avlägsnar salt från vattnet. Salthalten i vattnet är det mest stränga kravet från industrin och 

därför är en lyckad rening med omvänd osmos nödvändig för att kunna använda det tekniska 

vattnet för detta ändamål (Life Wire 2013).  



 

Slutsats 

I de studerade länderna återanvänds redan en stor del av det tekniska vattnet, med Israel som 

använder nästan 70 procent. I dessa länder är klimatet torrt och återanvändningen är 

nödvändig för att vattenförsörjningen ska räcka till, vilket inte är ett lika stort problem i 

Sverige. Finns det perioder av torka då dricksvattnet inte klarar av all försörjning i samhället 

så är det däremot intressant. Att då titta på extremfallen och ta lärdom från dem gör 

implementeringen lättare och de redan påstötta problemen med återanvändningen av tekniskt 

vatten kan undvikas. I de studerade länderna används det tekniska vattnet främst till 

bevattning inom jordbruket och det största problemet är att salthalten kan orsaka problem för 

grödorna. Även salthalten är strikt begränsad inom industrin som nämns i Life wire. I Israel 

och simrishamn kommun så används akvifer för att rena vattnet ytterligare som för vattnet till 

grundvattnet för återbruk.  
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Uppsalas vattenanvändning

17 miljoner kubikmeter dricksvatten produceras varje år av Uppsala Vatten till kommunens
drygt 200 000 invånare (Uppsala Vatten u.å.). Data från Uppsala Vatten (2020) visar att detta
vatten inte bara går till hushåll, utan också till bland annat industrier, sjukhus, skolor
idrottsanläggningar och bensin-/serviceverkstäder. Figur 1 visar ett diagram över fördelningen
av vattenanvändningen hos Uppsala Vattens kunder under 2020.

Figur 1. Årsförbrukning av vatten, av Uppsala Vattens kunder. Alla anläggningskategorier med en
vattenanvändning över 1% av den totala årsförbrukningen visas enskilt i diagrammet. Under punkten övrigt
är (i storleksordning): parker (även inkl. fontäner, kyrkogårdar och kolonilotter), bensin-/serviceverkstäder,
institutioner, hotell, restauranger, daghem och förskolor, byggvatten, samlingslokaler, jordbruk,
verksamheter, fritidsfastigheter samt övriga anläggningskategorier som inte är specificerade i källan. Data
från Uppsala Vatten (2020).

Notera att detta är kommunalt vatten, via Uppsala Vatten, i Uppsala kommun. Den totala
vattenanvändningen ser något annorlunda ut, där vatten även kommer från enskilda
vattentäkter. För den totala vattenanvändningen i Uppsala län står industrin för 58% av all
vattenanvändning, hushåll för 27%, jordbruk för 1,1% och övrig användning 13% (scb, 2015).
Scb:s data (2015) omfattar inte vatten som används i Forsmark kärnkraftsverk, eftersom
kärnkraftverken till största del använder havsvatten för kylning av reaktorerna.
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