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Sammanfattning 

Denna administraiva rapport innehåller den första upplagan av projektplanering. Den 

innehåller målsättning av projektet, hur vi ska uppnå kursmål 1, arbetssät och 

tidsplanering. Målsättningen för projektet är att kunna bedöma om vi kan ersätta ett 

av reningsstegen i Görvälnverket med ett keramiskt membran alterattnivt utbyggnad 

av ett helt nytt reningsverk innehållande keramiska membran. Man skall även 

jämföra med livsmedelverkets krav på dricksvatten. Projektmedlemmarna skall även 

undersöka för- och nackdelar med keramiska membran och göra en bedöming av 

var teknologin kommer att befinna sig om 5 år. Kursmål 1 anses uppnås då det krävs 

av projektetsmedlemmar att fördjupa sig inom vattenbredningsprocessen av 

dricksvatten för att kunna bedöma om ett keramiska filter kan tillämpas i 

Görvälnvattenverk. Under arbetetsgång kommer det att ske projektgruppsmöten och 

breifingmöten. Projektledaren ansvara för att loggar fylls och att det finns en 

dagordning inför fredagsmöten. Rollen roteras varje vecka. Tidsplanering har gjorts 

över hela projektets tidsperiod som redovisas i ett GANTT-schema. 

Arbetsfördelningen delas upp efter varje avslutad miltstolpe.  

 

 

  



Projektplan Keramiska Filter 

 

Innehåll 

Målsättning med projektet 

Hur vi ska uppnå kursmål 1 

Arbetssätt 

Tidsplan 

 

Målsättning med keramiska filter 

 

● Att göra bakgrundsundersökningar och litteraturstudier av keramiska membran 

rörande vilken utveckling som skett den senaste tiden och var teknologin befinner sig 

idag, för att kunna göra en bedömning av var teknologin kommer befinna sig om 

ytterligare fem år. 

● Att undersöka hur keramiska membran fungerar vid rening av dricksvatten, hur 

effektivt de renar, om de släpper igenom vissa ämnen osv. Detta genom litteratursök, 

internetsök, frågor och studiebesök. Jämför med Livsmedelsverkets krav på 

dricksvattenkvalité.  

● Undersöka risker och nackdelar med keramisk rening. Läckage, trasiga filter, sprickor 

osv.  

● Undersöka hur reningsprocessen i Görvälnverket fungerar och ta fram förslag på steg 

som skulle kunna ersättas med keramiska filter, alternativt undersöka om det går 

bättre att bygga ett helt nytt verk med keramisk filtrering. 

 

● Undersöka Mälarvattnets egenskaper och vad som behöver renas i ett keramiskt filter 

eller andra steg.  

 

● Kort undersökning av ekonomiska aspekter, rimlighet och genomförbarhet.  
 

Uppnåelse av kursmål 1 

Följande gäller för kursmål 1 ” Visa både fördjupade och breddade kunskaper inom 

teknikområdet för miljö och vatten”. 

 

Kursmålet uppnås då det krävs av medlemmar sätta in sig i vattenberedningsprocessen för 

renadet av dricksvatten i ett vattenreningsverk. Renandet av dricksvatten innehåller flera 

tekniska delsteg som projektets medlemmar skall sätta sig in i. 

 

Projektmedlemmarna kommer att fördjupa sig i om keramiska membran är lämpliga att 

använda som en del i ett processsteg vid dricksvattenberedning för Görvälnvattenverk. För- 

och nackdelar kommer att studeras med keramiskt membran som ett processteg. 

 

Det krävs även av projektmedlemmarna att sätta sig in i Mälarvattnets egenskaper. 

Situationen i Mälaren är komplex då den påverkas av bland annat avloppsvatten, båttrafik, 



och jordbruk. Utifrån dessa förutsättningar skall det avgöras om ett keramiskt membran kan 

ge dricksvatten av önskad kvalité. 

 

Arbetssätt 

Projektmedlemmarna har gemensamt kommit fram till tillvägagångssättet under det här 

projektet för att uppnå projektets mål. Projektetsmedlemmar har gjort en tydlig uppdelning av 

litteraturstudien och markerat i GANNT-schemat (se figur 1) alla moment där hela gruppen 

jobbar samtidigt med samma sak. En del hel del moment kommer delas upp längre fram. 

Milstolpar har markerats med sträck i GANNT-schemat. Projektmedlemmarna kommer att 

jobba med en milstolpe i taget. När en milstolpe är klar utvärderas hur arbetet med den gick, 

för att sedan göra en så bra plan som möjlig för nästa. Utvärderingen från föregående 

milstolpe kommer att hjälpa projektetsmedlemmar att arbeta så effektivt som möjligt. 

 

Allt arbete sker inte gemensamt men projektetsmedlemmar kommer såklart att ha kontakt 

under arbetets gång. Projektgruppsmöten sker varje fredag där veckan som gått diskuteras 

och förbereder inför kommande vecka. Under dessa möten tas även beslut om projektet inom 

gruppen. Mellan fredagsmötena kan kortare briefingmöten hållas. Syftet med dessa möten är 

att se till att alla projektmedlemmar har koll på vad som händer i projektet. På dessa möten 

tas inga beslut. Protokoll förs under både projektgruppsmöten på fredagar och briefingmöten, 

det är dock endast fredagmötena som kommer ha en dagordning.  

 

Projektledarrollen roteras inom gruppen. På varje fredagsmöte kommer en ny projektledare 

(PL) utses och hen kommer då vara PL under den kommande veckan. Som PL ansvarar man 

framförallt för fredagsmötena. PL förbereder dagordning till mötet och leder sedan mötet. PL 

är även ansvarig för att se till att det finns en fikaansvarig till nästa vecka och att en 

mötessekreterare utses som för protokoll. PL ansvarar för att loggar fylls i och laddas upp, 

behöver dock inte betyda att det är hen som utför det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tidsplan 

Följande tabell förklarar färgkodningen i GANTT-schemat.  
Tabell 1 - Färgkodning för GANTT-schemat. 

 
 

GANTT-schemat är till för projektgruppen lätt ska kunna åskådliggöra vad som behövs göra 

när samt utvärdera hur man ligger till i projektet, se bilaga A för mer detaljerad bild än figur 

1. 

 

 
Figur 1- GANTT-schema för projekt keramsika filter. Ansvarsområden samt särskilda händelser  är 

marketar med färger.  
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Sammanfattning 

Denna administraiva rapport innehåller den andra upplagan av projektplanering. Den innehåller 

målsättning av projektet, hur vi ska uppnå kursmål 1, arbetssätt, metod och tidsplanering. Det har 

gjorts följande ändringar i projektplanen: målen med projektet har konkretiseras och smalnats av, 

en metoddel har införsts och tidssplanen har uppdaterats för att arbetsuppgifter ska löpa mer 

parallet.  

 

Målsättningen för projektet är att kunna bedöma om vi kan ersätta ett av reningsstegen i 

Görvälnverket med ett keramiskt membran.Projektmedlemmarna skall även jämföra med 

livsmedelverkets krav på dricksvatten och undersöka för- och nackdelar med keramiska 

membran. Kursmål 1 anses uppnås då det krävs av projektetsmedlemmar att fördjupa sig inom 

vattenbredningsprocessen av dricksvatten för att kunna bedöma om ett keramiska filter kan 

tillämpas i Görvälnvattenverk. Under arbetetsgång kommer det att ske projektgruppsmöten och 

breifingmöten. Projektledaren ansvara för att loggar fylls och att det finns en dagordning inför 

fredagsmöten. Rollen roteras varje vecka. Tidsplanering har gjorts över hela projektets tidsperiod 

som redovisas i ett GANTT-schema. Det finns en ansvarig person utsedd för upp starten varje 

nytt moment.   

  



Projektplan Keramiska Filter v.2 

Innehåll 

Målsättning med projektet 

Hur vi ska uppnå kursmål 1 

Arbetssätt 

Metod 

Tidsplan 

 

Målsättning med keramiska filter 

 

● Utifrån dagens forskning bedöma om det går att ersätta ett reningssteg i 

Görvälnverket med ett keramiskt membran samt bestämma lämplig placering av det 

keramiska membranet. 

 

● Ange för- och nackdelar med införandet av ett keramiska membran i Görvälnverkets 

beredningsprocess av dricksvatten jämfört med nuvarande.  

 

● Särskild hänsyn skall tas till de rådande förutsättningarna i Mälarens vatten och dess 

utveckling.  

 

 

Hur ska vi uppnå kursmål 1 

Följande gäller för kursmål 1 ” Visa både fördjupade och breddade kunskaper inom 

teknikområdet för miljö och vatten”. 

 

Kursmålet uppnås då det krävs av medlemmar sätta in sig i dricksvattenberedningsprocessen 

för renadet av dricksvatten i ett vattenreningsverk. Renandet av dricksvatten innehåller flera 

tekniska delsteg som projektets medlemmar skall sätta sig in i. 

 

Projektmedlemmarna kommer att fördjupa sig i om keramiska membran är lämpliga att 

använda som en del i ett processsteg vid dricksvattenberedning för Görvälnvattenverk. För- 

och nackdelar kommer att studeras med keramiskt membran som ett processteg. 

 

Situationen i Mälaren är komplex då den påverkas av bland annat avloppsvatten, båttrafik, 

och jordbruk. Utifrån dessa förutsättningar skall det avgöras om ett keramiskt membran kan 

ge dricksvatten av önskad kvalité. 

 

Arbetssätt 

Projektmedlemmarna har gemensamt kommit fram till tillvägagångssättet under det här 

projektet för att uppnå projektets mål. Projektetsmedlemmar har gjort en tydlig uppdelning av 

litteraturstudien och markerat i GANNT-schemat (se figur 1) alla moment där hela gruppen 

jobbar samtidigt med samma sak. En del hel del moment kommer delas upp längre fram men 

vissa personer är ansvariga för uppstarten av ett moment (se figur 1). Milstolpar har 



markerats med sträck i GANNT-schemat. Projektmedlemmarna kommer att jobba med en 

milstolpe i taget. När en milstolpe är klar utvärderas hur arbetet med den gick, för att sedan 

göra en så bra plan som möjlig för nästa. Utvärderingen från föregående milstolpe kommer 

att hjälpa projektetsmedlemmar att arbeta så effektivt som möjligt. 

 

Allt arbete sker inte gemensamt men projektetsmedlemmar kommer såklart att ha kontakt 

under arbetets gång. Projektgruppsmöten sker varje fredag där veckan som gått diskuteras 

och förbereder inför kommande vecka. Under dessa möten tas även beslut om projektet inom 

gruppen. Mellan fredagsmötena kan kortare briefingmöten hållas. Syftet med dessa möten är 

att se till att alla projektmedlemmar har koll på vad som händer i projektet. På dessa möten 

tas inga beslut. Protokoll förs under både projektgruppsmöten på fredagar och briefingmöten, 

det är dock endast fredagmötena som kommer ha en dagordning.  

 

Projektledarrollen roteras inom gruppen. På varje fredagsmöte kommer en ny projektledare 

(PL) utses och hen kommer då vara PL under den kommande veckan. Som PL ansvarar man 

framförallt för fredagsmötena. PL förbereder dagordning till mötet och leder sedan mötet. PL 

är även ansvarig för att se till att det finns en fikaansvarig till nästa vecka och att en 

mötessekreterare utses som för protokoll. PL ansvarar för att loggar fylls i och laddas upp, 

behöver dock inte betyda att det är hen som utför det. 

 

Metod 

För att uppnå önskat resultat skall studier göras angående förutsättningarna i Mälaren. 

Livsmedelsverkets krav på dricksvatten, Görvälnverkets dricksvattenberedningsprocess och 

dagens forskning på keramiska membran.  

 

Jämförelser med andra verk med keramiska membran kommer att göras, med avseende på 

råvattnets och dricksvattnets kvalité.  

 

Med hjälp av dagens forskning bedöma eventuell placering av keramiska membran i 

Görvälnverkets nuvarande dricksvattenberedningsprocess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tidsplan 

Följande tabell förklarar färgkodningen i GANTT-schemat.  
Tabell 1 - Färgkodning för GANTT-schemat. 

 
 

GANTT-schemat är till för projektgruppen lätt ska kunna åskådliggöra vad som behövs göra 

när samt utvärdera hur man ligger till i projektet, se bilaga A för mer detaljerad bild än figur 

1.   

 

 
Figur 1- GANTT-schema för projekt keramsika filter. Ansvarsområden samt särskilda händelser  är 

markerat med färger.  
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Sekreterare: Mikaela  

 

Protokoll 

 
1)   Meddelanden 
 
2)  Lägesrapport 
 
Vi skapade drivemapp, whatsappgrupp och diskuterade grundläggande struktur. 
Började på bakgrundssökningar på vattenrening och keramiska filter. Känner att vi 
inte kan göra så mycket mer innan vi haft möte med Stephan.  
 

 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

 
 

Vi ska ha fredagsmöten varje fredag fm, med fika. Utvärdera veckan och diskutera 
nästa. Mikaela fikaansvarig 8 april. Simon fikaansvarig 15 april. Mikaela borta. 
Simon lite lätt laktos. 
 
Skriver frågelista inför mötet med Stephan imorgon. 
 
Mikaela borta 1415 april. 
Christoffer borta 2022 april. 
Linnea borta 20/22 april. 

 
 

4)   Till nästa gång 
Här tas upp vad som ska vara klart till nästa projektgruppsmöte och vem som ansvarar 
för att det görs (om det inte framgår ur planen eller från tidigare beslut). 



 
 

 
 
Sekreterare 
Mikaela Seleborg 
 
 
Justerare 
Skriv in namn  
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Tid: 9.5015.40 
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Närvarande: Alla (Mikaela borta över lunch)  
 
1)   Meddelanden 
 
Sammanställning av vad som gjorts och diskuterats idag: 
 

 Träff med handledare Stephan Köhler kl. 10.00: 
 
Stephan får berätta sina tankar om projektet. Gruppen ställer också de frågor rörande 
projektet som man förberett dagen innan för att bli säkra på exakt vad uppgiften är.  
Det säkerställs att projektet enbart rör dricksvatten, inte avloppsvatten e.dy.  
 
Norrvatten har ett reningsverk vid Görväln i norra mälaren, som behöver uppgraderas eller 
bytas ut mot ett nytt. Det är ont om plats och behöver vara kompakt, inte tex 
sandinfiltration som på Uppsalaåsen. Ett alternativ är keramiska membran. Japan är den 
senaste tiden mycket framstående på området, kontakt med dem diskuteras, tex PWN. Vi 
bör läsa in oss på området innan vi frågar. De är enligt Stephan försäljningsinriktade och vill 
säkert berätta om sina produkter (men kanske ensidigt?). 
 

Stephan berättar om kurvan av kunskap som funktion av tid, hur den går upp men sedan ner 

ett tag för att sedan öka. Hur långt upp på kunskapskurvan vill/behöver vi nå och hur mycket 

tid kan vi lägga ner? Att stanna på den första kunskapstoppen bedöms som rimligt i fråga om 

tid.  

 

Det diskuteras att det är viktigt att dela upp arbetet och ha en ledare, lita på varandra och 

att folk gör det de ska. Stephan skall vara bollplank och kunna hjälpa om vi kör fast. Han kan 

också ordna ett studiebesök på Görvälns reningsverk, just nu datum 28/4, antagligen 

eftermiddag.  

 



Detta är som en simulering av ett riktigt jobb, men det vi åstadkommer ska också användas 

på riktigt. Är detta ett jobb vi gillar? Motiverande? Kanske ska vi även förbereda en rapport 

för företaget. 

 

Vi bör inte underskatta tiden det tar att göra en bra presentation. Prezi e. dy. kan vara bra 

att använda, men vi gör som vi vill. Vi ska dela en drivemapp med Stephan så att han kan ta 

del av det som händer.  

 

För framtida forskning kan vi kontakta Journal of Membrane Science och Water Research. 

Det är bra om vi kan få kontakt med produktutvecklingsfolk.  

Vi bör dela upp arbetet så att någon tittar på vattenkvalité och livsmedelsverkets 

rekommendationer, någon tittar på dricksvattenberedning och någon på teknik kring 

keramiska filter. Vi bör ta tydliga beslut som kan spåras bakåt och färgkoda kommentarer så 

man kan se vem som gjort vad.  

 

Det är viktigt med en röd tråd och avgränsningar. Stephan kan hjälpa om det behövs. Han 

gillar också diagram/mindmaps och detta bör vi arbeta med. Det är inte tillåtet att kopiera 

diagram utan då måste man göra egna. Vi får välja ut vilka diagram vi vill använda och göra 

egna.  

 

Vi lär ha tre till fyra möten med Stephan under projektet, han kommer att vara borta mycket 

och vi bör boka långt i förväg, helst en vecka. Skype är också möjligt. Privat skype är sjk_iii. 

Han finns också med sitt riktiga namn på skype for business. Mail funkar dock bäst.  

 

 slutar renskriva och låter anteckningar från mötet stå (författare alla).  

 

 Fundera på vem vi vill träffa på vattenverket. Driftingenjör? Per Ericsson? Han vet allt om 

allt om svenskt vatten och Mälaren. Ett besök på 3 timmar. Viss info är hemlig. Tex var 

vattnet tas in. Elin Laronen är inblandad i försöket med ozon och jonbyte, men ingår inte i 

projektet. elin.laronen@norrvatten.se. Mejla Stephan på slumejlen. Minimera kontakt med 

utomstående. De är inte officiellt inblandade i projektet. Ev. är båda på plats när vi åker dit. 

 

Thomas Meyn har gjort en avhandling, inte inblandad han heller men är forskare och har 

gjort en avhandling, så kan vara bra. thomas.meyn@ntnv.no. Bygger man ett nytt byggs det 

på samma plats. 

 

Var överens om det som ska stå, gör en ordlista 
 
 
Mer möteskladd 7/4 Författare Christoffer 

mailto:elin.laronen@norrvatten.se
mailto:thomas.meyn@ntnv.no


Vi har möte med Stephan, riktigt jobb! Sedan brainstorm för att lösa viktiga frågan: Vad är 

uppgiften?? Vill helst skicka in det till Stephan inom några dagar så han kan kolla att vi 

uppfattat det rätt. Det som ska göras snarast är: 

 

Gemensam drive med Stephan 

Renskrivning av mötesprotokoll 

Sammanställning av brainstorm och uppgifter 

Bestämma arbetsfördelning, schema, plan, rollindelning etc.  

 

Man finner det också gott att göra en kunskapsinvenering och kolla vad folk anser sig bra på 

så att man kan utnyttja det.  

Man finner tillsammans med Stephan att följande områden är bra att undersöka i 

litteraturstudien: 

 

Kemiska membran (nuläge, dåtid, prognos för framtid) 

LVregler för dricksvattenkvalité 

Framställning av dricksvatten, särskilt förutsättningar i området Görväln.  

 

Braintorm 

 

 

 

Vi diskuterar, ska de kunskapsgrupper som delas in för litteraturstudien fortsätta även därefter 

med samma område, tex dricksvattenkvalité, så att de kan utnyttja sina kunskaper, eller ska vi 

rotera så alla får inblick i projektets helhet? Kanske det förstnämnda för att tidseffektivisera.  

 

Ska göra en ordlista. Viktigt ord: membran. Vad är det och hur skiljer det sig från filter? Verkar som 

att det vi pratade om med Stephan inte är samma sak som googling av keramiskt filter gav, eller? 



 

Färgkod för kommentarer:  

Christoffer  Lila 

Mikaela  Rosa 

Daniel  Röd 

Simon  Grön 

Linnea  Turkos 

 

Bör också redan nu se till att strukturera upp och namnge det som redan finns i driven för att inte 

virra till, helst innan helgen.  

 
Fortsättning av dagen: Christoffer och Mikaela renskriver protokoll P1 och P2, de andra gör grov 

uppskattning av tidsplanering.  

 

Kunskapsinventering: 
Vi listar (brainstormar) alla arbetsuppgifter som vi tror att vi kommer behöva, och listar vem 
som känner sig lämpad för uppgiften:  
Christoffer  C 
Mikaela  M 
Simon  S 
Linnea  L  
Daniel  D 
Alla  A 
 
 

Vi behöver  Jag känner mig lämpad 

Kontakt med Japaner  C 

Norrmän  D 

Norrvatten  A 

Stephan  S 

Doktorander/forskare  A 

företag  A 

Sekreterare  C,M 

Projektledare   diskuteras 

Struktur, drive  C,M 

Lokalbokning  L 

Ärendelogg  A (roterande) 

Rapportlogg  A (roterande) 



Faktagranskning  A 

Infosök googling  A 

Infosök litteratur  A 

Beräkningar, programmering, modellering  A 

Bilder/grafik   

Diagram/grafer   

Dokumantation av gruppen och arbetet  L 

Fikaansvarigansvarig  M 

Schema/tidsplan  L,S 

Latex, disposition, struktur, röd tråd  C,M 

Prezi, presentation  D, M 

Skrivare(utskrivning)  S 

Transport, studiebesök  M 

Fota studiebesök   

 
 
Vidare diskussion:  
 

 Vad gör projektledaren?  
Dagordning, håller i möte, ser till att FAA har koll på fikaansvarig. Ser till att folk inte driver 
iväg. Ansvarar för dokumentation och att saker skrivs i ärendelogg etc. Stämmer av med 
gruppen, ansvarig för att gruppen är informerad. PL skall roteras veckovis. Första PL bestäms 
imorgon på fredag, därefter på varje följande fredagsmöte.  
 

 Hur använder vi loggarna? 
Två pers sätter sig in i hur man använder, namnger osv loggarna. Mikaela och Simon fixar det 
tills/under imorgon fredagsmötet. Förklarar därefter för de andra.  
 

 Minilitteraturstudie av hur man skriver en populärvetenskaplig rapport ska göras 
tillsammans innan 4e maj. Populärvetenskaplig sammanfattning av hela projektet 
skrivs därefter enskilt innan 31a maj. 

 
 Engelska. Individuell sammanfattning av gruppens projekt på engelska, innan 31/5 

 
 Förväntningar på fika: Ballerinakakor och gillekakor okej! Mariekex inte okej. Pris är 

öppet, fint fika ger ära, men ingen förväntar sig pris över 50kr. 
 
 



2)  Lägesrapport 
Ännu finns inga separata aktiviteter eller konkreta planer som kan avvikas ifrån utan allt 
finns i 1) 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
 
Uppgifter som det beslutas under dagen: 
 

Uppgift  Färdig under dagen?  Resultat 

1   Brainstorma vad själva 
uppgiften på projektet är. 
Sammanställ och maila till 
Stephan så att han kan 
kolla om vi fattat rätt.  
 

Påbörjad, ej skickad  Uppgiften är att undersöka 
om man kan ersätta ett 
steg (eller kanske bygga 
till) med keramiska 
membran i Görvälnverket 
för Norrvatten. Allt bör 
motiveras väl. De ska ha 
ett nytt verk till 2030 och 
vill ha underlag för att 
kunna begära anslag. Vi 
ska jämföra ker.memb. 
med andra saker, som 
ozon, jonbyte och kolfilter. 
Jämför med andra 
filtertekniker, men 
tyngdpunkten är keramiska 
filter!  

2  Påbörja tidsplan och 
schemaskiss 

påbörjad   

3  Skriva mötesprotokoll 
och renskriva 

påbörjad   

4  bestäm 
ansvarsområden för 
litteraturstudien 

Ja  Christoffer och Simon  
Keramiska membra, nutid, 
framtid, dåtid 
Daniel  
Dricksvattenberedning 
Mikaela  LVs krav kring 
vattenkvalité 
Linnea  Fördjupning inom 
de två sistnämnda, 
förutsättning för Mälarens 
vatten och Görvälns 
nuvarande processer för 
rening.  

5 Gör  Ja  se ovan 



kunskapsinventering 

6  Strukturera upp lite i 
driven 

Påbörjad   

7  dela driven med 
Stephan  

Ja   

8  Definition av 
projektledarens uppgifter 

ja   

     

 
 
 
 
 
 
 

 
4)   Till nästa gång 

Här tas upp vad som ska vara klart till nästa projektgruppsmöte och vem som ansvarar 
för att det görs (om det inte framgår ur planen eller från tidigare beslut). 
 
 Alla ska anmäla sig till latexföreläsning, länk  nyhetsbrev för W.  
 Konkretisering av målsättning för litteraturstudien görs imorgon  
 Mikaela och Simon ska under morgondagen sätta sig in i hur ärende/rapportlogg 

funkar och berätta för de andra.  
 Mikaela är fikaansvarig för imorgon 
 Projektledare för nästa vecka ska bestämmas.  
 Projektledare ansvarar för att skicka ut information om vad som ska göras!! 
 Imorgon ska projektplan, tidsplan och presentation arbetas på.  
 Imorgon ses vi 8.30 på geo. Linnea bokar sal och skriver i Whatsapp.  
 
Dagens möte avslutas kl 15.40 
 
Justeras 
Skriv in namn  

 



 

 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektmötesdagordning 

Dokumentkod 
W-16-54 / P-03 

Datum 
2016-04-15 

Ersätter 

 Författare 
Christoffer Melhus 

Handledare 
Stephan Köhler 

Rapportnamn 
Projektmöte 15/4 

 

Tid: 08:25 

Plats: Fågelsundet,Geocentrum 

 

Närvarande: Simon, Daniel, Linnea, Christoffer 
Sekreterare: Christoffer 
 

Dagordning 

 

1)   Meddelanden 

Några allmänna funderingar om veckans gång? Hur arbeta självständigt/grupp? 

-Hur tycker vi att arbetet har gått under veckan? 

Leta i stora rapporter, sålla bland mycket information, ibland upprepningar. Begränsa sig 
till sitt område.  
 
 

2)  Lägesrapport 
 

● Sammanställning av reflektioner från projektplansredovisning. 
Begränsa och konkretisera målsättningar!! Tidsbegränsning, försök inte lösa alla uppgifter samtidigt! 
Problematiskt med samma handledare och beställare, kanske pushar oss att göra så mycket som 
möjligt? 

                Revidera tidsplanen, försök få så mycket som möjligt att löpa parallellt!! Inte efter varandra.  
                Projektets metod. Hur vi ska arbeta. Hur kommer vi fram till resultaten? Se till att dela upp, arbeta                         
från olika håll, arbeta parallellt. Kontakta företag om keramiska filter m.m. 
                Presentationen i sig förbättras (inte så viktigt/akut…) 

                 

● Rapportering av lägesrapporter (W-16-54/G-3),(W-16-54/L-3),(W-16-54/L-4),(W-16-
54/L-5), Kvalité? 

I lägesrapporterna tar vi med referenser och ref. lista, grunden skall vara klar på måndag. Gör 
inget om de olika lägesrapporterna upprepar varandra lite, de ska ändå sammanfogas sen. 
Senast uppladdade på portalen på tisdag!  

 

● Utformning av litteraturstudie(rapporten) 
Hur vill vi strukturera? Inledning, motivera varför alla delar är med. Stapla sedan 
arbetsområdena efter varandra i “logisk” ordning. Använd skrivguiden på SLU. 
Zotero? Kanske struntar i det tills vidare. Beroende på hur arbetsuppdelningen blir 
kanske några kan kolla på det. Ordning på delarna: Inledning, mälarvattnet, 
livsmedelsverkets krav, dricksvattenberedning, keramiska filter, 



avslutning/sammanfattning, referenslista(SLU-guiden). (Se uppgifter för 
arbetsfördelning) 

      
● Planering inför möte med Handledare 15/4 

Var tydliga med tidsbegränsning, måste specificera och konkretisera arbetet. Att vi 
begränsar oss till Görvälnverket och de processer som det berör. Vi bör sätta upp 
tydliga nya projektmål att diskutera med honom. Rapportera det vi kommit fram till, 
dubbelkolla att det inte är gammal fakta för honom, men vara tydliga med hur 
mycket vi (inte) kan göra.  

● Planering av arbetsuppgifter vecka 16. 
Uppdelning av litteraturstudie, ny projektplanering, nytt infosök. Kanske kontakta 
folk och företag. Inledning, referenshantering, fortsätta när klar med tex projektplan.  

             
● Utse ansvariga för ny projektplaneringen, ny uppdelning 

             Daniel, Simon, Christoffer huvudansvariga för ny projektplanering.  
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
 

● Christoffer laddar upp projektmötesprotokoll, Simon fyller i Rapport och Ärendelogg.  
● Färdiga med lägesrapporterna under andra punkten i nr  2) på måndag (18/4), 

uppladdade på studentportalen tisdagen den 19/4. 
● Daniel bokar lokal måndag och onsdag (inte Linnea) 

 
● Sammanställning av litteraturstudien: 

              Mikaela och Linnea sammanfogar ansvarsområdenas texter. Simon, Christoffer och  
Daniel skriver  sammanfattning, inledning och referenslista. På måndag ska de olika texterna      
vara klara, så att Mikaela och Linnea kan jobba med det på tisdag.  
 

● Ny projektplan: Daniel, Simon och Christoffer ansvarar för att skriva ny projektplan, 
med mer avgränsade konkreta mål. Börjar arbeta med den på tisdag.  

         Möte på onsdag för fördelning av nya arbetsuppgifter.   
 

4)   Till nästa gång 

Projektledare utsedd för vecka 16 är Daniel 
Fikaansvarig för vecka 16 är Daniel 
 
 

5) Tid avsatt för reflektionsdokument (15 min)  
    Egna reflektioner om projektarbetet 

 

 
 
 

 
 

Sekreterare 

Christoffer 
 
 



Justerare 

Simon Taylor 
 
 



 
 

Självständigt arbete i miljö och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektmötesprotokoll 
Dokumentkod 
W1654 / P04 

Datum 
20160422 

Ersätter 

  Författare 
Mikaela 

Handledare 
Stephan Köhler 

Rapportnamn 
Projektmöte 22/4 

 
Tid: 08:30 
Plats: 10202, Ångströmslaboratoriet 
 
Närvarande: Mikaela, Simon, Daniel, Linnea 
Sekreterare: Mikaela 

 

Protokoll 

 
1)   Meddelanden 

Här meddelas sådant som har gemensamt intresse men som inte hör till någon aktivitet 
eller annan löpande verksamhet 
● Sammanställning av veckan som gått 

○ Vad har gått bra? 
Simon: bra uppdelning, fast nu blåskärmade min dator, det är ju kul... 
Linnea: bra att vi vet vad vi ska göra 
Mikaela: bra med Stephans mejl 
Daniel: tydligare spår 
 

○ Vad kan göras bättre? 
Simon: inte sväva iväg från målet, vi är ju inne på smågrejer men inte glömma att vi 
ska fokusera på hela verket, har lite mycket att göra på en av mina uppgifter, svårt 
att hitta info om det japanska företagets grundvatten 
Linnea: inte så mycket att säga 
Mikaela: inte vara bortrest 
Daniel: bättre kontakt med Stephan 
Linnea: bra att stämma av lite, så vi är inne på samma spår 
 
 

● Att tänka på inför studiebesöket 28/4 
L: En del saker vi gör nu vill vi koppla till Görveln, vi kan skriva Lrapport nu och sen göra en 
ersättare när vi varit där, om vi får mer data 
S: har vi all data? 
L: vi måste fundera på vad vi vill ha för data 
S: låter vettigt. behöver vi tänka ut vår problemfrågeställning? som han skrev i mejlet. 
L: kanske på onsdag? då sk adet vi gör nu vara klart 
S: ja det kan vi 



D: bra att kunna beta av 
L: går att fundera på idag om vi hinner, men vi kanske vill börja jobba 
S: hur långt har folk kommit? 
L: faktasök, mejlat Stephan om referenser, hittar inte felet 
M: samlat fakta, ska börja skriva idag 
D: faktasök, djupdykning i virus 
S: bra med porer och jonbyte, men jämförelse av råvatten är svårt, har inga data om japan, 
vet saker i allmänhet men inga värden 

 
2)  Lägesrapport 

Rapport från varje pågående aktivitet. Rapporteringen sker utgående från 
projektplaneringen eller vad som beslutades vid förra projektgruppsmötet. Man 
rapporterar avvikelser från vad som planerats. Om allt arbete löper enligt plan redovisas 
endast detta. 
 
Om det finns tidigare beslut om ändringar och åtgärder redovisas här att de är 
genomförda och markeras som klara i ärendeloggen.  
● Avvikelser från tidsplanen under veckan som gått? 

Vi kollar på ganntschemat 
Litteraturstudien sattes ihop och lämnades in. Vi fick respons och delade upp arbetet, det 
avviker lite från schemat, och bygger på Stephans kritik. Men det har vi sagt i början att vi 
kommer göra. Fortsatt studie av keramiska memren, det är ju det vi gör nu, typ. Vi jobbar 
med bakgrundsgrejer, men med den punkten på sätt och vis. V behöver ju info runt om 
kring. Vi skjuter upp råvattenjämförelsen, vi behöver jobba med den kontinuerligt och 
längre fram. 
 

● Vilka ändringar och åtgärder är genomförda sedan förra mötet? 
Kollar på förra projmötet från 15/4, främst under punkt 3. C skulle ladda upp protokoll, 
Simon fyller i ärendelpggen, lägesrapporterna ska vara färdiga på måndagen. D skulle 
boka lokal. Sammanställning av littstudie, M och L, C hoppade in. S och D kollade mer på 
projplan och ganntschema. Alla klara med sina Lrapporter 
 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Utgående från lägesrapporteringen diskuteras och beslutas om vad som ska göras. Varje 
beslut ska ange vem som ansvarar för att arbetet genomförs. Varje beslut om ändring, 
åtgärd/upgift ges ett löpnummer och förs in i ärendeloggen. 
● Överlämnande av Lrapporten  “Råvattenjämförelse” (W1654/L14)? 

För stor arbetsbörda bara för S. Vi kollar vidare på det idag. S föreslår att vi antingen sätter 
en till person på det, men vi behöver nog mer fakta under tidens gång. Så en till person och 
mer tid. Förslagsvis C. 
M: Vad ska vara med under ozoneringsarbetet? 
M: jag skriver om oxidaton och har med ett ex kanske. 
 

● Vem är ansvarig för vad inför studiebesöket? (Bara för att få det svart på vitt) 
M: har mejlat Cecilia men inte fått svar. Jag fixar en bil. 
D: tar med en kamera 
D: nån som antecknar? 



L: flera som antecknar? 
D: minst två? svårt att fota och skriva samtidigt, jag kan anteckna 
M: vet vi vad Köhler har tänkt sig med SB? 
S: jag mejlar, ska ändå svara på transportmedelsfrågan 
 

● Företagskontakter 
D: funderar på att en person är ansvarig för varje företag 
L: simon har skickat till några? 
S: har mejlat, vi har ju delat upp det förut, Tomas Main, PWN, meta water, men sidan 
kraschar. Vädigt lite svar via mejl. Kanske får ringa, men får man tag i rätt person då? 
Hoppades på mycket info via företag men har inte hänt så mycket. 
D: utan dom kan vi inte börja jämföra 
S: nä inte råvatten iaf, man kan ha en liten text men vore snyggt med tabeller med värden, 
men det finns ju fortfarande tid. 
S: Norrvatten ska ju göra ett projekt i höst. Kan man få lite hjälp? 
D: Köhler kanske kan hjälpa oss att slussa vidare 
(kollar sidan: 
http://www.norrvatten.se/Dricksvatten/Forskningochutveckling/nyreningsteknik/ ) 
L: man kan kolla bänkförsöket, det måste ju finnas underlag för pilotanläggningen 
S: pressa Köhler? vet han? 
 
4) Övrigt 

 Ärendelogg 
L: inte så bekant med ärendeloggen. ska vi skriva in småsaker som vi bestämmer eller ska 
det bara va?  
 
Mejla och fråga Cecilia. Mikaela mejlar. 
 

 Saknas saker på portalen 
L: det fattar saker på portalen? P3 och L7 saknas men dom borde vara uppe. 
S: C skulle ha laddat upp. kan fixa L7 
L: hittade P3! 
S: det är våra reviderade målsättningar (L7), så typ inte så stor skillnad, men jag laddar upp 
den 
 

 Ersättningsrapporter 
L: ersättningsrapporter, nåt man skriver om nu, sen får man bra saker från SB, man kan göra 
en ersättningsrapport om man hittar massa nya bra saker under SB 
 

 Ordlista 
L: alla har en ordlista, skicka med hela tiden, så kan vi lägga ihop dom sen. 
 

 Uppdelning mittredovisning och SB 
Simon och Linnea, Daniel är reserv om det blir för mycket med både mitt och minilitt för L 
Resten fokuserar mer på studiebesöket, ansvarar för det 
 

 Avstämning på måndag 25/4 
möte 13.00, Å2045  

http://www.norrvatten.se/Dricksvatten/Forskning-och-utveckling/ny-reningsteknik/


 
5)   Till nästa gång 

Projektledare utsedd för vecka 17 är Linnea 
Fikaansvarig för vecka 17 är Linnea 
 

6) Tid avsatt för reflektionsdokument (15 min) OCH FIKA! 
    Egna reflektioner om projektarbetet 

 
 

 
 
Sekreterare 
Mikaela  
 
 
Justerare 
Skriv in namn  

 
 



 
 

Självständigt arbete i miljö och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektmötesdagordning 
Dokumentkod 
W1654 / P05 

Datum 
20160429 

Ersätter 

  Författare 
Daniel Malnes 

Handledare 
Stephan Köhler 

Rapportnamn 
Projektmöte 

 
Tid: 8:00 
Plats: Å2046, Ångström 
 
Närvarande: Mikaela, Simon, Daniel, Linnea, Christoffer 
Sekreterare: Daniel Malnes 

 

Dagordning 

 
1)   Meddelanden 

Här meddelas sådant som har gemensamt intresse men som inte hör till någon aktivitet 
eller annan löpande verksamhet 
 
● Tider inom projektgruppen 

Tider för att passa alla framöver  standardtid kl 09:15, men tidigare vid behov 
I “Bokade salar”schemat står vilken tid som mötena börjar 

 
2)  Lägesrapport 

Rapport från varje pågående aktivitet. Rapporteringen sker utgående från 
projektplaneringen eller vad som beslutades vid förra projektgruppsmötet. Man 
rapporterar avvikelser från vad som planerats. Om allt arbete löper enligt plan redovisas 
endast detta. 
 
Om det finns tidigare beslut om ändringar och åtgärder redovisas här att de är 
genomförda och markeras som klara i ärendeloggen.  
 
● Utvärdering av Studiebesök 

L: vad har vi att säga om SB (studiebesöket), och kontakten med handledaren på SB? 
C: saker börjar klarna upp  
L: saker börjar spinna för mycket 
S: svårt med avgränsningar 
S: rapporten skulle i princip kunna delas upp i en tabell 
L: vi kommer nog att behöva rikta in projektet ännu mer mot något specifikt 
S: keramikdelen kommer att vara huvudpunkten 
M: bra att nämna andra tekniker som kan fungera med keramiska filter, men att huvudfokus 
fortfarande ligger på keramiska membran 
L: vi kör på det vi sa i onsdags (på briefingmötet)  var keramiska membranen ska sitta, 



paketdeals 
C: *går och letar morgonkaffe på Café Ångström* 
L: inte något mer att säga om SB  vi kör vidare med det material vi får från handledaren och 
kan börja kommunicera med Elin Lavonen 
C: *kommer tillbaka utan morgonkaffe då Café Ångström öppnar 9:00 på fredagar* 

● Se över utkast till mittredovisning 
○ Mikaela hade bra idé om hur vi skulle formulera oss när det gällde metod 

(litteraturstudie), hur var den? 
○ L: vi kan kolla på hur mittredovisningen ser ut, för att bolla idéer inom 

gruppen 
● Förlängning av deadline från det som skulle vara klart den 27/4 pga fördjupning 

L: D har lämnat in, S kan lämna in idag (29:e), L kan behöva mer fördjupning → mån ok? → 
ok! 

● Ärende och rapportlogg är allt ifyllt som skall fyllas i?  
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
 

● Vilket program använder vi till slutrapporten? drive, latex, word, annat? 
L: Är Latex ett alternativ?  
M: om vi gör så kommer en person sitta med det 
S: vi kommer troligtvis att jobba i google docs ändå 
M: om vi jobbar i docs så måste vi efterredigera ändå, därför svårt att veta vilket program vi 
ska jobba i ändå 
L: utse en redaktör som har ansvar för att föra in alla nya dokument i slutrapporten, just jag 
känner mig inte helt 100 % på Latex 
M: jag känner mig bra på Latex 
C: jag tycker också Latex är en bra idé  
M: jag kan fråga Malin som har varit datorpropp (i Latex) 
C: jag tror att det kommer att vara bäst att jobba med Latex 
S: om någon har tid för att sitta med Latex så skulle det kunna vara en bra idé, men just jag 
ser mig inte sitta med det 
M: när jag jobbat med det tidigare så finns det en person som har ansvar för dokumentet 
och de andra har klistrat in sina texter 
L: vi kör Latex, M huvudredaktör och C finns för att bolla och som redaktör. En och en halv 
redaktörer (M och 0,5C) 
L: köra igång direkt med slutrapporten 

● Nya indelningar av uppgifter 
M: ses kort stund innan mittredovisningen på måndag en bra idé 
L: ska vi säga en tid på måndag? 
M: vår redovisning är 10:50 på måndag? 
L: ja 
S: vi gör färdigt presentationen idag 
L: ses nya standardtiden  09:15  på måndag 
S: vill vi boka grupprum till nästa vecka? 
L: Geo på måndag inför mittredovisning, därefter tid för nya arbetsindelningar samt 
avgränsningar för projektet. Bestämmer någon gång under början på nästa vecka för hur vi 
gör mot slutet av veckan 
L: nya arbetsuppgifter? 
S: vi kan börja med rapporten, och fördjupa oss på relevanta områden 



C: S och jag kan ringa runt till företag för att ta reda på mer information om keramiska 
membran 
L: upplägget för arbetet bestäms av personerna som jobbar med det  vill man ringa till 
företag  ok! Vill man leta fakta i rapporter  ok! 
S: svårt att veta vad som är bra att ta med i rapporten, svårt att veta vad man vill veta till 
slutrapporten 
M: svårt med beställare och handledare som samma person  kanske borde vara olika 
personer inför framtiden, och i nuläget kanske använda någon kursansvarig för att kunna 
bolla idéer som vi skulle kunna göra med en handledare annars. 
L: viktigt att ha en tydlig frågeställning 
C: keramiska membran + ozon beter sig hur? Finns studier på detta? 
L: finns risk för att vår nuvarande frågeställning hamnar i skuggan 
C: bra att kunna vara flexibel också, då osäkerhet finns kring vad vi egentligen kan få för 
information från företag och rapporten  kan ha organiserat kaos! 
S: kan lägga till vilka problem som finns med keramiska membran  keramiska membran i 
samarbete med ozon är ett outforskat område som vi skulle kunna fördjupa oss i 
S: S och C kör keramiska membran, vi kör på med uppgiften till tis/ons och sen utvärderar 
C: om vi är luddiga med frågeställning så blir kommunikationen med handledaren luddig  
handledaren skulle säkert ha en annan linje om vi hade en mer bestämd linje (ang. att 
handledare varit luddig) 
L: sandfilter? 
S: kan sätta D på placering av keramiska membran, L på inledning, C & S på keramiska 
membran 
L: spika arbetsuppgifter på måndag!  
 
 
 

● Hur skall gruppen jobba den sista tiden innan rapporten skall in? 
L: grupp eller individuellt? 
C: jag jobbar inte bra individuellt 
S: bra att sitta åtminstone några timmar varje dag/varannan dag  
L: ska vi jobba tillsammans? 
C: vi kan jobba individuellt men sitta tillsammans för att kunna bolla idéer med varandra 

● Slutrapporten skall lämnas in den 17 maj. Vilket datum ska vi internt sätta som 
slutdatum? 13/5?  

L: internt datum för slutrapporten, föreslagsvis fredag 13 maj?  
S: 16 maj istället? 
M: tycker vi att vi kan jobba över helgen? Färdiga på söndag om ok med att jobba över 
helgen 
L: hålla helgen öppen 
M: vi säger 13 maj 
S: bra att grunden färdig 
L: check på 13 maj, 16 maj kl 12 intern sluttid 

● Jobba under kristihimmelsfärd 
M: kan inte jobba tors/fre, men kan över helgen 
L: har arbetsuppgifter som behöver göras 
S: hur många är här → alla utom M → då kan alla andra jobba då. Alla kan jobba torsfre 
utom M som kan jobba på helgen! 
 



● Bokning av nya möten 
L: vi sa måndag 09:15, efter mittredovisning boka resten av dagen samt tis/ons  hur blir det 
med fredagsmötet? 
S: “fredagsmötet” som normalt ligger på fredagar skulle kunna tas mån 9 maj 
L: samma vecka som preliminär inlämning av slutrapporten  behov av “fredagsmöte” 
tidigare?  På måndag bestäms vad som görs med “fredagsmötet” nästa vecka  preliminärt 
“fredagsmöte” mån 9 maj 

● Börja redan nu och sedan kontinuerligt jobba med att sätta ihop slutrapport 
L: det är bestämt  inom gruppen  att vi kommer att jobba kontinuerligt med slutrapporten 
under projektets fortsatta arbete 

● Behov av möte med handledare innan inlämning av slutrapport? 
L: ska vi möta handledare innan slutrapporten 
S: igår (på SB) hade vi ett “möte”  kanske räcker med det? 
M: ja 
L: ja 
 
4) Övrigt 

● Bensinpengar, Studiebesök 
Bensinpengar  Mikaela beräknar bensinpengar från studiebesöket 

 
5) Tid avsatt för reflektionsdokutment (15 min)  
    Egna reflektioner om projektarbetet 

 
6)   Till nästa gång 

Här tas upp vad som ska vara klart till nästa projektgruppsmöte och vem som ansvarar 
för att det görs (om det inte framgår ur planen eller från tidigare beslut). 
 
● Ny projektledare  

Christoffer Parrow Melhus! 
● Ny fikaansvarig 

Christoffer Parrow Melhus! 
 

 
 
Sekreterare 
Daniel Malnes  
 
 
Justerare 
Christoffer Parrow Melhus 

 



 
 

Självständigt arbete i miljö och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektmötesprotokoll 
Dokumentkod 
W1654 / P06 

Datum 
20160509 

Ersätter 

  Författare 
Mikaela Seleborg 

Handledare 
Stephan Köhler 

Rapportnamn 
Projektmötesprotokoll 

 
Tid: 09.15 
Plats: Fågelsundet, Geo 
 
Närvarande: Mikaela, Simon, Daniel, Linnea, Christoffer 
Sekreterare: Mikaela  

 

Protokoll 

 
1)   Meddelanden 

Här meddelas sådant som har gemensamt intresse men som inte hör till någon aktivitet 
eller annan löpande verksamhet 
 

2)  Lägesrapport 
Rapport från varje pågående aktivitet. Rapporteringen sker utgående från 
projektplaneringen eller vad som beslutades vid förra projektgruppsmötet. Man 
rapporterar avvikelser från vad som planerats. Om allt arbete löper enligt plan redovisas 
endast detta. 
 
Om det finns tidigare beslut om ändringar och åtgärder redovisas här att de är 
genomförda och markeras som klara i ärendeloggen.  
 
S= har gått bra 
L har gjort inledning, frågeställning, hypotes, avgränsning, kladddat lite på metod 
M har gjort struktur i overleaf 
S och C har kollat på resultat, tabeller 
D verkets reningsprocess, val av plats, mer teknisk, kollat på var för vi kollar på sandfilter 
D känner sig färdig med sitt, börjar kolla på utmaningar så kan Mikaela fokusera på 
utmaningar 
C och S ska kolla på disposition för keramiska membran och resultat innan vi lägger in det 
i overleaf 
L  vill ha diskussion om metoden, det var svårt att skriva själv så alla skulle hålla med, kan 
skriva den efter diskussion 

 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Utgående från lägesrapporteringen diskuteras och beslutas om vad som ska göras. Varje 



beslut ska ange vem som ansvarar för att arbetet genomförs. Varje beslut om ändring, 
åtgärd/upgift ges ett löpnummer och förs in i ärendeloggen. 
 
Ingen vill redovisa själv så Simon kör dubbelt 
 

4)   Till nästa gång 
Här tas upp vad som ska vara klart till nästa projektgruppsmöte och vem som ansvarar 
för att det görs (om det inte framgår ur planen eller från tidigare beslut). 
 
Projektledare och fika till nästa vecka: Mikaela 
Mikaela fortsätter med textbearbetning 
Linnea och Christoffer skriver på metoden när vi diskuterat det 
Daniel gör utmaningar 
Simon gör resultat 

 
 
Sekreterare 
Mikaela 
 
 
Justerare 
 



 
 

Självständigt arbete i miljö och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektmötesdagordning 
Dokumentkod 
W1654 / P07 

Datum 
20160513 

Ersätter 

  Författare 
Daniel, mha Linnea och Simon 

Handledare 
Stephan Köhler 

Rapportnamn 
Projektmöte 13/5 

 
Tid: 13:50 
Plats: Blåsenhus, 12:134 
 
Närvarande: Mikaela, Simon, Daniel, Linnea, Christoffer 
Sekreterare: Daniel 

 

Dagordning 

 
1)   Meddelanden 

Här meddelas sådant som har gemensamt intresse men som inte hör till någon aktivitet 
eller annan löpande verksamhet 
 
Bensinpengar för studiebesöket löses. 42kr var. 
 

2)  Lägesrapport 
Rapport från varje pågående aktivitet. Rapporteringen sker utgående från 
projektplaneringen eller vad som beslutades vid förra projektgruppsmötet. Man 
rapporterar avvikelser från vad som planerats. Om allt arbete löper enligt plan redovisas 
endast detta. 
 
C: Det saknas inte direkt nån fakta i [nuvarande] rapporten, dock en bra idé att kolla 
igenom rapporten ett antal gånger för att se till att allt finns med och så att bilderna är 
refererade till. 
M: Håller med om att vi ska korrekturläsa innehållet. 
S: Kanske ska jämföra med andra membran? saknar vi viss information som borde 
finnas med i diskussionen? Länka till teorin. 
L: Saknar vi framtidsaspekten? tänk mikrobiologisk säkerhetsbarriär och vilken inverkan 
som backspolning/ozonbehandling kan påverka porstorleken på de keramiska 
membranen. Framtidspunkt i diskussion.  
C: Vi borde lägga fokus på att läsa varandras delar för att se till att vi inte missar 
avgränsningar och liknande. 
L: Ja, bra att se till att det inte finns motsägande texter i rapporten. 
S: Sammanfattning ska skrivas till slutrapporten. 
 
M: Slutrapporten ska vara färdig måndag (16/5), så att ingen panik uppstår på tisdag 
(17/5, Norges nationaldag!). 



 
M: Hur ska arbetet läggas upp nu? 
S: Alla kan inte arbeta i LaTeX. 
M: Vi skulle kunna dela upp arbetet: en del skulle kunna arbeta med presentationerna. 
C: Jag och Mikaela skulle kunna jobba med LaTeX, så slipper vi [de] problem [som 
uppstår då för många är inloggade samtidigt]. 
M: Två personer jobbar med presentationen och en person med sammanfattningen. 
C: Om vi ska ska vara färdiga med rapporten så borde sammanfattningen bli färdig idag. 
S: Vi kommer inte hinna med så mycket idag. 
M: Två personer korrekturläser slutrapporten [idag], en person skriver 
sammanfattningen till slutrapporten [idag]. 
S: Jag kan skriva sammanfattningen. 
 
M: Jag kollade i ärendeloggen, viss information saknas. 
S: Loggen behöver läggas upp på Studentportalen. 
M: Vad ska vi göra med rapportena som inte blev av? 
S: Vi skriver av dem, med kommentaren “Utgår”. 
M: Vad hände med den tekniskt ingående dricksvattenberedningsprocessen hos 
Görvälnverket? 
D: Den är i alla fall färdigskriven, men inte ifylld i rapport och ärendeloggen. 
 
M: Ska vi dela upp arbetsuppgifterna? 
C: Vi måste skriva in dem i protokollet. 
 
L: Vi kan göra en .pdfversion av den nuvarande slutrapporten, så kan vi [L och D] 
korrekturläsa [utan att LaTeX kraschar]. 
 
Om det finns tidigare beslut om ändringar och åtgärder redovisas här att de är 
genomförda och markeras som klara i ärendeloggen.  
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Utgående från lägesrapporteringen diskuteras och beslutas om vad som ska göras. Varje 
beslut ska ange vem som ansvarar för att arbetet genomförs. Varje beslut om ändring, 
åtgärd/uppgift ges ett löpnummer och förs in i ärendeloggen. 
 
Mikaela och Christoffer jobbar med LaTeX, Simon skriver sammanfattning, Linnea och 
Daniel korrekturläser slutrapporten. 
 
Lrapporterna W1654/L14  “Att jämföra råvattnet vid Görväln med råvattnet 
från andra vattenverk”  och W1654/L13, “Undersöka hur tåliga keramiska 
membran är  flöde, backspolning, mängd vatten till backspolning, kemikalier?”, 
utgår. 
 

4) Tid avsatt för reflektionsdokutment (15 min)  
    Egna reflektioner om projektarbetet 

 
5)   Till nästa gång 

Här tas upp vad som ska vara klart till nästa projektgruppsmöte och vem som ansvarar 



för att det görs (om det inte framgår ur planen eller från tidigare beslut). 
Projektledare till nästa vecka är Simon Taylor. 
Fikaansvarig till nästa vecka är Simon Taylor. 
 
 

 
 
Sekreterare 
Daniel Malnes 
 
 
Justerare 
Simon Taylor 

 
 



 
 

Självständigt arbete i miljö och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Protokoll 
Dokumentkod 
W1654 / P08 

Datum 
20160520 

Ersätter 

  Författare 
Linnea Hedlöf Ekvall 

Handledare 
Stephan Köhler 

Rapportnamn 
Fredagsmöte 

 
Tid: 08:25 
Plats: Fågelsundet, Geocentrum 
 
Närvarande: Simon, Daniel, Linnea, Mikaela 
Sekreterare: Linnea 

 

Dagordning 

 
1)   Meddelanden 

Här meddelas sådant som har gemensamt intresse men som inte hör till någon aktivitet 
eller annan löpande verksamhet 
 
● Mikaela kommer till 10.00 på förmiddagen torsdagen den 26/5  
● Nästa vecka, vecka 21,  har vi torsdagsmöte istället för fredagsmöte 
 
 

2)  Lägesrapport 
 

Rapport från varje pågående aktivitet. Rapporteringen sker utgående från 
projektplaneringen eller vad som beslutades vid förra projektgruppsmötet. Man 
rapporterar avvikelser från vad som planerats. Om allt arbete löper enligt plan redovisas 
endast detta. 
 
● Inlämning av slutrapport 

○ Innan vi lämnar in vår rapport inför opponeringen ska vi titta lite närmare på 
framtidsperspektivet.  Innehållsmässigt kan eller ska vi nog inte lägga till så 
mycket mer. Rapporten ska lämnas in idag vid 17.00 men antagligen blir vi 
klara lite tidigare. Förhoppningsvis kan vi skicka in den till kl 12.00 idag.  
 

● Presentationuppdelning 
○ Simon kan presentera projektet två gånger medan Mikaela opponerar två 

gånger. Presentationen av de olika bilderna i powerpointen har delats upp på 
person 1 och person 2. Se nummer inom parentes nedan för att se vem som 
tar vilken del. 

 
Gruppen har delat upp sig enligt nedan inför presentation och opponering fredagen den 



27/5: 
   
10.2010.55 Norrlands I Opponering Mikaela & Daniel 
13.3514.10 Norrlands I Presentation Simon (1) & Daniel (2) 
 
11.1511.50 Norrlands II Opponering Christoffer & Linnea 
14.2515.00 Norrlands II Presentation Christoffer (1) & Linnea (2) 
 
13.0013.35 Smålands Opponering Simon & Mikaela 
15.0015.35 Smålands Presentation Simon (1) & Mikaela (2) 
 
 

● Reflektionsdokument är påbörjat och nästan avklarat 
 Gruppen väntar på mailsvar från Cecilia om det gemensamma 

reflektionsdokumentet skall lämnas in med rapportframsida eller inte. Tillägg 
för den sista veckan behöver göras innan den är klar. 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
 
Uppgifter och planering inför nästa vecka: 
 

● Alla i gruppen ska till på måndag komma fram till vilken egen rapport som skall 
granskas och eventuellt finputsa den. 

 
● Måndag förmiddag: övning av presentation 
● Måndag eftermiddag: egen inläsning och opponering av vindkraft 

 
● Tisdag: sammanställa den individuella opponeringen. Förbereda ett dokument 

och/eller presentation att ge till vindkraftsgruppen.  
● Tisdag: Markera slarvfel/stavfel i utskriven version av vindkraftverks rapport. Simon 

skriver ut ett exemplar. 
  

● Onsdag: Preliminärt jobba på egna sammanfattningar om inget annat akut dyker 
upp. 

 
● Torsdag: Möte, träna inför presentationen (träna inför opposition) 

 
● Fredag: PRESENTATION!!! 

 
● Viktiga datum under projektets sista två veckor 

○ 27/5 Presentation 
○ 27/5 Utkast av gemensamma reflektionsdokumentet ska in till 

studentportalen 
○ 30/5 Lämna in dokument över hur vi tagit till oss opponeringen och vilka 

ändringar vi gjort (intern deadline) 
○ 31/5 inlämning av reviderad rapport till handledare, 
○ 31/5 Individuella sammanfattningar ska lämnas in 
○ 2/6 Totalrapport ska lämnas in,  



○ 2/6 Slutrapport ska laddas upp till diva efter ok från handledare 
○ 2/6 Gemensamt reflektionsdokument ska in 17.00 på studentportalen 

 
 
4) Tid avsatt för reflektionsdokument (15 min)  
    Egna reflektioner om projektarbetet 

 
5)   Till nästa gång 

Projektledare utsedd för vecka 21 är Daniel 
Fikaansvarig för vecka 21 är Daniel 

 
 

 
 

 
Sekreterare 
Linnea 
 
 
Justerare 

       Simon 
       Daniel 
 
 
 



 
 

Självständigt arbete i miljö och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektmötesdagordning 
Dokumentkod 
W1654 / P09 

Datum 
20160526 

Ersätter 

  Författare 
Simon Taylor 

Handledare 
Stephan Köhler 

Rapportnamn 
Torsdagsmöte 

 
Tid: 09:32 
Plats: Fågelsundet, Geocentrum 
 
Närvarande: Mikaela, Simon, Daniel, Linnea, Christoffer 
Sekreterare: Simon Taylor 
Dagordning 

 
1)   Meddelanden 

Här meddelas sådant som har gemensamt intresse men som inte hör till någon aktivitet 
eller annan löpande verksamhet 
 
Påminnelse av bensin pengar, Linnea kvar.  

2)  Lägesrapport 
Rapport från varje pågående aktivitet. Rapporteringen sker utgående från 
projektplaneringen eller vad som beslutades vid förra projektgruppsmötet. Man 
rapporterar avvikelser från vad som planerats. Om allt arbete löper enligt plan redovisas 
endast detta. 
 
● Från P08 

○ Har alla kommit fram till vilka egna rapporter de vill ska granskas? 
Ja! Dokumentet skickas in av Linnea 

 
○ Intern deadline 30/5 över hur vi har tagit till oss opponeringen och vilka 

ändringar vi har gjort  
Bordläggs till ett möte nästa vecka 

 
 

○ Utkast av gemensamma reflektionsdokumentet 27/5 
Det är klart, Linnea laddar upp på studentportalen.  

 
Vi sitter hela dagarna, på måndag (30/5) och tisdag (31/5).  Jobbar utifrån opponeringen 
och får ihop slutrapporten.  Mikaela påbörjar slutrapporten idag 26/5.  
 
Om det finns tidigare beslut om ändringar och åtgärder redovisas här att de är 
genomförda och markeras som klara i ärendeloggen.  
 



 
 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Utgående från lägesrapporteringen diskuteras och beslutas om vad som ska göras. Varje 
beslut ska ange vem som ansvarar för att arbetet genomförs. Varje beslut om ändring, 
åtgärd/uppgift ges ett löpnummer och förs in i ärendeloggen. 
 

Mikaela börjar arbeta med totalrapporten.  
VI gör en slutpresentation idag och delar upp opponeringen. Alla tar med sig ett USB med 
presentationen. Simon skriver ut den muntliga opponering och tar med sig kriarättning. 
 
4) Tid avsatt för reflektionsdokutment (15 min)  
    Egna reflektioner om projektarbetet 

 
5)   Till nästa gång 

Här tas upp vad som ska vara klart till nästa projektgruppsmöte och vem som ansvarar 
för att det görs (om det inte framgår ur planen eller från tidigare beslut). 
 
● Vad vi har kvar 

○ Omarbetning av slutrapporten utifrån kommentarer från opponeringen 
 
 

○ Ev. omarbetning av slutrapporten utifrån kommentarer från Stephan 
 
 

○ Det gemensamma reflektionsdokumentet 
 
 

○ Den individuella populärvetenskapliga sammanfattningen samt 
sammanfattningen på engelska 

 
Det här torsdagsmötet är det sista officiella projektmötet.  
 

 
Sekreterare 
Simon Taylor 
 
 
Justerare 
Daniel Malnes  

 
 
 



Keramiska filter

Nr. Datum [1] Ärende / uppgift  [2] Resultat  [3] Ansvarig person [4] Övriga medverkande
personer

Ärendet slutfört [5] Kommentarer

Beskrivning

54

Ange datum då
ärendet/uppgiften
beslutades om.

Skriv i text vad ärendet uppgiften
handlar om. T.ex. beräkna värdet
på x, ta kontakt med person NN,
göra presentation till ... osv.

Om ärendet/uppgiften är tänkt att
resultera i en rapport ange tilltänkt
rapportnummer. Annars ange kort
resultatet av ärendet/uppgiften.

Ange vem som är
ansvarig för att
ärendet/uppgiften blir
genomfört.

Ange datum då
ärendet/uppgiften
blev slutfört.

2016-04-06 Alla Alla 2016-04-06

2016-04-07
Första möte med handledare på

SLU Alla Alla 2016-04-07

2016-04-07 Diskussion av projektplan
En projektplanens upplägg utformas
med mål, förundersökning, tidsplan Alla Alla 2016-04-07

2016-04-07 Framställning av tidsplan
En G-rapport innehållande tidsplan
(W-16-54 / G-1) Linnea, Daniel Alla 2016-04-11

Finns i (W-16-54 /
A-1)

2016-04-07 Kontakt med Stephan Köhler Meddela information från handledare Simon 2016-04-07
Innehåller GANNT-
schema

2016-04-07
Sammanställning av möten från

6/4 -7/4
Mötesprotokoll för respektive dag (W-
16-54/ P-1 & W-16-54/ P-2) Christoffer 2016-04-07

2016-04-08 Ansvarar för projektplanen M1 En A-rapport (W-16-54/ A-1) Simon 2016-04-11

2016-04-08 Skriva L-rapport av projektets må
En L-rapport innehållande målsättning
med projektet (W-16-54/ L-1) Christoffer 2016-04-08

2016-04-08 Redovisa hur kursmål 1 uppnås
En L-rapport innehållande hur kursmål
1 uppnås (W-16-54 /L-2) Simon 2016-04-08

2016-04-08 Framställning av litteraturstudie
En G-rapport innehållande
litteraturstudie (W-16-54/G-2) Linnea, Mikaela Alla 2016-04-19

2016-04-08
Områdesansvarig för  keramiska

membran
En G-rapport innehållande fakta om
keramiska membran (W-16-54/G-3) Simon, Christoffer 2016-04-18

2016-04-08
Områdesansvarig för
dricksvattenkvalité

En L-rapport innehållande fakta om
dricksvattenkvalité (W-16-54/L-3) Mikaela 2016-04-19

2016-04-08
Områdesansvarig för

dricksvattenberedning

En L-rapport innehållande fakta om
dricksvattenberedning (W-16-54/L-
4) Daniel 2016-04-19

2016-04-08
Områdesanvsrig för rådande
förutsättningar i mälarvatten

En L-rapport innehållande fakta om
förutsättningar i mälarvatten (W-16-
54/L-5) Linnea 2016-04-19

2016-04-11
Utforma arbetssätt för

projektplan
En L-rapport innehållande arbetssätt
för projektplan (W-16-54/L-6) Mikaela 2016-04-11

2016-04-11

Revidera målsättning för
projektplan utifrån handledares

åsikter
En L-rapport innehållande målsättning
med projektet (W-16-54/ L-7) Simon 2016-04-11

2016-04-15
Ansvarar för 2:a upplagan av

projektplanen

En A-rapport (W-16-54/ A-2) med
den nya projektplanen, reviderad
utifrån projetkplansredovisningen Simon,Daniel 2016-04-19

Innehåller
reviderat GANNT-
schema

2016-04-20 Briefingmötesprotokoll 20/4
En L-rapport innehållande
briefingmötesprotokoll (W-16-54/L-8) Linnea 2016-04-21

2016-04-20 Kapitel om organiskt kol

En L-rapport innehållande info om
olika typer av organsikt kol (W-16-
54/L-9) Linnea 2016-04-26

2016-04-20
Korrigera faktafel och referenser i

litteraturstudie
Ersättande G-rapport innehållande
litteraturstudie (W-16-54/G-4) Linnea 2016-05-02

Ersätter W-16-
54/G-2

2016-04-20
Undersöka porstorlekar hos

keramiska membran och jonbyte
En L-rapport innehållande info om
porstorlek och jonbyte (W-16-54/L-10) Simon 2016-04-29

2016-04-20
Om ozonering - vad händer,
doser, oönskade effekter?

En L-rapport innehållande info om
ozonering (W-16-54/L-11) Mikaela 2016-04-29

2016-04-20

Undersöka hur tåliga keramiska
membran är - flöde,

backspolning, mängd vatten till
backspolning, kemikalier?

En L-rapport innehållande info om
keramiska membrans tålighet (W-16-
54/L-12) Christoffer 2016-05-13 Utgår

2016-04-20
Om bakterier, virus och parasiter

vid vattenverket

En L-rapport innehållande info om
mikroorganismer vid vattenverket (W-
16-54/L-13) Daniel 2016-04-28

2016-04-20

Att jämföra råvattnet vid Görväln
med råvattnet från andra

vattenverk
En L-rapport innehållande
råvattenjämförelse (W-16-54/L-14) Simon 2016-05-13 Utgår

2016-04-20

Göra minilitteraturstudie om hur
en populärvetenskaplig text

skrivs
En G-rapport innehållande
minilitteraturstudie (W-16-54/G-5) Linnea Alla 2016-05-04

2016-04-29 Projektmötesprotokoll
En P-rapport inehållande
mötesprotokoll (W-16-54/P5) Daniel 2016-05-01

2016-05-02

Tekniskt fördjupad analys av
Görvälnverkets

vattenberedningsprocess

En L-rapport (W-16-54/L-15) med en
teknisk beskrivning angående
Görvälnverkets nuvarande
vattenberedningsprocess Daniel 2016-05-13

2016-05-02
Tekniskt fördjupad analys av

keramiska membran

Sammanställs i en G-rapport (W-16-
54/G-6), mer tekniskt exakt studie av
hur keramiska membran fungerar. Simon, Christoffer 2016-05-09

Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik 15 hp

Ärendelogg

Ärendeloggen innehåller alla arbetsuppgifter som utförs inom projektet. De som avrapporteras med en rapport ingår även i rapportloggen.

Projekt:

Kort bakgrundsinfosök om reningsverk och keramiska filter. Första träffe



2016-05-02 Slutrapport

Påbörja en strukturell uppbyggnad av
rapportens skelett i Latex, så att
framtagen data så smidigt som möjligt
kan föras in. Mikaela, alla 2016-05-13

2016-04-27 Protokoll briefingmöte

En L-rapport innehållande
briefingmötesprotokoll (W-16-54/L-
16) Linnea Alla 2016-04-27

2016-05-04 Protokoll efter mittredovisning

En L-rapport innehållande vilka
synpunkter vi tar med oss från
mittredovisningen (W-16-54/L-17) Christoffer, Daniel 2016-05-04

2016-05-04 Sammanställning av studiebesök

En L-rapport innehållande
stödanteckningar från studiebesöket
(W-16-54/L-18) Christoffer 2016-05-04

2016-05-02 Hypotes (till slutrapport)
En L-rapport innehållande utkast till
hypotes i slutrapport (W-16-54/L-19) Linnea 2016-05-08

2016-05-02
syfte & avgränsning (till

slutrapport)

En L-rapport innehållande utkast till
syfte och avgränsning i slutrapport
(W-16-54/L-20) Linnea 2016-05-08

2016-05-02 Frågeställning (till slutrapport)

En L-rapport innehållande utkast till
frågeställningsdel i slutrapport (W-16-
54/L-21) Linnea 2016-05-08

2016-05-02
Inledningsskrivande (till

slutrapport)
En L-rapport innehållande utkast till
inledning i slutrapport (W-16-54/L-22) Linnea 2016-05-08

2016-05-02 Metodskrivande

Titta på en grundläggande struktur för
hur stycket om metod ska se ut i
slutrapporten. (W-16-54/L-23) Christoffer 2016-05-11

2016-05-09 Slutrapport Slutrapport (W-16-54/S-01) Alla Alla 2016-05-17

2016-05-18 Slutrapport, v2

Slutrapport (W-16-54/S-02)
uppdaterad utifrån handledarens
kommentarer Alla Alla 2016-05-20

2016-05-23 Läget i Mälaren

En L-rapport innehållande korrigerade
fakta om förutsättningar i mälarvatten
(W-16-54/L-24) Linnea 2016-05-23

ersätter W-16-
54/L-5

2016-05-30 Sammanställning av opponering

En L-rapport innehållande det vi tar
med oss från opponeringen (W-16-
43/L-25) Alla Alla 2016-05-30

2016-05-30 Slutrapport, v3
Slutrapport (W-16-54/S-03), reviderad
efter opponering Alla Alla 2016-05-30



Projekt: Keramiska filter

Rapporttyp Dokumentkod  [7] Dokumentnamn [8] Datum  [9] Ersätter [10] Författare [11]

Beskrivning Ange rapportens kod

Programkod-År-
Projektnummer/Rapporttyp-
löpnummer

Skriv i text vad rapporten är. Datum då rapporten
blev färdig.

Om rapporten ersätter
en tidigare rapport ange
dess dokumentkod.

Ange namnet/namnen på den/de som har
skrivit rapporten.

Exempel: W-10-01/ L-01 T.ex. Labbrapport, projektgruppsprotokoll,
teknisk rapport etc.

Slutrapport S W-16-54/S-01 Slutrapport 2016-05-17
Linnea Hedlöf Ekvall, Daniel Malnes, Christoffer
Parrow Melhus, Mikaela Seleborg, Simon Taylor

W-16-54/S-02 Slutrapport 2016-05-20 W-16-54/S-01
Linnea Hedlöf Ekvall, Daniel Malnes, Christoffer
Parrow Melhus, Mikaela Seleborg, Simon Taylor

W-16-54/S-03 Slutrapport 2016-05-30 W-16-54/S-02
Linnea Hedlöf Ekvall, Daniel Malnes, Christoffer
Parrow Melhus, Mikaela Seleborg, Simon Taylor

Administrativa rapporter: A W-16-54/A-01 Projektplan 2016-04-11 Simon Taylor

Projektplaner, beslut om arbetsformer, W-16-54/A-02 Projektplan v.2 2016-04-19 W-16-54/ A-01 Simon Taylor

mötesstruktur inom projektet etc.

Projektgruppsprotokoll med P [12] W-16-54/ P-01 Projektmötesprotokoll 2016-04-08 Mikaela Seleborg

ärendelogg (se flik nedan). W-16-54/ P-02 Projektmötesprotokoll 2016-04-08 Christoffer Melhus

W-16-54 / P-03 Fredagsmötesprotokoll 2016-04-15 Christoffer Melhus

W-16-54 / P-04 Fredagsmötesprotokoll 2016-04-22 Mikaela Seleborg

W-16-54 / P-05 Fredagsmötesprotokoll 2016-05-01 Daniel Malnes

W-16-54 / P-06 Projektmötesprotokoll 2016-05-09 Mikaela Seleborg

W-16-54 / P-07 Fredagsmötesprotokoll 2016-05-13 Daniel Malnes

W-16-54/ P-08 Fredagsmötesprotokoll 2016-05-20 Linnea Hedlöf Ekvall

W-16-54/P-08 Fredagsmötesprotokoll 2016-05-20 Simon Taylor

W-16-54/P-09 Torsdagsmötetsprotokoll 2016-05-26 Simon Taylor

Grupp/aktivitetsrapport: G [13] W-16-54/G-03 Grupp-/Arbetsrapport för litteraturstudien Simon Taylor, Christoffer Melhus

Här redovisas resultatet från en W-16-54/G-02 Litteraturstudien
Linnea Hedlöf Ekvall, Daniel Malnes, Christoffer
Parrow Melhus, Mikaela Seleborg, Simon Taylor

grupp/aktivitet (vanligen en milstolpe). W-16-54/G-04 Korrigerad Litteraturstudie 2016-05-02 W-16-54/G-02
Linnea Hedlöf Ekvall, Daniel Malnes, Christoffer
Parrow Melhus, Mikaela Seleborg, Simon Taylor

W-16-54/G-05 Mini-litteraturstudie 2016-05-04 Linnea Hedlöf Ekvall

W-16-54/G-06 G-rapport för slutrapport 2016-05-09 Simon Taylor, Christoffer Melhus

Arbetsrapport: L [14] W-16-54/ L-01 arbetsrapport 2016-04-08 Christoffer Melhus

Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik 15 hp

Rapportlogg [6]
Alla rapporter som finns med i denna förteckning ska det finnas ett beslut på från ett projektmöte eller från ett grupp/aktivitets möte.



Allt "underarbete" inom en aktivitet W-16-54/ L-02 arbetsrapport 2016-04-08 Simon Taylor

som delrapporteras i en rapport kallas W-16-54/L-06 arbetsrapport 2016-04-11 Mikaela Seleborg

för en arbetsrapport. W-16-54/L-03 arbetsrapport 2016-04-19 Mikaela Seleborg

Det kan bestå beräkningar, försök, W-16-54/L-04 arbetsrapport 2016-04-19 Daniel Malnes

programkod, ritningar osv. W-16-54/L-05 arbetsrapport 2016-04-19 Linnea Hedlöf

Hit räknas även interna protokoll W-16-54/L-07 arbetsrapport 2016-04-11 Simon Taylor

 mm för gruppen/aktiviteten. W-16-54/L-08 arbetsrapport 2016-04-20 Linnea Hedlöf

W-16-54/L-13 arbetsrapport 2016-04-28 Daniel Malnes

W-16-54/L-16 arbetsrapport 2016-04-27 Linnea Hedlöf Ekvall
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Sammanfattning 

Denna text är en sammanställd förundersökning av hur ytvatten renas i Görvälns vattenverk i 

Stockholms län, vilka krav på dricksvattenkvalitet som ställs av Livsmedelsverket och vad 

keramiska membran är, hur de fungerar och vad de har för fördelar jämfört andra filtertyper. 

Syftet med förundersökningen är att fungera som underlag för hur väl keramiska membran 

lämpar sig för att ersätta ett eller flera reningssteg i Görvälns vattenverk.  

 

Det förundersökningen visar är att keramiska membran idag är ett lämpligt alternativ för 

framtida vattenrening. Den största nackdelen, anläggningskostnaden, vägs i hög grad upp av 

att keramiska membran är tåliga och lätta att underhålla. Keramiska membran behöver 

förbehandlingar av råvattnet för att fungera effektivt under längre tid. Detta innefattar 

processer som ozonbehandling, jonbyte och koagulering. Detta för att få bort ämnen som 

annars passerar genom membranen, och framför allt för att motverka att filtren stoppas igen.  
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Inledning 

Rening av dricksvatten är en livsviktig process och det sker kontinuerligt forskning inom 

området för att förbättra dricksvattnets kvalitet. I Sverige är det vanligt att ta vatten från 

grundvatten, som i liten eller ingen utsträckning behöver renas. Det är också möjligt att ta 

ytvatten från vattendrag, men detta vatten kräver ofta noggrannare rening. Ytvatten innehåller 

generellt mer mikroorganismer, löst organiskt kol (DOC) och andra lösta ämnen som inte får 

förekomma i det färdiga dricksvattnet. Norrvattens vattenreningsverk vid Görväln i Mälaren 

tar ytvatten från vattendrag för att producera dricksvatten. Verket är välfungerande men 

börjar bli gammalt. Dessutom ändras förutsättningarna i det råvatten som tas in för rening. En 

ökad mänsklig påverkan på miljön både lokalt och globalt leder bland annat till högre halt 

DOC, en större mängd alger och algblomningar som inträffar allt oftare. Norrvatten söker 

därför efter nya lösningar som antingen kan ersätta ett eller flera reningssteg i verket, eller 

bilda grund i ett helt nytt vattenverk. En lösning som blivit allt mer aktuell den senaste tiden 

är keramiska membran.  

Ytvattentäkt i Mälarfjärden Görväln 

För att framställa dricksvatten av bra kvalitet är det mycket viktigt att ha god kunskap om det 

råvatten som används. Olika trender i råvattnets kvalitet skall kartläggas. Det är även viktigt 

att förbereda vattenverket för eventuella scenarion där råvattenkvaliten försämras kraftigt för 

att säkerställa produktionen av säkert dricksvatten (Livsmedelsverket, 2014). För att 

kontrollera råvattnet tar Norrvatten kontinuerliga prover på vattnet, där förekomsten av vissa 

ämnen analyseras i deras egna laboratorium och andra analyseras i ett externt laboratorium 

(Norrvatten, 2016a).  

 

Norrvattens vattenverk vid Görväln i Järfälla distribuerar 120 000 m
3
 dricksvatten per dygn 

till över en halv miljon invånare i 14 kommuner (Norrvatten, 2011). Vattenverket har idag 

kapaciteten att rena 200 000 m
3
 vatten per dygn (Olsson, 2005). Vattenverket tar sitt råvatten 

från fjärden Görväln som är en del av östra Mälaren. Hela sjön är uppdelad i sex olika 

bassänger. I den bassäng Görväln tillhör blandas vatten från norr från Ekoln och Skarven med 

vatten från centrala Mälaren. Proportionerna av inblandat vatten är en tredjedel respektive två 

tredjedelar. Vattnet som når Görväln från norr har sämre kvalitet än det som kommer från 

centrala Mälaren då det innehåller högre halter organiska ämnen, lösta salter och närsalter, är 

grumligare samt har högre färgvärde (Ericsson, Hajdu & Willén, 1984).  

 

Vattnets kemiska egenskaper  

Råvattnet från Mälaren har ett pH-värde mellan 7,6 och 7,8 och har en alkalinitet på 1,3 mM 

(Köhler et al. 2015). Råvattnet innehåller, precis som vattnet från många andra ytvattentäkter, 

humusämnen som måste avskiljas (Dahlberg, 2011). Genom att avskilja humusämnen kan 

även förekomsten av tungmetaller och pesticider minskas då dessa kan vara bundna till 

humusämnen. Förekomsten av alger i humusen kan också bidra till lukt och färg hos vattnet 
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vilket ej är önskvärt (Meyn, 2011). Halten löst humus i Mälaren varierar mellan 6-12 mg/L. 

Variationen i mängd löst humus är starkt bunden till vattnets uppehållstid. De olika 

bassängerna i Mälaren har olika upphållstider för vattnet vilket gör att uppehållstiden överlag 

i Mälaren är varierande. Denna variation i uppehållstid leder därmed också till en stor 

variation av halten förekommande lösta humusämnen (Köhler et al. 2015). Måttet på 

mängden syre som går åt till att på kemisk väg fullständigt bryta ned allt organiskt material i 

vatten anges av COD (Chemical Oxygen Demand). I Februari 2015 uppmättes COD-värdet i 

råvattnet till 6,8 mg/L i en provpunkt vid Görvälns vattenverk (Norrvatten & ALcontrol 

laboratories, 2015). Det rekommenderade värde på COD för råvatten i Sverige ligger på 4 

mg/L (Köhler et al. 2015).    

 

Mälarens vatten påverkas av många olika faktorer. Några av dessa är jordbruk, utsläpp av 

dagvatten, avloppsreningsverk och enskilda avlopp. Inverkan från dessa kan leda till tillväxt 

av olika mikroorganismer som kan ge upphov till sjukdomar. Det är främst naturgödsel och 

utsläpp från avlopp som bidrar till förekomsten av dessa mikroorganismer (Livsmedelsverket, 

2014). Vid ordinarie provtagning av råvattnet vid Görväln analyseras vattnet med avseende 

på vanligt förekommande mikroorganismer så som E-coli, koliforma bakterier, Clostridium 

perfringens och 3-dygns mikroorganismer (Dahlberg, 2011). 

 

Flera arter av alger påverkar vattnets smak och lukt samt kan även bidra till problem för 

vattenverk då de lätt täpper till olika filter och nät. Under vintern då det ligger is på Mälaren 

hämtas råvattnet från ett djup på ca 4 m under ytan medan det under resten av året hämtas 

från ett djup på 22 m. Orsaken till att råvattnet hämtas in från ett lägre djup under den isfria 

tiden är för att undvika störningar på råvattenkvaliteten från alger vid de turbulenta ytligare 

skikten (Ericsson, Hajdu & Willén, 1984). I Mälaren är algblomning vanligt förekommande 

och denna algblommning bidrar till att reningen av dricksvatten vid Gövelnverket försvåras 

(Norrvatten, 2016b). Vid algblomningen kan cyanobakterier även producera toxiner som har 

en negativ hälsoeffekt (Svenskt vatten AB, 2007).  

 

Utsläpp av enskilda avlopp, förorenat dagvatten samt utsläpp från jordbruk anses vara de 

största hoten mot Mälarens vattenkvalitet (Dahlberg, 2011). Även utsläpp från båttrafiken i 

Mälaren och klimatförändringar utgör ett hot. Ett varmare klimat gynnar tillväxten av 

cyanobakterier och en ökad temperatur hos råvattnet till följd av klimatförändringar kan leda 

till en tillväxt  av mikrober i vattenverkets distributionssystem. En ökad mängd nederbörd 

som ett ändrat klimat ger upphov till ger en ökad ämnestransport från Mälarens 

ytavrinningsområde. Detta gör att mängden humusämnen och närsalter i Mälarens råvatten 

ökar och så även vattnets grumlighet. Risken för översvämningar ökar i takt med att 

regnmängden ökar. Översvämningar kan mobilisera olika ämnen och avlopp kan behöva 

nödavledas vilket har en stor påverkan på Mälarens vattenkvalitet (Svenskt vatten AB, 2007).  
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Livsmedelsverkets krav på dricksvatten 

Enligt Livsmedelsverket omfattas alla dricksvattenanläggningar som producerar mer än 10 

m
3
 vatten per dygn i genomsnitt, eller försörjer minst 50 personer med dricksvatten av 

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Allt dricksvatten från offentlig eller 

kommersiell verksamhet omfattas per automatik alltid. Dricksvatten får inte innehålla halter 

av smittoämnen som parasiter, bakterier eller viruspartiklar, som kan vara skadliga för 

människors hälsa. (SLVFS 2001:30) 

 

I Sverige ställs det krav på livsmedel både från EU och svensk lagstiftning. Sverige måste 

följa EU-direktivet 98/83/EG om dricksvatten. Utöver det får strängare nationell lagstiftning 

ställa högre krav, men inget ur EU:s dricksvattendirektiv får utelämnas. I Sverige klassas 

dricksvatten som livsmedel från och med att råvatten tas in i ett dricksvattenberedningsverk 

och omfattas därför av Sveriges livsmedelslag, 2006:804. Livsmedelsverket har författat 

föreskrifter om dricksvatten med stöd i livsmedelslagen. Föreskrifterna ska följas av de parter 

som definieras i föreskriften, enligt nedan (Livsmedelsverket, 2014). 

 

“Föreskrifterna gäller anläggningar för dricksvattenförsörjning - som i 

genomsnitt tillhandahåller 10 m
3
 dricksvatten eller mer per 2 SLVFS 

2001:30 2 dygn, eller - som försörjer 50 personer eller fler med 

dricksvatten. Dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del 

av en kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas alltid av dessa 

föreskrifter, oavsett verksamhetens storlek.” (LIVSFS 2013:4) 

 

Det betyder alltså att ett vattenverk som jobbar med beredning av dricksvatten måste följa 

föreskrifterna. Det finns regler om hur verket ska skötas och vilka provtagningsrutiner som 

ska finnas.    

 

“Dricksvatten ska vara hälsosamt och rent. Det ska anses vara 

hälsosamt och rent om det  

– inte innehåller mikroorganismer, parasiter och ämnen i sådant antal 

eller sådana halter att de kan utgöra en fara för människors hälsa, och  

– uppfyller de gränsvärden som anges i bilaga 2, avsnitt A och B.” 

(LIVSFS 2015:3)  

 

Bilaga 2 är omfattande och bör jämföras med det aktuella vattenverket. Vid en installation av 

keramiska membran i ett vattenverk bör deras kemiska egenskaper undersökas för att 

säkerställa att det producerade vattnet uppfyller livsmedelsverkets krav. Det bör även 

undersökas om de keramiska membranen i sig släpper ut någrakemikalier.  Det är också 

relevant att ta reda på vilka eventuella kemiska problem keramiska membran kan medföra 

och vilka gränsvärden det finns. Det gäller då både membranens effektivitet och noggrannhet 

men även eventuella kemikalier som membranen kan släppa till vattnet.  
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Dricksvattenberedning 

 

I processen för att bereda dricksvatten ingår flertalet steg, där det för Görvälnverket i Järfälla, 

Stockholm ingår följande (Norrvatten, 2009); 

1. Intag av råvatten från Mälaren. Beroende på årstid och kvaliteten på råvattnet tas 

vattnet från två olika djup - antingen från 4 eller 22 meters djup. 

2. Intagsvattnet silas genom en så kallad korgbandssil varvid större föremål, bland annat 

fisk och alger avlägsnas. 

3. Vattnet anländer till en pumpstation. Den reglerar vilken volym som pumpas vidare 

till nästa steg. 

4. Kemikalien aluminiumsulfat tillsätts till vattnet i en blandningsränna. 

5. Vattnet ankommer till flockningskammaren där det tillsatta aluminiumsulfatet flockar. 

Ytterligare en kemikalie, natriumsilikat, tillsätts för att göra flockarna större. Dessa 

flockar binder till sig bland annat mikroorganismer och humusämnen.  

6. I detta steg finns sedimenteringsbassänger där flockarna sedimenterar till botten och 

på så sätt avskiljs från vattnet. 

7. För att bli av med de sista resterna av flock passerar vattnet ett 1,5 meter tjockt 

sandfilter.  

8. På grund av att vattnet fortfarande kan ha oönskad lukt och färg måste vattnet passera 

ett kolfilter bestående av aktivt granulerat kol. Filtreringen har också fördelen att 

risken för föroreningar minskas, och även koncentrationen av organiska ämnen. 

9. Trots föregående steg kan vissa mikroorganismer ha passerat och därför används UV-

ljus för att förändra mikroorganismernas DNA så att de inte kan föröka sig (Svenskt 

Vatten, 2009, s. 6).  

10. Kalkvatten tillsätts för att undvika korrosion, vilket uppstår i högre grad när pH-

värdet är för lågt och för att förhindra bakterietillväxt i ledningsnätet tillsätts 

monokloramin. 

11. Det nu drickbara vattnet mellanlagras i en reservoar innan det når slutanvändaren. 

 

Processkemikalier 
Under reningsprocessen i Görvälnverket används enligt ovan kemikalierna aluminiumsulfat, 

natriumsilikat, monokloramin och kalkvatten. Nedan följer en förklaring av de olika ämnena; 

Aluminiumsulfat;  

 Kemisk formel: Al2(SO4)3 (Blackman, 2014, s. 37) 

Användning: Används som flockningskemikalie. 

Gränsvärden för aluminium: Värden över satta gränsvärden för aluminium kan 

existera naturligt. Eventuella risker då värden överskrider gränsvärdet involverar 

slambildning i distributionsanläggningen. Vattnet är hos användaren tjänligt med anmärkning 

vid totalhalten 0,1 mg/l Al. (Livsmedelsverket, 2014, ss. 136 - 158) 
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Natriumsilikat; 

 Kemisk formel: Na2SiO3 (Blackman, 2014, s. 75) 

 Användning: Används som en del av flockningsprocessen.  

Gränsvärden för natrium: Naturliga värden som överstiger gränsvärdet för natrium 

kan existera, med källor från saltvatteninfiltrering från havsvatten och vatten bildat under 

istiden. Föroreningar i form av vägsalt kan påverka råvattnet. Vattnet är hos användaren 

tjänligt med anmärkning vid totalhalten 200 mg/l Na. Halter över gränsvärdet kan påverka 

smaken på dricksvattnet. (Livsmedelsverket, 2014, ss. 136 - 158) 

 

Monokloramin; 

 Kemisk formel: NH2Cl (Blackman, 2014, s. 95) 

Användning: Desinficerande åtgärd. 

Gränsvärden för klor: Gränsvärdet avser aktivt klor. Provtagningspunkten är vid det 

utgående vattnet klart för distribution. Gränsvärdet är tjänligt med anmärkning vid 

gränsvärdet 0,4 mg/l Cl2. Om det finns organiskt material i vattnet kan klororganiska 

föreningar så som trihalometaner (THM) bildas. Detta är viktigt att ta i beaktning eftersom de 

kan vara cancerogena. Andra mindre risker är att klor kan ge smak och lukt på vattnet då 

klorvärdena är förhöjda. Gränsvärdet får tillfälligt överskridas om en stor risk för 

smittspridning via vattnet finns. (Livsmedelsverket, 2014, ss. 136 - 158) 

 

Kalkvatten, kalciumhydroxid; 

 Kemisk formel: Ca(OH)2(aq) (Blackman, 2014, s. 45) 

 Användning: Höjning av pH som förebyggande åtgärd för att förhindra korrosion i 

ledningsnätet.  

Gränsvärden för kalcium: Gränsöverskridande värden kan förekomma naturligt. 

Provtagningspunkt för gränsvärden är hos användaren, och gränsvärdet är 100 mg/l Ca. 

Vattnet är då tjänligt med anmärkning. Utfällningar kan ske då gränsvärdet är överskridet, 

både i fastigheter och i distributionsanläggningen. Skador på kläder och liknande kan uppstå 

vid tvätt. (Livsmedelsverket, 2014, ss. 136 - 158) 

Keramiska filter 

Keramiska filter har en historia som sträcker sig tillbaka till 1800-talet. De har använts bland 

annat i industrier för att rena vatten då de är robusta och klarar höga temperaturer såväl som 

höga koncentrationer av många kemikalier. På senare tid har de dock kommit att bli aktuella 

för rening av dricksvatten, och har många fördelar jämfört konventionella reningsmetoder. 

Keramiska filter hör till mikrofilter och kan filtrera allting ner till mikrostorlek. Det innefattar 

de flesta bakterier, parasiter och organiska föreningar. Till exempel virus, lösta joner och 

organiska molekyler, dissolved organic carbon (DOC), passerar igenom och kräver därför 

andra reningssteg. I Norden idag används huvudsakligen sandfilter och nanofilter för 

vattenrening (Meyn,2011). Det finns flera fördelar med att istället använda sig av keramiska 

membran.  
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En av de största fördelarna med keramiska membran är att de som nämnts är tåliga och 

beräknas ha en mycket lång livslängd samt att underhållskostnaderna är lägre jämfört nano- 

och sandfilter. (PWN Technologies, 2016). Det leder till lägre driftkostnad. De löper också 

mindre risk att gå sönder när de är i bruk. Även om de är tåliga så är de dock som de flesta     

keramiska material sköra, och om de hanteras ovarsamt när de inte är på plats (om de tappas, 

slår i någonting eller dylikt) kan de gå sönder. Att de är robusta och hållbara gör att de kan 

kombineras med reningssteg som använder andra kemikalier eller högre koncentration än till 

exempel nanofilter av polymer (Meyn, 2011). De klarar också ett högre tryck och ett större 

flöde, och är lättare att spola rent än nano- och sandfilter. Att de kan hålla ett högre flöde än 

nanofilter gör att mindre membranyta krävs och anläggningen kan då göras mindre. De är 

också väsentligt kompaktare än infiltrationsanläggningar med sand, som kräver stora ytor 

(Ceramic membrane filtration system, 2013). I en studie då man jämfört keramiska membran 

med polymeriska membran visade det sig att keramiska membran är bättre på att ta bort 

farliga biprodukter vid klordesinfektion av vatten (klor kan reagera med organiskt material 

och bilda cancerogena ämnen) (Lee et al, 2004). Hittills är en av de största nackdelarna med 

keramiska membran att de kostar mycket att anlägga. PWN technologies från Nederländerna 

har dock tagit fram en design som sänker kostnaden genom att sätta många membran i 

samma modul, upp till 192 stycken. Detta sänker materialkostnaden.  

 

De flesta filter är utsatta för det som på engelska benämns “fouling”, påväxt, vilket innebär 

att material fäster till filtrets yta och täpper igen dess porer. Detta kan vara mer eller mindre 

svårt att få bort. För att keramiska membran skall fungera optimalt behövs en bra 

förbehandlingsprocess av vattnet för att förhindra påväxt (Meyn, 2011). Många filter, 

däribland keramiska membran, kan rengöras med så kallad “backwash”, där vatten och 

eventuellt tryckluft spolas baklänges genom filtret och förhoppningsvis tar med sig det som 

stoppar igen porerna (Galjaard, 2015). Hos sandfilter finns en risk att denna rengöring även 

tar med sig filtermaterial i form av sanden själv. Nanofilter kan inte rengöras på detta sätt 

utan måste rengöras med kemikalier. Det görs oftast under natten då detta tar några timmar. 

(Meyn, 2011). Keramiska membran är däremot mycket väl lämpade för renspolning och 

denna process kan göras på några minuter eller sekunder.  

 

Det man vill få bort från ytvattnet är färg, lukt och smak, DOC i olika former (organiska 

syror och tunga/lätta molekyler m.m.) samt olika metallkomplex (Galjaard, 2015). 

Internationellt tillämpas det olika typer av förbehandling för att förhindra påväxt på 

keramiska membran. Den vanligaste är koagulering som fokuserar på att ta bort tunga 

molekyler (som polysackarider) och DOC. En annan är jonbyte som tar bort lätta molekyler 

och DOC i många former. Dessa båda kan kombineras. En annan metod är ozonbehandling 

som är bra på att ta bort DOC, lukt, smak, och även många patogener (smittoämnen). Ozon 

har i studier haft signifikant positiv inverkan på reningen med keramiska membran, både i 

fråga om reningsprocessens effektivitet, och i fråga om påväxt. Med ozon som förbehandling 

har membranen kunnat vara i drift utan att samla för mycket påväxt över tid. (Galjaard, 

2015). Det har beskrivits som att ozonet “skrubbar” bort den igenstoppande film som kan 

fästa till membranet genom att reagera med de ingående molekylerna. Ozon är inte alltid 
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ekonomiskt försvarbart. Det mest lämpliga är om ozon också behövs i ett annat reningssteg i 

verket.  

 

Företaget PWN från Nederländerna bedriver mycket forskning på keramiska membran. De 

har pilotförsök i flera länder och en storskalig anläggning i Nederländerna. Resultat från 

deras forskning tyder på att de ovan nämnda förbehandlingsmetoderna kan ge bra resultat, 

men att de inte alltid är entydiga. Olika förbehandlingar verkar ge olika resultat för olika 

vatten. Tunga DOC-molekyler, som biopolymerer, tycks vara huvudorsak till igenstoppning 

av filter, men inte ensamma. Forskare på PWN beskriver det som att lätta molekyler som 

humusämnen och organiska syror verkar kunna fungera som ett slags “klister” som sätter 

ihop tunga molekyler så att de inte kan passera genom porerna, och fäster dem till 

membranen. De lätta molekylerna kan tas bort med förbehandlingen jonbyte och tunga 

molekyler med koagluering, men båda behandlingarna verkar inte behövas utan ofta räcker 

det med att ta bort de lätta molekylerna. Koagulering har dessutom nackdelen att det kan 

orsaka metallkomplexbildning som också kan stoppa igen filtren (Galjaard, 2015).  

 

PWN fann med sin forskning att metoden att bara ta bort de lätta molekylerna inte alltid 

fungerade, utan ibland till och med kunde ge motsatt effekt. I ett exempel från deras försök i 

Plymouth fungerade inte den metod de använde med god effekt i Nederländerna (jonbyte för 

att ta bort lätta molekyler), utan gav närmast motsatt resultat. De tror att påväxten på 

membranen fortfarande beror av tunga molekyler, men denna gång hjälpte det inte att enbart 

ta bort lätta molekyler. Varför är ännu inte helt klarlagt, men de tror att det beror på 

biopolymerernas (de tunga molekylernas) egenskaper och ursprung i vattnet (Galjaard, 2015).  

 

I en studie från Norge med keramiska membran fann man att ett avvägningsproblem uppstod 

i förbehandlingen med koagulering. Vid för höga pH-värden var det inte möjligt att få bort 

tillräckligt mycket virus, men vid lägre pH blev lösligheten av metaller så hög att 

metallkoncentrationerna i vattnet översteg lagliga värden (Meyn, 2011). Här behövde 

forskarna kompromissa sig till en balans mellan de två. Vid högre pH behövs mer koagulant, 

vilket är en nackdel. Om koaguleringen optimeras är det dock fullt möjligt att få ner både 

virusmängd och metallkoncentration till önskvärda nivåer. Då är keramiska filter ett flexibelt 

och bra alternativ för att rena ytvatten med hög halt naturligt organiskt material (Natural 

Organic Matter, NOM) (Meyn,2011). 

 

Innan man sätter in ett keramiskt membran i ett reningsverk bör man undersöka egenskaper 

hos råvattnet såväl som vilka reningsprocesser som verket redan använder. Undersökningen 

skall ge information om vanligast förekommande föreningar och vilka ämnen som det finns 

höga halter utav, t.ex. DOC. Reningsstegen innan keramiska membran ska ta hand om mindre 

partiklar som annars släpps genom membranet och förhindra att smuts sätter igen 

membranets porer (Galjaard, 2015). 
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Avslutning 
Keramiska membran har god potential att tjäna som ersättningssteg i Görvälnverket eller som 

grund i ett helt nytt verk. Membranen är tåliga och renar vattnet på ett tillfredsställande sätt. 

När de är i drift är de både lättskötta och ekonomiskt gynnsamma i längden. Den pågående 

utvecklingen av keramiska membran sänker anläggningskostnaden. Keramiska filter är också 

lättare att rena än sand- och nanofilter samt att det går snabbare. Nedsmutsning av 

membranen är ett stort problem, och det krävs förbehandling av vattnet för att filtren ska 

fungera effektivt under lång tid. Hur denna förbehandling bör se ut och hur vattnets 

egenskaper påverkar processen är en komplex fråga, något som forskare ännu inte har full 

förståelse kring . Detta är mål för vidare undersökning. Ytterligare en slutsats är att det vore 

lämpligt att göra faktiska tester eller pilotförsök av hur de keramiska membranen och de olika 

förbehandlingsprocesserna skulle fungera i det aktuella vattenverket.  

 

Ordlista 

Flockning - När partiklar läggs ihop till större massor så att de kan tas bort från vattnet, vilket 

är lättare än att ta bort partiklarna var och en för sig (Crittenden, 2012). 

 

Granulerat aktivt kol -  Finfördelat, poröst kol med hög ytarea (Çeçen, 2011, s. 1). 

 

Aktivt klor - “Med aktivt klor menas sådant klor som har desinfekterande verkan. Med totalt 

aktivt klor menas summan av fritt aktivt klor och bundet aktivt klor. Bundet aktivt klor består 

huvudsakligen av olika kloraminer.” (Livsmedelsverket, 2014, s. 146). 

 

DOC - dissolved organic carbon, olika kolföreningar lösta i vattnet. Exempel är olika 

organiska syror eller sockerkedjor.  

 

Vattnets uppehållstid - Hur lång tid det tar för allt vatten i t ex en sjö att bytas ut 

 

Färgvärde- ett sätt att mäta halten lösta humusämnen uttryck i milligram platina per liter 

vatten (mg Pt/l)  

 

Definitioner 

Dricksvatten - “Enligt definitionen [...] betraktas vatten som är avsett för dryck, till 

matlagning och till beredning av livsmedel som dricksvatten. Även vatten som används för 

vissa andra ändamål på livsmedelsproducerande företag är dricksvatten.” (Livsmedelsverket 

2014, s. 14). 

 

Dricksvattenberedning - “En avsiktlig åtgärd som har till syfte att se till att dricksvattnet 

uppfyller kraven i föreskrifterna som beredning.” där föreskrifterna syftar till 

Livsmedelslagen (Livsmedelsverket 2014, s. 15) 
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Råvatten - Oprocessat vatten från ytvattentäkt eller grundvatten. 

 

Tjänligt med anmärkning - Vatten påverkat av någon förorening i form av till exempel 

bakterier eller en hög halt av något ämne, som bör åtgärdas.  
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Sammanfattning 

Detta är en grupp-/arbetsrapport innehållande grundläggande fakta om 

keramiska filter tillhörande litteraturstudien. Fakta har erhållits främst från två 

stycken rapporter, Galjaard och Meyn. De främsta fördelarna med keramiska 

membran är att de är väldigt hållbara och robusta. De har väldigt lång livslängd 

och tål höga koncentrationer av kemikalier, vilket ger dem en konkurrensmässig 

fördel med redan etablerade membran. Dock är keramiska membran dyra och 

behöver en bra förbehandlingsprocess av vattnet för att fungera optimalt.  

 

  



Keramiska filter 

Det som denna studie fokuserar på är huruvida ett eller flera steg i Görvälns reningsprocess 

kan ersättas med keramiska filter.  

 

Keramiska filter har en historia som sträcker sig tillbaka till 1800-talet. De har använts bland 

annat i industrier för att rena vatten då de är robusta och klarar höga temperaturer såväl som 

höga koncentrationer av många kemikalier. På senare tid har de dock kommit att bli aktuella 

för rening av dricksvatten, och har många fördelar jämfört konventionella reningsmetoder. 

Keramiska filter hör till mikrofilter och kan filtrera allting ner till mikrostorlek. Det innefattar 

de flesta bakterier, parasiter och organiska föreningar, men till exempel virus och lösta joner 

och organiska molekyler, dissolved organic carbon (DOC) passerar igenom och kräver därför 

andra reningssteg. I Norden idag används huvudsakligen sandfilter och nanofilter för 

vattenrening ( Meyn,2011). Det finns flera fördelar med att istället använda sig av keramiska 

membran.  

 

En av de största fördelarna med keramiska membran är att de som nämnts är robusta och 

beräknas ha en mycket lång livslängd och kräver lite underhåll (PWN Technologies, 2015). 

Det leder till lägre driftkostnad. De löper också mindre risk att gå sönder. Även om de är 

tåliga så är de dock som de flesta keramiska material sköra, och om de hanteras ovarsamt när 

de inte är på plats (vid montering, eller om de plockas ner av en eller annan anledning) så kan 

de gå sönder. Att de är robusta och hållbara gör att de kan kombineras med reningssteg som 

använder andra kemikalier eller högre koncentration än till exempel nanofilter av polymer 

(Meyn, 2011). De klarar också ett högre tryck och ett större flöde, och är lättare att spola rent 

än nanofilter.  Att de kan hålla ett högre flöde än nanofilter gör att mindre membranyta krävs 

och anläggningen kan då göras mindre. De är också väsentligt kompaktare än 

infiltrationsanläggningar med sand, som kräver stora ytor (Ceramic membrane filtration 

system, 2013). I en studie då man jämfört keramiska membran med polymeriska membran 

visade det sig att keramiska membran är bättre på att ta bort farliga biprodukter vid 

klordesinfektion av vatten (Lee et al, 2004). Hittills är en av de största nackdelarna med 

keramiska membran att de kostar mycket att anlägga. PWN technologies från Nederländerna 

har dock tagit fram en design som sänker kostnaden genom att sätta många membran i 

samma modul, upp till 192 stycken. Detta sänker materialkostnaden. 

 

Fouling - nedsmutsning av keramiska membran  

De flesta filter är utsatta för det som på engelska benämns “fouling”, vilket innebär att 

material fäster till filtrets yta och täpper igen dess porer. Detta kan vara mer eller mindre 

svårt att få bort. För att keramiska membran skall fungera optimalt behöver man ha en bra 

förbehandlingsprocess av vattnet för att förhindra nedsmutsning (Meyn, 2011). Många filter, 

däribland keramiska membran, kan rengöras med så kallad “backwash”, där vatten och 

eventuellt tryckluft spolas baklänges genom filtret och förhoppningsvis tar med sig det som 

stoppar igen porerna (Galjaard, 2015). Hos sandfilter finns en risk att denna rengöring även 

tar med sig filtermaterial i form av sanden själv. Nanofilter kan inte rengöras på detta sätt 

utan måste rengöras med kemikalier, vilket oftast sker under några timmar på natten 



(Meyn,2011).  Keramiska membran är däremot väldigt väl lämpade för renspolning. Denna 

process kan också göras under tidsspann av sekunder. 

 

Det man vill få bort från ytvattnet är färg, lukt och smak, DOC i olika former (organiska 

syror och tunga/lätta molekyler m.m.) samt olika metallkomplex. (Galjaard, 2015). 

Internationellt tillämpas det olika typer av förbehandling för att förhindra nedsmutsning av 

keramiska membran. Den vanligaste är koagulering som fokuserar på att ta bort tunga 

molekyler (som polysackarider) och DOC. En annan är jonbyte som tar bort lätta molekyler 

och DOC i många former. Dessa båda kan kombineras. En annan metod är ozonbehandling 

som är bra på att ta bort DOC, lukt, smak, och även många patogener. Ozon har i studier haft 

signifikant positiv inverkan på reningen med keramiska membran. Denna förbehandling har 

också lett till en stabil process i fråga om nedsmutsning, där filtren kunnat vara i drift utan att 

ackumulera för mycket smuts över tid. (Galjaard, 2015). Det har beskrivits som att ozonet 

“skrubbar” bort den igenstoppande film som brukar kunna fästa till membranet genom att 

reagera med de ingående molekylerna. Ozon är inte alltid ekonomiskt försvarbart. Bäst är om 

det behövs i ett annat steg i reningen också. En fråga som kommit upp är huruvida ozon 

under lång tid kan skada membranen.  

 

Företaget PWN från Nederländerna bedriver mycket forskning på keramiska membran. De 

har pilotförsök i flera länder och en storskalig anläggning i Nederländerna. Resultat från 

deras forskning tyder på att de ovan nämnda förbehandlingsmetoderna kan ge bra resultat, 

men att de inte alltid är entydiga. Olika förbehandlingar verkar ge olika resultat för olika 

vatten. Tunga DOC-molekyler, som biopolymerer, tycks vara huvudorsak till igenstoppning 

av filter, men inte ensamma. Lätta molekyler, som humusämnen och organiska syror, verkar 

kunna fungera som “klister” som sätter ihop tunga molekyler och fäster dem till membranen. 

De lätta molekylerna kan tas bort med förbehandlingen jonbyte och tunga molekyler med 

koagluering, men båda behandlingarna verkar inte behövas utan ofta räcker det med att ta 

bort de lätta molekylerna. Koagulering har dessutom nackdelen att det kan orsaka 

metallkomplexbildning som också kan stoppa igen filtren (Galjaard, 2015).  

 

PWN fann med sin forskning att detta inte alltid stämde, utan ibland till och med kunde ge 

motsatt effekt, beroende på det lokala vattnets egenskaper. I ett exempel från deras försök i 

Plymouth fungerade inte den metod de använde med god effekt i Nederländerna, utan gav 

närmast motsatt resultat. De tror att nedsmutsningen av filtret fortfarande beror av tunga 

molekyler, men denna gång hjälpte det inte att enbart ta bort lätta molekyler. Varför är ännu 

inte helt klarlagt, men de tror att det beror på biopolymerernas (de tunga molekylernas) 

egenskaper och ursprung i vattnet (Galjaard, 2015). 

 

På en av PWN:s pilotanläggningar i Nederländerna användes  koagluering och jonbyte som 

reningssteg. Koaguleringssteget lyckades ta bort större biopolymerer och lite humus. Jonbyte 

lyckades ta bort både större delen av humusinnehållet i vattnet samt mindre molekyler. Dock 

lyckades jonbyte inte ta bort biopolymerer.  

 

I en studie från Norge med keramiska membran fann man att ett avvägningsproblem uppstod 



i förbehandlingen med koagulering. Vid för höga pH-värden var det inte möjligt att få bort 

tillräckligt mycket virus, men vid lägre pH blir lösligheten av metaller så hög att 

metallkoncentrationerna i vattnet översteg lagliga värden (Meyn, 2011). Här behövde 

forskarna kompromissa sig till en balans mellan de två. Vid högre pH behövs mer koagulant, 

vilket är en nackdel. Om koaguleringen optimeras så är det dock fullt möjligt att få ner både 

virusmängd och metallkoncentration till önskvärda nivåer, och då är keramiska filter ett 

flexibelt och bra alternativ för att rena ytvatten med hög halt naturligt organiskt material, 

(Natural Organic Matter, NOM) (Meyn,2011). 

 

Innan man implementerar ett keramiskt membran på ett reningsverk bör man undersöka 

egenskaper hos råvattnet såväl som vilka reningsprocesser som verket redan använder. 

Undersökningen skall ge information om vanligast förekommande föreningar och vilka 

ämnen som det finns höga halter utav, t.e.x DOC. Reningsstegen innan keramiska membran 

ska ta hand om mindre partiklar som annars släpps genom membranet, eller förhindra att 

smuts sätter igen membranets porer (Galjaard, 2015). 
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Sammanfattning 

Denna text är en sammanställd förundersökning av hur ytvatten renas i Görvälns vattenverk i 

Stockholms län, vilka krav på dricksvattenkvalitet som ställs av Livsmedelsverket och vad 

keramiska membran är, hur de fungerar och vad de har för fördelar jämfört andra filtertyper. 

Syftet med förundersökningen är att fungera som underlag för hur väl keramiska membran 

lämpar sig för att ersätta ett eller flera reningssteg i Görvälns vattenverk.  

 

Det förundersökningen visar är att keramiska membran idag är ett lämpligt alternativ för 

framtida vattenrening. Den största nackdelen, anläggningskostnaden, vägs i hög grad upp av 

att keramiska membran är tåliga och lätta att underhålla. Keramiska membran behöver 

förbehandlingar av råvattnet för att fungera effektivt under längre tid. Detta innefattar 

processer som ozonbehandling, jonbyte och koagulering. Detta för att få bort ämnen som 

annars passerar genom membranen, och framför allt för att motverka att filtren stoppas igen.  
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Inledning 

Rening av dricksvatten är en livsviktig process och det sker kontinuerligt forskning inom 

området för att förbättra dricksvattnets kvalitet. I Sverige är det vanligt att ta vatten från 

grundvatten, som i liten eller ingen utsträckning behöver renas. Det är också möjligt att ta 

ytvatten från vattendrag, men detta vatten kräver ofta noggrannare rening. Ytvatten innehåller 

generellt mer mikroorganismer, löst organiskt kol (DOC) och andra lösta ämnen som inte får 

förekomma i det färdiga dricksvattnet. Norrvattens vattenreningsverk vid Görväln i Mälaren 

tar ytvatten från vattendrag för att producera dricksvatten. Verket är välfungerande men 

börjar bli gammalt. Dessutom ändras förutsättningarna i det råvatten som tas in för rening. En 

ökad mänsklig påverkan på miljön både lokalt och globalt leder bland annat till högre halt 

DOC, en större mängd alger och algblomningar som inträffar allt oftare. Norrvatten söker 

därför efter nya lösningar som antingen kan ersätta ett eller flera reningssteg i verket, eller 

bilda grund i ett helt nytt vattenverk. En lösning som blivit allt mer aktuell den senaste tiden 

är keramiska membran.  

Ytvattentäkt i Mälarfjärden Görväln 

För att framställa dricksvatten av bra kvalitet är det mycket viktigt att ha god kunskap om det 

råvatten som används. Olika trender i råvattnets kvalitet skall kartläggas. Det är även viktigt 

att förbereda vattenverket för eventuella scenarion där råvattenkvaliten försämras kraftigt för 

att säkerställa produktionen av säkert dricksvatten (Livsmedelsverket, 2014). För att 

kontrollera råvattnet tar Norrvatten kontinuerliga prover på vattnet, där förekomsten av vissa 

ämnen analyseras i deras egna laboratorium och andra analyseras i ett externt laboratorium 

(Norrvatten, 2016a).  

 

Norrvattens vattenverk vid Görväln i Järfälla distribuerar 120 000 m
3
 dricksvatten per dygn 

till över en halv miljon invånare i 14 kommuner (Norrvatten, 2011). Vattenverket har idag 

kapaciteten att rena 200 000 m
3
 vatten per dygn (Olsson, 2005). Vattenverket tar sitt råvatten 

från fjärden Görväln som är en del av östra Mälaren. Hela sjön är uppdelad i sex olika 

bassänger. I den bassäng Görväln tillhör blandas vatten från norr från Ekoln och Skarven med 

vatten från centrala Mälaren. Proportionerna av inblandat vatten är en tredjedel respektive två 

tredjedelar. Vattnet som når Görväln från norr har sämre kvalitet än det som kommer från 

centrala Mälaren då det innehåller högre halter organiska ämnen, lösta salter och närsalter, är 

grumligare samt har högre färgvärde (Ericsson, Hajdu & Willén, 1984).  

 

Vattnets kemiska egenskaper  

Råvattnet från Mälaren har ett pH-värde mellan 7,6 och 7,8 och har en alkalinitet på 1,3 mM 

(Köhler et al. 2015). Råvattnet innehåller, precis som vattnet från många andra ytvattentäkter, 

humusämnen som måste avskiljas (Dahlberg, 2011). Genom att avskilja humusämnen kan 

även förekomsten av tungmetaller och pesticider minskas då dessa kan vara bundna till 

humusämnen. Förekomsten av alger i humusen kan också bidra till lukt och färg hos vattnet 



3 
 

vilket ej är önskvärt (Meyn, 2011). Halten löst humus i Mälaren varierar mellan 6-12 mg/L. 

Variationen i mängd löst humus är starkt bunden till vattnets uppehållstid. De olika 

bassängerna i Mälaren har olika upphållstider för vattnet vilket gör att uppehållstiden överlag 

i Mälaren är varierande. Denna variation i uppehållstid leder därmed också till en stor 

variation av halten förekommande lösta humusämnen (Köhler et al. 2015). Måttet på 

mängden syre som går åt till att på kemisk väg fullständigt bryta ned allt organiskt material i 

vatten anges av COD (Chemical Oxygen Demand). I Februari 2015 uppmättes COD-värdet i 

råvattnet till 6,8 mg/L i en provpunkt vid Görvälns vattenverk (Norrvatten & ALcontrol 

laboratories, 2015).  

 

Mälarens vatten påverkas av många olika faktorer. Några av dessa är jordbruk, utsläpp av 

dagvatten, avloppsreningsverk och enskilda avlopp. Inverkan från dessa kan leda till tillväxt 

av olika mikroorganismer som kan ge upphov till sjukdomar. Det är främst naturgödsel och 

utsläpp från avlopp som bidrar till förekomsten av dessa mikroorganismer (Livsmedelsverket, 

2014). Vid ordinarie provtagning av råvattnet vid Görväln analyseras vattnet med avseende 

på vanligt förekommande mikroorganismer så som E-coli, koliforma bakterier, Clostridium 

perfringens och 3-dygns mikroorganismer (Dahlberg, 2011). 

 

Flera arter av alger påverkar vattnets smak och lukt samt kan även bidra till problem för 

vattenverk då de lätt täpper till olika filter och nät. Under vintern då det ligger is på Mälaren 

hämtas råvattnet från ett djup på ca 4 m under ytan medan det under resten av året hämtas 

från ett djup på 22 m. Orsaken till att råvattnet hämtas in från ett lägre djup under den isfria 

tiden är för att undvika störningar på råvattenkvaliteten från alger vid de turbulenta ytligare 

skikten (Ericsson, Hajdu & Willén, 1984). I Mälaren är algblomning vanligt förekommande 

och denna algblommning bidrar till att reningen av dricksvatten vid Gövelnverket försvåras 

(Norrvatten, 2016b). Vid algblomningen kan cyanobakterier även producera toxiner som har 

en negativ hälsoeffekt (Svenskt vatten AB, 2007).  

 

Utsläpp av enskilda avlopp, förorenat dagvatten samt utsläpp från jordbruk anses vara de 

största hoten mot Mälarens vattenkvalitet (Dahlberg, 2011). Även utsläpp från båttrafiken i 

Mälaren och klimatförändringar utgör ett hot. Ett varmare klimat gynnar tillväxten av 

cyanobakterier och en ökad temperatur hos råvattnet till följd av klimatförändringar kan leda 

till en tillväxt  av mikrober i vattenverkets distributionssystem. En ökad mängd nederbörd 

som ett ändrat klimat ger upphov till ger en ökad ämnestransport från Mälarens 

ytavrinningsområde. Detta gör att mängden humusämnen och närsalter i Mälarens råvatten 

ökar och så även vattnets grumlighet. Risken för översvämningar ökar i takt med att 

regnmängden ökar. Översvämningar kan mobilisera olika ämnen och avlopp kan behöva 

nödavledas vilket har en stor påverkan på Mälarens vattenkvalitet (Svenskt vatten AB, 2007).  
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Livsmedelsverkets krav på dricksvatten 

Enligt Livsmedelsverket omfattas alla dricksvattenanläggningar som producerar mer än 10 

m
3
 vatten per dygn i genomsnitt, eller försörjer minst 50 personer med dricksvatten av 

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Allt dricksvatten från offentlig eller 

kommersiell verksamhet omfattas per automatik alltid. Dricksvatten får inte innehålla halter 

av smittoämnen som parasiter, bakterier eller viruspartiklar, som kan vara skadliga för 

människors hälsa. (SLVFS 2001:30) 

 

I Sverige ställs det krav på livsmedel både från EU och svensk lagstiftning. Sverige måste 

följa EU-direktivet 98/83/EG om dricksvatten. Utöver det får strängare nationell lagstiftning 

ställa högre krav, men inget ur EU:s dricksvattendirektiv får utelämnas. I Sverige klassas 

dricksvatten som livsmedel från och med att råvatten tas in i ett dricksvattenberedningsverk 

och omfattas därför av Sveriges livsmedelslag, 2006:804. Livsmedelsverket har författat 

föreskrifter om dricksvatten med stöd i livsmedelslagen. Föreskrifterna ska följas av de parter 

som definieras i föreskriften, enligt nedan (Livsmedelsverket, 2014). 

 

“Föreskrifterna gäller anläggningar för dricksvattenförsörjning - som i 

genomsnitt tillhandahåller 10 m
3
 dricksvatten eller mer per 2 SLVFS 

2001:30 2 dygn, eller - som försörjer 50 personer eller fler med 

dricksvatten. Dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del 

av en kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas alltid av dessa 

föreskrifter, oavsett verksamhetens storlek.” (LIVSFS 2013:4) 

 

Det betyder alltså att ett vattenverk som jobbar med beredning av dricksvatten måste följa 

föreskrifterna. Det finns regler om hur verket ska skötas och vilka provtagningsrutiner som 

ska finnas.    

 

“Dricksvatten ska vara hälsosamt och rent. Det ska anses vara 

hälsosamt och rent om det  

– inte innehåller mikroorganismer, parasiter och ämnen i sådant antal 

eller sådana halter att de kan utgöra en fara för människors hälsa, och  

– uppfyller de gränsvärden som anges i bilaga 2, avsnitt A och B.” 

(LIVSFS 2015:3)  

 

Bilaga 2 är omfattande och bör jämföras med det aktuella vattenverket. Vid en installation av 

keramiska membran i ett vattenverk bör deras kemiska egenskaper undersökas för att 

säkerställa att det producerade vattnet uppfyller livsmedelsverkets krav. Det bör även 

undersökas om de keramiska membranen i sig släpper ut någrakemikalier.  Det är också 

relevant att ta reda på vilka eventuella kemiska problem keramiska membran kan medföra 

och vilka gränsvärden det finns. Det gäller då både membranens effektivitet och noggrannhet 

men även eventuella kemikalier som membranen kan släppa till vattnet.  
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Dricksvattenberedning 

 

I processen för att bereda dricksvatten ingår flertalet steg, där det för Görvälnverket i Järfälla, 

Stockholm ingår följande (Norrvatten, 2009); 

1. Intag av råvatten från Mälaren. Beroende på årstid och kvaliteten på råvattnet tas 

vattnet från två olika djup - antingen från 4 eller 22 meters djup. 

2. Intagsvattnet silas genom en så kallad korgbandssil varvid större föremål, bland annat 

fisk och alger avlägsnas. 

3. Vattnet anländer till en pumpstation. Den reglerar vilken volym som pumpas vidare 

till nästa steg. 

4. Kemikalien aluminiumsulfat tillsätts till vattnet i en blandningsränna. 

5. Vattnet ankommer till flockningskammaren där det tillsatta aluminiumsulfatet flockar. 

Ytterligare en kemikalie, natriumsilikat, tillsätts för att göra flockarna större. Dessa 

flockar binder till sig bland annat mikroorganismer och humusämnen.  

6. I detta steg finns sedimenteringsbassänger där flockarna sedimenterar till botten och 

på så sätt avskiljs från vattnet. 

7. För att bli av med de sista resterna av flock passerar vattnet ett 1,5 meter tjockt 

sandfilter.  

8. På grund av att vattnet fortfarande kan ha oönskad lukt och färg måste vattnet passera 

ett kolfilter bestående av aktivt granulerat kol. Filtreringen har också fördelen att 

risken för föroreningar minskas, och även koncentrationen av organiska ämnen. 

9. Trots föregående steg kan vissa mikroorganismer ha passerat och därför används UV-

ljus för att förändra mikroorganismernas DNA så att de inte kan föröka sig (Svenskt 

Vatten, 2009, s. 6).  

10. Kalkvatten tillsätts för att undvika korrosion, vilket uppstår i högre grad när pH-

värdet är för lågt och för att förhindra bakterietillväxt i ledningsnätet tillsätts 

monokloramin. 

11. Det nu drickbara vattnet mellanlagras i en reservoar innan det når slutanvändaren. 

 

Processkemikalier 
Under reningsprocessen i Görvälnverket används enligt ovan kemikalierna aluminiumsulfat, 

natriumsilikat, monokloramin och kalkvatten. Nedan följer en förklaring av de olika ämnena; 

Aluminiumsulfat;  

 Kemisk formel: Al2(SO4)3 (Blackman, 2014, s. 37) 

Användning: Används som flockningskemikalie. 

Gränsvärden för aluminium: Värden över satta gränsvärden för aluminium kan 

existera naturligt. Eventuella risker då värden överskrider gränsvärdet involverar 

slambildning i distributionsanläggningen. Vattnet är hos användaren tjänligt med anmärkning 

vid totalhalten 0,1 mg/l Al. (Livsmedelsverket, 2014, ss. 136 - 158) 
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Natriumsilikat; 

 Kemisk formel: Na2SiO3 (Blackman, 2014, s. 75) 

 Användning: Används som en del av flockningsprocessen.  

Gränsvärden för natrium: Naturliga värden som överstiger gränsvärdet för natrium 

kan existera, med källor från saltvatteninfiltrering från havsvatten och vatten bildat under 

istiden. Föroreningar i form av vägsalt kan påverka råvattnet. Vattnet är hos användaren 

tjänligt med anmärkning vid totalhalten 200 mg/l Na. Halter över gränsvärdet kan påverka 

smaken på dricksvattnet. (Livsmedelsverket, 2014, ss. 136 - 158) 

 

Monokloramin; 

 Kemisk formel: NH2Cl (Blackman, 2014, s. 95) 

Användning: Desinficerande åtgärd. 

Gränsvärden för klor: Gränsvärdet avser aktivt klor. Provtagningspunkten är vid det 

utgående vattnet klart för distribution. Gränsvärdet är tjänligt med anmärkning vid 

gränsvärdet 0,4 mg/l Cl2. Om det finns organiskt material i vattnet kan klororganiska 

föreningar så som trihalometaner (THM) bildas. Detta är viktigt att ta i beaktning eftersom de 

kan vara cancerogena. Andra mindre risker är att klor kan ge smak och lukt på vattnet då 

klorvärdena är förhöjda. Gränsvärdet får tillfälligt överskridas om en stor risk för 

smittspridning via vattnet finns. (Livsmedelsverket, 2014, ss. 136 - 158) 

 

Kalkvatten, kalciumhydroxid; 

 Kemisk formel: Ca(OH)2(aq) (Blackman, 2014, s. 45) 

 Användning: Höjning av pH som förebyggande åtgärd för att förhindra korrosion i 

ledningsnätet.  

Gränsvärden för kalcium: Gränsöverskridande värden kan förekomma naturligt. 

Provtagningspunkt för gränsvärden är hos användaren, och gränsvärdet är 100 mg/l Ca. 

Vattnet är då tjänligt med anmärkning. Utfällningar kan ske då gränsvärdet är överskridet, 

både i fastigheter och i distributionsanläggningen. Skador på kläder och liknande kan uppstå 

vid tvätt. (Livsmedelsverket, 2014, ss. 136 - 158) 

Keramiska filter 

Keramiska filter har en historia som sträcker sig tillbaka till 1800-talet. De har använts bland 

annat i industrier för att rena vatten då de är robusta och klarar höga temperaturer såväl som 

höga koncentrationer av många kemikalier. På senare tid har de dock kommit att bli aktuella 

för rening av dricksvatten, och har många fördelar jämfört konventionella reningsmetoder. 

Keramiska filter hör till mikrofilter och kan filtrera allting ner till mikrostorlek. Det innefattar 

de flesta bakterier, parasiter och organiska föreningar. Till exempel virus, lösta joner och 

organiska molekyler, dissolved organic carbon (DOC), passerar igenom och kräver därför 

andra reningssteg. I Norden idag används huvudsakligen sandfilter och nanofilter för 

vattenrening (Meyn,2011). Det finns flera fördelar med att istället använda sig av keramiska 

membran.  
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En av de största fördelarna med keramiska membran är att de som nämnts är tåliga och 

beräknas ha en mycket lång livslängd samt att underhållskostnaderna är lägre jämfört nano- 

och sandfilter. (PWN Technologies, 2016). Det leder till lägre driftkostnad. De löper också 

mindre risk att gå sönder när de är i bruk. Även om de är tåliga så är de dock som de flesta     

keramiska material sköra, och om de hanteras ovarsamt när de inte är på plats (om de tappas, 

slår i någonting eller dylikt) kan de gå sönder. Att de är robusta och hållbara gör att de kan 

kombineras med reningssteg som använder andra kemikalier eller högre koncentration än till 

exempel nanofilter av polymer (Meyn, 2011). De klarar också ett högre tryck och ett större 

flöde, och är lättare att spola rent än nano- och sandfilter. Att de kan hålla ett högre flöde än 

nanofilter gör att mindre membranyta krävs och anläggningen kan då göras mindre. De är 

också väsentligt kompaktare än infiltrationsanläggningar med sand, som kräver stora ytor 

(Ceramic membrane filtration system, 2013). I en studie då man jämfört keramiska membran 

med polymeriska membran visade det sig att keramiska membran är bättre på att ta bort 

farliga biprodukter vid klordesinfektion av vatten (klor kan reagera med organiskt material 

och bilda cancerogena ämnen) (Lee et al, 2004). Hittills är en av de största nackdelarna med 

keramiska membran att de kostar mycket att anlägga. PWN technologies från Nederländerna 

har dock tagit fram en design som sänker kostnaden genom att sätta många membran i 

samma modul, upp till 192 stycken. Detta sänker materialkostnaden.  

 

De flesta filter är utsatta för det som på engelska benämns “fouling”, påväxt, vilket innebär 

att material fäster till filtrets yta och täpper igen dess porer. Detta kan vara mer eller mindre 

svårt att få bort. För att keramiska membran skall fungera optimalt behövs en bra 

förbehandlingsprocess av vattnet för att förhindra påväxt (Meyn, 2011). Många filter, 

däribland keramiska membran, kan rengöras med så kallad “backwash”, där vatten och 

eventuellt tryckluft spolas baklänges genom filtret och förhoppningsvis tar med sig det som 

stoppar igen porerna (Galjaard, 2015). Hos sandfilter finns en risk att denna rengöring även 

tar med sig filtermaterial i form av sanden själv. Nanofilter kan inte rengöras på detta sätt 

utan måste rengöras med kemikalier (Meyn, 2011). Keramiska membran är däremot mycket 

väl lämpade för renspolning och denna process kan göras på några minuter eller sekunder.  

 

Det man vill få bort från ytvattnet är färg, lukt och smak, DOC i olika former (organiska 

syror och tunga/lätta molekyler m.m.) samt olika metallkomplex (Galjaard, 2015). 

Internationellt tillämpas det olika typer av förbehandling för att förhindra påväxt på 

keramiska membran. Den vanligaste är koagulering som fokuserar på att ta bort tunga 

molekyler (som polysackarider) och DOC. En annan är jonbyte som tar bort lätta molekyler 

och DOC i många former. Dessa båda kan kombineras. En annan metod är ozonbehandling 

som är bra på att ta bort DOC, lukt, smak, och även många patogener (smittoämnen). Ozon 

har i studier haft signifikant positiv inverkan på reningen med keramiska membran, både i 

fråga om reningsprocessens effektivitet, och i fråga om påväxt. Med ozon som förbehandling 

har membranen kunnat vara i drift utan att samla för mycket påväxt över tid. (Galjaard, 

2015). Det har beskrivits som att ozonet “skrubbar” bort den igenstoppande film som kan 

fästa till membranet genom att reagera med de ingående molekylerna. Ozon är inte alltid 
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ekonomiskt försvarbart. Det mest lämpliga är om ozon också behövs i ett annat reningssteg i 

verket.  

 

Företaget PWN från Nederländerna bedriver mycket forskning på keramiska membran. De 

har pilotförsök i flera länder och en storskalig anläggning i Nederländerna. Resultat från 

deras forskning tyder på att de ovan nämnda förbehandlingsmetoderna kan ge bra resultat, 

men att de inte alltid är entydiga. Olika förbehandlingar verkar ge olika resultat för olika 

vatten. Tunga DOC-molekyler, som biopolymerer, tycks vara huvudorsak till igenstoppning 

av filter, men inte ensamma. Forskare på PWN beskriver det som att lätta molekyler som 

humusämnen och organiska syror verkar kunna fungera som ett slags “klister” som sätter 

ihop tunga molekyler så att de inte kan passera genom porerna, och fäster dem till 

membranen. De lätta molekylerna kan tas bort med förbehandlingen jonbyte och tunga 

molekyler med koagluering, men båda behandlingarna verkar inte behövas utan ofta räcker 

det med att ta bort de lätta molekylerna. Koagulering har dessutom nackdelen att det kan 

orsaka metallkomplexbildning som också kan stoppa igen filtren (Galjaard, 2015).  

 

PWN fann med sin forskning att metoden att bara ta bort de lätta molekylerna inte alltid 

fungerade, utan ibland till och med kunde ge motsatt effekt. I ett exempel från deras försök i 

Plymouth fungerade inte den metod de använde med god effekt i Nederländerna (jonbyte för 

att ta bort lätta molekyler), utan gav närmast motsatt resultat. De tror att påväxten på 

membranen fortfarande beror av tunga molekyler, men denna gång hjälpte det inte att enbart 

ta bort lätta molekyler. Varför är ännu inte helt klarlagt, men de tror att det beror på 

biopolymerernas (de tunga molekylernas) egenskaper och ursprung i vattnet (Galjaard, 2015).  

 

I en studie från Norge med keramiska membran fann man att ett avvägningsproblem uppstod 

i förbehandlingen med koagulering. Vid för höga pH-värden var det inte möjligt att få bort 

tillräckligt mycket virus, men vid lägre pH blev lösligheten av metaller så hög att 

metallkoncentrationerna i vattnet översteg lagliga värden (Meyn, 2011). Här behövde 

forskarna kompromissa sig till en balans mellan de två. Vid högre pH behövs mer koagulant, 

vilket är en nackdel. Om koaguleringen optimeras är det dock fullt möjligt att få ner både 

virusmängd och metallkoncentration till önskvärda nivåer. Då är keramiska filter ett flexibelt 

och bra alternativ för att rena ytvatten med hög halt naturligt organiskt material (Natural 

Organic Matter, NOM) (Meyn,2011). 

 

Innan man sätter in ett keramiskt membran i ett reningsverk bör man undersöka egenskaper 

hos råvattnet såväl som vilka reningsprocesser som verket redan använder. Undersökningen 

skall ge information om vanligast förekommande föreningar och vilka ämnen som det finns 

höga halter utav, t.ex. DOC. Reningsstegen innan keramiska membran ska ta hand om mindre 

partiklar som annars släpps genom membranet och förhindra att smuts sätter igen 

membranets porer (Galjaard, 2015). 
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Avslutning 
Keramiska membran har god potential att tjäna som ersättningssteg i Görvälnverket eller som 

grund i ett helt nytt verk. Membranen är tåliga och renar vattnet på ett tillfredsställande sätt. 

När de är i drift är de både lättskötta och ekonomiskt gynnsamma i längden. Den pågående 

utvecklingen av keramiska membran sänker anläggningskostnaden. Keramiska filter är också 

lättare att rena än sand- och nanofilter samt att det går snabbare. Nedsmutsning av 

membranen är ett stort problem, och det krävs förbehandling av vattnet för att filtren ska 

fungera effektivt under lång tid. Hur denna förbehandling bör se ut och hur vattnets 

egenskaper påverkar processen är en komplex fråga, något som forskare ännu inte har full 

förståelse kring . Detta är mål för vidare undersökning. Ytterligare en slutsats är att det vore 

lämpligt att göra faktiska tester eller pilotförsök av hur de keramiska membranen och de olika 

förbehandlingsprocesserna skulle fungera i det aktuella vattenverket.  

 

Ordlista 

Flockning - När partiklar läggs ihop till större massor så att de kan tas bort från vattnet, vilket 

är lättare än att ta bort partiklarna var och en för sig (Crittenden, 2012). 

 

Granulerat aktivt kol -  Finfördelat, poröst kol med hög ytarea (Çeçen, 2011, s. 1). 

 

Aktivt klor - “Med aktivt klor menas sådant klor som har desinfekterande verkan. Med totalt 

aktivt klor menas summan av fritt aktivt klor och bundet aktivt klor. Bundet aktivt klor består 

huvudsakligen av olika kloraminer.” (Livsmedelsverket, 2014, s. 146). 

 

DOC - dissolved organic carbon, olika kolföreningar lösta i vattnet. Exempel är olika 

organiska syror eller sockerkedjor.  

 

Vattnets uppehållstid - Hur lång tid det tar för allt vatten i t ex en sjö att bytas ut 

 

Färgvärde- ett sätt att mäta halten lösta humusämnen uttryck i milligram platina per liter 

vatten (mg Pt/l)  

 

Definitioner 

Dricksvatten - “Enligt definitionen [...] betraktas vatten som är avsett för dryck, till 

matlagning och till beredning av livsmedel som dricksvatten. Även vatten som används för 

vissa andra ändamål på livsmedelsproducerande företag är dricksvatten.” (Livsmedelsverket 

2014, s. 14). 

 

Dricksvattenberedning - “En avsiktlig åtgärd som har till syfte att se till att dricksvattnet 

uppfyller kraven i föreskrifterna som beredning.” där föreskrifterna syftar till 

Livsmedelslagen (Livsmedelsverket 2014, s. 15) 
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Råvatten - Oprocessat vatten från ytvattentäkt eller grundvatten. 

 

Tjänligt med anmärkning - Vatten påverkat av någon förorening i form av till exempel 

bakterier eller en hög halt av något ämne, som bör åtgärdas.  
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Att skriva populärvetenskapligt 

1. Vad innebär det att skriva populärvetenskapligt? 
“Den populärvetenskapliga artikeln är en utredande text som på 
ett lättsamt och begripligt sätt beskriver ett vetenskapligt ämne. 
En tänkt läsare ska inte behöva vara grundligt insatt i ämnet för 
att kunna tillgodogöra sig stora delar av texten.”  
(Skolverket, 2015, s. 1) 

 
Likt den populärvetenskapliga artikeln, från citatet ovan, ska populärvetenskapliga texter 
överlag vara utformade på ett sätt så att det vetenskapliga ämnet som behandlas blir 
lättillgängligt för en större läsarkrets. Då den populärvetenskapliga texten inte bara riktar sig 
till akademiker så ska den skrivas på ett begripligt sätt där frågeställning samt 
bakgrundsinformation redogörs så att alla resonemang i texten enkelt kan följas av läsaren. 
Det är även mycket viktigt att texten fångar intresset hos läsaren (Skolverket, 2015) 
 
Genom den populärvetenskapliga texten kan författaren även sätta in sin forskning i ett 
större sammanhang (Skolverket, 2015). Att sätta forskningen i ett större sammanhang kan 
dels göra att fler läsare blir intresserade, och också få dem att förstå varför det är viktigt att 
denna forskning bedrivs (Lunds Universitet, 2014). 

2. Uppbyggnad av text 
Den populärvetenskapliga texten ska delas in i rubrik, ingress och brödtext. Rubriken ska 
vara kärnfull och intresseväckande men ska samtidigt hållas kort. Rubriken kan även ses 
som en “supersammanfattning” av vad forskningen gått ut på. Huvudsyftet med den 
inledande ingressen är att fånga läsarens intresse och få läsaren att vilja läsa igenom hela 
texten. Ingressen kan vara utformad som en kort sammanfattning på ett par rader av textens 
viktigaste innehåll. Brödtexten är den del där det vetenskapliga arbetet och dess resultat 
presenteras (Lunds Tekniska Högskola, 2014). Det är viktigt att den populärvetenskapliga 
texten har en tydlig röd tråd som löper genom hela texten (Linköpings Universitet, 2015). 
 
Det finns några skillnader i hur vetenskapliga respektive populärvetenskapliga texter byggs 
upp. Vetenskapliga texter har ofta en tydlig indelning med inledning, teori, metod, resultat, 
diskussion etc. som den populärvetenskapliga inte har. Alla dessa delar är i den sistnämnda 
istället sammanvävda efter författarens eget tycke (Lunds Universitet, 2014). I 



populärvetenskapliga texter är det vanligt att frågeställningen, det erhållna resultatet samt 
slutsatserna presenteras i början av texten. Avsnittet metod har i vetenskapliga texter en 
mycket viktigt funktion medan att skriva metod i populärvetenskapliga texter bör undvikas 
alternativt endast nämnas kort mot slutet av texten (Lunds Tekniska Högskola, 2014). 

2.1 Målgrupp 

Det är viktigt att tänka igenom till vilken målgrupp den populärvetenskapliga 
sammanfattningen skrivs, och vilka bakgrundskunskaper denna målgrupp har (Brändén, 
u.å). Texten kan skrivas för studenter inom det egna fältet, kollegor på samma arbetsplats, 
för den breda allmänheten eller andra grupper. Då den populärvetenskapliga texten ska nå 
ut till så många som möjligt kan det antas att målgruppen är en vuxen människa som är 
allmänbildad. Personen har ett intresse av det vetenskapsområde det skrivs om men har 
inte några ingående kunskaper inom området (Lunds Tekniska Högskola, 2014). 

2.2 Frågor som bör besvaras 

Under författandet av den vetenskapliga texten finns det ett antal frågor som bör besvaras: 
 

● Vad handlar det utförda vetenskapliga forskningsarbetet om? 
● Vilken problemställning avhandlas? 
● Varför är denna forskning viktig? 
● Vad blev resultaten? Vilka intressanta upptäckter har gjorts? 
● Vilka konsekvenser kommer denna forskning och dess resultat att få? 

 
Dessa frågor kan även vara till hjälp vid struktureringen av den populärvetenskapliga texten 
(Lunds Tekniska Högskola, 2014).   

2.3 Avslut 

För att resultaten och texten ska göra ett större avtryck hos läsaren är det viktigt att ha ett 
tydligt avslut. Ett bra sätt att avsluta en populärvetenskaplig text kan vara att knyta an till 
början av texten för att erhålla en cirkelkomposition. Ett annat sätt är att beskriva vad 
resultaten kan bidra till i framtiden eller att berätta om ytterligare utmaningar inom området 
där mer forskning behövs (Lunds Universitet, 2014).   



2.4 Referenser i populärvetenskaplig text 

I en populärvetenskaplig text behöver inte referenserna anges med namn och årtal inom 
parantes direkt i den löpande texten. Om författaren ändå vill omnämna en referens i den 
löpande texten bör detta göras enligt: 
 
I Journal of Membrane science publicerades nyligen en studie där keramiska membrans 
förmåga att rena drickvatten undersökts. 
 
Källhänvisningar sker oftast i slutet av texten (Skolverket, 2015) . 

3. Stil 
Även stilistiskt skiljer sig den populärvetenskapliga texten från den vetenskapliga. Till 
exempel får författarens eget engagemang i ämnet gärna lysa igenom i texten (Lunds 
Tekniska Högskola, 2014). Eftersom huvudsyftet med den populärvetenskapliga texten är att 
nå ut med ett vetenskapligt resultat till en större läsarkrets, samt att intressera läsaren för 
resultaten, kan författaren med fördel använda sig av olika retoriska knep. Författaren kan till 
exempel engagera läsaren genom att ställa frågor i texten till läsaren, använda sig av 
metaforer eller konkreta vardagliga saker för att förklara forskningen. Författaren kan även få 
läsaren att känna sig mer involverad genom att använda en dialog i stil med “Som du nog 
upptäckt vid det här laget så finns det egentligen endast två alternativ…” (Lunds Universitet, 
2014).   

3.1 Språk 

Språket ska i en populärvetenskaplig text vara formellt men samtidigt enkelt (Skolverket, 
2015). Användandet av facktermer bör vara sparsamt eller undvikas helt. Om det är 
nödvändigt att använda ett fåtal facktermer så ska dessa noggrant förklaras. De facktermer 
som används bör inte placeras i början av texten då de kan få läsaren att tappa intresset 
(Lunds Universitet, 2014). 
 
För att läsaren lättare ska förstå och tydligare se samband, orsaker samt konsekvenser kan 
författaren använda sig av sambandsord. Det kan till exempel vara; trots, dock, däremot, på 
samma sätt, å ena sidan och slutligen (Skolverket, 2015). 
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Sammanfattning 
Denna grupprapport handlar om keramiska membran, information från kapitlet om keramiska 
membran i litteraturstudien har bearbetats och ny har tagits fram. Det finns tre nya avsnitt 
som inte finns i litteraturstudien. Ena handlar om membran i allmänhet och den andra handlar 
om filtreringsteknikerna Crossflow och deadend. Det tredje avsnittet handlar om olika 
förbehandlingar som kan kombineras med keramiska membran. Det har även gjorts 
grundläggande beräkningar för hur stor kapacitet de keramiska membran som PWN använder 
sig ut av har.   

 
   



 

Keramiska membran 
 
Inledning 
På senare tid har keramiska membran kommit att bli aktuella för rening av dricksvatten, och 
har många fördelar jämfört konventionella reningsmetoder. Nästan alla keramiska membran 
hör i dagsläget till mikrofilter och kan filtrera allting ner till mikrostorlek. (Muntlig källa, 
Stephan Köhler)  
 
Filtreringssystem 
Det finns två typer av filtreringssystem, crossflow och deadendfiltrering. 
Deadendfiltrering bygger på vatten som flödar vertikalt genom ett membran (Svenskt 
Vatten, 2010, Grundvatten), se figur 1. 

 
Figur 1 Crossflow filtrering 
 
 
Partiklar som inte passerar genom filtret ansamlas på membranets ytan. Vid crossflow 
filtrering färdas vattnet parallellt med membranytan (ibid), se figur 2. 



 

 
Figur 2 Deadendfiltrering 
 
Det konstanta flödet av vatten gör att inga partiklar fastnar på membranytan. Crossflow 
anses därför vara en stabilare metod då risken för fouling (Se avsnitt fouling) minskar (ibid). 
 
 I Norden används idag huvudsakligen sandfilter och nanofilter av polymer för vattenrening 
(Meyn, 2011). Det finns flera fördelar med att istället använda sig av keramiska membran. 
 
 
För och nackdelar med keramiska membran 
En av de största fördelarna med keramiska membran är att de är tåliga mot kemikalier, 
temperaturväxlingar (dock ej för hastiga, då det kan få membranen att spricka!), pH och 
andra fluktuationer i råvattnets egenskaper. Just detta är något som är mycket viktigt i verk 
som renar ytvatten. I synnerhet för verk i Norden, där ytvattnets egenskaper kan variera 
markant över året. (Källa?****). En stor fördel är som ovan nämnt att keramiska filter, 
åtminstone de från Metawater, räknas som en mikrobiell barriär.  
 
Keramiska membran beräknas ha en mycket lång livslängd och underhållskostnaderna är 
lägre jämfört polymermembran och sandfilter. (PWN Technologies, 2016). Det leder till lägre 
driftkostnad. De löper också mindre risk att gå sönder när de är i bruk. Även om de är tåliga 
så är de dock som de flesta keramiska material sköra, och om de hanteras ovarsamt när de 
inte är på plats (om de tappas, slår i någonting eller dylikt) kan de gå sönder. Att de är robusta 
och hållbara gör att de kan kombineras med reningssteg som använder andra kemikalier eller 
högre koncentrationer än till exempel nanofilter av polymer (Meyn, 2011). De klarar också 
ett högre tryck och ett större flöde, och är bättre lämpade för backspolning än polymer och 



 

sandfilter. Att de kan hålla ett högre flöde än nanofilter av polymer gör att mindre 
membranyta krävs och anläggningen kan då göras mindre. De är också väsentligt kompaktare 
än infiltrationsanläggningar med sand, som kräver stora ytor (Ceramic membrane filtration 
system, 2013). I en studie då man jämfört keramiska membran med polymermembran visade 
det sig att keramiska membran är bättre på att ta bort farliga biprodukter vid klordesinfektion 
av vatten (klor kan reagera med organiskt material och bilda cancerogena ämnen) (Lee et al, 
2004). Hittills är en av de största nackdelarna med keramiska membran att de kostar mycket 
att anlägga. PWN technologies från Nederländerna har dock tagit fram en design som sänker 
kostnaden genom att sätta många membran i samma modul, upp till 192 stycken. Detta 
sänker materialkostnaden. 
 
De främsta för och nackdelar summeras i tabell 1.  
 
Tabell 1: För och nackdelar med keramiska membran. 

Fördelar  Nackdelar 

Tål “aggressivare” kemikalier än 
polymermembran 

Kan vara dyrt att anlägga 

Tål högre tryck än polymermembran  Filtrerar idag bara ner till mikrostorlek 

Klarar högre flöden än polymerfilter  Utsatt för fouling 

Kompaktare än sandfilter   

Effektiv backspolning   

Kan räknas som mikrobiell barriär   
 
Fouling 
De flesta filter är utsatta för det som på engelska benämns “fouling”, vilket innebär att 
material fäster till filtrets yta och täpper igen dess porer. Fouling kan vara mer eller mindre 
svårt att få bort. Många filter, däribland keramiska membran, kan rengöras med 
backspolning, där vatten och eventuellt tryckluft spolas baklänges genom filtret och 
förhoppningsvis tar med sig det som stoppar igen porerna (Galjaard, 2015). För att i så stor 
utsträckning som möjligt förhindra fouling behövs en bra förbehandlingsprocess (Meyn, 
2011). Det vanligaste sättet att mäta hur mycket fouling ett membran är utsatt för är att mäta 
tryckskillnaden över membranet. Om ett högre tryck krävs för att få samma flöde ses detta 
som ett tecken på att fouling uppstått. Att vidhålla samma flöde vid högre tryck kräver mer 
energi och därför är fouling är ett problem. 
 
 
 



 

Förbehandlingsprocceser till keramiska membran 
 
Koagulering 
En förbehandlingsprocess som används vid pilotanläggningar med keramiska membran är 
koagulering. Denna process är viktig för att minska partikelmängden och halten organiskt 
material i vattnet (Svenskt Vatten, 2010, Ytvatten). Kemikalier tillsätts vattnet för att 
destabilisera vattnets partiklar. De kan då lättare flockas i följande reningssteg. Flera faktorer 
påverkar koagulering, till exempel pH, jonstyrka och mängden löst material i vattnet (Bratby, 
2006). Hur bra denna process är på att minska fouling av keramiska membran undersöks i 
Galjaards rapport från 2015.   
 
Jonbyte 
En förbehandlingprocess som tillämpas ihop med keramiska membran är jonbyte. Jonbyte 
sker i en kolonn där det förorenade vattnet passerar en jonbytesmassa. Denna innehåller 
funktionella grupper med bundna joner av motsatt laddning. För att jonbyte ska kunna ske 
måste föroreningen vara upplöst i vatten och ha samma laddning som jonen bunden till den 
funktionella gruppen. Jonbytets främsta uppgift är att minska mängden organiskt material 
(Nilsson & Wängdahl, 2014). Vid neutralt pH är löst organsikt material negativt laddat 
(Meyn, 2011). Av denna anledning används en anjonbytesmassa. De negativt laddade 
DOCmolekylerna binder till de funktionella grupperna i anjonbytesmassan, samtidigt som 
exempelvis kloridjoner från jonbytesmassan frigörs. Nedan visas en reaktion för hur jonbyte 
kan ske med organiskt material där R är den funktionella gruppen. 
 
R+Cl + DOC→ R+DOC + Cl                                                                                  (1) 
 
Dock kan det finnas negativt laddade joner i vattnet, som sulfatjoner vilka konkurerar med 
DOC om att binda till jonbytesmassan. Om det finns mycket sulfatjoner i vattnet finns det 
risk för att DOC inte hinner tas upp av jonbytesmassan (Nilsson & Wängdahl, 2014). 
Jonbyte tar inte bort allt organiskt material då det finns oladdat organiskt material som kan 
passera genom jonbytesmassan vilket ökar risken för fouling. Mer om jonbyte finns i 
Galjaards rapport från 2015 (se ..?). Förbehandling krävs för att jonbyte skall fungera 
optimalt. Om det inkommande vattnet till jonbytessteget innehåller många partiklar (hög 
turbiditet) kommer jonbytesmassan inte hinna verka på föroreningarna (Meyn, 2011). 
 
Ozonering 
Inom dricksvattenberedning används ozonering framför allt som en desinfektionsmetod och 
som sådan är den effektivare än klorering men har även andra fördelar. Ozonbehandling tar 
effektivt bort lukt, smak, och färg (Larsson, 2004). Det har även visat sig att ozonering till 
viss del kan minska DOC (Galjaard, 2015). I Galjaards rapport från 2015 visade det sig att 
ozonbehandling minskar risken för fouling av keramiska membran. Som nämnts mäts fouling 
i hur mycket trycket över membranen ökar, och om trycket efter behandling återgår till det 
normala så har man antagit att detta innebär att membranen är rena. Det finns dock vissa som 



 

påpekat att det istället kan handla om att ozonet skadat membranen och vidgat porerna, vilket 
skulle ge samma tryckminskning, men utan att problemet åtgärdats. Huruvida detta stämmer 
eller inte är ett möjligt mål för fortsatta studier. 
 
 
Ozonet måste tillverkas på plats, eftersom det är mycket instabilt. I vattnet har det en 
livslängd mellan ett par sekunder och upp till en halvtimme, beroende på vattnets egenskaper. 
Om avsikten är att använda ozonet för att rena keramiska membran samtidigt som vattnet 
behandlas är det nödvändigt att sätta ozonbehandlingen precis innan de keramiska filtren.   
Nackdelar med ozonbehandling är att det är en ny och dyr teknik som ännu inte är helt och 
hållet utforskad (Oram, 2014). Det är till exempel oklart om farliga biprodukter kan bildas. 
Ozon kräver också tekniskt kunnig personal. Även om ozon är mycket starkt desinficerande 
så hindrar det inte någon mikrobiell återväxt (Oram, 2014) 
.  
 
Beräkningar 
Idag försörjer Görvälns vattenverk 500 000 människor med 120 000m3 vatten per dygn. Norrvatten 
räknar med att behöva försörja 1,5 miljoner människor till år 2030?. Enligt enkla beräkningar skulle 
de då behöva producera 360 000m3 vatten per dygn. Hur mycket av detta kan det nuvarande verket 
tänkas uppfylla?  
Avgörande för produktionen är förstås kapaciteten för varje steg i produktionskedjan, men denna 
studie begränsar sig till att undersöka keramiska filter. Hur mycket kapaciteten för de övriga stegen 
skulle kunna höjas kan bli mål för vidare studier, för någon annan.  
Lämpligt vore att använda PWN:s moduler med 192 membran i en och samma enhet. De membran de 
använder är de från Metawater i Japan, med en membranyta på 25m2 styck, se produktionsdata.  
 
I pilotförsök med Metawaters membran har ett flux mellan 150400L/m2h använts. Med detta flux 
beräknades hur mycket en av PWNs moduler skulle kunna producera på ett dygn.  
 
Varje membran producerar per dygn, i m3: 
25*(150400)*24 = 90m3  240m3 
 
Varje PWNmodul producerar då: 
90240 * 192 = 17 280  46 080m3 per dygn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tabell 2Visar kapacitet beroende på antalet moduler vid olika flöden.  

 
 
 
 
 
Om man tänker sig att 8 moduler placeras på sandfiltrens plats i verket får man då en produktion på 
mellan 138 240m3 och 368 640m3 per dygn. Den minsta siffran är en produktion som är högre än 
dagens, och den högsta siffran räcker till hela den ökade befolkningen!  
 
Enligt PWN och även andra källor vore 250L/m2h ett lämpligt flux. Detta skulle för 5 moduler då ge 
en produktion på 144 000m3 per dygn, vilket mer än väl är över dagens produktion.  
Allting redovisas i tabell** ovan.  
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 Att göra bakgrundsundersökningar och litteraturstudier av keramiska membran 
rörande vilken utveckling som skett den senaste tiden och var teknologin befinner sig 
idag, för att kunna göra en bedömning av var teknologin kommer befinna sig om 
ytterligare fem år. 

 Att undersöka hur keramiska membran fungerar vid rening av dricksvatten, hur 
effektivt de renar, om de släpper igenom vissa ämnen osv. Detta genom litteratursök, 
internetsök, frågor och studiebesök. Jämför med Livsmedelsverkets krav på 
dricksvattenkvalité.  

 Undersöka risker och fel med keramisk rening. Läckage, trasiga filter osv.  
 Undersöka hur reningsprocessen i Görvälnverket fungerar och ta fram förslag på 

steg som skulle kunna ersättas med keramiska filter, alternativt undersöka om det 
går bättre att bygga ett helt nytt verk med keramisk filtrering. 

 
 Undersöka mälarvattnets egenskaper och vad som behöver renas i ett keramiskt 

filter eller andra steg.  
 

 Kort undersökning av ekonomiska aspekter, rimlighet och genomförbarhet.  
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Uppnåelse av kursmål 1 
Följande gäller för kursmål 1 ” Visa både fördjupade och breddade kunskaper inom 
teknikområdet för miljö och vatten”. 
 
Kursmålet uppnås då det krävs av medlemmar sätta in sig i vattenberedningsprocessen för 
renadet av dricksvatten i ett vattenreningsverk. Renandet av dricksvatten innehåller flera 
tekniska delsteg som projektets medlemmar skall sätta sig in i. 
 
Projektmedlemmarna kommer att fördjupa sig i om keramiska membran är lämpliga att 
använda som en del i ett processsteg vid dricksvattenberedning för Görvälnvattenverk. För 
och nackdelar kommer att studeras med keramiskt membran som ett processteg. 
 
Det krävs även av projektmedlemmarna att sätta sig in i mälarvattnets egenskaper. 
Situationen i mälaren är komplex då den påverkas av  avloppsvatten, båttrafik, jordbruk 
m.m. Utifrån dessa förutsättningar skall det avgöras om ett keramiskt membran kan ge 
dricksvatten av önskad kvalité. 
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I Sverige ställs det krav på livsmedel både från EU och svensk lagstiftning. Sverige måste 
följa EUdirektivet 98/83/EG om dricksvatten. Utöver det får strängare nationell lagstiftning 
ställa högra krav, men inget får utelämnas ur EU:s dricksvattendirektiv. I Sverige klassas 
dricksvatten som livsmedel från och med att råvatten tas in i ett dricksvattenberedningverk 
och omfattas därför av Sveriges livsedelslag, 2006:804. Livsmedelsverket har författat 
föreskrifter om dricksvatten med stöd i livsmedelslagen. De ska följas av berörda parter 
definierade i föreskriften enligt nedanstående (Livsmedelsverket, 2014). 
 

“Föreskrifterna gäller anläggningar för dricksvattenförsörjning  som 
i genomsnitt tillhandahåller 10 m3 dricksvatten eller mer per 2 SLVFS 
2001:30 2 dygn, eller  som försörjer 50 personer eller fler med 
dricksvatten. Dricksvatten som tillhandahålls eller används som en 
del av en kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas alltid av 
dessa föreskrifter, oavsett verksamhetens storlek.” (LIVSFS 2013:4) 

 
Det betyder alltså att ett vattenverk som jobbar med beredning av dricksvatten måste följa 
föreskrifterna. Det finns regler om hur verket ska skötas och vilka provtagningsrutiner som 
ska finnas.   
 

“Dricksvatten ska vara hälsosamt och rent. Det ska anses vara 
hälsosamt och rent om det  
– inte innehåller mikroorganismer, parasiter och ämnen i sådant 
antal eller sådana halter att de kan utgöra en fara för människors 
hälsa, och  
– uppfyller de gränsvärden som anges i bilaga 2, avsnitt A och B.” 
(LIVSFS 2015:3)  

 
Bilaga 2 som nämns ovan är omfattande och bör jämföras med läget vid Görväln. Det är 
också relevant att ta reda på vilka eventuella kemiska problem keramiska membran kan 
medföra och vilka gränsvärden det finns. Det gäller då både membranens effektivitet och 
noggrannhet men även eventuella kemikalier som membranen kan släppa till vattnet. 
 
 
Referenser 
Livsmedelsverkets förskrifter om dricksvatten (2015, konsoliderad  alla ändringar inlagda). 
Uppsala. SLVFS 2001:30 
 
Livsmedelsverket. (2014). Vägledning Dricksvatten. Uppsala: Livsmedelsverket. Tillgänglig: 
http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktionhandelkontroll/vagledningarkontro
llhandbocker/vagledningdricksvatten.pdf [20160414] 
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Sammanfattning 

Denna L-rapport beskriver den nuvarande beredningsprocessen av dricksvatten i 

Gövälnverket. Rapporten går ytligt igenom de olika stegen, och har även ett kort avsnitt 

gällande de processkemikalier som används. 

I slutet av rapporten finns även en kortare ordlista samt en samling med definitioner.   



Dricksvattenberedning 

Nuvarande dricksvatttenberedning hos Görvälnverket 
I processen för att bereda dricksvattnet ingår flertalet steg, där det för Görvälnverket i 

Järfälla, Stockholm ingår följande (Norrvatten, 2009); 

1. Intag av råvatten från Mälaren. Beroende på årstid och kvaliten på råvattnet tas vattnet 

från två olika djup - antingen från 4 eller 22 meters djup. 

2. Intagsvattnet silas från större föremål, som bland annat fisk och alger, i något som 

kallas för en korgbandssil. 

3. Vattnet anländer till en pumpstation, vilken reglerar vilken volym som ska pumpas 

vidare till nästa steg. 

4. Kemikalien aluminiumsulfat tillsätts till vattnet i en blandningsränna. 

5. Vattnet ankommer till flockningskammaren, där det tillsatta aluminiumsulfatet 

flockar. Ytterligare en kemikalie - natriumsilikat - tillsätts för att göra flockarna 

större. Dessa flockar binder till sig bland annat mikroorganismer och humusämnen.  

6. I detta steg finns sedimenteringsbassänger där flockarna sedimenterar till bottnen och 

på så sätt avskiljs de från vattnet. 

7. För att bli av med de sista resterna av flock passerar vattnet ett 1,5 meter tjockt 

sandfilter.  

8. På grund av att vattnet fortfarande kan ha lukt och färg måste vattnet passera ett 

kolfilter bestående av aktivt granulerat kol. Filtreringen har också som fördel att 

minska risken för föroreningar och minskar koncentrationen av organiska ämnen. 

9. Vissa mikroorganismer kan efter alla tidigare steg fortfarande ha passerat, därför 

används UV-ljus för att förändra mikroorganismernas DNA så att de inte kan föröka 

sig (Svenskt Vatten, 2009, s. 6).  

10. Innan vattnet skickas iväg tillsätts två kemikalier till - kalkvatten och monokloramin. 

Kalkvattnet blandas i för korrosion kan uppstå i högre grad om pH-värdet är för lågt, 

och monokloramin har som funktion att förhindra att bakterier växter till sig i 

ledningsnätet.  

11. Det nu drickbara vattnet mellanlagras i en reservoar innan det slutligen når 

slutanvändaren. 

 

Processkemikalier 
Under reningsprocessen hos Görvälnverket användes, enligt ovan, följande kemikalier; 

 aluminiumsulfat, 

 natriumsilikat, 

 monokloramin, 

 kalkvatten. 

Nu följer en vidare förklaring av ämnena var för sig (Livsmedelsverket, 2014, s 136 - 158); 

 

Aluminiumsulfat;  

    Kemisk formel: Al2(SO4)3 (Blackman, 2014, s. 37) 

Användning: Används som flockningskemikalie. 

För aluminium: Värden över satta gränsvärden för aluminium kan existera naturligt. 

Eventuella risker då värden överskrider gränsvärdet involverar slambildning i 

distributionsanläggningen. Gränsvärdet för aluminium hos användaren är tjänligt med 

anmärkning vid totalhalten 0,1 mg/l Al. 

 

Natriumsilikat; 

    Kemisk formel: Na2SiO3 (Blackman, 2014, s. 75) 

    Användning: Används som en del av flockningsprocessen.  



För natrium: Naturliga värden som överstiger gränsvärdet för natrium kan existera, 

med källor från saltvatteninfiltrering från havsvatten och vatten bildat under istiden. 

Föroreningar i form av vägsalt kan påverka råvattnet. Gränsvärdet för natrium hos 

användaren är tjänligt med anmärkning vid totalhalten 200 mg/l Na. Halter över gränsvärdet 

kan påverka smaken på dricksvattnet.  

 

Monokloramin; 

    Kemisk formel: NH2Cl (Blackman, 2014, s. 95) 

Användning: Desinfekterande åtgärd. 

För klor: Gränsvärdet avser aktivt klor. Provtagningspunkten är vid det utgående 

vattnet klart för distribution. Gränsvärdet är tjänligt med anmärkning vid gränsvärdet 0,4 mg/l 

Cl2. En viktig risk att ta i beaktning är att om det finns organiskt material i vattnet kan 

klororganiska föreningar, så som THM, bildas vilka kan vara cancerogena. Andra, mindre 

risker är att klor kan ge smak och lukt på vattnet då värdena för klor är förhöjda. Gränsvärdet 

får tillfälligt överskridas om en stor risk för smittspridning via vattnet finns.  

 

Kalkvatten, kalciumhydroxid; 

    Kemisk formel: Ca(OH)2(aq) (Blackman, 2014, s. 45) 

    Användning: Höjande av pH i förebyggande åtgärd för att förhindra korrosion i 

ledningsnätet.  

För kalcium: Gränsöverskridande värden kan förekomma naturligt. 

Provtagningspunkt för gränsvärden är hos användaren, och gränsvärdet är 100 mg/l Ca. 

Vattnet är då tjänligt med anmärkning. Utfällningar kan ske då gränsvärdet är överskridet, 

både i fastigheter och i distributionsanläggningen. Skador på kläder och liknande kan uppstå 

vid tvätt.  

 

Ordlista 
Flockning - När partiklar läggs ihop till större massor så att de kan tas bort från vattnet, vilket 

är lättare än att ta bort partiklarna var och en för sig (Crittenden, 2012). 

 

Granulerat aktivt kol - Finfördelat, poröst kol med hög ytarea (Çeçen, 2011, s. 1). 

 

Aktivt klor - “Med aktivt klor menas sådant klor som har desinfekterande verkan. Med totalt 

aktivt klor menas summan av fritt aktivt klor och bundet aktivt klor. Bundet aktivt klor består 

huvudsakligen av olika kloraminer.” (Livsmedelsverket, 2014, s. 146). 

     

Definitioner 
Dricksvatten - “Enligt definitionen [...] betraktas vatten som är avsett för dryck, till 

matlagning och till beredning av livsmedel som dricksvatten. Även vatten som används för 

vissa andra ändamål på livsmedelsproducerande företag är dricksvatten.” (Livsmedelsverket 

2014, s. 14). 

 

Dricksvattenberedning - “En avsiktlig åtgärd som har till syfte att se till att dricksvattnet 

uppfyller kraven i föreskrifterna som beredning.” där föreskrifterna syftar till 

Livsmedelslagen (Livsmedelsverket 2014, s. 15) 

 

Råvatten - Oprocessat vatten från ytvattentäkt eller grundvatten. 
 

Tjänligt med anmärkning - Vatten påverkat av någon förorening i form av till exempel 

bakterier eller en hög halt av något ämne, som bör åtgärdas. 
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Sammanfattning 
Görvälns vattenverk använder råvatten från Mälarfjärden Görväln. För att kunna veta                     
vilka beredningssetg som behövs i ett vattenverk och för att kunna producera ett                         
säkert dricksvatten så är det viktigt att ha god kunskap om råvattnet och dess                           
egenskaper. I råvattent i Görvälnfjärden finns det bland annat en del humus,                       
mikroorganismer och alger som måste avskiljas från vattnet. Olika verksamheter i                     
och omkring Mälaren bidrar även till råvattnets kvalitet. Det finns olika hot mot                         
råvattnets kvatlité så som t ex klimatförändringar. 
 
 



Ytvattentäkten i Mälarfjärden Görväln 

1. Görvälns vattenverk 
Norrvattens vattenverk vid Görväln i Järfälla distribuerar 120 000 m^3/dygn dricksvatten till 
över en halv miljon invånare i 14 kommuner (Norrvatten, 2011). Vattenverket har idag 
kapaciteten att rena 200 000 m^3/dygn (Olsson,2005). Vattenverket tar sitt råvatten från 
fjärden Görväln som är en del av den östra delen av Mälaren.  
 

2. Råvatten 
För att framställa dricksvatten av bra kvalitet är det mycket viktigt att ha god kunskap om det 
råvatten som används. Olika trender i råvattnets kvalitet skall kartläggas. Det är även viktigt 
att se till att förbereda vattenverket för eventuella scenarion där råvattenkvaliteten försämras 
kraftigt för att säkerställa produktionen av säkert dricksvatten (Livsmedelsverket, 2014). För 
att kontrollera råvattnet tar Norrvatten kontinuerliga prover på vattnet där förekomsten av 
vissa ämnen analyseras i deras egna laboratorium och andra analyseras hos ett externt 
laboratorium (Norrvatten, 2016a).   
 

2.1 Görväln  
Mälaren är uppdelad i sex olika bassänger. I den bassäng Görväln tillhör blandas vatten 
ifrån norr som kommer från Ekoln och Skarven med vatten från centrala Mälaren. 
Proportionerna av inblandat vatten är en tredjedel respektive två tredjedelar. Vattnet som når 
Görväln ifrån norr har sämre kvalitet än det som kommer från centrala Mälaren då det 
innehåller högre halter organiska ämnen, mer lösta salter samt närsalter, är grumligare och 
har högre färgvärde (Ericsson, Hajdu & Willén, 1984).  
 

2.2 Vattnets kemiska egenskaper  
Råvattnet från Mälaren har ett pH värde som ligger mellan 7,67,8 och har en alkalinitet på 
1,3 mM (Köhler et al. 2015). Råvattnet innehåller precis som vattnet från många andra 
ytvattentäkter humusämnen som måste avskiljas (Dahlberg, 2011). Genom att avskilja 
humusämnena så kan även förekomsten av tungmetaller och pesticider minskas då dessa 
ibland är bundna till humusen. Förekomsten av alger i humusen kan också bidra till lukt och 
färg hos vattnet vilket ej är önskvärt (Meyn, 2011). Den lösta humushalten i Mälaren varierar 
mellan 612 mg/L. Variationen i mängd löst humus är starkt bunden till vattnets uppehållstid. 
De olika bassängerna i Mälaren har olika upphållstider för vattnet vilket gör att 
uppehållstiden överlag i Mälaren är varierande. Denna variation i uppehållstid leder därmed 
också till en stor variation i halten förekommande lösta humusämnen (Köhler et al. 2015). 



Måttet på hur mycket syre det går åt till att fullständigt på kemiskt väg bryta ned allt organiskt 
material i vatten anges av COD (Chemical Oxygen Demand). I Februari 2015 uppmättes 
CODvärdet i råvattnet till 6,8 mg/L i en provpunkt vid Görvälns vattenverk (Norrvatten & 
ALcontrol laboratories, 2015). Det rekommenderade värde på COD för råvatten i Sverige 
ligger på 4 mg/L (Köhler et al. 2015).    
 
Mälarens vatten påverkas av många olika faktorer. Några utav dessa är jordbruk, utsläpp av 
dagvatten, avloppsreningsverk och enskila avlopp. Påverkan utav dessa kan leda till tillväxt 
utav olika mikroorganismer som kan ge upphov till sjukdomar. Det är främst naturgödsel och 
utsläpp från avlopp som bidrar till förekomsten av dessa mikroorganismer 
(Livsmedelsverket, 2014).  Vid ordinarie provtagning av råvattnet vid Görväln analyseras 
vattnet med avseende på vanligt förekommande mikroorganismer så som Ecoli, koliforma 
bakterier, Clostridium perfringens och 3dygns mikroorganismer (Dahlberg, 2011). 
 
Flera arter av alger påverkar vattnets smak och lukt samt kan även bidra till problem för 
vattenverk då de lätt täpper till olika filter och nät. Under vintern då det ligger is på Mälaren 
så hämtas råvattnet in från ett djup på ca 4 m under ytan medan under resten utav året 
hämtas det in från ett djup på 22 m. Orsaken till att råvattnet hämtas in från ett lägre djup 
under den isfria tiden är för att undvika störningar på råvattenkvaliteten från alger (Ericsson, 
Hajdu & Willén, 1984). I Mälaren är det vanligt förekommande med algblomning och denna 
algblommning bidrar till att reningen av dricksvatten i Gövelnverket försvåras (Norrvatten, 
2016b). Vid algblomningen kan Cyanobakterier också producera toxiner som har en negativ 
hälsoeffekt (Svenskt vatten AB, 2007).  
 

2.3 Hot mot råvattenkvaliteten   
Utsläpp av enskilda avlopp, förorenat dagvatten samt utsläpp från jordbruk anses vara de 
största hoten mot Mälarens vattenkvalitet (Dahlberg, 2011). Men även utsläpp från 
båttrafiken i Mälaren och klimatförändringar utgör ett hot. Ett varmare klimat gynnar tillväxten 
av cyanobakterier och en ökad temperatur hos råvattnet till följd av klimatförändringar kan 
leda till att det i vattenverkets distributionssystem blir en tillväxt av mikrober. En ökade 
mängd nederbörd som ett ändrat klimat ger upphov till ger en ökad ämnestransport från 
Mälarens ytavrinningsområde. Detta gör att mängden humusämnen samt närsalter i 
Mälarens råvatten ökar och så även vattnets grumlighet. Risken för översvämningar ökar 
även i takt med att regnmängden ökar. Översvämningar kan mobilisera olika ämnen och 
avlopp kan behöva nödavledas vilket har en stor påverkan på Mälarens vattenkvalitet 
(Svenskt vatten AB, 2007).  
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Arbetssätt för projekt 

Vi har gemensamt kommit fram till hur vi vill jobba under det här projektet för att vi ska 

uppnå våra mål. Vi har gjort en tydlig uppdelning av litteraturstudien och markerat i 

GANNT-schemat alla moment där hela gruppen jobbar samtidigt med samma sak. Vi har 

även en hel del moment som vi ska dela upp längre fram. Vi har markerat milstolpar i 

schemat med sträck. Vi kommer jobba med en milstolpe i taget. När vi är klar med en 

milstolpe utvärderar vi hur arbetet med den gick för att sedan göra en så bra plan som möjlig 

för nästa. Vi kommer inför varje ny milstolpe arbeta med GANNT-schemat och dela upp 

arbetet som ännu inte är uppdelat. Utvärderingen från föregående milstolpe kommer hjälpa 

oss att arbeta så effektivt som möjligt. 

 

Vi sitter inte alltid tillsammans när vi jobbar men kommer såklart ha kontakt under arbetets 

gång. Vi kommer ha projektgruppsmöten varje fredag där vi går igenom veckan som gått och 

förbereder inför kommande vecka. Under dessa möten tas även beslut om projektet inom 

gruppen. Mellan fredagsmötena kan kortare briefingmöten hållas. Syftet med dessa möten är 

att se till att alla har koll på vad som händer i projektet även om vi inte alltid sitter 

tillsammans. På dessa möten tas inga beslut. Protokoll förs under både projektgruppsmöten 

på fredagar och briefingmöten, det är dock endast fredagmötena som kommer ha en 

dagordning.  

 

Vi roterar projektledarrollen mellan oss inom gruppen. På varje fredagsmöte kommer en ny 

projektledare (PL) utses och hen kommer då vara PL under den kommande veckan. Som PL 

ansvarar man framförallt för fredagsmötena. PL förbereder dagordning till mötet och leder 

sedan mötet. PL är även ansvarig för att se till att det finns en fikaansvarig till nästa vecka 

och att en mötessekreterare utses som för protokoll. PL ansvarar för att loggar fylls i och 

laddas upp, behöver dock inte betyda att det är hen som utför det. 
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 Arbetsrapport 

Dokumentkod 
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   Författare 
 Christoffer Parrow Melhus 

 

Handledare Stephan Köhler  Rapportnamn: Målsättningar med projektet   

  
 
 

 Att göra bakgrundsundersökningar och litteraturstudier av keramiska membran 
rörande vilken utveckling som skett den senaste tiden och var teknologin befinner sig 
idag, för att kunna göra en bedömning av var teknologin kommer befinna sig om 
ytterligare fem år. 

 Att undersöka hur keramiska membran fungerar vid rening av dricksvatten, hur 
effektivt de renar, om de släpper igenom vissa ämnen osv. Detta genom litteratursök, 
internetsök, frågor och studiebesök. Jämför med Livsmedelsverkets krav på 
dricksvattenkvalité.  

 Undersöka risker och nackdelar med keramisk rening.  
               Läckage, trasiga filter, sprickor osv.  

 Undersöka hur reningsprocessen i Görvälnverket fungerar och ta fram förslag på 
steg som skulle kunna ersättas med keramiska filter, alternativt undersöka om det 
går bättre att bygga ett helt nytt verk med keramisk filtrering. 

 
 Undersöka mälarvattnets egenskaper och vad som behöver renas i ett keramiskt 

filter eller andra steg.  
 

 Kort undersökning av ekonomiska aspekter, rimlighet och genomförbarhet.  
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Protokoll 

Litteraturstudien skickades in på studentportalen och till handledaren, Stephan Köhler,  igår 
den 19/4 16. Under dagens möte skall det fortsatta arbetet med projektet struktureras upp 
och delas upp bland de olika projektgruppsmedlemmarna.  

Feedback från Stephan har erhållits (se bilaga 1). I den erhållna feedbacken fanns det ett 
antal saker gruppen bör tänka på till slutrapporten: 

● Rapporten bör vara mer teknisk 

● Att specifiera de utmaningar för vattenrening med keramiska membran som finns vid 

Görväln  

● Vi skall använda oss utav figurer och bilder för att illustrera resultat och olika processer 

Gruppen kom fram till att punkten att specifiera utmaningar för vattenrening med keramiska 
membran vid Görvälnsvattenverk kommer att undersökas under studiebesöket som utföras 
den 28/4 16. Alla i gruppen tar ansvar för att bilder och figurer används i de egna 
Lrapporterna så att dessa sedan kan användas i slutrapporten.  

Kommentarer erhölls även om att det fanns ett antal faktafel och fel i referenser i 
litteraturstudien som bör åtgärdas samt att det verkade finnas en viss förvirring över olika 
former av organiskt kol. I slutrapporten bör det därför finnas ett kapitel om organsikt kol. 

Utifrån Stephans kommentarer har gruppen kommit fram till en preliminär önskad 
utformning av slutrapporten  

Preliminärt upplägg av Slutrapport 

● Titel 

● Ordlista 

● Problem 

● Beredning mälarvatten 

○ råvatten 



○ utmaningar 

○ krav 

● Filter 

○ teknisk utveckling 

○ förbehandling 

○ Fördelar/utmaningar 

 

Från feedbacken identifierades även ett antal göromål samt antal frågeställningar som 
gruppen skall fördjupa sig i och som skall vara med i slutrapporten. En del av dessa 
frågeställningar och göromål delades upp inom gruppen enligt nedan 

 
Frågeställningar och göromål 

● Att specifiera de utmaningar för vattenrening med keramiska membran som finns vid 

Görväln (studiebesök) 
● Kapitel om organiskt kol (Linnea) 
● figurer och bilder för att illustrera resultat och olika processer (Alla) 
● Korrigera faktafel och referenser (Linnea) 
● Porstorlek olika membran (Simon) 

● ozonering (Mikaela) 

● vad händer? 

● doser 

● oönskade effekter ozonering (Mikalea) 

● Jonbyte (Simon) 

● vad händer? 

● kemikalier 

● Hur tåliga membran? (Christoffer) 
● flöde 

● backspolning 

● mängd vatten backspolning 

● kemikalier 

● virus, bakterier, parasiter Händer? (Daniel) 
● Varför bygga ett nytt vattenverk? 

● Barriärer? 

● Jämföra råvatten med andra verk (Simon) 

 
Dessa uppdelade uppgifter skall vara klara tisdagen den 26/4 kl.23.59. Dagen efter, onsdagen den 
27/4, så har gruppen briefingmöte om uppgifterna kl. 8.15 i Å2043. 
Övriga frågeställningar delas upp under detta briefingmötet och under detta möte förbereder sig 

gruppen även inför studiebesöket på torsdagen. 

 



 
Bilaga 1 
 
 
Hej 
 
Jag har nu läst rapporten. Rapporten är lättläst och det finns en röd tråd. Den ger en bra översikt 
men känns i nuläge som mera en populärvetenskaplig sammanfattning än en faktaöversikt. 
 
Ser över rubrikerna. Jag känner inte att keramikfilter står i centrum av rapporten. Kapitelstrukturen 
skulle kunna vara som följd:  
tydlig titel, Ordlista, Problemställning, Dricksvattenberedning från Mälarvatten och utmaningar 
(råvatten, utmaningar och livsmedelsverkets krav på dricksvatten), Nuvarande beredning 
(kemikalier kan vara kvar om ni vill), Keramikfilter (hur har den tekniska ytvecklingen sett ut 
historiskt, state of the art, förbehandlingssteg och deras syften och funktion), Syntes av möjliga 
fördelar och utmaningar med keramikfilter, Referenser, Appendix (med definitioner och figurer) 
Kapitelnamn som ”avslutning” bör undvikas. 
 
Ni måste ha en tydligare inledning (”Problemställning”) där ni specificera vilka utmaningar 
Görvälns vatten ha och hur de kan bemötas av ny processteg. Detta kan vara i form av en 
”punktlista” som ni sedan i senare delen av arbetet kan ”bocka” av.  Det är därför viktig att ni 
identifiera vilka siffror som fattas, vilket underlag som behövs för att fördjupa frågeställningar. T.e. 
så verkar PWN försöken inte vara riktig samstämmiga, ger olika resultat. Litteraturstudien ska på 
slutet identifiera de återstående utmaningar för kvarstående arbete (”Syntes av möjliga...”). Efter 
inläsningen ska ni ha identifierat tydliga kunskapsluckor. Jag ser inte vilka kunskapsluckor ni har 
identifierat. Här kan det behövas en syntestabell eller en till punktlista. 
 
Kapitlet kemikalieanvändning hänger lite i luften och ska inte vara med i litteraturstudien tycker 
jag, spara texten till huvudrapporten där ni sedan ska jämföra kemikalieförbrukningen. 
 
Teknikbiten i rapporten är alldeles för tunn. Jag kan ta flera exempel: Det finns ingen tydlig text där 
ni beskriver hur processen fungerar i andra verk? Det finns inga fakta om möjliga flöden per 
membranytor, inga siffror på hur mycket tryck som används och jämförelse med nuvarande 
process. Vilken porstorlek har membran jämfört med andra membran? Vad händer under 
ozoneringen, vilka ozondoser använder man? Vad händer under jonbytesprocessen? Vilka 
kemikalier kommer till användning? Hur tåliga är membranen? Hur mycket vatten måste användas 
för bakspolning? Vad händer med bakterier, virus och parasiter? Kan det finnas oönskade 
sidoreaktioner av ozoneringen? Ställer höga halter av partiklar i ingående vatten till det? Hur höga i 
så fall? Hur kommer man klarar detta, ni nämna förbehandling på flera ställen. Vilket konkret syfte 
har dessa förbehandlingssteg? Hur många vattenverk använder keramikfilter idag hur ser deras 
råvatten ut jämfört med Görvälns?   
 
Ni skriver ”Det nuvarande vattenverk fungera väl men börjar blir gammalt.” Finns det möjligen 
andra skäl varför man vill ha ett nytt vattenverk, hur många barriärer finns det idag, kan man 
desinficera utgående vatten med UV när det finns höga halter organiskt kol i utgående vatten, vilka 
processer ta bort kemiska ämnen? Vilka risker finns det med höga halter organiskt kol i 
ledningsnätet? 
Under läsningen förstår man att ni ha svårt att förstår vilka olika typer av humus, ni ta upp 
molekylstorlek på flera ställen, som finns och hur de kan möjligen blir ett problem i reningen. Ni 
kommer behöver ett kapitel om löst organiskt kol som beskriver ursprung, karaktär och dess 
karaktär påverka borttagningen. 



 
Jag ser gärna att ni använder er av figurer så att läsare kan få en uppfattning om flöden och olika 
beredningssteg. Figurer och bilder gör att rapporten blir mera lättläst, man få en bättre förståelse 
för dimensionerna och olika steg. Det finns en del bra figurer som visar hur stor olika ting är och 
vilka porfilter som krävs för att avskilja vissa beståndsdelar i vatten. 
Det finns en del faktafel som ni måste ändra. T.e så finns det inga krav på humushalt i ingående 
råvatten. Det finns riktlinjer som säger att utgående COD ska vara under 4 mg/l. På ett annat ställe 
skriver ni att membran renas under nattetid. Rening av membran sker med hjälp av spolcykler, 
eftersom verken har felra membranmodul sker reningen i stort sett kontinuerligt. 
Ni måste överse hur ni referera litteraturen. Jag tror ej att ni systematiskt följa reglerna. Ska inte 
hemsidor citeras genom med ett datum också? Vissa titlar är långa. 
 
mvh Stephan 
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Sammanfattning 
Denna rapport ger en närmre beskrivning av vad olika sorters organiskt                     
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Organiskt material och humus 
Olika typer av organiskt material har olika ursprung. En del är av antropogent ursprung som t                               
ex utsläpp från avlopp. Det finns även organiskt material med naturligt ursprung. Det                         
naturliga organiska materialet (NOM) som finns i mark, vatten samt sediment är inte av                           
antropogent ursprung utan kommer från olika processer som är kopplade till olika                       
organismer så som växter, djur och bakterier (Brezonik & Arnold, 2011). Olika typer av NOM                             
i ytvattentäkter han delas upp enligt var den bildats. Den NOM som bildats i marken och                               
sedan transporterats till vattnet är av alloktont ursprung och den NOM som bildats i ytvattnet                             
utav vattenlevande organismer är av autoktont ursprung (Köhler & Lavonen, 2015). 
 
Den totala mängden organiskt material, både av antropogent och naturligt ursprung, mäts i                         
total mängd organiskt kol (TOC, Total Organic Carbon) eller i kemisk syreförbrukning                       
(CODMn). Det organiska materialet delas upp i två olika fraktioner; det partikulärt bundna                         
organiska materialet och det lösliga organiska materialet (DOM). DOM består utav den del                         
av det organiska materialet som är lösligt samt de kolloider som kan passera ett filter med                               
en porstorlek på 45 μm (450 000 Dalton). Mängden DOM mäts i milligram kol per liter vilket                                 
benämns som löst organiskt kol (DOC). Det partikulärt bundna organiska materialet som ej                         
kan passera filtret mäts också i milligram kol per liter och benämns partikluärt bundet                           
organiskt kol (POC) (Brezonik & Arnold, 2011). 
 
Humusämen är en del utav DOM och dessa består utav humussyror (HA), fulvosyror (FA)                           
och humin (Brezonik & Arnold, 2011). HA definieras som den del utav humusämnena som är                             
löslig i en stark bas men inte i en stark syra och FA är den fraktion som är löslig in en stark                                           
syra men ej i en stark bas. Humin är olösligt då denna fraktion inte är löslig i varken en stark                                       
syra eller bas (Gustafsson et al, u.å). Att humin är olösligt i vatten gör att denna fraktion utav                                   
humusämnen inte har någon större vikt i akvatiska system. Fulvo och humussyror är de                           
ämnen som kan ge vatten en gul eller brunaktig färg (Brezonik & Arnold, 2011). Färgen på                               
vattnet anges som ett färgtal med enheten mg Pt/l. Färgvärdet hos det utgående vattnet hos                             
ett vattenverk bör ej överstiga 510 mg Pt/l (Svenskt vatten, 2010). 
 
Enheten Dalton [Da] är ett mått på molekylvikten hos olika ämnen och som ofta används                             
inom området biokemi (Nationalencyklopedin, u.å). Molekylvikten i Dalton motsvarar ungefär                   
även en molekyls storlek. De akvatiska humusämena består till största del utav FA och det                             
är även FA utav de två humussyrorna som har den minsta genomsnittliga molekylvikten med                           
en vikt på mindre än 1 000 Da. HA:s storlek är mycket varierande och den genomsnittliga                               
molekylvikten är ungefär 2 0003 000 Da men den kan även finnas i storleksordningen 1                             
0005*104 Da (Brezonik & Arnold, 2011).   



 
Olika delar utav en och samma humusmolekyl kan ha egenskapen att vara polär eller                           
opolär. De polära delarna består ofta utav karboxylgrupper eller fenolgrupper (Gustafsson et                       
al, u.å). På grund utav detta spelar FA och HA i naturvatten en viktig roll när det gäller                                   
syrabas förhållandena; de påverkar vattnets pH, alkalinitet samt att de kan fungera som                         
pHbuffert. Laddningsförhållandena samt närvaron av karboxyl och fenolgrupper gör att                   
olika metaller som Fe, Zn, Cu och Hg lätt kan komplexbinda till humusämnena. Även olika                             
ickepolära organiska föroreningar kan binda till humusämnena. Genom att dessa olika                     
ämnen binder till humusen så kommer de inte kunna sedimentera eller fälla ut. De fortsätter                             
att vara i omlopp i löst fas i vattnet vilket ökar deras biotillgänglighet samt toxicitet (Brezonik                               
& Arnold, 2011).   
 
Storleken på humusmolekyler är mycket varierande och kan idag delas upp i tre olika                           
fraktioner och deras storleksintervall anges i enheten Dalton. Den första fraktionen består av                         
lösta humusföreningar som har en storlek på 5001500 Da och den andra är kolloider av                             
humus samt metallhydroxider vars storlek varierar mellan 5 00020 000 Da. Den tredje                         
fraktionen kan bli upp till 50 000 Da då humus, lerpartiklar och metallhydroxider gått                           
samman och bildat större partiklar (Köhler & Lavonen, 2015).   
 
För att rena råvattnet i ett vattenverk finns det ett antal olika tillvägagångssätt. Dessa olika                             
metoder har alla olika fördelar och nackdelar med avssende på avskiljning av humus. Vid                           
olika typer av rening finns det risk för att olika desinficeringsbiprodukter (DBP) uppstår. Ett                           
sätt att avskilja humus och för att minska vattnets färgvärde är att använda sig utav                             
ozonering. Ozonet är ett mycket starkt oxidationsmedel och kan bryta ned humusen i mindre                           
delar. Då humusen har brutits ned i mindre delar finns det dock risk för att den kan agera                                   
som substrat för olika bakterier i ledningsnätet. För att undvika detta skall ozonbehandlingen                         
kombineras med långsamfiltering eller filtering med aktivt kol. För att effekten av ozonering                         
skall bli så bra som möjligt och uppnå den önskade CODMnhalten på 24 mg/l samt för att                                 
använda så lite ozon som möjligt bör råvattent som behandlas med ozon högst ha ett                             
CODMnvärde på 5 mg/l. Råvattnets grumlighet måste även vara låg alternativt att                       
vattenverket använder sig av fällning för att minska grumligheten (Svenskt Vatten, 2010). Vid                         
Görvälns vattenverk i februari 2015 uppmättes ett CODMnmedelvärde på 6,8 mg/L hos det                         
inkommande råvattnet (Norrvatten & ALcontrol laboratories, 2015). Görvälns vattenverk                 
använder sig idag inte av ozonering som reningsmetod. 
 
Även klor kan användas för att rena vattnet i vattenverk. Klor kan reagera med organiskt                             
material och bildar då klororganiska föreningar som till exempel trihalometaner (THM) där                       
kloroform ingår. Dessa ämnen bidrar till oönskad smak samt lukt hos vattnet och de är också                               
cancerogena. Vattenverk som använder ytvatten som råvatten bör därför endast klorera                     



vattnet då en stor del av det organiska materialet har avlägsnats och halten organiskt                           
material är låg (Svenskt Vatten, 1996).   

Ordlista 
Allokton  Material som bildats på annan plats 
autokton  Material som bildats på den aktuella platsen 
NOM  Natural Organic Matter, Naturligt Organiskt Material 
DOC  Dissolved Organic Carbon, lösligt organiskt kol 
POC  Particulate Organic Carbon, partikulärt organiskt kol 
TOC  Total Organic Carbon, totalt organiskt kol 
Dalton  massenhet 1 u=1Da 
Färgtal  Anger hur färgat vattnet är, dvs mängden organiskt material. Anges i mg Pt/l. 
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Sammanfattning 
Denna arbetsrapport innehåller fakta om porstorlek för keramiska membran och om jonbytes 
processer i dricksvattenberedning. Den går också kort inpå en ny utvecklad jonbytesmassa 
MIEX®. Porstorleken för keramiska membran är 0,1 mikrometer.  
Jonbytesprocesser baseras på att det förorenade vatten får passera en jonbytesmassa. 
Jonbytesmassan innehåller joner som Cl som är bunda till funktionella grupper och Cl  kan 
byta plats med föroreningar i vattnet som har samma laddning. Därav har man tillämpat 
jonbyte för att ta bort negativ laddade löst organiskt material (DOC). Jonbytesmassan går att 
återanvändas om man  renar den, dock går det åt mycket kemikalier vid denna process.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Porstorlek  
Keramiska membran är lämpade för dricksvattenberedning då deras porer är 0,1 mikrometer 
stora. Dessa har utvecklats av Metawater AB. De kan därmed rena allt större än porstorleken 
(Meyn, 2014).  
 
Jonbyte 
En vanlig metod vid dricksvattenrening är jonbytesprocesser. Jonbyte sker i en kolonn där det 
förorenade vattnet passerar jonbytesmassan.  Jonbytesmassan innehåller funktionella grupper 
som har joner av motsatt laddning bundet till sig. För att ett jonbyte skall kunna ske måste 
föroreningen vara upplöst i joner och ha samma laddning  som  jonen bunden till den 
funktionella gruppen. Jonbyte är använts länge för att göra vatten mjukare, dvs minska 
koncentrationen Mg2+ och Ca2+ ((Nilsson & Wängdahl, 2014)). Vid mjukgörning av vatten 
har man använt en jonbytarmassa innehållande Natriumjoner som kan byta plats med Mg2+ 
samt Ca2+. Jonmassan kan återanvändas i jonbytesprocessen. Först renspolas jonmassan med 
vatten i motsatt flödesriktningen från den ursprungliga för att ta bort slam. Därefter renas 
jonmassan med vatten innehållande hög koncentration NaCl. Natriumjoner återfår sin plats i 
jonmassa p.g.a den höga koncentrationen (Nilsson & Wängdahl, 2014).   På senare tid har 
jonbytesprocesser utvecklats för att ta bort löst organiskt material (DOC) vid 
dricksvattenberedning. Bortagning av DOC har visat sig vara effektivt då DOC är negativ 
negativ laddade vid neutralt pH (Meyn, 2011). Anjonbytesmassa fungerar på samma sätt som 
katjonbytesmassa. Därav har det utvecklats anjonbytesmassa som är bra på att ta bort nitrater, 
DOC och arsenik (Koreman, 2016). Adsorption sker när de negativt laddade DOCmokyler 
binder till de funktionella grupperna samtidigt som t.e.x. kloridjoner frigörs.  Nedan visas en 
reaktion för hur jonbyte kan ske med organiska material där R är den funktionella gruppen.  
 
R+Cl + DOC→ R+DOC + Cl                                                                                  (1)  
 
Dock kan det finnas negativ laddade joner i vatten som sulfatjoner som konkurerar med DOC 
om att tas upp av jonbytesmassan. Om det finns mycket sulfatjoner i vattnet finns det risk för 
att DOC ej hinner tas upp av jonbytesmassan (Nilsson & Wängdahl, 2014).  
 
Det krävs en förbehandling för att jonbyte skall fungera effektivt. Om det inkommande 
vattnet till jonbytes steget innehåller många partiklar (hög turbiditet) kommer jonbytesmassa 
inte hinna verka på föroreningarna (Meyn, 2011). Ett återkommande problem med 
jonbytesprocesser är att det uppstår mycket slam vilket är svårt att åtgärda då det krävs 
mycket kemikalier för att renspola jonbytesmassan. Jonbyte tar dock ej bort all organiskt 
material då det finns oladdade org. material som kan passera igenom jonbytesmassan. 
Samtidigt får flödeshastigheten vid jonbyte  ej vara för högt. Då blir kontakttiden mellan 
förorening och jonbytesmassan för kort för att jonbyte skall kunna ske. (Meyn, 2011) . Trots 
dessa nackdelar anses Jonbyte vara en bra metod då den kan inriktas på att ta bort enskilda 



 

ämnen såsom DOC.  En anjobytesmassa förmåga att ta bort DOC måste bestämmas 
experimentellt (Meyn, 2011).  
 
 
Jonbyte med Magnet Ion Exchange (MIEX®) 
MIEX® är en anjonbytesmassa utvecklad för borttagning av DOC (Nilsson & Wängdahl, 
2014). Det som gör MIEX® är att den har en magnetisk kärna och har en större 
kontaktvolymen per jonmassa. Detta förbättra jonbytes förmågan (Lange et.al., 2001). Dess 
funktionella grupper är kvartenära kvävegrupper och har klor bundet till sig, vilket ger den 
basisk karaktär (Mergen et.al., 2007). Ytterliggare en fördel med MIEX® är att den kan ta upp 
mindre DOCmolekyler genom diffusion in i MIEX®paritklar om den hinner verka under en 
längre tid (Nilsson & Wängdahl, 2014).  
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Inom dricksvattenberedning används ozonering mestadels som en desinfektionsmetod men 
har även andra fördelar. Med ozonering kan man eliminera oönskad färg, lukt och smak och 
det är även en effektiv metod för att oxidera humusämmen och metalljoner. Att desinficera 
med ozon istället för klor är bättre på flera sätt, dels slipper man oönskade biprodukter som 
uppstår vid rening med klor och dels är ozon en starkare desinfektant så en lägre 
koncentration kan användas under en kortare tid. (Larsson, 2004) Ozon är även effektivare 
mot bakterier och virus (http://www.waterresearch.net/index.php/ozonation). 
 
Att få bort oönskad lukt och smak är inte alltid lätt. Svårast att bli av med är 
2methylisoborneol (MIB) och geosmin, som båda kan bildas av blågröna alger. Det krävs 
mycket låga doser för att MIB ska kontaminera vattnet och det ska få lukt eller smak. 
(https://en.wikipedia.org/wiki/2Methylisoborneol, 20160425) Både MIB och geosmin kan 
filtreras bort med långsamma sandfilter eller med kolfiltrering men det har visat sig vara 
betydligt effektivare med ozonering. Oönskad färg beror oftast på organiska föreningar i 
vattnet som vid ozonering kan brytas ner till mindre polymerer eller monomerer. (Larsson, N. 
2004) 
 
Att vattnet har oönskad färg beror ofta på att det innehåller löst järn (Fe(II)) eller mangan 
(Mn(II)). Metallerna har ingen direkt skadlig effekt på hälsan men kan orsaka missfärgningar 
på vattnet, ledningar och t.ex. tvätt. Med ozonering är det effektivt att oxidera Fe(II) och 
Mn(II) till Fe(III) respektive Mn(III). Fe(III) hydrolyseras sedan till Fe(OH)3. 
Manganoxidation med ozon är mer komplext eftersom mangan kan överozoneras. Lösligt 
mangan oxideras till mangandioxid som går att filtrera bort och överozoneras manganet kan 
mangandioxiden bilda permanganat som är lösligt och ofiltrerbart. Däremot kan 
permanganatet återgå till mangandioxid med tid och går då att filtrera bort igen. Återgången 
till mangandioxid tar melllan 20 och 30 minuter. Det krävs hälften så mycket ozon för att 
oxidera järn (0,43 mg ozon per mg Fe(II)) som mangan (0,88 mg ozon per mg Mn(II)) men 
ozonering är en effektiv metod för att få bort båda metallerna. Ozon kan även bryta ned 
många organiska komplex med järn och mangankatjoner och på så sätt frigöra järn och 
mangan. (Rakness, K.L. 2005;2011) 
 
I vattnet kan det ibland finnas svavelväte (H2S). Det är en gas som luktar som ruttna ägg och 
därmed är oönskad i dricksvatten. Med ozon kan svavelvätet oxideras till först rent svavel, 
sedan till sulfitjoner och till slut till sulfatjoner. (Rakness, K.L. 2005;2011) Efter ozonering 
kan de nu oxiderade ämnena filtreras bort och organiska ämnen kan avlägsnas med 
koagulering eller ytterligare oxidation (http://www.waterresearch.net/index.php/ozonation). 
 
Det finns många fördelar med ozonering. Metoden är effektiv över ett stort pHintervall, ozon 
reagerar snabbt med virus, bakterier och protozoer samt att ozonering inte adderar kemikalier 
till vattnet. Ozonering är en förhållandevis ny metod och det finns även en del osäkerheter och 
nackdelar. Man vet inte vilken effekt eventuella biproduketerna har och ozonering lämnar 
inget i vattnet som kan förhindra ev återtillväxt efter rening. Tekniken är än så länge dyr, både 
i startkostnad för utrustningen och i underhållskostnad. Det krävs även kunnig personal vilket 
kan vara ett problem. Ozon är inte heller helt lätt att blanda med vatten och det kräver en 
speciell blandningsteknik. (http://www.waterresearch.net/index.php/ozonation) 
 
Luft med ozon i bubblas genom vattnet eller dras igenom vattnet med hjälp av vakuum och 
vattnet kan då ozoneras. (http://www.waterresearch.net/index.php/ozonation) 
 

http://www.water-research.net/index.php/ozonation
https://en.wikipedia.org/wiki/2-Methylisoborneol
http://www.water-research.net/index.php/ozonation
http://www.water-research.net/index.php/ozonation
http://www.water-research.net/index.php/ozonation
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Sammanfattning 

Mikroorganismer spelar en stor roll vid dricksvattenberedning, då vissa av dem kan 
orsaka sjukdomar. Dessa sjukdomsutbrott kan leda till stora kostnader för samhället 
och det är därför av intresse att reducera antalet sjukdomsorsakande mikroorganismer. 
Denna rapport går därför igenom dessa sjukdomsorsakande mikroorganismer  så 
kallade patogena mikroorganismer  och vilka säkerhetsåtgärder som kan tas för att 
reducera dessa patogener. En kortare koppling till vad som görs vid Görvälnverket 
idag och vad kemiska membran kan komma att spela för roll i framtiden tas även upp. 

   



Mikroorganismer 

Mikroorganismer är ett samlingsnamn för livsformer på mikroskopisk nivå. De finns 
överallt i världen och de flesta är ofarliga för oss människor. Det finns dock vissa 
mikroorganismer som kan orsaka sjukdomar hos oss människor, de kallas för 
patogena mikroorganismer. Livsmedelsverket (2014) säger att; “Den allvarligaste 
akuta risken förknippad med dricksvattenförsörjning är spridningen av vattenburna 
sjukdomar.”. Det är därför av intresse att studera vilka faktorer som ligger bakom en 
sådan allvarlig risk, och att försöka förhindra risken innan den uppstår. Detta leder till 
de vattenburna patogena mikroorganismerna. 

 

Vattenburna patogena mikroorganismer 

Bakterier, virus, och protozoer. Det finns vattenburna smittämnen hos de olika 
grenarna av mikroorganismer. För att förhindra att sjukdomsutbrott via dricksvatten 
finns emellertid reningssteg, så kallade mikrobiologiska säkerhetsbarriärer, för att 
reducera antalet patogener i dricksvattnet. Barriärerna bygger antingen på avskiljning 
eller på inaktivering. Avskiljning och inaktivering för ytvattenverk kan ske på olika 
sätt, bland annat (Livsmedelsverket, 2014); 

● Avskiljning: kemisk fällning samt filtrering, långsamfiltrering, eller filtrering 
genom membran med porvidd mindre eller lika med 0.1 mikrometer (μm); 

● Inaktivering: klorering, UVdesinfektion, eller ozonering.  

Livsmedelsverket (2014) poängterar att en säkerhetsbarriär kan reducera en typ av 
mikroorganism effektivt medan andra mikroorganismer kan passera utan vidare 
reduktion. Detta bekräftas av Dahlberg (2011) under studien av Görvälnverkets 
säkerhetsbarriärer då hon fann att UVdesinfektionen främst har en påverkan på virus 
medan fällningen har en effekt på alla de undersökta patogenerna. 

 

Vilka patogener ska undersökas? 

Enligt World Health Organization (WHO, 2011) är det opraktiskt att kartlägga all typ 
av data för alla kända och potentiella patogener. Därför föreslår WHO att så kallade 
“referenspatogener” ska väljas ut, där varje större grupp  bakterier, virus och 
parasiter  är representerade och där variationer inom gruppen tas i beaktning. 
Referenspatogenerna borde, enligt WHO, väljas enligt följande kriterier; 

● Patogenen har en bekräftad smittoväg via vatten; 
● Det finns tillräcklig data om patogenen för att en riskanalys ska kunna göras; 
● Patogenen är motståndskraftig i naturen; 
● Förekomst av patogenen i råtvattnet; 



● Infektionsrisken för, frekvensen av, samt hur allvarlig sjukdom patogenerna 
ger upphov till. 

Vidare föreslår Westrell (2004) ytterligare avgränsningar, att de patogener som ska 
inkluderas som referenspatogener ska ha; 

● Blivit bekräftade som orsak till smittoutbrott; 
● Små  infektionsdoser; 
● Förekommit hos den svenska befolkningen. 

Utifrån dessa kriterier har Dahlberg (2011) valt ut ett antal referenspatogener för 
Görvälnverket, vilket är samma verk som är av intresse för denna rapport; 

● Virus 
○ Norovirus 
○ Adenovirus 
○ Rotavirus 

● Bakterier 
○ Campylobacter 
○ Salmonella 
○ E.coli 0157:H7 

● Protozoer 
○ Cryptosporidium 
○ Giardia 

 

Virus 

Virus varierar i storlek mellan 20 nanometer (nm) i diameter till flera hundra nm i 
diameter (Reece et al., 2011). Det gör dem till de minsta patogenerna (WHO, 2011). 
Det betyder att endast de större virusen kan filtreras bort med mikrofilter, då 
porstorleken inte är tillräckligt liten för att kunna avskilja mindre virus. De andra 
måste reduceras i inaktiveringsprocessen i dricksvattenberedningen.  

Enligt Dahlberg (2011) är Adenovirus dock motståndskraftiga mot UVdesinfektion 
och reduceras enbart med 0.5 log10enheter oavsett om det sker med en UVdos på 25 
mJ/cm2 eller den högre dosen på 40 mJ/cm2. Viruset motståndskraft mot 
desinfektionsmedel bekräftas av WHO (2011). 

 

 

   



Bakterier 

Bakterier kan även de variera i storlek, men de är generellt sett större än virus. 
Bakterierna är de enda av de undersökta patogenerna som kan tillväxa utan en värd 
(Dahlberg, 2011).  

På grund av att de är större, samt att deras celler kan vara laddade, skapas möjligheter 
för att kunna filtrera bort bakterierna (Lindberg & Lindqvist, 2005). Bakterierna kan 
således reduceras i både avskiljnings och desinfektionssteget i reningsprocessen 
(Dahlberg, 2011). Enligt WHO (2003) kan membranfiltration reducera patogener upp 
till 6 log10enheter. 

Protozoer 

Protozoer, som även kallas parasiter, är små urdjur som ligger till grund för 
diarrésjukdomar världen över. Under den fas då protozoerna är smittbara är de cystor, 
vilket gör dem relativt motståndkraftiga (Dahlberg, 2011).  

Både Cryptosporidium och Giardia är de vanligaste förekommande parasiterna i 
Sverige (Smittskyddsinstitutet [SMI], 2011).  De är även extremt tåliga mot klor, 
vilket är en vanlig metod för desinfektion (SMI, 2011). Däremot kan Cryptosporidium 
reduceras med både UVdesinfektion och avskiljning då den är relativt stor (2 μm) 
(WHO, 2011). Även Giardia kan avskiljas då de är större än Cryptosporidium (WHO, 
2011). SMI ( 2011) tror även att främst Cryptosporidium, men även Giardia, kommer 
att öka i miljön på grund av ökad frekvens av kraftiga regn till följd av den förhöjda 
globala uppvärmningen. 

 

Mikrobiologiska säkerhetsbarriärer 

För att få brett skydd av vattnet från patogener krävs en kombinering av avkiljning 
och inaktivering (Lindberg & Lindqvist, 2005). I dagens (20160427) Görvälnverk 
används avskiljare i form av kemisk fällning med efterföljande filtrering samt 
desinfektion i form av UVdesinfektion. Det finns intresse för att byta ut ett eller flera 
steg i reningsprocessen i förmån för keramiska membran. 

Filter/Membran 

Ett keramiskt membran, om porstorleken för membranet är 0.1 μm eller mindre, 
räknas som en mikrobiologisk säkerhetsbarriär som faller under kategorin avskiljare 
(Livsmedelsverket, 2014). Membranen reducerar patogener genom att porerna inte 
tillåter passering om ett objekt är för stort för porvidden (WHO, 2003).  

Filter som klassificeras som mikrofilter, vilka har porstorlek större eller lika med 0.1 
μm, klarar av att filtrera bort alger, protozoer, och de flesta bakterier (LeChevallier & 
Au, 2004). 



Filter som klassificeras som ultrafilter, vilka har porstorlek mindre än 0.1 μm men 
större eller lika med 0.01 μm, klarar av att filtrera bort alger, protozoer, de flesta 
bakterier samt virus (LeChevallier & Au, 2004). 

Desinfektion 

UVdesinfektion, den desinfektionsmetod som används vid Görvälnverket idag 
(Norrvatten, 2009), har kommit att bli alltmer populärt då det är en effektiv metod för 
att reducera protozonen Cryptosporidium som annars är motståndskraftig mot klor. 
Desinfektionen aktiverar en fotokemisk reaktion i DNA:t hos patogenerna som skadar 
dess reproduceringsförmåga. Dosen mäts i mJ/cm2, och högst patogenreducering gavs 
vid dosen 40 mJ/cm2 jämfört med den normala UVdosen 2011 på 25 mJ/cm2 som 
användes på Görvälnverket, enligt Dahlberg (2011). Enligt SMI (2011) används det i 
Sverige höga UVdoser, vilket leder till en högre desinfektion än vad WHO har satt 
upp som riktlinjer för protozoerna.  

Barriärhöjd och Görvälnverket 

Barriärhöjden för Görvälnverket, som har fler än 10 000 anslutna konsumenter, ska 
vara 5.5b + 5.5v + 4.0p, där log10reduktionen för bakterier respektive virus ska vara 
5.5 och log10reduktionen för protozoer ska vara 4.0 (Dahlberg, 2011). 
4log10reduktion innebär en 99.99 % reduktion av den specifika patogenen, medan 
5.5log10reduktion innebär ~ 99.9997 % reduktion. I sitt arbete fann Dahlberg (2011) 
att Görvälnverket hade fullgott skydd mot både bakterier och protozoer i båda sina 
försök med två olika modeller, men att skyddet mot virus var för lågt för en av 
modellerna. 
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Sammanfattning 

Görvälnverkets vattenberedningsprocess består av flertalet tekniska steg för att rena 
vattnet i flera steg. I beredningsprocessen reduceras DOC, mikroorganismer, och kemiska 
föreningar som kan orsaka lukt och smak. Denna L-rapport beskriver vad som sker i 
Görvälnverkets nuvarande vattenberedningsprocess, och vilka steg som reducerar vad.  

 
  



Tekniskt fördjupad analys av Görvälnverkets 
vattenberedningsprocess 
I Görvälnverkets process för att rena vatten ingår flertalet steg, se nedan; 
 

1. Intag av råvatten från Mälaren. Beroende på årstid och kvaliteten på råvattnet tas 
vattnet från två olika djup, antingen från 4 eller 22 meters djup (Norrvatten, 
2009). Temperaturen är en viktig faktor då intagsvattnet helst inte ska vara för 
kallt - under 5 °C - eller för varmt - över 15 - 20 °C - då det kan innebära olika 
problem. Problemen kan vara av karaktären förhöjd bakteriehalt då vattnet är 
varmt eller långsamma kemiska reaktioner då vattnet är kallt (Svenskt Vatten, 
2010).  

 
2.  Intagsvattnet silas från större föremål, som bland annat fisk och alger, i en 

korgbandssil (Norrvatten, 2009) då det annars kan leda till smak- och 
luktrelaterade problem senare i processen eller problem med igentäppta filter 
(Svenskt Vatten, 2010). 

 
3. Vattnet anländer till en pumpstation, vilken reglerar volymen som ska pumpas 

vidare till nästa steg (Norrvatten, 2009). 
 

4. Aluminiumsulfat tillsätts till vattnet i en blandningsränna för att partiklar ska kunna 
bilda flockar i nästa steg (Norrvatten, 2009). Det finns partiklar, som humus, vars 
partikelstorlek är så liten att de passerar rakt igenom sedimenteringssteg eller 
filtreringssteg om de inte flockas först (Svenskt Vatten, 2010). Om partiklarna är 
under storleken 0.1 µm kallas de för kolloidala partiklar (a.a.). 

 
5. Vattnet ankommer till flockningskammaren där det tillsatta aluminiumsulfatet 

bildar flockar genom att aluminiumsulfatet fälls och koagulerar. Flockarna består 
huvudsakligen av aluminiumhydroxid, ett ämne som är geléartat, vilket är i det 
närmaste olöslig då rätt pH-värde används (Svenskt Vatten, 2010). Natriumsilikat 
tillsätts som hjälpkoagulant för att göra flockarna större. Flockarna binder till sig 
bland annat mikroorganismer och humusämnen (Norrvatten, 2009). 
Natriumsilikatet ger flockarna bättre egenskaper för att först sedimentera och 
sedan för att avskiljas samtidigt som en ekonomisk aspekt finns då mindre 
aluminiumsulfat behöver användas (Svenskt Vatten, 2010). Avskiljningen sker 
med en automatisk dammsugare på botten av bassängen.1 

 
6. I detta steg finns sedimenteringsbassänger där flockarna sedimenterar till botten 

och avskiljs från vattnet (Norrvatten, 2009).   
 

7. Vattnet passerar ett 1,5 meter tjockt sandfilter där de sista resterna av flock 
avskiljs (Norrvatten, 2009). Flödeshastigheten i detta steg är 4 m/h. Steg 4 - 7, 
flockning med efterföljande sedimentation, räknas som en första mikrobiologisk 
säkerhetsbarriär (Livsmedelsverket, 2014) och är den viktigaste 
säkerhetsbarriären mot bakterier och protozoer. Det är även i dessa steg som 

                                                
1 Stephan Köhler, Norrvatten och Sveriges lantbruksuniversitet, 2016 



ungefär hälften av de stora, hydrofoba humusmolekylerna tas bort (Svenskt 
Vatten, 2010). 

 
8. På grund av att vattnet fortfarande kan ha oönskad lukt och färg måste vattnet 

passera ett kolfilter bestående av aktivt granulerat kol (Norrvatten, 2009). 
Filtreringen har också som fördel att minska risken för föroreningar och minskar 
koncentrationen av organiska ämnen. Kolfiltret har flödeshastigheten 23 m/h.2 

 
9. Vissa mikroorganismer kan efter alla tidigare steg fortfarande ha passerat 

(Norrvatten, 2009b), därför används UV-ljus för att inaktivera proteiner i 
mikroorganismernas DNA som styr reproduktionen. Inaktiveringen förhindrar på 
så sätt förökning, och metoden är speciellt effektiv mot bland annat de 
klorresistenta protozoerna cryptosporidium och giardia samt bakterien E.coli 
(Svenskt Vatten, 2009). Metoden är inte lika effektiv mot norovirus, adenovirus 
och sporbildande bakterier (ibid.). Humusämnen är de huvudsakliga faktorerna 
till störningar i UV-desinfektionen då de absorberar UV-ljus (Svenskt Vatten, 
2010). Detta steg räknas som en andra mikrobiologisk säkerhetsbarriär 
(Livsmedelsverket, 2014). 

 
10. Innan vattnet distribueras tillsätts två kemikalier till - kalkvatten och 

monokloramin. Kalkvattnet blandas i för att motverka korrosion, som kan uppstå i 
högre grad om pH-värdet är lågt. Monokloramin är en mild form av klor och har 
som funktion att förhindra att bakterier växter till sig i ledningsnätet (Norrvatten, 
2009b), detta på grund av att UV-desinfektionen inte har en så kallad “resteffekt” 
som exempelvis klordesinfektion har (Svenskt Vatten, 2009).  

 
11. Det nu drickbara vattnet mellanlagras i en reservoar innan det slutligen når 

slutanvändaren (Norrvatten, 2009). 
 
  

                                                
2 Stephan Köhler, Norrvatten och Sveriges lantbruksuniversitet, 2016 
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Protokoll 

 
● Hur har arbetet gått? 

Allmänt så har det gått bra, vissa delar behöver fördjupas. nya rapporter. Behöver 
fler källor.  

● synpunkter? 
● Har vi några idéer om var filter kan sättas in utifrån våra delar som vi bör jobba 

vidare efter? 
 

● Hur vill vi att slutrapporten skall se ut? 
 
Problemställning 

 Kan K.M ersätta något utav följande reningssteg: 
 Fällningsfilter 
 Sandfilter 

 ENDAST keramiska membran 
 
Utmaningar som K.M tillsammans med andra processteg ska klara av: 

 Ta bort DOC 
 Ta bort mikroorganismer 
 befolkningsökning 
 (Fysisk möjlig placering) kanske mer som fördel/nackdel i diskussion 

 
Hur vår slutrapport ska se ut: 
Problemställnning: 

 Vilka reningssteg i Görvälnverket som kan ersättas med K.M idag och i framtiden för 
vatten likt Mälarvatten? 

hypotes  S 
 sandfilter är lämpligast 
 Kombination med med ozonering/jonbyte behövs för att erhålla optimal effekt 



M+S 
Metod M 

 litteraturstudie om……. 
Dricksvattenberedning: Mälaren och utmaningar 

 Mälarens vatten L 
 livsmedelsverkets krav M 
 utmaningar L 

Nuvarande beredning D 
Hur ser vattnet ut före/efter olika steg i vattenreningen? 
Ozonering  M 
Jonbyte S 
Keramiska membran 

 funktion C 
 vad den släpper igenom (inte) S 
 tekniskt, (flöden, kemikalier mm) 
 Användning idag, JAPAN tex 

 
Resultat 

● val av placering bra/dåligt D 
● varför är de andra dåliga? D  
● paketlösning K.M + ozon/jonbyte M+S 

 
Diskussion 

 Blir det en förbättring? 
 uppnås utmaningarna? L 

 
Slutsats 
 
UV bättre mot cryptosporidium än ozon, ozon bättre på att ta bort virus och bakterier. Är 
crypto ett framtidsproblem, hur mycket finns nu i Mälaren? Är det dumt att ta bort UV  till 
förmån för ozon med tanke på crypto? 
 

● Vad bör göras nu? 
 hur har vi avgränsat oss till sandfilter? 
 motivera hur vi har kommit fram till att ersätta reningssteget sandfilter, då uppdraget 

var att undersöka om något/några steg kunde ersättas med K.M. 
● Utdelning av nya uppgifter 

 
● Förbereda studiebesök 
● När, var, hur? 

11. 45, Ångström, bil 
● Vilka frågor har vi? 
 Vilka mikroorganismer ser ni som problematiska inför framtiden? 
 Vad kommer till sandfiltret? Vad renas i sandfiltet? (jämföra vatten in, vatten ut) 

 hur fungera? 
 kemikalier? 
 Snabbhet? 

 
Se även separat frågepapper!!! 



 
● Vilken mätdata behöver vi? 
● ….? 

 
● Övrigt 
 
 

 
 
 
 

 
   



Schematisk skiss av sandfilter vs keramiska membran 
 Vilka data ska vi kolla på, och hur reduceras dem i reningsprocessen? 
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Vad tar vi med oss från mittredovisningen? 
 Vad menas med “god effekt”? → vilka parametrar ska vi kolla på? 
 Vilken metod jobbar vi med? → vilken bedömning gör vi från informationen vi 

får 
 Vi skriver så kursare kan läsa, med appendix för fördjupning, ej tvärtom 
 Resultat: hur mycket yta besparar keramiska membran?, hur många moduler 

behövs för att vattenproduktionen ska vara densamma som idag?, kommer 
Görvälnverket att få en till mikrobiell säkerhetsbarriär?, kommer 
humushalterna att minska, och i så fall hur mycket? 

 Om kapaciteten ökas, diskussion om kapaciteten av andra steg kan ökas? 
 
Nya utdelande uppgifter: 
Linnea:  

● Metod 
● Inledning 
● Frågeställning 
● Hypotes 

 
Simon & Christoffer: 

● Fördjupad analys av keramiska membran 
 
Daniel: 

● Tekniska fördjupad analys av Görvälnverkets vattenberedningsprocess 
 
Mikaela: 

● Jobba med Latex, struktur 
● utmaningar  
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Sammanfattning 
 
 
Intagsvatten 
712mg kol. Reningen får bort 50%, men man vill ner till under 1 mg kol, dvs 90%. (Antar 
mg/liter) 
 
Flockning och fällning 
Tillsätter aluminiumsulfat i blandränna. Omrörning i flockningskammare. Al2

(SO4)3 absorberar 
50% av humus. Även turbiditet tas bort. Natriumsilikat gör flockarna större, och vattenglas 
gör dem hårdare. Rätt pH på 6,56,7 behövs.  
Låg flödeshastighet gör att stora ytor behövs. Därför är K.M intressant.  
6000 ton slam produceras per år och tas bort med dammsugare.  
 
Sandfilter 
18st filter á 69 m2 styck, med 1,5 m tjockt lager sand. Hastigheten är 4 m/h och då får man 
sammanlagt 120 000 m3/dygn. En backspolning per 72 h ungefär. Man mäter trycket över 
filtret för att se när backspolning behövs. Det är samma sand som används hela tiden. Vid 
backspolning spolas så att vattnet når upp till en ränna och spolas bort, men inte sanden. En 
pump innan och en pump efter sandfiltret för att få upp tryckhöjden igen.  
 
Kolfilter 
2,5m aktivt granulerat kol. 10st filter med en totalt area på 216 m2 och en hastighet på 23 m/h 
ger 120 000m3/dygn. Har bara bytts en gång. En biofilm renar bort lukt smak och färg. 
Mikroflora som växer på kolet. Nytt kol kan rena medicin och kemikalier, men fylls efter ca 3 
månader. Dessutom kan platserna tas av humus! 
 
UV 
Strålbehandlar för att döda bakterier. Problem även här med att humus kan absorbera de 
våglängderna → mindre strålning till mikroberna! Även oklart om det bildas biprodukter!  
 
Slutsteg 
pHjustering för att minska korrosion. Mild desinfektion med kloramin för att förhindra tillväxt 
då vatten kan stå 2 veckor i rören.  
 



Övrigt 
Det finns redan nanofilter som kan ta bort 90% av humus, men de är stora och dyra. Pentair 
 
Man kan mäta UVabsorbans på ingående vatten för att kunna justera behandlingarna. Även 
test med olika kolfilter. Jämför vatten från sandfilter eller vatten helt utan humus. Nanofilter 
påverkar vattnets hårdhet, men inte just detta märket.  
 
Frågestund 
Läkemedel fastnar ej i keramiska membran (mikrofilter) 
Kontakta och ring företag.  
Tryck, backspolning, kemikalier, vattenmängder och flöde: Ej svar. 
 
Viktigt med terminologin! Skilj material, porstorlek, applikation och operation!!  
 
Finns textböcker, oc Machenbachs reviewartikel osv om membranteknik.  
 
Backwash, CEB (chemically enhanced backwash).  
Fundering  fouling antas borta när tryckskillnad återställd  men kan bero på sönderfrätta 
porer av ozon???? 
Keramiska filter har ett ytlager? kan detta påverkas av ozon? 
Kolla det specifika materialet och behandlingar, kolla om det påverkats.  
Läs Galjaards artikel och kolla referenserna. Ring honom, ställ bra frågor! 
 
Jonbyte tar ej bort turbiditet! Fällning gör det. 
Titta på de olika vattenverken och deras in och utvatten.  
NOM → humus 
Humus /> NOM!!  
 
Ozon: 
Kan ej ozonera sand, ty ej tillräckligt kompakt. Där är K.M. bra. Lämnar ozonrest från 
behandlingen för att skydda membranet. Eller bättre med ozon efter?? Eller ta bort allt? 
Skadligt? 
Kolfilter räknas ej som mikrobiell barriär, men flockning räknas! 
 
De måste ha 2, men vill ha 3 barriärer.  
 
Kol + klor = inte sant? Granska, stämmer nog ej.  
 
Kolfilter kan ta bort klor, lukt, smak.  
 
Gör figurer för helsefyr!! 
 
Man fäller med joner, men samma joner kan konkurrera i jonbytet, därför inte bra att ha efter 
varandra!! 
 
Möjligt upplägg av rapporten: 



 
Val                                  val 
Val   Keramiska filter     val  
Val                                val 
 
Begränsa!! 
 
Se till att prata om Görvälnverket, ej Norrvatten!! 
 
Backwash = backspolning, vedertaget.  
Kolla fler referenser för PWN, de är tekniska men inte så kemiskt kunniga.  
Korsreferenser, ifrågasätt! 
 
Ha med temperatur! Ändras faktorer? Relevant för tillväxten. Dubblas per 10 grader. Vill ha 
kallt vatten, helst under 8° C.  
Irrelevant med Meyns hög/låg pH för virus/koagulant.  
 
Skriv inte det vi lärt oss, skriv det vi vill förmedla!! 
Kan också ha appendix! 
Konkreta ofluffiga begrepp!  
Håll er borta från livsmedelsindustrin om möjligt.  
Huvuduppgift  vilka probem med keramiska filter? 

 Mer tekniskt, mer systematiskt kring begrepp, enheter. 
Behandla irrelevanta saker kort, appendix 
Diskutera vad som händer, inte bara att byta ett steg.  
Välj redaktör som styr format, stil osv.  
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Hypotes 
För att keramiska membran ska kunna ersätta något av dagens reningssteg i Görvälnverket 
samt för att de ska vara ett fullgott alternativ som ett nytt reningssteg så måste de kunna 
uppfylla de krav Görvälnverkets utmaningar ställer på dem. Det antas att keramiska 
membran, som en ny teknik för dricksvattenrening, kommer att ha en större kapacitet att 
rena en större volym vatten än dagens vattenberedningsprocess. Detta är viktigt för att 
kunna tillgodose en ökande efterfrågan av dricksvatten. Att dagens keramiska membran 
skulle kunna agera som en tredje mikrobiell barriär hos Görvälnverket är tveksamt. Porerna 
hos de keramiska membranen är antagligen inte tillräckligt små för att kunna filtrera bort alla 
möjliga patogener. Möjligen kan framtida utveckling av keramiska membran leda till mindre 
porer som vidare kan leda till att de kan klassas som en mikrobiell barriär.   
 
Vidare kan det även antas att sandfiltren är det reningssteg i Görvälns vattenverk som kan 
bytas ut mot keramiska membran. Utbytet av sandfiltren skulle inte leda till ett sämre 
mikrobiellt skydd då de inte räknas som en mikrobiell barriär. Sandfiltren tar även stor yta i 
anspråk i verket och en ökad produktion av dricksvatten skulle leda till att en ännu mer yta 
skulle behövas för att kunna anlägga nya sandfilter. Då den tillgängliga ytan i 
Görvälnsvattenverk är begränsad så skulle det kompaktare alternativet, keramiska 
membran, vara att föredra framför sandfiltren.   
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Syfte   
Syftet med detta projekt är att utifrån Görvälnverkets förutättningar och utmaningar samt 
projektets frågeställningar undersöka, med hjälp av tillgänglig litteratur och data, om 
keramiska membran med fördel kan användas vid Görvälnverket.  
 
Avgränsningar 
Tillsammans med keramiska membran brukar även olika typer av förbehandlig, som 
ozonering eller jonbyte, installeras. Keramiska membrans effektivitet beroende på vilken 
förbehandling som används kommer inte att utvärderas i någon större utsträckning. 
Ekonomiska aspekter som rör keramiska filter kommer ej att behandlas. Möjligheten att 
bygga ett nytt vattenverk med keramiska membran som beredningssteg kommer inte heller 
att undersökas i denna rapport.   
  
 
 



  

  
Självständigt arbete i miljö och 

vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
 Lrapport 

Dokumentkod 
W1654/L21 

Datum 20160508  Ersätter 

   Författare 
 Linnea Hedlöf Ekvall 

Handledare Stephan Köhler  Rapportnamn Frågeställnings utkast 

  
 
Frågeställning  
 
Utifrån Görvälnverkets utmaningar samt önskan att eventuellt införa keramiska membran 
som ett steg i dricksvattenberedningsprocessen kommer följande frågeställningar att 
bearbetas och besvaras i denna rapport: 
 

● Är keramiska membran, utifrån de utmaningar som finns hos Görvälns vattenverk 
idag, ett fullgott alternativ som ett nytt reningssteg i dricksvattenberedningprocessen? 

 
● Vilket/vilka reningssteg i Görvälnverkets nuvarande dricksvattenberedningsprocess 

kan ersättas med keramiska membran idag och i framtiden?     
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Inledning 
Rent dricksvatten är ett mycket viktigt livsmedel. I Sverige kan människor dricka vatten direkt 
från kranen utan att bli sjuka eller behöva rena det. Detta är något som många tar för givet 
idag i Sverige. För att det ska vara möjligt att dricka vatten direkt från kranen sker en mycket 
noggrann förbehandlig och rening av vattnet i vattenverken. Att kunna, även i framtiden, 
säkerställa en god kvalitet på dricksvattnet är av yttersta vikt. Forskning bedrivs därför för att 
utveckla och finna nya tekniker för produktion av dricksvatten. En relativt ny teknik inom 
dricksvattenberedning är användandet av keramiska filter.  
 
Företaget PWN Technologies har med hjälp av keramiska filter från Metawater utvecklat en 
design av en modul som kan användas vid dricksvattenberedning. De keramiska filtren sägs 
bland annat kunna filtrera bort olika typer av partiklar, ha lågt behov av underhåll samt 
egenskapen att kunna rena ett högt flöde vatten (PWN Technologies, u.å). Installationen av 
keramiska filter som ett dricksvattenberedningssteg kan vara ganska kostsam och beslutet 
att införa keramiska membran måste därför noga övervägas. Olika parametrar bör även 
undersökas för att säkerställa att vattenverket med dess råvatten är kompatibla med 
membranen för att uppnå ett önskat resultat.   
 
Görvälns vattenverk, i stockholms län, som ägs av Norrvatten har Mälaren som ytvattentäkt. 
De producerar dricksvatten till närmare en halv miljon människor i 14 kommuner (Norrvatten, 
2016a). Görvälns vattenverk står idag inför ett antal utmaningar när det gäller deras 
dricksvattenberedning. De ökade humushalterna i ytvattnet hotar dricksvattnets kvalitet och 
mikrobiella hot gör att Görvälns vattenverk vill införa en tredje barriär mot dessa. En 
ytterligare utmaning är att de i framtiden måste öka sin kapacitet för att kunna försörja en 
växande befolkningsmängd med dricksvatten. Denna ökade mängd dricksvatten måste 
kunna produceras på samma yta som används idag används till dricksvattenproduktion. I 
september 2016 kommer ett pilotförsök påbörjas, på Stockholm vattens vattenverk Lovö, där 
keramiska membrans fömåga att rena ytvatten från Mälaren till dricksvatten kommer att 
utvärderas (Norrvatten, 2016b). Görvälns vattenverk vill eventuellt i framtiden använda sig 
av keramiska membran som ett steg i sin dricksvattenberedningsprocess. Kanske är 
keramiska membran den teknik som gör att Görvälns vattenverk kan övervinna dessa 
utmaningar.  
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Sammanfattning 
Projektgruppens metod var att utföra en litteraturstudie samt sammanställa och 

utvärdera information från olika källor. Dessa källor inkluderade studiebesök 

och att ställa frågor till experter. Då projektet pågick under en begränsad tid 

kunde inga egna experiment eller pilotförsök utföras. Projektgruppen tog fram 

ett antal bedömningspunkter, för att kunna besvara frågeställningen, och 

prioriterade dessa efter hur vikiga de befanns vara.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod 



För att undersöka de hypoteser som ställdes har tillvägagångssättet varit: 

● Förstudie innefattande litteraturstudie 

● Kontakt med experter inom området 

● Studiebesök 

● Vidare informationssök och kontakt med experter 

● Sammanställning av information 

● Bedömning utifrån samlad information 

Den litteraturstudie som genomfördes gav en grund att stå på, för att senare kunna göra vidare 

bedömningar angående vad som borde fördjupas. 

 
 
Metodval 

En viktig faktor vid val av metod var begränsning av resurser, av vilka tiden var den 

avgörande. Ett pilotförsök är redan på väg att utföras av andra, och egna experiment och 

provtagningar kunde snabbt uteslutas. Uppgiften var huvudsakligen att sammanställa 

information och göra en helhetsbedömning. Förstudien visade att mycket information redan 

fanns tillgänglig. Följaktligen kunde det beslutas att den aktuella metoden skulle vara 

införskaffande och sammanställande av information genom fortsatta litteraturstudier, kontakt 

med företag och insatta personer, samt ett studiebesök på Görvälnverket. 

 
Förstudie 

När uppgiften givits var det första som påbörjades, förutom att sammanställa och diskutera 

själva uppgiften, en litteraturstudie och förstudie. Denna utfördes genom sökningar i Uppsala 

universitets databaser, sökningar i Geocentrums bibliotek, studier av tillgänglig litteratur och 

aktuella företags hemsidor. Det innefattade också videoklipp från sistnämnda som kunde ge 

en bild av hur keramiska membran fungerar och hur företagen applicerar dem. 

Kommunikation med handledare och beställare Stephan Köhler skedde. Frågor till företag 

skickades också, även om få eller inga svar erhölls. En effektiv fördelning av arbetsuppgifter 

och sökmål gjordes, uppdelade på områdena keramiska membran, livsmedelsverkets krav på 



dricksvatten, beredning av dricksvatten och Mälarens vatten. Denna indelning bestod även 

under projektets senare faser. 

 
Studiebesök 

Inför studiebesöket hade frågor på förhand förberetts, genom förstudien och fortsatta 

sökningar som påvisat kunskapsluckor. Huvudsyftet med studiebesöket var att se 

Görvälnverket på plats och få en bild av dagens vattenberedningsprocess. Det gavs också 

möjlighet att ställa frågor till insatta personer på plats, bland annat Elin Lavonen som jobbar 

med ett pilotförsök med keramiska membran från PWN. Besöket bestod av en rundtur med 

handledare och beställare Stephan Köhler, som visade de reningssteg som fanns och svarade 

på frågor om detaljer. Därefter följde ett samtal med Köhler och Lavonen. 

 
Vidare informationssök och sammanställning 

Efter avslutat studiebesök och litteraturstudie fanns en klar bild av vad som fanns kvar att 

göra, och en fördjupad informationssökning påbörjades. Det innefattade också kontakt med 

företag, men inga svar erhölls. Efter att information inhämtats började den sammanställas och 

renskrivas. 

 
Bedömning 

När all information var samlad kunde en bedömning göras. Kriterier på vad som ansågs 
viktigt för filter att uppfylla togs fram för att underlätta bedömningen. Bedömningen av val 
av plats gjordes enligt följande priorteringslista 
 

1. se till att alla funktioner i reningsprocessen finns kvar 
2. införa ytterligare en mikrobiell barriär 
3. undvika fouling och irreversibel fouling i största möjliga mån 
4. spara yta 
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Sammanfattning 
Görvälns vattenverk använder råvatten från Mälarfjärden Görväln. För att kunna veta                     
vilka beredningssetg som behövs i ett vattenverk och för att kunna producera ett                         
säkert dricksvatten så är det viktigt att ha god kunskap om råvattnet och dess                           
egenskaper. I råvattent i Görvälnfjärden finns det bland annat en del humus,                       
mikroorganismer och alger som måste avskiljas från vattnet. Olika verksamheter i                     
och omkring Mälaren bidrar även till råvattnets kvalitet. Det finns olika hot mot                         
råvattnets kvatlité så som t ex klimatförändringar. 
 
 



Ytvattentäkten i Mälarfjärden Görväln 

1. Görvälns vattenverk 
Norrvattens vattenverk vid Görväln i Järfälla distribuerar 120 000 m^3/dygn dricksvatten till 
över en halv miljon invånare i 14 kommuner (Norrvatten, 2011). Vattenverket har idag 
kapaciteten att rena 200 000 m^3/dygn (Olsson,2005). Vattenverket tar sitt råvatten från 
fjärden Görväln som är en del av den östra delen av Mälaren.  
 

2. Råvatten 
För att framställa dricksvatten av bra kvalitet är det mycket viktigt att ha god kunskap om det 
råvatten som används. Olika trender i råvattnets kvalitet skall kartläggas. Det är även viktigt 
att se till att förbereda vattenverket för eventuella scenarion där råvattenkvaliteten försämras 
kraftigt för att säkerställa produktionen av säkert dricksvatten (Livsmedelsverket, 2014). För 
att kontrollera råvattnet tar Norrvatten kontinuerliga prover på vattnet där förekomsten av 
vissa ämnen analyseras i deras egna laboratorium och andra analyseras hos ett externt 
laboratorium (Norrvatten, 2016a).   
 

2.1 Görväln  
Mälaren är uppdelad i sex olika bassänger. I den bassäng Görväln tillhör blandas vatten 
ifrån norr som kommer från Ekoln och Skarven med vatten från centrala Mälaren. 
Proportionerna av inblandat vatten är en tredjedel respektive två tredjedelar. Vattnet som når 
Görväln ifrån norr har sämre kvalitet än det som kommer från centrala Mälaren då det 
innehåller högre halter organiska ämnen, mer lösta salter samt närsalter, är grumligare och 
har högre färgvärde (Ericsson, Hajdu & Willén, 1984).  
 

2.2 Vattnets kemiska egenskaper  
Råvattnet från Mälaren har ett pH värde som ligger mellan 7,67,8 och har en alkalinitet på 
1,3 mM (Köhler et al. 2015). Råvattnet innehåller precis som vattnet från många andra 
ytvattentäkter humusämnen som måste avskiljas (Dahlberg, 2011). Genom att avskilja 
humusämnena så kan även förekomsten av tungmetaller och pesticider minskas då dessa 
ibland är bundna till humusen. Förekomsten av alger i humusen kan också bidra till lukt och 
färg hos vattnet vilket ej är önskvärt (Meyn, 2011). Den lösta humushalten i Mälaren varierar 
mellan 612 mg/L. Variationen i mängd löst humus är starkt bunden till vattnets uppehållstid. 
De olika bassängerna i Mälaren har olika upphållstider för vattnet vilket gör att 
uppehållstiden överlag i Mälaren är varierande. Denna variation i uppehållstid leder därmed 
också till en stor variation i halten förekommande lösta humusämnen (Köhler et al. 2015). 



Måttet på hur mycket syre det går åt till att fullständigt på kemiskt väg bryta ned allt organiskt 
material i vatten anges av COD (Chemical Oxygen Demand). I Februari 2015 uppmättes 
CODvärdet i råvattnet till 6,8 mg/L i en provpunkt vid Görvälns vattenverk (Norrvatten & 
ALcontrol laboratories, 2015).  
 
Mälarens vatten påverkas av många olika faktorer. Några utav dessa är jordbruk, utsläpp av 
dagvatten, avloppsreningsverk och enskila avlopp. Påverkan utav dessa kan leda till tillväxt 
utav olika mikroorganismer som kan ge upphov till sjukdomar. Det är främst naturgödsel och 
utsläpp från avlopp som bidrar till förekomsten av dessa mikroorganismer 
(Livsmedelsverket, 2014).  Vid ordinarie provtagning av råvattnet vid Görväln analyseras 
vattnet med avseende på vanligt förekommande mikroorganismer så som Ecoli, koliforma 
bakterier, Clostridium perfringens och 3dygns mikroorganismer (Dahlberg, 2011). 
 
Flera arter av alger påverkar vattnets smak och lukt samt kan även bidra till problem för 
vattenverk då de lätt täpper till olika filter och nät. Under vintern då det ligger is på Mälaren 
så hämtas råvattnet in från ett djup på ca 4 m under ytan medan under resten utav året 
hämtas det in från ett djup på 22 m. Orsaken till att råvattnet hämtas in från ett lägre djup 
under den isfria tiden är för att undvika störningar på råvattenkvaliteten från alger (Ericsson, 
Hajdu & Willén, 1984). I Mälaren är det vanligt förekommande med algblomning och denna 
algblommning bidrar till att reningen av dricksvatten i Gövelnverket försvåras (Norrvatten, 
2016b). Vid algblomningen kan Cyanobakterier också producera toxiner som har en negativ 
hälsoeffekt (Svenskt vatten AB, 2007).  
 

2.3 Hot mot råvattenkvaliteten   
Utsläpp av enskilda avlopp, förorenat dagvatten samt utsläpp från jordbruk anses vara de 
största hoten mot Mälarens vattenkvalitet (Dahlberg, 2011). Men även utsläpp från 
båttrafiken i Mälaren och klimatförändringar utgör ett hot. Ett varmare klimat gynnar tillväxten 
av cyanobakterier och en ökad temperatur hos råvattnet till följd av klimatförändringar kan 
leda till att det i vattenverkets distributionssystem blir en tillväxt av mikrober. En ökade 
mängd nederbörd som ett ändrat klimat ger upphov till ger en ökad ämnestransport från 
Mälarens ytavrinningsområde. Detta gör att mängden humusämnen samt närsalter i 
Mälarens råvatten ökar och så även vattnets grumlighet. Risken för översvämningar ökar 
även i takt med att regnmängden ökar. Översvämningar kan mobilisera olika ämnen och 
avlopp kan behöva nödavledas vilket har en stor påverkan på Mälarens vattenkvalitet 
(Svenskt vatten AB, 2007).  
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Innehållsmässigt 
 
● Punkterna under hypotesen har lite olika nivåer. Några verkar ha kommit till efter 
litteraturstudien medan t.ex. punkten “Dagens keramiska membran kan inte vara en 
mikrobiell barriär på Gärvälnverket” mer är en faktaupplysning och inte en hypotes. 
Vi känner att hypotesen inte fyller någon funktion och kommer ta bort den. 
 
 
● Källor saknas på många ställen, vilket gör det mindre trovärdigt. 
I ordlistan har vi inga källor eftersom det är vår sammanställning. Det är skrivet utifrån vår 
egen kunskap. När det nämns i texten är det refererat. Vi har åtgärdat en del ställen i texten 
där referenserna varit felplacerade vilket gjort det otydligt.  
 
● Borde finnas information om sandfilter (exempelvis vilken filtertyp de har) och 
polymermembran i bakgrund 
Vi borde ha skrivit mer om sandfilter under vattenberedningen för att få en bättre bild av 
varför vi väljer att byta ut sandfilter. Vi känner inte att det är realistiskt att utveckla det för 
mycket nu, men vi har kommenterat det kort. 
 
● Vore bra med bilder från studiebesöket samt detaljbilder på tex ett keramiskt filter, ett 
sandfilter osv. 
Vi fick inte ta så mycket bilder innifrån verket och vi känner att fokus bör ligga på keramiska 
membran och sådana finns ej på Görväln, så det kunde vi inte ta kort på.  
 
● Skulle behövas mer utförliga bildtexter 
Vi håller med och det är nu åtgärdat. 
 
● Mätosäkerhet för resultatet under 10.3 hade varit bra 
Beräkningarna baseras på siffror vi fått och det gick inte att få tag på någon osäkerhet för 
dem. 
 
● Lägg gärna mer fokus på vilken information som kommer från vinstdrivande företag 
genom hela rapporten (på alla ställen där faktan kan vara vinklad!). 
Vi håller med om att det bör lyftas fram. Vi lägger till det avgränsningar så det framgår 
tydligare tidigare i rapporten. 
 
● Slutsatsen knyter inte riktigt ihop rapporten  besvaras verkligen frågeställningarna 
och hypotesen? 
Rimlig kommentar, vi åtgärdar. Vi har tagit bort hypotesen men utvecklar slutsatsen en aning. 
 
● Under avgränsningar bör övriga reningssteg nämnas 
Vi lägger till en kommetar om det. 
 
 
 
 
Strukturmässigt 



 
● Vi anser att en del text ligger under fel rubrik. Till exempel måste mycket av 
diskussionen flyttas upp till metod, då ny information dyker upp där. Där skulle det 
även vara bra med källor. Rubriken “Keramiska membran” innehåller både bakgrund, 
metod och resultat. Fördelar och nackdelar med keramiska membran skulle till 
exempel kunna komma senare i rapporten. Avsnitt 10.2 och 10.3 skulle ev. kunna 
passa bättre under metod. Metod kanske skulle kunna komma tidigare än den gör nu. 
Vi väljer att flytta upp metoden till efter bakgund. Vi håller inte med om att ny information 
framkommer, det är spekulation från vår sida och bör därför inte behandlas som teori. Vi vill 
att fokus ligger på keramiska membran och därför har de en egen rubrik. Vi ser metoden som 
vårt arbetssätt. Vi har ingen rubrik som heter utförande utan diksussionen är där vi avgör var 
membranen placeras bäst.  
 
● Avsnitt 8: “Membran” bör vara stor rubrik, “Keramiska membran” bör vara 
underrubrik med fler underrubriker under. 
Vi döper om membran till membranteknik, eftersom det är det vi menar. Annars tycker vi att 
vår struktur är rimlig. 
 
Grammatikmässigt 
 
● Skriv inte enheter i kursiv stil 
Vi vet inte hur man skriver mattetecken (som tex my) utan att det blir kursivt i LaTeX, och 
därför valde vi att göra alla enheter kursiva så det blev enhetligt. Vi hade hellre haft det 
ickekursivt, men valde att prioritera bort det eftersom det skulle tagit onödig tid. 
 
● När ni använder fotnoter: Skriv exempelvis ”enligt ...” eller “... säger” i texten 
Vi pratade med personalen på Geobibblan och fick svaret att enligt Harvardsystemet räcker 
det med fotnot. Så vi behåller det så. 
 
● Se över användandet av kommatecken innan “och” 
Vi känner att det här är en stilgrej och att vi är nöjda som det är. 
 
 
● I punktlistor: tänk på att vara konsekventa gällande att avsluta en mening med punkt 
respektive utan punkt  
Vi kollar på det, men känner att det beror på hur långa punkterna är och det viktiga är att det 
är konsekvent i varje lista. 
 
Efter kriarättningen som opponeringsgruppen gjort har vi även gjort ett par ändringar i 
slutrapporten. 
 
 



 
 

Självständigt arbete i miljö och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Slutrapport 
Dokumentkod 
W1654 / S01 

Datum 
20160517 

Ersätter 

  Författare 
Linnea Hedlöf Ekvall, Daniel Malnes, Christoffer Parrow Melhus, 
Mikaela Seleborg, Simon Taylor 

Handledare 
Stephan Köhler 

Rapportnamn 
Placering av keramiska membran i Görvälnverket 

 

Sammanfattning 
 
Denna rapport handlar om keramiska membran kan ersätta ett eller flera reningssteg i 
Görvälnverket. Vattenverket ligger i Stockholms län och försörjer i dagsläget en halv miljon 
människor med dricksvatten.  I framtiden kommer Görvälnverket att behöva bemöta 
utmaningar som en ökande befolkning, ökad mängd mikroorganismer samt ökad mängd löst 
organiskt material. Dessa utmaningar gör att vattenverket behöver uppgraderas. Ett alternativ 
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Görvälnverkets nuvarande vattenberedning och ett studiebesök på verket har utförts. Det 
ansågs att sandfilter var lämpligast att bytas ut. Bytet skulle innebära en ökad produktion av 
vatten och ett ökat skydd mot mikroorganismer.  
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Sammanfattning
Denna rapport undersöker om keramiska membran kan ersätta ett eller flera reningssteg i

Görvälnverket. Vattenverket ligger i Stockholms län och försörjer i dagsläget en halv
miljon människor med dricksvatten. I framtiden kommer Görvälnverket behöva bemöta

utmaningar som en ökande befolkning, ökad mängd mikroorganismer och ökad mängd löst
organiskt material i vattnet. Dessa utmaningar gör att vattenverket behöver uppgraderas.
Ett alternativ är att ersätta ett eller flera befintliga reningssteg med keramiska membran.
För att kunna göra en bedömning av vilket steg som bör ersättas med keramiska membran
har literaturstudier gjorts om membranen, Görvälnverkets nuvarande vattenberedning och
ett studiebesök på verket har utförts. Studien resulterade i slutsatsen att sandfilter är det
steg som är lämpligast att byta ut. Bytet skulle innebära en ökad produktion av vatten

och ett ökat skydd mot mikroorganismer.



Ordlista

Backspolning Används för att rengöra filter när de har blivit utsatta för fouling.
Vatten, annan vätska eller luft spolas baklänges genom filtret i syfte
att ta med sig det som sätter igen porerna.

CEB Chemically enhanced backwash. Backspolning med tillsats av kemikalier
för att göra reningen effektivare.

DOC Dissolved Organic Carbon, löst organiskt kol.

Flockning Ihopklumpning av partiklar.

Fouling Föroreningar som täpper igen ett filter och minskar dess kapacitet
till rening.

Irreversibel fouling Fouling som ej försvinner vid backspolning.

Kolloider Partiklar som har en diameter som är mindre än 0,1 µm.

Metawater Co. Företag från Japan ledande inom utvecklingen av
keramiska membran.

NOM Natural Organic Matter, Naturligt Organiskt Material.

Nominell porstorlek Angiven porstorlek.

Omvänd osmos Membranfiltreringsmetod, används huvudsakligen vid avsaltning av
havsvatten.

Patogener Sjukdomsframkallande mikroorganismer.

Protozoer Encelliga organismer.

PWN Technologies Företag från Nederländerna som tillverkar och forskar på
vattenreningsanläggningar med keramiska membran.

Råvatten Obehandlat yt- eller grundvatten som efter behandling blir dricksvatten.
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Definitioner

CeraMac R© Modul innehållande 192 keramiska membran.

Flux Anger ett flöde över en area, till exempel m3/m2h.

Flöde Volym vätska per tidsenhet, m3/h.

Flödeshastighet Hastigheten med vilken en vätska flödar, m/s.

Kapacitet Volym producerat vatten per tidsenhet.

Kontaktyta Anger arean som vattnet passerar vid filtrering.

Modul Enhet bestående av flera keramiska membran.

Polymermembran Membran gjorda av plast uppbyggt av polymermolekyler
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1 Inledning
Dricksvatten är ett mycket viktigt livsmedel. I Sverige kan människor dricka vatten direkt
från kranen utan att bli sjuka eller behöva rena det. Detta är något som många tar för
givet i Sverige idag. För att det ska vara möjligt att dricka vatten direkt från kranen sker
en mycket noggrann förbehandling och rening av vattnet i vattenverken. Att kunna
säkerställa en god kvalitet på dricksvattnet, både nu och i framtiden, är av yttersta vikt.
Forskning bedrivs för att utveckla befintlig teknik samt finna nya tekniker för produktion
av dricksvatten. En relativt ny teknik inom dricksvattenberedning är keramiska membran.
Membranen sägs bland annat kunna filtrera bort olika typer av partiklar, ha lågt behov av
underhåll samt egenskapen att kunna rena ett högt flöde av vatten (PWN Technologies,
2015). Installationen av keramiska membran som ett dricksvattenberedningssteg kan vara
kostsam och beslutet att införa keramiska membran måste därför noga övervägas.

2 Utmaningar för Görvälnverket
Görvälnverket, som ägs av Norrvatten och ligger i Stockholms län, har Mälaren som
ytvattentäkt. Det producerar 120 000 m3 dricksvatten per dygn, till närmare en halv
miljon människor i 14 kommuner (Norrvatten, 2009a). Görvälnverket står idag inför ett
antal utmaningar. De ökande humushalterna i ytvattnet hotar dricksvattnets kvalitet och
mikrobiella hot gör att Norrvatten vill införa en tredje barriär i Görvälnverket mot
mikroorganismer. En ytterligare utmaning är en växande befolkning vilket ställer krav på
en ökad produktion. Uppskattningsvis kommer Görvälnverkets nuvarande kapacitet räcka
för att försörja befolkningen med dricksvatten till år 2030. År 2050 behövs
uppskattningsvis dricksvattenförsörjning till ca 1.5 miljoner människor.
Utbyggnadsmöjligheterna är dessutom begränsade1.

Nedan följer sammanfattande punktlista över vilka utmaningar Görvälnverket står inför.

• Ökade humushalter

• Ökade mikrobiella hot

• Växande befolkning

• Begränsade utbyggnadsmöjligheter

Dricksvattenberedningen på Görvälnverket behöver förbättras för att möta dessa
utmaningar och keramiska membran har kommit upp som ett alternativ. Kanske är
keramiska membran den teknik som gör att Görvälnverket kan övervinna dessa
utmaningar.

3 Syfte
Utifrån Görvälnverkets förutsättningar och utmaningar samt projektets problemställningar
undersöka, med hjälp av tillgänglig litteratur och data, om keramiska membran med fördel
kan användas vid Görvälnverket.

1Stephan Köhler, Norrvatten och Sveriges lantbruksuniversitet, 2016
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4 Problemställning
Utifrån Görvälnverkets utmaningar samt önskan att eventuellt införa keramiska membran
som ett steg i dricksvattenberedningsprocessen kommer följande frågeställningar att
behandlas i denna rapport:

• Är keramiska membran, utifrån de utmaningar som finns hos Görvälnverket idag, ett
fullgott alternativ som ett nytt reningssteg i dricksvattenberedningsprocessen?

• Vilka reningssteg i Görvälnverkets nuvarande dricksvattenberedningsprocess kan
ersättas med keramiska membran idag och i framtiden?

5 Hypotes
Följande hypotes ställdes:

• Keramiska membran kommer att bidra till en ökad kapacitet.

• Dagens keramiska membran kan inte vara en mikrobiell barriär på Görvelnverket.

• Sandfilter är det reningssteg i Görvälnverket lämpligast att byta ut mot keramiska
membran.

6 Avgränsningar
Tillsammans med keramiska membran används vanligen olika typer av förbehandling, som
ozonering eller jonbyte. Keramiska membrans effektivitet beroende på vilken förbehandling
som används kommer inte att utvärderas i någon större utsträckning. Ekonomiska aspekter
som rör keramiska membran kommer ej att behandlas. Möjligheten att bygga ett nytt
vattenverk med keramiska membran som reningssteg kommer inte att undersökas.

7 Bakgrund

7.1 Ytvattentäkt Görväln

Görvälnverket i Järfälla distribuerar 120 000 m3 dricksvatten per dygn till över en halv
miljon invånare i 14 kommuner (Norrvatten, 2011). Vattenverket har idag kapaciteten att
rena 200 000 m3 vatten per dygn (Olsson, 2005). Vattenverket tar råvatten från fjärden
Görväln som är en del av östra Mälaren. Sjön är uppdelad i sex bassänger. I den bassäng
Görväln tillhör blandas vatten från Ekoln i norr med Skarven och vatten från centrala
Mälaren. Proportionerna av inblandat vatten är en tredjedel respektive två tredjedelar.
Vattnet som når Görväln från norr är av sämre kvalitet än det som kommer från centrala
Mälaren då det innehåller högre halter organiska ämnen, lösta salter och närsalter, är
grumligare samt har högre färgvärde (Ericsson, Hajdu & Willén, 1984).
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För att framställa dricksvatten av bra kvalitet är det mycket viktigt att ha god kunskap
om det råvatten som används. Olika trender i råvattnets kvalitet ska kartläggas. Det är
även viktigt att förbereda vattenverket för eventuella scenarion där råvattenkvaliteten
försämras kraftigt för att säkerställa produktionen av säkert dricksvatten
(Livsmedelsverket 2014). För att kontrollera råvattnet tar Norrvatten kontinuerliga prover.
Förekomsten av vissa ämnen analyseras i Norrvattens laboratorium och andra analyseras i
ett externt laboratorium (Norrvatten, 2009).

7.2 Mikrobiell säkerhetsbarriär

Mikrobiologiska säkerhetsbarriärer finns i vattenverk för att förhindra sjukdomsutbrott
genom att reducera patogener i dricksvattnet. Barriärerna bygger på avskiljning eller
inaktivering. Avskiljning och inaktivering för ytvattenverk kan ske på olika sätt
(Livsmedelsverket, 2014), se punktlista nedan.

• Avskiljning: kemisk fällning samt filtrering, långsamfiltrering, eller filtrering genom
membran med porvidd mindre eller lika med 0.1 mikrometer (µm).

• Inaktivering: klorering, UV-desinfektion, eller ozonering.

Livsmedelsverket (2014) poängterar att en säkerhetsbarriär kan reducera en typ av
mikroorganism effektivt medan andra mikroorganismer kan passera utan vidare reduktion.
För att få brett skydd av vattnet från patogener krävs en kombination av avkiljning och
inaktivering (Lindberg & Lindqvist, 2005). I dagens (2016-04-27) Görvälnverk används
avskiljare i form av kemisk fällning med efterföljande filtrering samt inaktivering i form av
UV-desinfektion.

7.3 Dricksvattenberedning Görvälnverket

I Görvälnverkets process för att rena vatten ingår flertalet steg som redovisas i figur 1 och
förklaras nedan.För mer ingående se Appendix 14.1.

Figur 1: Översiktsbild över Görvälnverkets nuvarande dricksvattenberedningsprocess.
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1. Intag av råvatten från Mälaren. Beroende på årstid och kvaliteten på råvattnet tas
vattnet från två olika djup, antingen från fyra eller 22 meters djup (Norrvatten,
2009b). Temperaturen är en viktig faktor för att undvika temperaturberoende
problem (Svenskt Vatten, 2010b).

2. Intagsvattnet silas från större föremål, som bland annat fisk och alger, i en
korgbandssil (Norrvatten, 2009b) då det annars kan leda till bland annat problem
med igentäppta filter (Svenskt Vatten, 2010b).

3. Vattnet anländer till en pumpstation, vilken reglerar volymen som ska pumpas
vidare till nästa steg (Norrvatten, 2009b).

4. Aluminiumsulfat tillsätts till vattnet i en blandningsränna för att partiklar ska
kunna bilda flockar i nästa steg (Norrvatten, 2009b). Det finns små partiklar, som
humus, som passerar rakt igenom sedimenteringssteg eller filtreringssteg om de inte
flockas först (Svenskt Vatten, 2010b).

5. Vattnet ankommer till flockningskammaren där det tillsatta aluminiumsulfatet bildar
flockar genom att aluminiumsulfatet fälls och koagulerar (Svenskt Vatten, 2010b).
Natriumsilikat tillsätts som hjälpkoagulant för att göra flockarna större. Flockarna
binder till sig bland annat mikroorganismer och humusämnen (Norrvatten, 2009b).

6. Flockarna sedimenterar i sedimenteringsbassänger och avskiljs från vattnet
(Norrvatten, 2009b). Steg 4 - 6, flockning med efterföljande sedimentation, räknas
som en första mikrobiologisk säkerhetsbarriär (Livsmedelsverket, 2014) och är den
viktigaste säkerhetsbarriären mot bakterier och protozoer. Det är även i dessa steg
som de flesta stora, hydrofoba humusmolekylerna tas bort (Svenskt Vatten, 2010b).

7. Vattnet passerar ett 1,5 meter tjockt sandfilter där de sista resterna av flock avskiljs
(Norrvatten, 2009b). Görvälnverket har 18 sandfilter med en bottenarea på 69 m2

vardera och en flödeshastig genom filtrena på 4 m/h.2

8. På grund av att vattnet fortfarande kan ha oönskad lukt och färg måste vattnet
passera ett kolfilter bestående av aktivt granulerat kol (Norrvatten, 2009b). Kolfiltret
har flödeshastigheten 23 m/h.2

9. Vissa mikroorganismer kan efter alla tidigare steg fortfarande ha passerat
(Norrvatten, 2009b), därför används UV-ljus för att inaktivera proteiner i
mikroorganismernas DNA som styr reproduktionen. Inaktiveringen förhindrar på så
sätt förökning (Svenskt Vatten, 2009). Humusämnen är de huvudsakliga faktorerna
till störningar i UV-desinfektionen då de absorberar UV-ljus (Svenskt Vatten,
2010b). Detta steg räknas som en andra mikrobiologisk säkerhetsbarriär
(Livsmedelsverket, 2014).

10. Innan vattnet distribueras tillsätts kalkvatten och monokloramin. Kalkvattnet
blandas i för att motverka korrosion. En svag klorförening, monokloramin, blandas i
drickvattnet för att förhindra bakterietillväxt i ledningsnätet (Norrvatten, 2009b)

11. Det nu drickbara vattnet mellanlagras i en reservoar innan det slutligen når
slutanvändaren (Norrvatten, 2009b).

2Stephan Köhler, Norrvatten och Sveriges lantbruksuniversitet, 2016
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8 Keramiska membran
På senare tid har keramiska membran kommit att bli aktuella för rening av dricksvatten,
och har många fördelar (se avsnitt 8.3) jämfört andra typer av membran. Nästan alla
keramiska membran är i dagsläget mikrofilter och kan filtrera allting ner till mikrostorlek.3

8.1 Membran

Membran inom dricksvattenberedning kategoriseras utifrån vilket material de är gjorda av,
vilken porstorlek de har och deras form. Membran är gjorda av olika material som keramik,
polymer eller metall. De vanligaste formerna på membranen är rörformiga, hålfiber och
spirallindade (Best Water Technology, 2016). Typiska porstorlekar är mikro-, ultra-, och
nanofilter (Svenskt Vatten, 2010a). Deras filtreringsförmåga skiljer sig åt, se tabell 1.

Tabell 1: Filtreringsförmåga för olika filter.

Porstorlek [µm] Filtrerar Filtertyp
10 Protozoer, bakterier Mikrofiltrering

1 Protozoer, bakterier Mikrofiltrering
0,1 Protozoer, bakterier, kolloider Mikro- och ultrafiltering
0,01 Protozoer, bakterier, kolloider, Ultra- och nanofiltrering

virus, NOM
0,001 Protozoer, bakterier, kolloider, Ultra- och nanofiltrering

virus, NOM, salter

8.2 Filtreringssystem

De två vanligaste typer av membranfiltreringssystem är cross-flow och dead-end-filtrering.
Dead-end-filtrering bygger på vatten som flödar vertikalt genom ett membran (Svenskt
Vatten, 2010a), se figur 2.

Figur 2: Schematisk bild av dead-end-filtrering.

3Stephan Köhler, Norrvatten och Sveriges lantbruksuniversitet, 2016
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Partiklar som inte passerar genom filtret ansamlas på membranets ytan. Vid cross-flow
filtrering färdas vattnet parallellt med membranytan (ibid), se figur 3.

Figur 3: Schematisk bild av cross-flow filtrering.

Det konstanta flödet av vatten gör att inga partiklar fastnar på membranytan. Cross-flow
anses därför vara en stabilare metod då risken för fouling minskar (ibid).

I Norden används idag huvudsakligen sandfilter och nanofilter av polymer för vattenrening
(Meyn, 2011). Det finns flera fördelar med att istället använda sig av keramiska membran.

8.3 För- och nackdelar med keramiska membran

En av de största fördelarna med keramiska membran är att de är tåliga mot kemikalier,
temperaturväxlingar, pH-förändrningar och andra fluktuationer av råvattnets egenskaper.
Just detta är något som är mycket viktigt i vattenverk som renar ytvatten, i synnerhet för
verk i Norden där ytvattnets egenskaper kan variera markant över året (Meyn, 2011). En
stor fördel med keramiska membran från Metawater är att de klassificeras som en
mikrobiell barriär då de har en porstorlek på 0,1 µm.

Keramiska membran beräknas ha en mycket lång livslängd och underhållskostnaderna är
lägre jämfört med polymermembran och sandfilter (PWN Technologies, 2016). Det leder
till lägre driftkostnad. De löper också mindre risk att gå sönder när de är i bruk. Att de är
robusta och hållbara gör att de kan kombineras med reningssteg som använder andra
kemikalier eller högre koncentrationer än till exempel nanofilter av polymer (Meyn, 2011).
De klarar också ett högre tryck och ett större flöde, och är mer lämpade för backspolning
än polymer- och sandfilter. Att de kan hålla ett högre flöde än polymerfilter gör att mindre
membranyta krävs och därmed även en mindre anläggning. De är också väsentligt
kompaktare än infiltrationsanläggningar med sand, som kräver stora ytor (Ceramic
membrane filtration system, 2013).
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Hittills är en av de största nackdelarna med keramiska membran att de kostar mycket att
anlägga. PWN technologies från Nederländerna har dock tagit fram en design som sänker
materialkostnaden genom att sätta många membran i samma modul, upp till 192 stycken.
De främsta för- och nackdelarna summeras i tabell 2.

Tabell 2: Fördelar och nackdelar med keramiska membran.

Fördelar Nackdelar
Tål aggressivare kemikalier än polymermembran Kan vara dyrt att anlägga
Tål högre tryck än polymermembran Filtrerar idag ner till mikrometerstorlek
Klarar högre flöden än polymermembran Utsatt för fouling
och sandfilter
Kompaktare än sandfilter
Effektiv backspolning
Kan räknas som mikrobiell barriär

8.4 Fouling

De flesta filter är utsatta för det som på engelska benämns “fouling”, vilket innebär att
material fäster till filtrets yta och täpper igen dess porer, se figur 4. I figuren ses råvatten
(brunt) flöda genom membranet (vita fyrkanter) varpå partiklar (gröna) fäster till
membranets porer. Partiklarna kan även bilda filmer.

Figur 4: Exempel på hur fouling kan uppstå på ett membran med dead-end-filtrering.

Fouling kan vara mer eller mindre svårt att få bort. Många filter, däribland keramiska
membran, kan rengöras med backspolning, där vatten och eventuellt tryckluft spolas
baklänges genom filtret och förhoppningsvis tar med sig det som stoppar igen porerna
(Galjaard, 2015), se figur 5. För att göra reningen effektivare kan CEB användas.
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Figur 5: Backspolning på ett membran med dead-end-filtrering.

Det vanligaste sättet att mäta hur mycket fouling ett membran är utsatt för är att mäta
tryckskillnaden över membranet. Om ett högre tryck krävs för att få samma flöde ses
detta som ett tecken på att fouling uppstått. Att vidhålla samma flöde vid högre tryck
kräver mer energi. För att i så stor utsträckning som möjligt förhindra fouling krävs en
bra förbehandlingsprocess (Meyn, 2011).

8.5 Förbehandlingsprocesser till keramiska membran

8.5.1 Koagulering

En förbehandlingsprocess som används vid pilotanläggningar med keramiska membran är
koagulering. Denna process är viktig för att minska partikelmängden och halten organiskt
material i vattnet (Svenskt Vatten, 2010b). Kemikalier tillsätts vattnet för att destabilisera
partiklar i vattnet. De kan då lättare flockas i följande reningssteg. Flera faktorer påverkar
koagulering, till exempel pH, jonstyrka och mängden löst material i vattnet (Bratby,
2006). Hur bra denna process är på att minska fouling av keramiska membran undersöks i
Galjaards rapport från 2015.

8.5.2 Jonbyte

En förbehandlingprocess som tillämpas ihop med keramiska membran är jonbyte, se figur
6. Jonbyte sker i en kolonn där det förorenade vattnet passerar en jonbytesmassa. Denna
innehåller funktionella grupper med bundna joner av motsatt laddning. För att jonbyte
ska kunna ske måste föroreningen vara upplöst i vatten och ha samma laddning som jonen
bunden till den funktionella gruppen. Jonbytets främsta uppgift är att minska mängden
organiskt material (Nilsson & Wängdahl, 2014). Vid neutralt pH är löst organsikt material
negativt laddat (Meyn, 2011). Av denna anledning används en anjonbytesmassa. De
negativt laddade DOC-molekylerna binder till de funktionella grupperna i
anjonbytesmassan, samtidigt som exempelvis kloridjoner från jonbytesmassan frigörs.
Figur 6 visar hur en löst DOC-molekyl byter plats med en bunden jon och på så vis
fastnar och försvinner ur vattenlösningen.
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Figur 6: Schematisk bild av jonbyte.

Dock kan det finnas negativt laddade joner i vattnet, som sulfatjoner, vilka konkurerar
med DOC om att binda till jonbytesmassan. Om det finns många sulfatjoner i vattnet
finns det risk för att DOC inte hinner tas upp av jonbytesmassan (Nilsson & Wängdahl,
2014). Jonbyte tar inte bort allt organiskt material då det finns oladdat organiskt material
som kan passera genom jonbytesmassan, vilket ökar risken för fouling. Mer om jonbyte
finns i Galjaards rapport från 2015. Förbehandling krävs för att jonbyte skall fungera
optimalt. Om det inkommande vattnet innehåller många partiklar (hög turbiditet)
kommer jonbytesmassan inte hinna verka på föroreningarna (Meyn, 2011).

8.5.3 Ozonering

Inom dricksvattenberedning används ozonering framför allt som en desinfektionsmetod och
som sådan är den effektivare än klorering, men har även andra fördelar. Ozonbehandling
tar effektivt bort lukt, smak, och färg (Larsson, 2004). Det har även visat sig att ozonering
till viss del kan minska DOC i vattnet (Galjaard, 2015). I Galjaards rapport från 2015
visade det sig att ozonbehandling minskar risken för fouling på keramiska membran. Som
nämnts mäts fouling i hur mycket trycket över membranen ökar, och om trycket efter
behandling återgår till det normala så har man antagit att detta innebär att membranen
är rena. Det har uppmärksammats att det istället skulle kunna handla om att ozonet
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skadat membranen och vidgat porerna. Det kan tänkas ge samma tryckminskning, men
utan att problemet åtgärdats. Huruvida detta stämmer eller inte är ett möjligt mål för
fortsatta studier.4

Ozonet måste tillverkas på plats eftersom det är mycket instabilt. I vattnet har det en
livslängd från ett par sekunder upp till en halvtimme, beroende på vattnets egenskaper.
Om avsikten är att använda ozonet för att rena keramiska membran samtidigt som vattnet
behandlas är det nödvändigt att sätta ozonbehandlingen precis innan de keramiska filtren .
Nackdelar med ozonbehandling är att det är en dyr teknik som ännu inte är helt och hållet
utforskad. Det är till exempel oklart om farliga biprodukter kan bildas, eller om
behandlingen som ovan nämt kan skada membranen. Ozon kräver också tekniskt kunnig
personal. Även om ozon är mycket starkt desinficerande så hindrar det inte någon
mikrobiell återväxt. (Water Research Watershed Center, 2014)

8.6 Keramiska membran användning idag

Ledande inom tillverkning av keramiska membran är Metawater Co. från Japan.
Företagets keramiska membran används redan i ett par av Japans vattenverk. Det största
vattenverket producerar 176 000 m3/dygn. PWN technologies har utvecklat en modul som
innehåller fler membran än tidigare. Den kallas CeraMac R© och innehåller 192 membran.
Membranen har en kontaktyta på 25 m2 och en porstorlek på 0,1 µm. Ett flux på 0,15-
0,40 m3/m2h används vid pilotanläggningar.4 Filtreringssystmet som används är
dead-end-filtrering. Det finns en fullskalig CeraMac R© anläggning för rening av ytvatten i
Nederländerna, som innehåller tio CeraMac R©-moduler (PWN Technologies, 2016). Data
för vilken yta en modul eller en CeraMac R© anläggning upptar kunde ej erhållas.

9 Metod
För att undersöka de hypoteser som ställdes har tillvägagångssättet varit:

• Förstudie innefattande litteraturstudie

• Kontakt med experter inom området

• Studiebesök

• Vidare informationssök och kontakt med experter

• Sammanställning av information

• Bedömning utifrån samlad information

9.1 Metodval

En viktig faktor vid val av metod var begränsning av resurser, av vilka tiden var den
avgörande. Ett pilotförsök är redan på väg att utföras av andra, och egna experiment och
provtagningar kunde snabbt uteslutas. Uppgiften var huvudsakligen att sammanställa
information och göra en helhetsbedömning. Förstudien visade att mycket information
redan fanns tillgänglig. Följaktligen kunde det beslutas att den aktuella metoden skulle
vara införskaffande och sammanställande av information genom fortsatta litteraturstudier,
kontakt med företag och insatta personer, samt ett studiebesök på Görvälnverket.

4Elin Lavonen, Norrvatten, 2016
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9.2 Studiebesök

Inför studiebesöket hade frågor på förhand förberetts, genom förstudien och fortsatta
sökningar som påvisat kunskapsluckor. Huvudsyftet med studiebesöket var att se
Görvälnverket på plats och få en bild av dagens vattenberedningsprocess. Det gavs också
möjlighet att ställa frågor till insatta personer, bland annat Elin Lavonen som jobbar med
ett pilotförsök med keramiska membran från PWN. Besöket bestod av en rundtur med
handledare och beställare Stephan Köhler, som visade de reningssteg som fanns och
svarade på frågor om detaljer.

9.3 Bedömning

Kriterier för vad som ansågs viktigt för filter att uppfylla togs fram för att underlätta
bedömningen. Val av plats gjordes enligt följande priorteringslista.

1. Säkerställa att alla funktioner i reningsprocessen finns kvar

2. Införa ytterligare en mikrobiell barriär

3. Undvika fouling och irreversibel fouling i största möjliga mån

4. Spara yta

10 Resultat

10.1 Val av plats

Utifrån priorteringslistan är sandfilter ett lämpligt steg att byta ut. Översiktsbilden nedan
visar hur Görvälnverkets vattenberedning skulle kunna se ut med keramiska membran, se
figur 7.

Figur 7: Schema över reningsstegen i Görvälnverket med sandfilter utbytt mot keramiska membran.
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En annan möjlighet är att byta ut sandfilter mot keramiska membran och kolfilter mot
ozonering, se figur 8. Som beskrevs tidigare behöver ozoneringen sitta innan de keramiska
membranen, och sätts därför förslagsvis där sandfiltren sitter idag, medan de keramiska
membranen placeras på kolfiltrens nuvarande plats.

Figur 8: Schema över reningsstegen i Görvälnverket med sandfilter utbytt mot keramiska membran
i kombination med ozonering.

10.2 Ytanvändning

De bassänger som i dagsläget används till sandfiltren i Görvälnverket är 18 till antalet och
mäter 69 m2 vardera. Måtten för en CeraMac R©-modul har inte kunnat erhållas, men
modulen uppskattas rymmas på samma area som en sandfilterbassäng. Det skulle
möjliggöra installation av upp till 18 moduler med keramiska membran. Som kommer att
visas nedan är detta långt mer än tillräckligt. Ytanvändningen för samma vattenmängd
minskar alltså markant.

10.3 Beräkningar

10.3.1 Sandfilter - kapacitet

Totalt finns det 18 sandfilter med en kontaktyta på 69 m2 och en flödeshastighet på 4m/h.
Om alla sandfilter är aktiva blir produktionen P enligt ekvation 1 nedan ca 119 000 m3

vatten per dygn.

P = 69m2 · 4m/h · 24h · 18 = 119232m3/dygn (1)

10.3.2 CeraMac R©-modul - kapacitet

De keramiska membran som används i CeraMac R© har i pilotförsök ett flux mellan 0,15
och 0,40 m3/m2h, se avsnitt 8.6. Ett membran har en kontaktyta på 25 m2, och i varje
CeraMac R©-modul finns 192 membran. Vid användning av det lägsta fluxet blir
vattenproduktionen för en modul ca 17 000 m3 per dygn, enligt ekvation 2.
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P = 0, 15m3/m2h · 25m2 · 24h · 192 = 17280m3/dygn (2)

Beräkningar gjordes för hur stor kapaciteten vid olika flux och olika antal moduler blev.
Resultatet presenteras i figur 9 och tabell 3.

Figur 9: Kapaciteten vid olika flux i förhållande till antal moduler.

Tabell 3: Kapacitet och antalet moduler som behövs vid olika flux.

Flux [m3/m2h] Antal moduler Totalt producerat vatten [m3/d]
0,15 4 69120
0,25 4 115200
0,40 4 184320

0,15 5 86400
0,25 5 144000
0,40 5 230400

0,15 6 103680
0,25 6 172800
0,40 6 276480

0,15 7 120960
0,25 7 201600
0,40 7 322560

0,15 8 138240
0,25 8 230400
0,40 8 368640

I tabell 3 ses att om det lägsta fluxet används behövs sju CeraMac R©-moduler för att
uppnå sandfiltrens nuvarande kapacitet. Om istället det högsta fluxet används räcker åtta
moduler för att täcka det förväntade behovet år 2050. Vid ett flux på 0,25 m3/m2h räcker
fem moduler för att överstiga sandfiltrens kapacitet.
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10.4 Keramiska membran som mikrobiell säkerhetsbarriär

Membranen från Metawater har en nominell porstorlek på 0,1 µm. Enligt
livsmedelsverkets krav klassificeras ett filter som en mikrobiell barriär om dess nominella
porstorlek är 0,1 µm eller mindre. Således klassificeras Metawaters membran med knapp
marginal som en mikrobiell barriär.

10.5 Summering av resultat

• Sandfilter är det steg som är lämpligast att byta ut mot keramiska membran.

• Keramiska membran från Metawater klassificeras som en mikrobiell barriär.

• Keramiska membran ökar produktionen av vatten per yta jämfört med sandfilter.

• Vid lägsta flux behövs sju moduler för att komma upp i sandfilters kapacitet.

• Vid högsta flux behövs åtta moduler för att tillgodse det förväntade behovet år 2050.

11 Diskussion

11.1 Bedömning av keramiska membran

De keramiska membran som undersökts har god potential att fungera som ett reningssteg i
Görvälnverket. De klassificeras som en mikrobiell barriär, även om de ligger exakt på
gränsen enligt kravet på porstorlek. Det har diskuterats huruvida slitage på membranen
kan orsaka porvidgning, så att membranen inte längre faller inom spannet för mikrobiella
barriärer. Det är troligt att det i framtiden utvecklas ultra- eller nanofiltrering med
keramiska membran. Detta skulle göra keramiska membran mer aktuella att använda, och
minska känsligheten för eventuellt porslitage. De förmår rena vattnet från de partiklar och
flockar som sandfiltret renar från idag, och är mycket effektivare i fråga om mängd renat
vatten per yta. Anläggningskostnaden undersöks inte i denna rapport men blir
förhoppningsvis väsentligt lägre med PWN:s CeraMac R©. Underhållskostnaden förväntas
bli låg och driften enkel tack vare backspolning och filtrens robusthet. Det som talar för
keramiska membran gentemot andra membran är att de klarar av både högre tryck och
flöden samt att de är mer motståndskraftiga mot kemikalier.

Görvälnverket har behov att rena mer DOC från sitt vatten än vad som görs idag, men
detta är inte något de keramiska membranen i dagsläget kan göra. Keramiska membran
kan installeras för att utgöra en extra mikrobiell säkerhetsbarriär, men fyller ingen övrig
funktion utöver de som redan finns i verket. Det är inte aktuellt att sätta in keramiska
membran som ett ytterligare reningssteg. Det som istället bör undersökas är om keramiska
membran kan ersätta andra steg för lägre kostnad och ökad produktion. Detta utreds
nedan i 11.2.

11.2 Placering av keramiska membran

På grund av de utmaningar som tidigare nämnts bör de keramiska membranen ersätta ett
redan existerande steg i vattenberedningsprocessen. Nuvarande mikrobiologiska
säkerhetsbarriärer ska helst inte bytas ut då Görvälnverket behöver en tredje
säkerhetsbarriär mot patogener. På grund av detta måste steg 4-6 respektive steg 9
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behållas. Speciellt steg 9 måste behållas då keramiska membran inte är ett
desinficeringssteg, och en kombination av desinfektion och avkiljning är att föredra.

På grund av praktiska skäl är det inte lämpligt att placera membranen för tidigt i
processen då fouling och irreversibel fouling kan bli ett problem. Därför måste vattnet vara
tillräckligt rent från NOM för att membranen inte ska sättas igen. Av denna anledning kan
membranen inte placeras i steg 1-6.

I steg 8 är skillnaderna mellan keramiska membran och kolfilter för stora för att keramiska
membran ska kunna ersätta kolfiltreringen. Kolfilter används för att reducera oönskad
smak och lukt hos vattnet. Detta kan i dagsläget inte göras med keramiska membran.

Keramiska membran kan heller inte ersätta steg 10, tillsats av monokloramin och
kalkvatten, då keramiska membrans funktion inte är att höja pH-nivån i vattnet eller att
förhindra bakterietillväxt i ledningsnäten.

Slutsatsen blir således att steg 7, sandfiltersteget, är det lämpligaste steget att byta ut (se
figur 7). De keramiska membranen skulle då undvika den värsta foulingen eftersom de
ligger efter fällningen med efterföljande filtrering som tar bort det mesta av NOM. De
skulle också tillföra verket ytterligare en mikrobiell säkerhetsbarriär. De keramiska
membranen producerar dessutom större volym vatten jämfört med sandfilter, se tabell 3
och jämför med ekvation 1. Det betyder i sin tur att de keramiska membranen inte
behöver ta samma yta i anspråk för ökad kapacitet.

11.3 Alternativ lösning

Ytterligare ett förslag är att ersätta både kol- och sandfiltret, steg 7 och 8, med keramiska
membran i kombination med ozonering (se figur 8). Detta eftersom ozonering kan fylla
samma funktion som kolfiltret, i detta fall att ta bort lukt, smak och färg. Som nämnts i
avsnitt 8.6.3, bör ozoneringssteget sitta innan de keramiska membranen. Det är lämpligt
att placera ozoneringen där sandfiltren sitter nu och placera de keramiska membranen på
kolfiltrens plats. Detta är möjligt då de keramiska membranen uppskattas vara kompakta
nog för att rymmas på den yta som idag tas i anspråk av kolfilter.

11.4 Diskussion kring hypotesen

Hypotesen var att keramiska membran kan bidra till en ökad produktionsförmåga. Även
om fler undersökningar och pilotförsök behöver göras för att kartlägga vilka flux som kan
användas förväntas keramiska membran ge en väsentligt högre kapcitet än nuvarande steg
på samma yta. Det förutsätter att övriga steg ökar sin kapacitet för att motsvara de
keramiska membranens.

Antagandet att keramiska filter inte kan klassificeras som en mikrobiell barriär visade sig
vara fel. De membran som Metawater tillverkar ligger precis på gränsen för vad som
klassificeras som en mikrobiell barriär.

Det stämmer att sandfilter som förmodat är det steg som är lämpligast att byta ut mot
keramiska membran. Det är också möjligt att byta ut sandfilter och kolfilter mot
keramiska membran i kombination med ozonering, men de är båda reningssteg som
betraktas som kostsamma. Troligt är att vattnet blir tillräckligt rent om kolfiltret behålls
och sandfiltret byts ut.
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11.5 Felkällor och kritik

Denna studie har fokuserat på keramiska membran från Metawater av den typ som
används av PWN. De båda nämnda är vinstdrivande företag och det finns alltid en risk att
den information de tillhandahåller är subjektiv. Studien och slutsatserna bygger också i
vissa avseenden på antaganden och uppskattningar. De erhållna resultaten och svaren bör
därför ses som en indikation på vad som kan vara lämpligt, eller ge en fingervisning om
vad fortsatta studier kan rikta in sig på.

Vid diskussion kring keramiska membrans placering i Görvälnverket har ingen hänsyn
tagits till praktiska svårigheter med att installera membranen.

12 Slutsats
• Keramiska membran klarar av en ökad halt mikroorganismer och en växande befolk-

ning.

• Sandfilter kan ersättas med keramiska membran i Görvälnverket.
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14 Appendix

14.1 Dricksvatttenberedning Görvälnverket (fördjupning)

I Görvälnverkets process för att rena vatten ingår flertalet steg,se nedan;

1. Intag av råvatten från Mälaren. Beroende på årstid och kvaliteten på råvattnet tas
vattnet från två olika djup, antingen från 4 eller 22 meters djup (Norrvatten, 2009b).
Temperaturen är en viktig faktor då intagsvattnet helst inte ska vara för kallt - under
5◦C - eller för varmt - över 15 - 20◦C - då det kan innebära olika problem. Problemen
kan vara av karaktären förhöjd bakteriehalt då vattnet är varmt eller långsamma
kemiska reaktioner då vattnet är kallt (Svenskt Vatten, 2010b).

2. Intagsvattnet silas från större föremål, som bland annat fisk och alger, i en
korgbandssil (Norrvatten, 2009b) då det annars kan leda till smak- och
luktrelaterade problem senare i processen eller problem med igentäppta filter
(Svenskt Vatten, 2010b).

3. Vattnet anländer till en pumpstation, vilken reglerar volymen som ska pumpas
vidare till nästa steg (Norrvatten, 2009b).

4. Kemikalien aluminiumsulfat tillsätts till vattnet i en blandningsränna för att
partiklar ska kunna bilda flockar i nästa steg (Norrvatten, 2009b). Det finns
partiklar, som humus, vars partikelstorlek är så liten att de passerar rakt igenom
sedimenteringssteg eller filtreringssteg om de inte flockas först (Svenskt Vatten,
2010b). Om partiklarna är under storleken 0.1 µm kallas de för kolloidala partiklar
(a.a.).

5. Vattnet ankommer till flockningskammaren där det tillsatta aluminiumsulfatet bildar
flockar genom att aluminiumsulfatet fälls och koagulerar. Flockarna består
huvudsakligen av aluminiumhydroxid, ett ämne som är geléartat, vilket är i det
närmaste olöslig då rätt pH-värde används (Svenskt Vatten, 2010). Ytterligare en
kemikalie - natriumsilikat - tillsätts som hjälpkoagulant för att göra flockarna större.
Flockarna binder till sig bland annat mikroorganismer och humusämnen
(Norrvatten, 2009b). Natriumsilikatet ger flockarna bättre egenskaper för att först
sedimentera och sedan för att avskiljas samtidigt som en ekonomisk aspekt finns då
mindre aluminiumsulfat behöver användas (Svenskt Vatten, 2010b). Avskiljningen
sker med en dammsugare.5

6. I detta steg finns sedimenteringsbassänger där flockarna sedimenterar till bottnen
och avskiljs från vattnet (Norrvatten, 2009b). Steg 4 - 6, flockning med efterföljande
sedimentation, räknas som en första mikrobiologisk säkerhetsbarriär
(Livsmedelsverket, 2014) och är den viktigaste säkerhetsbarriären mot bakterier och
protozoer. Det är även i dessa steg som de flesta stora, hydrofoba humusmolekylerna
tas bort (Svenskt Vatten, 2010b).

7. Vattnet passerar ett 1,5 meter tjockt sandfilter där de sista resterna av flock avskiljs
(Norrvatten, 2009b). Flödeshastigheten i detta steg är 4 m/h.5

8. På grund av att vattnet fortfarande kan ha oönskad lukt och färg måste vattnet
passera ett kolfilter bestående av aktivt granulerat kol (Norrvatten, 2009b).

5Stephan Köhler, Norrvatten och Sveriges lantbruksuniversitet, 2016
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Filtreringen har också som fördel att minska risken för föroreningar och minskar
koncentrationen av organiska ämnen. Kolfiltret har flödeshastigheten 23 m/h 6.

9. Vissa mikroorganismer kan efter alla tidigare steg fortfarande ha passerat
(Norrvatten, 2009b), därför används UV-ljus för att inaktivera proteiner i
mikroorganismernas DNA som styr reproduktionen. Inaktiveringen förhindrar på så
sätt förökning, och metoden är speciellt effektiv mot bland annat de klorresistenta
protozoerna cryptosporidium och giardia samt bakterien E.coli (Svenskt Vatten,
2009). Metoden är inte lika effektiv mot norovirus, adenovirus och sporbildande
bakterier (ibid.). Humusämnen är de huvudsakliga faktorerna till störningar i
UV-desinfektionen då de absorberar UV-ljus (Svenskt Vatten, 2010b). Detta steg
räknas som en andra mikrobiologisk säkerhetsbarriär (Livsmedelsverket, 2014).

10. Innan vattnet distribueras tillsätts två kemikalier till - kalkvatten och monokloramin.
Kalkvattnet blandas i för att motverka korrosion, som kan uppstå i högre grad om
pH-värdet är lågt. Monokloramin är en mild form av klor och har som funktion att
förhindra att bakterier växter till sig i ledningsnätet (Norrvatten, 2009b), detta på
grund av att UV-desinfektionen inte har en så kallad “resteffekt” som exempelvis
klordesinfektion har (Svenskt Vatten, 2009b).

11. Det nu drickbara vattnet mellanlagras i en reservoar innan det slutligen når
slutanvändaren (Norrvatten, 2009b).

6Stephan Köhler, Norrvatten och Sveriges lantbruksuniversitet, 2016
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Sammanfattning
Denna rapport undersöker om keramiska membran kan ersätta ett eller flera reningssteg i

Görvälnverket. Vattenverket ligger i Stockholms län och försörjer i dagsläget en halv
miljon människor med dricksvatten. I framtiden kommer Görvälnverket behöva bemöta

utmaningar som en ökande befolkning, ökad mängd mikroorganismer och ökad mängd löst
organiskt material i vattnet. Dessa utmaningar gör att vattenverket behöver uppgraderas.
Ett alternativ är att ersätta ett eller flera befintliga reningssteg med keramiska membran.
För att kunna göra en bedömning av vilket steg som bör ersättas med keramiska membran
har literaturstudier gjorts om membranen, Görvälnverkets nuvarande vattenberedning och
ett studiebesök på verket har utförts. Studien resulterade i slutsatsen att sandfilter är det
steg som är lämpligast att byta ut. Bytet skulle innebära en ökad produktion av vatten

och ett ökat skydd mot mikroorganismer.



Ordlista

Backspolning Används för att rengöra filter när de har blivit utsatta för fouling.
Vatten, annan vätska eller luft spolas baklänges genom filtret i syfte
att ta med sig det som sätter igen porerna.

CEB Chemically enhanced backwash. Backspolning med tillsats av kemikalier
för att göra reningen effektivare.

DOC Dissolved Organic Carbon, löst organiskt kol.

Flockning Ihopklumpning av lösta ämnen till partiklar.

Fouling Föroreningar som täpper igen ett filter och minskar dess kapacitet
till rening.

Irreversibel fouling Fouling som ej försvinner vid backspolning.

Kolloider Partiklar som har en diameter som är mindre än 0,1 µm.

Metawater Co. Företag från Japan ledande inom utvecklingen av
keramiska membran.

NOM Natural Organic Matter, Naturligt Organiskt Material.

Nominell porstorlek Ett membranfilters angivna porstorlek.

Omvänd osmos Membranfiltreringsmetod, används huvudsakligen vid avsaltning av
havsvatten.

Patogener Sjukdomsframkallande mikroorganismer.

Protozoer Encelliga organismer.

PWN Technologies Företag från Nederländerna som tillverkar och forskar på
vattenreningsanläggningar med keramiska membran.

Råvatten Obehandlat yt- eller grundvatten som efter behandling blir dricksvatten.
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Definitioner

CeraMac R© Modul innehållande 192 keramiska membran.

Flux Anger ett flöde över en area, till exempel m3/m2h.

Flöde Volym vätska per tidsenhet, m3/h.

Flödeshastighet Hastigheten med vilken en vätska flödar, m/s.

Kapacitet Volym producerat vatten per tidsenhet.

Kontaktyta Anger arean som vattnet passerar vid filtrering.

Modul Enhet bestående av flera keramiska membran.

Polymermembran Membran gjorda av syntetiskt material, som är uppbyggt av organiska polymera molekyler
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1 Inledning
Dricksvatten är ett mycket viktigt livsmedel. I Sverige kan människor dricka vatten direkt
från kranen utan att bli sjuka eller behöva rena det. Detta är något som många tar för
givet i Sverige idag. För att det ska vara möjligt att dricka vatten direkt från kranen sker
en mycket noggrann förbehandling och rening av vattnet i vattenverken. Att kunna
säkerställa en god kvalitet på dricksvattnet, både nu och i framtiden, är av yttersta vikt.
Forskning bedrivs för att utveckla befintlig teknik samt finna nya tekniker för produktion
av dricksvatten. En relativt ny teknik inom dricksvattenberedning är keramiska membran.
Membranen sägs bland annat kunna filtrera bort olika typer av partiklar, ha lågt behov av
underhåll samt egenskapen att kunna rena ett högt flöde av vatten (PWN Technologies,
2015). Installationen av keramiska membran som ett dricksvattenberedningssteg kan vara
kostsam och beslutet att införa keramiska membran måste därför noga övervägas.

2 Utmaningar för Görvälnverket
Görvälnverket, som ägs av Norrvatten och ligger i Stockholms län, har Mälaren som
ytvattentäkt. Det producerar 120 000 m3 dricksvatten per dygn, till närmare en halv
miljon människor i 14 kommuner (Norrvatten, 2009a). Görvälnverket står idag inför ett
antal utmaningar. De ökande humushalterna i ytvattnet hotar dricksvattnets kvalitet och
mikrobiella hot gör att Norrvatten vill införa en tredje barriär i Görvälnverket mot
mikroorganismer. En ytterligare utmaning är en växande befolkning vilket ställer krav på
en ökad produktion. Uppskattningsvis kommer Görvälnverkets nuvarande kapacitet räcka
för att försörja befolkningen med dricksvatten till år 2030. År 2050 behövs
uppskattningsvis dricksvattenförsörjning till ca 1.5 miljoner människor, vilket ger ett
förväntat behov på 360 000 m3/dygn. Utbyggnadsmöjligheterna är dessutom begränsade1.

Nedan följer sammanfattande punktlista över vilka utmaningar Görvälnverket står inför.

• Ökade humushalter

• Ökade mikrobiella hot

• Växande befolkning

• Begränsade utbyggnadsmöjligheter

Dricksvattenberedningen på Görvälnverket behöver förbättras för att möta dessa
utmaningar och keramiska membran har kommit upp som ett alternativ. Kanske är
keramiska membran den teknik som gör att Görvälnverket kan övervinna dessa
utmaningar.

3 Syfte
Utifrån Görvälnverkets förutsättningar och utmaningar samt projektets problemställningar
undersöka, med hjälp av tillgänglig litteratur och data, om keramiska membran med fördel
kan användas vid Görvälnverket.

1Stephan Köhler, Norrvatten och Sveriges lantbruksuniversitet, 2016
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4 Problemställning
Utifrån Görvälnverkets utmaningar samt önskan att eventuellt införa keramiska membran
som ett steg i dricksvattenberedningsprocessen kommer följande frågeställningar att
behandlas i denna rapport:

• Är keramiska membran, utifrån de utmaningar som finns hos Görvälnverket idag, ett
fullgott alternativ som ett nytt reningssteg i dricksvattenberedningsprocessen?

• Vilka reningssteg i Görvälnverkets nuvarande dricksvattenberedningsprocess kan
ersättas med keramiska membran idag och i framtiden?

5 Hypotes
Följande hypotes ställdes:

• Keramiska membran kommer att bidra till en ökad kapacitet.

• Dagens keramiska membran kan inte vara en mikrobiell barriär på Görvälnverket.

• Sandfilter är det reningssteg i Görvälnverket lämpligast att byta ut mot keramiska
membran.

6 Avgränsningar
Tillsammans med keramiska membran används vanligen olika typer av förbehandling, som
ozonering eller jonbyte. Keramiska membrans effektivitet beroende på vilken förbehandling
som används kommer inte att utvärderas i någon större utsträckning. Även om
produktionskapaciteten i fråga om vattenflöden undersökts har hänsyn ej tagits till hur
vattenkvaliteten förändras beroende på vilka flöden som används. Ekonomiska aspekter
som rör keramiska membran kommer ej att behandlas. Möjligheten att bygga ett nytt
vattenverk med keramiska membran som reningssteg kommer inte att undersökas.

7 Bakgrund

7.1 Ytvattentäkt Görväln

Görvälnverket i Järfälla distribuerar 120 000 m3 dricksvatten per dygn till över en halv
miljon invånare i 14 kommuner (Norrvatten, 2011). Vattenverket har idag kapaciteten att
rena 200 000 m3 vatten per dygn (Olsson, 2005). Vattenverket tar råvatten från fjärden
Görväln som är en del av östra Mälaren. Sjön är uppdelad i sex bassänger. I den bassäng
Görväln tillhör blandas vatten från Ekoln i norr med Skarven och vatten från centrala
Mälaren. Proportionerna av inblandat vatten är en tredjedel respektive två tredjedelar.
Vattnet som når Görväln från norr är av sämre kvalitet än det som kommer från centrala
Mälaren då det innehåller högre halter organiska ämnen, lösta salter och närsalter, är
grumligare samt har högre färgvärde (Ericsson, Hajdu & Willén, 1984).
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För att framställa dricksvatten av bra kvalitet är det mycket viktigt att ha god kunskap
om det råvatten som används. Olika trender i råvattnets kvalitet ska kartläggas. Det är
även viktigt att förbereda vattenverket för eventuella scenarion där råvattenkvaliteten
försämras kraftigt för att säkerställa produktionen av säkert dricksvatten
(Livsmedelsverket 2014). För att kontrollera råvattnet tar Norrvatten kontinuerliga prover.
Förekomsten av vissa ämnen analyseras i Norrvattens laboratorium och andra analyseras i
ett externt laboratorium (Norrvatten, 2009).

7.2 Mikrobiell säkerhetsbarriär

Mikrobiologiska säkerhetsbarriärer finns i vattenverk för att förhindra sjukdomsutbrott
genom att reducera patogener i dricksvattnet. Barriärerna bygger på avskiljning eller
inaktivering. Avskiljning och inaktivering för ytvattenverk kan ske på olika sätt
(Livsmedelsverket, 2014), se punktlista nedan.

• Avskiljning: kemisk fällning med efterföljande filtrering, långsamfiltrering, eller filtre-
ring genom membran med porvidd mindre eller lika med 0.1 mikrometer (µm).

• Inaktivering: klorering, UV-desinfektion, eller ozonering.

Livsmedelsverket (2014) poängterar att en säkerhetsbarriär kan reducera en typ av
mikroorganism effektivt medan andra mikroorganismer kan passera utan vidare reduktion.
För att få brett skydd av vattnet från patogener krävs en kombination av avkiljning och
inaktivering (Lindberg & Lindqvist, 2005). I dagens (2016-04-27) Görvälnverk används
avskiljare i form av kemisk fällning med efterföljande sandfiltrering samt inaktivering i
form av UV-desinfektion.

7.3 Dricksvattenberedning Görvälnverket

I Görvälnverkets process för att rena vatten ingår flertalet steg som redovisas i figur 1 och
förklaras nedan.För mer ingående se Appendix 14.1.

Figur 1: Översiktsbild över Görvälnverkets nuvarande dricksvattenberedningsprocess.
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1. Intag av råvatten från Mälaren. Beroende på årstid och kvaliteten på råvattnet tas
vattnet från två olika djup, antingen från fyra eller 22 meters djup (Norrvatten,
2009b). Temperaturen är en viktig faktor, se Appendix A (Svenskt Vatten, 2010b).

2. Intagsvattnet silas från större föremål, som bland annat fisk och alger, i en
korgbandssil (Norrvatten, 2009b) då det annars kan leda till bland annat problem
med igentäppta filter (Svenskt Vatten, 2010b).

3. Vattnet anländer till en pumpstation, vilken reglerar volymen som ska pumpas
vidare till nästa steg (Norrvatten, 2009b).

4. Aluminiumsulfat tillsätts till vattnet i en blandningsränna för att partiklar ska
kunna bilda flockar i nästa steg (Norrvatten, 2009b). Det finns små partiklar, som
humus, som passerar rakt igenom sedimenteringssteg eller filtreringssteg om de inte
flockas först (Svenskt Vatten, 2010b).

5. Vattnet ankommer till flockningskammaren där det tillsatta aluminiumsulfatet bildar
flockar genom att aluminiumsulfatet fälls och koagulerar (Svenskt Vatten, 2010b).
Natriumsilikat tillsätts som hjälpkoagulant för att göra flockarna större. Flockarna
binder till sig bland annat mikroorganismer och humusämnen (Norrvatten, 2009b).

6. Flockarna sedimenterar i sedimenteringsbassänger och avskiljs från vattnet
(Norrvatten, 2009b).

7. Vattnet passerar ett 1,5 meter tjockt sandfilter där de sista resterna av flock avskiljs
(Norrvatten, 2009b). Görvälnverket har 18 sandfilter med en bottenarea på 69 m2

vardera och en flödeshastighet genom filtrena på 4 m/h.2 Steg 4 - 7, flockning med
efterföljande sedimentation, räknas som en första mikrobiologisk säkerhetsbarriär
(Livsmedelsverket, 2014) och är den viktigaste säkerhetsbarriären mot bakterier och
protozoer. Det är även i dessa steg som de flesta stora, hydrofoba humusmolekylerna
tas bort (Svenskt Vatten, 2010b).

8. På grund av att vattnet fortfarande kan ha oönskad lukt och färg måste vattnet
passera ett kolfilter bestående av aktivt granulerat kol (Norrvatten, 2009b). Kolfiltret
har flödeshastigheten 23 m/h.2

9. Vissa mikroorganismer kan efter alla tidigare steg fortfarande ha passerat
(Norrvatten, 2009b), därför används UV-ljus för att inaktivera proteiner i
mikroorganismernas DNA som styr reproduktionen. Inaktiveringen förhindrar på så
sätt förökning (Svenskt Vatten, 2009). Humusämnen är de huvudsakliga faktorerna
till störningar i UV-desinfektionen då de absorberar UV-ljus (Svenskt Vatten,
2010b). Detta steg räknas som en andra mikrobiologisk säkerhetsbarriär
(Livsmedelsverket, 2014).

10. Innan vattnet distribueras tillsätts kalkvatten och monokloramin. Kalkvattnet
blandas i för att motverka korrosion. En svag klorförening, monokloramin, blandas i
drickvattnet för att förhindra bakterietillväxt i ledningsnätet (Norrvatten, 2009b)

11. Det nu drickbara vattnet mellanlagras i en reservoar innan det slutligen når
slutanvändaren (Norrvatten, 2009b).

2Stephan Köhler, Norrvatten och Sveriges lantbruksuniversitet, 2016
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8 Keramiska membran
På senare tid har keramiska membran kommit att bli aktuella för rening av dricksvatten,
och har många fördelar (se avsnitt 8.3) jämfört andra typer av membran. Nästan alla
keramiska membran är i dagsläget mikrofilter och kan filtrera allting ner till mikrostorlek.3
Keramiska membran är gjorda ut av icke-metalliskt oorganiskt material.

8.1 Membran

Membran inom dricksvattenberedning kategoriseras utifrån vilket material de är gjorda av,
vilken porstorlek de har och deras form. Membran är gjorda av olika material som keramik,
polymer eller metall. De vanligaste formerna på membranen är rörformiga, hålfiber och
spirallindade (Best Water Technology, 2016). Typiska porstorlekar är mikro-, ultra-, och
nanofilter (Svenskt Vatten, 2010a). Deras filtreringsförmåga skiljer sig åt, se tabell 1.

Tabell 1: Filtreringsförmåga för olika filter.

Porstorlek [µm] Filtrerar Filtertyp
10 Protozoer, bakterier Mikrofiltrering

1 Protozoer, bakterier Mikrofiltrering
0,1 Protozoer, bakterier, kolloider Mikro- och ultrafiltering
0,01 Protozoer, bakterier, kolloider, Ultra- och nanofiltrering

virus, NOM
0,001 Protozoer, bakterier, kolloider, Ultra- och nanofiltrering

virus, NOM, salter

8.2 Filtreringssystem

De två vanligaste typer av membranfiltreringssystem är cross-flow och dead-end-filtrering.
Dead-end-filtrering bygger på vatten som flödar vertikalt genom ett membran (Svenskt
Vatten, 2010a), se figur 2.

Figur 2: Schematisk bild av dead-end-filtrering.

3Stephan Köhler, Norrvatten och Sveriges lantbruksuniversitet, 2016
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Partiklar som inte passerar genom filtret ansamlas på membranets ytan. Vid cross-flow
filtrering färdas vattnet parallellt med membranytan (ibid), se figur 3.

Figur 3: Schematisk bild av cross-flow filtrering.

Det konstanta flödet av vatten gör att inga partiklar fastnar på membranytan. Cross-flow
anses därför vara en stabilare metod då risken för fouling minskar (ibid).

I Norden används idag huvudsakligen sandfilter och nanofilter av polymer för vattenrening
(Meyn, 2011). Det finns flera fördelar med att istället använda sig av keramiska membran.

8.3 För- och nackdelar med keramiska membran

En av de största fördelarna med keramiska membran är att de är tåliga mot kemikalier,
temperaturväxlingar, pH-förändringar och andra fluktuationer av råvattnets egenskaper.
Just detta är något som är mycket viktigt i vattenverk som renar ytvatten, i synnerhet för
verk i Norden där ytvattnets egenskaper kan variera markant över året (Meyn, 2011). En
stor fördel med keramiska membran från Metawater är att de klassificeras som en
mikrobiell barriär då de har en porstorlek på 0,1 µm.

Keramiska membran beräknas ha en mycket lång livslängd och underhållskostnaderna är
lägre jämfört med polymermembran och sandfilter (PWN Technologies, 2016). Det leder
till lägre driftkostnad. De löper också mindre risk att gå sönder när de är i bruk. Att de är
robusta och hållbara gör att de kan kombineras med reningssteg som använder andra
kemikalier eller högre koncentrationer än till exempel nanofilter av polymer (Galjaard,
2015). De klarar också ett högre tryck och ett större flöde, och är mer lämpade för
backspolning än polymer- och sandfilter. Att de kan hålla ett högre flöde än polymerfilter
gör att mindre membranyta krävs och därmed även en mindre anläggning. De är också
väsentligt kompaktare än infiltrationsanläggningar med sand, som kräver stora ytor
(Ceramic membrane filtration system, 2013).
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Hittills är en av de största nackdelarna med keramiska membran att de kostar mycket att
anlägga. PWN technologies från Nederländerna har dock tagit fram en design som sänker
materialkostnaden genom att sätta många membran i samma modul, upp till 192 stycken.
De främsta för- och nackdelarna summeras i tabell 2.

Tabell 2: Fördelar och nackdelar med keramiska membran.

Fördelar Nackdelar
Tål aggressivare kemikalier än polymermembran Kan vara dyrt att anlägga
Tål högre tryck än polymermembran Filtrerar idag ner till mikrometerstorlek
Klarar högre flöden än polymermembran Utsatt för fouling
och sandfilter
Kompaktare än sandfilter
Effektiv backspolning
Kan räknas som mikrobiell barriär

8.4 Fouling

De flesta filter är utsatta för det som på engelska benämns “fouling”, vilket innebär att
material fäster till filtrets yta och täpper igen dess porer, se figur 4. I figuren ses råvatten
flöda genom membranet (vita fyrkanter) varpå partiklar (gröna) fäster till membranets
porer. Partiklarna kan även bilda filmer.

Figur 4: Exempel på hur fouling kan uppstå på ett membran med dead-end-filtrering.

Fouling kan vara mer eller mindre svårt att få bort. Många filter, däribland keramiska
membran, kan rengöras med backspolning, där vatten och eventuellt tryckluft spolas
baklänges genom filtret och förhoppningsvis tar med sig det som stoppar igen porerna
(Galjaard, 2015), se figur 5. För att göra reningen effektivare kan CEB användas.
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Figur 5: Backspolning på ett membran med dead-end-filtrering.

Det vanligaste sättet att mäta hur mycket fouling ett membran är utsatt för är att mäta
tryckskillnaden över membranet. Om ett högre tryck krävs för att få samma flöde ses
detta som ett tecken på att fouling uppstått. Att vidhålla samma flöde vid högre tryck
kräver mer energi. För att i så stor utsträckning som möjligt förhindra fouling krävs en
bra förbehandlingsprocess (Meyn, 2011).

8.5 Förbehandlingsprocesser till keramiska membran

8.5.1 Koagulering

En förbehandlingsprocess som används vid pilotanläggningar med keramiska membran är
koagulering. Denna process är viktig för att minska partikelmängden och halten organiskt
material i vattnet (Svenskt Vatten, 2010b). Kemikalier tillsätts vattnet för att destabilisera
partiklar i vattnet. De kan då lättare flockas i följande reningssteg. Flera faktorer påverkar
koagulering, till exempel pH, jonstyrka och mängden löst material i vattnet (Bratby,
2006). Hur bra denna process är på att minska fouling av keramiska membran undersöks i
Galjaards rapport från 2015.

8.5.2 Jonbyte

En förbehandlingprocess som tillämpas ihop med keramiska membran är jonbyte, se figur
6. Jonbyte sker i en kolonn där det förorenade vattnet passerar en jonbytesmassa. Denna
innehåller funktionella grupper med bundna joner av motsatt laddning. För att jonbyte
ska kunna ske måste föroreningen vara upplöst i vatten och ha samma laddning som jonen
bunden till den funktionella gruppen. Jonbytets främsta uppgift är att minska mängden
organiskt material (Nilsson & Wängdahl, 2014). Vid neutralt pH är löst organsikt material
negativt laddat (Meyn, 2011). Av denna anledning används en anjonbytesmassa. De
negativt laddade DOC-molekylerna binder till de funktionella grupperna i
anjonbytesmassan, samtidigt som exempelvis kloridjoner från jonbytesmassan frigörs.
Figur 6 visar hur en löst DOC-molekyl byter plats med en bunden jon och på så vis
fastnar och försvinner ur vattenlösningen.

13



Figur 6: Schematisk bild av jonbyte.

Dock kan det finnas negativt laddade joner i vattnet, som sulfatjoner, vilka konkurerar
med DOC om att binda till jonbytesmassan. Om det finns många sulfatjoner i vattnet
finns det risk för att DOC inte hinner tas upp av jonbytesmassan (Nilsson & Wängdahl,
2014). Jonbyte tar inte bort allt organiskt material då det finns oladdat organiskt material
som kan passera genom jonbytesmassan, vilket ökar risken för fouling. Mer om jonbyte
finns i Galjaards rapport från 2015. Förbehandling krävs för att jonbyte skall fungera
optimalt. Om det inkommande vattnet innehåller många partiklar (hög turbiditet)
kommer jonbytesmassan inte hinna verka på föroreningarna (Meyn, 2011).

8.5.3 Ozonering

Inom dricksvattenberedning används ozonering framför allt som en desinfektionsmetod och
som sådan är den effektivare än klorering, men har även andra fördelar. Ozonbehandling
tar effektivt bort lukt, smak, och färg (Larsson, 2004). Det har även visat sig att ozonering
till viss del kan minska DOC i vattnet (Galjaard, 2015). I Galjaards rapport från 2015
visade det sig att ozonbehandling minskar risken för fouling på keramiska membran. Som
nämnts mäts fouling i hur mycket trycket över membranen ökar, och om trycket efter
behandling återgår till det normala så har man antagit att detta innebär att membranen
är rena. Det har uppmärksammats att det istället skulle kunna handla om att ozonet
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skadat membranen och vidgat porerna. Det kan tänkas ge samma tryckminskning, men
utan att problemet åtgärdats. Huruvida detta stämmer eller inte är ett möjligt mål för
fortsatta studier.4

Ozonet måste tillverkas på plats eftersom det är mycket instabilt. I vattnet har det en
livslängd från ett par sekunder upp till en halvtimme, beroende på vattnets egenskaper.
Om avsikten är att använda ozonet för att rena keramiska membran samtidigt som vattnet
behandlas är det nödvändigt att sätta ozonbehandlingen precis innan de keramiska filtren .
Nackdelar med ozonbehandling är att det är en dyr teknik som ännu inte är helt och hållet
utforskad. Det är till exempel oklart om farliga biprodukter kan bildas, eller om
behandlingen som ovan nämt kan skada membranen. Ozon kräver också tekniskt kunnig
personal. Även om ozon är mycket starkt desinficerande så hindrar det inte någon
mikrobiell återväxt. (Water Research Watershed Center, 2014)

8.6 Keramiska membran användning idag

Ledande inom tillverkning av keramiska membran är Metawater Co. från Japan.
Företagets keramiska membran används redan i ett par av Japans vattenverk. Det största
vattenverket producerar 176 000 m3/dygn. PWN technologies har utvecklat en modul som
innehåller fler membran än tidigare. Den kallas CeraMac R© och innehåller 192 membran.
Membranen har en kontaktyta på 25 m2 och en porstorlek på 0,1 µm. Ett flux på 0,15-
0,40 m3/m2h används vid pilotanläggningar.4 Figur 7 och figur 8 visar exempel på hur ett
keramiskt membran kan se ut respektive uppställningen av en modul.

Figur 7: Schematisk bild av ett keramiskt membran.

4Elin Lavonen, Norrvatten, 2016
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Figur 8: Schematisk bild av en modul.

Filtreringssystmet som används är dead-end-filtrering. Det finns en fullskalig CeraMac R©
anläggning för rening av ytvatten i Nederländerna, som innehåller tio CeraMac R©-moduler
(PWN Technologies, 2016). Data för vilken yta en modul eller en CeraMac R© anläggning
upptar kunde ej erhållas.

9 Metod
För att undersöka de hypoteser som ställdes har tillvägagångssättet varit:

• Förstudie innefattande litteraturstudie

• Kontakt med experter inom området

• Studiebesök

• Vidare informationssök och kontakt med experter

• Sammanställning av information

• Bedömning utifrån samlad information

9.1 Metodval

En viktig faktor vid val av metod var begränsning av resurser, av vilka tiden var den
avgörande. Ett pilotförsök är redan på väg att utföras av andra, och egna experiment och
provtagningar kunde snabbt uteslutas. Uppgiften var huvudsakligen att sammanställa
information och göra en helhetsbedömning. Förstudien visade att mycket information
redan fanns tillgänglig. Följaktligen kunde det beslutas att den aktuella metoden skulle
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vara införskaffande och sammanställande av information genom fortsatta litteraturstudier,
kontakt med företag och insatta personer, samt ett studiebesök på Görvälnverket.

9.2 Studiebesök

Inför studiebesöket hade frågor på förhand förberetts, genom förstudien och fortsatta
sökningar som påvisat kunskapsluckor. Huvudsyftet med studiebesöket var att se
Görvälnverket på plats och få en bild av dagens vattenberedningsprocess. Det gavs också
möjlighet att ställa frågor till insatta personer, bland annat Elin Lavonen som jobbar med
ett pilotförsök med keramiska membran från PWN. Besöket bestod av en rundtur med
handledare och beställare Stephan Köhler, som visade de reningssteg som fanns och
svarade på frågor om detaljer.

9.3 Bedömning

Kriterier för vad vilka filterfunktioner som ansågs viktiga togs fram för att underlätta
bedömningen. Val av plats gjordes enligt följande priorteringslista.

1. Säkerställa att alla funktioner i reningsprocessen finns kvar

2. Införa ytterligare en mikrobiell barriär

3. Undvika fouling och irreversibel fouling i största möjliga mån

4. Spara yta och öka produktionskapacitet

10 Resultat

10.1 Val av plats

Utifrån priorteringslistan är sandfilter ett lämpligt steg att byta ut. Översiktsbilden nedan
visar hur Görvälnverkets vattenberedning skulle kunna se ut med keramiska membran, se
figur 9.

Figur 9: Schema över reningsstegen i Görvälnverket med sandfilter utbytt mot keramiska membran.
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En annan möjlighet är att byta ut sandfilter mot keramiska membran och kolfilter mot
ozonering, se figur 10. Som beskrevs tidigare behöver ozoneringen sitta innan de keramis-
ka membranen, och sätts därför förslagsvis där sandfiltren sitter idag, medan de keramiska
membranen placeras på kolfiltrens nuvarande plats. Dock uppstår vid ozonering små kol-
kedjor som kan öka den mikrobiella tillväxten. För att ta bort dessa behövs kolfilter.

Figur 10: Schema över reningsstegen i Görvälnverket med sandfilter utbytt mot keramiska membran
i kombination med ozonering.

10.2 Ytanvändning

De bassänger som i dagsläget används till sandfiltren i Görvälnverket är 18 till antalet och
mäter 69 m2 vardera. Måtten för en CeraMac R©-modul har inte kunnat erhållas, men
modulen uppskattas rymmas på samma area som en sandfilterbassäng. Det skulle
möjliggöra installation av upp till 18 moduler med keramiska membran. Som kommer att
visas nedan är detta långt mer än tillräckligt. Ytanvändningen för samma vattenmängd
minskar alltså markant.

10.3 Beräkningar

10.3.1 Sandfilter - kapacitet

Totalt finns det 18 sandfilter med en kontaktyta på 69 m2 och en flödeshastighet på 4m/h.
Om alla sandfilter är aktiva blir produktionen P enligt ekvation 1 nedan ca 119 000 m3

vatten per dygn.

P = 69m2 · 4m/h · 24h · 18 = 119232m3/dygn (1)

10.3.2 CeraMac R©-modul - kapacitet

De keramiska membran som används i CeraMac R© har i pilotförsök ett flux mellan 0,15
och 0,40 m3/m2h, se avsnitt 8.6. Ett membran har en kontaktyta på 25 m2, och i varje
CeraMac R©-modul finns 192 membran. Vid användning av det lägsta fluxet blir
vattenproduktionen för en modul ca 17 000 m3 per dygn, enligt ekvation 2.
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P = 0, 15m3/m2h · 25m2 · 24h · 192 = 17280m3/dygn (2)

Beräkningar gjordes för hur stor kapaciteten vid olika flux och olika antal moduler blev.
Resultatet presenteras i figur 11 och Appendix B.

Figur 11: Kapaciteten vid olika flux i förhållande till antal moduler.

I Appendix B och figur 11 ses att om det lägsta fluxet används behövs sju
CeraMac R©-moduler för att uppnå sandfiltrens nuvarande kapacitet. Om istället det
högsta fluxet används räcker åtta moduler för att täcka det förväntade behovet år 2050,
dvs 360 000 m3/dygn. Vid ett flux på 0,25 m3/m2h räcker fem moduler för att överstiga
sandfiltrens kapacitet.

10.4 Keramiska membran som mikrobiell säkerhetsbarriär

Membranen från Metawater har en nominell porstorlek på 0,1 µm. Enligt
livsmedelsverkets krav klassificeras ett filter som en mikrobiell barriär om dess nominella
porstorlek är 0,1 µm eller mindre. Således klassificeras Metawaters membran med knapp
marginal som en mikrobiell barriär.

10.5 Summering av resultat

• Sandfilter är det steg som är lämpligast att byta ut mot keramiska membran.

• Keramiska membran från Metawater klassificeras som en mikrobiell barriär.

• Keramiska membran ökar produktionen av vatten per yta jämfört med sandfilter.

• Vid lägsta flux behövs sju moduler för att komma upp i sandfilters kapacitet.

• Vid högsta flux behövs åtta moduler för att tillgodse det förväntade behovet år 2050.
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11 Diskussion

11.1 Bedömning av keramiska membran

De keramiska membran som undersökts har god potential att fungera som ett reningssteg i
Görvälnverket. De klassificeras som en mikrobiell barriär, även om de ligger exakt på
gränsen enligt kravet på porstorlek. Det har diskuterats huruvida slitage på membranen
kan orsaka porvidgning, så att membranen inte längre faller inom spannet för mikrobiella
barriärer. Det är troligt att det i framtiden utvecklas ultra- eller nanofiltrering med
keramiska membran. Detta skulle göra keramiska membran mer aktuella att använda, och
minska känsligheten för eventuellt porslitage. Däremot har filter med finare porstorlek ofta
markant lägre flöden, och samma volym producerat vatten med lägre flöde kräver större
membranarea. Fördelarna med keramiska membrans mindre ytanvändning minskar
därmed. De förmår rena vattnet från de partiklar och flockar som sandfiltret renar från
idag, och är mycket effektivare i fråga om mängd renat vatten per yta.
Anläggningskostnaden undersöks inte i denna rapport men blir förhoppningsvis väsentligt
lägre med PWN:s CeraMac R©. Underhållskostnaden förväntas bli låg och driften enkel tack
vare backspolning och filtrens robusthet. Det som talar för keramiska membran gentemot
andra membran är att de klarar av både högre tryck och flöden samt att de är mer
motståndskraftiga mot kemikalier.

Görvälnverket har behov att rena mer DOC från sitt vatten än vad som görs idag, men
detta är inte något de keramiska membranen i dagsläget kan göra. Keramiska membran
kan installeras för att utgöra en extra mikrobiell säkerhetsbarriär, men fyller ingen övrig
funktion utöver de som redan finns i verket. Det är därför inte högaktuellt att sätta in
keramiska membran som ett ytterligare reningssteg, och heller kanske inte möjligt i fråga
om plats. Det som istället bör undersökas är om keramiska membran kan ersätta andra
steg för lägre kostnad och ökad produktion. Detta utreds nedan i 11.2.

11.2 Placering av keramiska membran

På grund av de utmaningar som tidigare nämnts bör de keramiska membranen ersätta ett
redan existerande steg i vattenberedningsprocessen. Nuvarande mikrobiella
säkerhetsbarriärer ska helst inte bytas ut då Görvälnverket behöver en tredje
säkerhetsbarriär mot patogener. På grund av detta borde steg 4-7 respektive steg 9 helst
behållas. Speciellt steg 9 borde behållas då keramiska membran inte är ett
desinficeringssteg, och en kombination av desinfektion och avkiljning är att föredra.

På grund av praktiska skäl är det inte lämpligt att placera membranen för tidigt i
processen då fouling och irreversibel fouling kan bli ett problem. Därför måste vattnet vara
tillräckligt rent från NOM för att membranen inte ska sättas igen. Av denna anledning kan
membranen inte placeras i steg 1-6.

I steg 8 är skillnaderna mellan keramiska membran och kolfilter för stora för att keramiska
membran ska kunna ersätta kolfiltreringen. Kolfilter används för att reducera oönskad
smak och lukt hos vattnet. Detta kan i dagsläget inte göras med keramiska membran.

Keramiska membran kan heller inte ersätta steg 10, tillsats av monokloramin och
kalkvatten, då keramiska membrans funktion inte är att höja pH-nivån i vattnet eller att
förhindra bakterietillväxt i ledningsnäten.
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Slutsatsen blir således att steg 7, sandfiltersteget, är det lämpligaste steget att byta ut (se
figur 9). De keramiska membranen skulle då undvika den värsta foulingen eftersom de
ligger efter fällningen med efterföljande filtrering som tar bort det mesta av NOM. De
utgör en mikrobiell säkerhetsbarriär men skulle inte tillföra verket ytterligare en eftersom
sandfiltren tas bort. De keramiska membranen producerar större volym vatten jämfört
med sandfilter, se figur 11 och jämför med ekvation 1. Det betyder i sin tur att de
keramiska membranen inte behöver ta samma yta i anspråk för ökad kapacitet.
PWN:s keramiska membran kan vara ett alterantiv för framtiden, då de bidrar med en
ökad produktion av renat vatten jämfört med Görvälnverkets nuvarande sandfilter (se figur
11). Dock kommer de inte att bemöta utmaningar som en ökad mängd mikroorganismer
och DOC.

11.3 Alternativ lösning

Ytterligare ett förslag är att ersätta både kol- och sandfiltret, steg 7 och 8, med keramiska
membran i kombination med ozonering (se figur 10). Detta eftersom ozonering kan fylla
samma funktion som kolfiltret, i detta fall att ta bort lukt, smak och färg. Om kolfiltret är
helt nytt har det en förmåga som ozonering inte har, nämligen att rena vattnet från
kemiska ämnen som läkemedel och pesticider genom sorption. Denna förmåga avtar snabbt
om inte kolfiltren byts ut med jämna mellanrum. Detta är mycket dyrt. Som nämnts i
avsnitt 8.6.3, bör ozoneringssteget sitta innan de keramiska membranen. Det är lämpligt
att placera ozoneringen där sandfiltren sitter nu och placera de keramiska membranen
därefter. I avsnitt 10.1 tas upp att korta kolkedjor som kan öka tillväxten i ledningarna
uppstår vid ozonering och att kolfilter behövs för att ta bort dessa. Av den anledningen är
det troligen en bättre idé att behålla kolfilter och, om möjligt i fråga om plats, byta ut
sandfiltren mot både ozonering och keramiska filter.

11.4 Diskussion kring hypotesen

Hypotesen var att keramiska membran kan bidra till en ökad produktionsförmåga. Även
om fler undersökningar och pilotförsök behöver göras för att kartlägga vilka flux som kan
användas förväntas keramiska membran ge en väsentligt högre kapcitet än nuvarande steg
på samma yta. Det förutsätter att övriga steg ökar sin kapacitet för att motsvara de
keramiska membranens.

Antagandet att keramiska filter inte kan klassificeras som en mikrobiell barriär visade sig
vara fel. De membran som Metawater tillverkar ligger precis på gränsen för vad som
klassificeras som en mikrobiell barriär.

Det stämmer att sandfilter som förmodat är det steg som är lämpligast att byta ut mot
keramiska membran. Det är också möjligt att byta ut sandfilter och kolfilter mot
keramiska membran i kombination med ozonering, men de är båda reningssteg som
betraktas som kostsamma. Troligt är att vattnet blir tillräckligt rent om kolfiltret behålls
och sandfiltret byts ut.

11.5 Felkällor och kritik

Denna studie har fokuserat på keramiska membran från Metawater av den typ som
används av PWN. De båda nämnda är vinstdrivande företag och det finns alltid en risk att
den information de tillhandahåller är subjektiv. Keramiska membrans kemiska resistens
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har inte undersökts utförligt i denna studie. Det är en faktor som kan vara avgörande för
om keramiska membran går att använda eller inte. Studien och slutsatserna bygger också i
vissa avseenden på antaganden och uppskattningar. De erhållna resultaten och svaren bör
därför ses som en indikation på vad som kan vara lämpligt, eller ge en fingervisning om
vad fortsatta studier kan rikta in sig på. En viktig fråga som ej behandlats, se avsnitt 6, är
hur vattenkvaliteten förändras beroende på vilka flöden som används. Detta hade kunnat
behöva undersökas närmare, men utrymme därtill fanns ej inom ramarna för denna
rapport.

Vid diskussion kring keramiska membrans placering i Görvälnverket har ingen hänsyn
tagits till praktiska svårigheter med att installera membranen.

12 Slutsats
• Keramiska membran klarar av en växande befolkning dock ej ökande halter av mikro-

organismer samt DOC.

• Sandfilter kan ersättas med keramiska membran i Görvälnverket.
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14 Appendix A

Dricksvattenberedning Görvelnverket, fördjupning

I Görvälnverkets process för att rena vatten ingår flertalet steg, se nedan;

1. Intag av råvatten från Mälaren. Beroende på årstid och kvaliteten på råvattnet tas
vattnet från två olika djup, antingen från 4 eller 22 meters djup (Norrvatten, 2009b).
Temperaturen är en viktig faktor då intagsvattnet helst inte ska vara för kallt - under
5◦C - eller för varmt - över 15 - 20◦C - då det kan innebära olika problem. Problemen
kan vara av karaktären förhöjd bakteriehalt då vattnet är varmt eller långsamma
kemiska reaktioner då vattnet är kallt (Svenskt Vatten, 2010b).

2. Intagsvattnet silas från större föremål, som bland annat fisk och alger, i en
korgbandssil (Norrvatten, 2009b) då det annars kan leda till smak- och
luktrelaterade problem senare i processen eller problem med igentäppta filter
(Svenskt Vatten, 2010b).

3. Vattnet anländer till en pumpstation, vilken reglerar volymen som ska pumpas
vidare till nästa steg (Norrvatten, 2009b).

4. Kemikalien aluminiumsulfat tillsätts till vattnet i en blandningsränna för att
partiklar ska kunna bilda flockar i nästa steg (Norrvatten, 2009b). Det finns
partiklar, som humus, vars partikelstorlek är så liten att de passerar rakt igenom
sedimenteringssteg eller filtreringssteg om de inte flockas först (Svenskt Vatten,
2010b). Om partiklarna är under storleken 0.1 µm kallas de för kolloidala partiklar
(a.a.).

5. Vattnet ankommer till flockningskammaren där det tillsatta aluminiumsulfatet bildar
flockar genom att aluminiumsulfatet fälls och koagulerar. Flockarna består
huvudsakligen av aluminiumhydroxid, ett ämne som är geléartat, vilket är i det
närmaste olöslig då rätt pH-värde används (Svenskt Vatten, 2010). Ytterligare en
kemikalie - natriumsilikat - tillsätts som hjälpkoagulant för att göra flockarna större.
Flockarna binder till sig bland annat mikroorganismer och humusämnen
(Norrvatten, 2009b). Natriumsilikatet ger flockarna bättre egenskaper för att först
sedimentera och sedan för att avskiljas samtidigt som en ekonomisk aspekt finns då
mindre aluminiumsulfat behöver användas (Svenskt Vatten, 2010b). Avskiljningen
sker med en automatisk dammsugare på botten av bassängen.5

6. I detta steg finns sedimenteringsbassänger där flockarna sedimenterar till botten och
avskiljs från vattnet (Norrvatten, 2009b).

7. Vattnet passerar ett 1,5 meter tjockt sandfilter där de sista resterna av flock avskiljs
(Norrvatten, 2009b). Flödeshastigheten i detta steg är 4 m/h.5 Steg 4 - 7, flockning
med efterföljande sedimentation, räknas som en första mikrobiologisk
säkerhetsbarriär (Livsmedelsverket, 2014) och är den viktigaste säkerhetsbarriären
mot bakterier och protozoer. Det är även i dessa steg som ungefär hälften av de
stora, hydrofoba humusmolekylerna tas bort (Svenskt Vatten, 2010b).

8. På grund av att vattnet fortfarande kan ha oönskad lukt och färg måste vattnet
passera ett kolfilter bestående av aktivt granulerat kol (Norrvatten, 2009b).

5Stephan Köhler, Norrvatten och Sveriges lantbruksuniversitet, 2016
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Filtreringen har också som fördel att minska risken för föroreningar och minskar
koncentrationen av organiska ämnen. Kolfiltret har flödeshastigheten 23 m/h 6.

9. Vissa mikroorganismer kan efter alla tidigare steg fortfarande ha passerat
(Norrvatten, 2009b), därför används UV-ljus för att inaktivera proteiner i
mikroorganismernas DNA som styr reproduktionen. Inaktiveringen förhindrar på så
sätt förökning, och metoden är speciellt effektiv mot bland annat de klorresistenta
protozoerna cryptosporidium och giardia samt bakterien E.coli (Svenskt Vatten,
2009). Metoden är inte lika effektiv mot norovirus, adenovirus och sporbildande
bakterier (ibid.). Humusämnen är de huvudsakliga faktorerna till störningar i
UV-desinfektionen då de absorberar UV-ljus (Svenskt Vatten, 2010b). Detta steg
räknas som en andra mikrobiologisk säkerhetsbarriär (Livsmedelsverket, 2014).

10. Innan vattnet distribueras tillsätts två kemikalier till - kalkvatten och monokloramin.
Kalkvattnet blandas i för att motverka korrosion, som kan uppstå i högre grad om
pH-värdet är lågt. Monokloramin är en mild form av klor och har som funktion att
förhindra att bakterier växter till sig i ledningsnätet (Norrvatten, 2009b), detta på
grund av att UV-desinfektionen inte har en så kallad “resteffekt” som exempelvis
klordesinfektion har (Svenskt Vatten, 2009b).

11. Det nu drickbara vattnet mellanlagras i en reservoar innan det slutligen når
slutanvändaren (Norrvatten, 2009b).

6Stephan Köhler, Norrvatten och Sveriges lantbruksuniversitet, 2016
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15 Appendix B

Tabell 3: Kapacitet och antalet moduler osm behövs vid olika flux

Tabell 3: Kapacitet och antalet moduler som behövs vid olika flux.

Flux [m3/m2h] Antal moduler Totalt producerat vatten [m3/d]
0,15 4 69120
0,25 4 115200
0,40 4 184320

0,15 5 86400
0,25 5 144000
0,40 5 230400

0,15 6 103680
0,25 6 172800
0,40 6 276480

0,15 7 120960
0,25 7 201600
0,40 7 322560

0,15 8 138240
0,25 8 230400
0,40 8 368640
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Ordlista

Backspolning Används för att rengöra filter när de har blivit utsatta för fouling.
Vatten, annan vätska eller luft spolas baklänges genom filtret i syfte
att ta med sig det som sätter igen porerna.

CEB Chemically enhanced backwash. Backspolning med tillsats av kemikalier
för att göra reningen effektivare.

CeraMac R© Modul innehållande 192 keramiska membran.

DOC Dissolved Organic Carbon, löst organiskt kol.

Flockning Ihopklumpning av lösta ämnen till partiklar.

Fouling Föroreningar som täpper igen ett filter och minskar dess kapacitet
till rening.

Irreversibel fouling Fouling som ej försvinner vid backspolning.

Kolloider Partiklar som har en diameter som är mindre än 0,1 µm.

Metawater Co. Företag från Japan ledande inom utvecklingen av
keramiska membran.

Modul Enhet bestående av flera keramiska membran.

NOM Natural organic matter, naturligt organiskt material.

Nominell porstorlek Ett membranfilters angivna porstorlek.

Patogener Sjukdomsframkallande mikroorganismer.

Polymermembran Membran gjorda av syntetiskt material, som är uppbyggt av organiska

polymera molekyler.
Protozoer Encelliga organismer.

PWN Technologies Företag från Nederländerna som tillverkar och forskar på
vattenreningsanläggningar med keramiska membran.

Råvatten Obehandlat yt- eller grundvatten som efter behandling blir dricksvatten.
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Definitioner

Flux Anger ett flöde över en area, till exempel m3/m2h.

Flöde Volym vätska per tidsenhet, m3/h.

Flödeshastighet Hastigheten med vilken en vätska flödar, m/s.

Kapacitet Volym producerat vatten per tidsenhet, exempelvis m3/d .

Kontaktyta Anger arean som vattnet passerar vid filtrering, m2 .
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1 Inledning
Dricksvatten är ett mycket viktigt livsmedel. I Sverige kan människor dricka vatten direkt
från kranen utan att bli sjuka eller behöva rena det. Detta är något som många tar för
givet i Sverige idag. För att det ska vara möjligt att dricka vatten direkt från kranen sker
en mycket noggrann förbehandling och rening av vattnet i vattenverken. Att kunna
säkerställa en god kvalitet på dricksvattnet, både nu och i framtiden, är av yttersta vikt.
Forskning bedrivs för att utveckla befintlig teknik samt finna nya tekniker för produktion
av dricksvatten. En relativt ny teknik inom dricksvattenberedning är keramiska membran.
Membranen sägs bland annat kunna filtrera bort olika typer av partiklar, ha lågt behov av
underhåll samt egenskapen att kunna rena ett högt flöde av vatten (PWN Technologies,
2015). Installationen av keramiska membran som ett dricksvattenberedningssteg kan vara
kostsam och beslutet att införa keramiska membran måste därför noga övervägas.

2 Utmaningar för Görvälnverket
Görvälnverket, som ägs av Norrvatten och ligger i Stockholms län, har Mälaren som
ytvattentäkt. Det producerar 120 000 m3 dricksvatten per dygn, till närmare en halv
miljon människor i 14 kommuner (Norrvatten, 2009a). Görvälnverket står idag inför ett
antal utmaningar. De ökande mängderna löst organiskt material och mikroorganismer i
ytvattnet hotar dricksvattnets kvalitet. Därav vill Norrvaten införa en tredje barriär i
Görvälnverket mot mikroorganismer. En ytterligare utmaning är en växande befolkning
vilket ställer krav på en ökad produktion. Uppskattningsvis kommer Görvälnverkets
nuvarande kapacitet räcka för att försörja befolkningen med dricksvatten till år 2030. År
2050 behövs uppskattningsvis dricksvattenförsörjning till ca 1.5 miljoner människor, vilket
ger ett förväntat behov på 360 000 m3/dygn. Utbyggnadsmöjligheterna är dessutom
begränsade.1

Nedan följer sammanfattande punktlista över vilka utmaningar Görvälnverket står inför.

• Ökad mängd löst organiskt material.

• Ökad mängd mikroorganismer.

• Växande befolkning.

• Begränsade utbyggnadsmöjligheter.

Dricksvattenberedningen på Görvälnverket behöver förbättras för att möta dessa
utmaningar och keramiska membran har kommit upp som ett alternativ. Kanske är
keramiska membran den teknik som gör att Görvälnverket kan övervinna dessa
utmaningar.

3 Syfte
Utifrån Görvälnverkets förutsättningar och utmaningar samt projektets frågeställningar
undersöka, med hjälp av tillgänglig litteratur och data, om keramiska membran med fördel
kan användas vid Görvälnverket.

1Stephan Köhler, Norrvatten och Sveriges lantbruksuniversitet, 2016
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4 Frågeställningar
Utifrån Görvälnverkets utmaningar samt önskan att eventuellt införa keramiska membran
som ett steg i dricksvattenberedningsprocessen kommer följande frågeställningar att
behandlas i denna rapport:

• Är keramiska membran, utifrån de utmaningar som finns hos Görvälnverket idag, ett
fullgott alternativ som ett nytt reningssteg i dricksvattenberedningsprocessen?

• Vilka reningssteg i Görvälnverkets nuvarande dricksvattenberedningsprocess kan
ersättas med keramiska membran idag och i framtiden?

5 Avgränsningar
Tillsammans med keramiska membran används vanligen olika typer av förbehandling.
Keramiska membrans effektivitet beroende på vilken förbehandling utvärderades ej i någon
större utsträckning. Även om produktionskapaciteten i fråga om vattenflöden undersöktes
har hänsyn ej tagits till hur vattenkvaliteten förändras beroende på vilka flöden som
använts. Vattenkvaliteten beror av alla reningssteg och ingen hänsyn har tagits till hur
övriga steg hanterar en ökad flödeshastighet. Ekonomiska aspekter som rör keramiska
membran behandlades ej. Möjligheten att bygga ett nytt vattenverk med keramiska
membran som reningssteg undersöktes ej.

6 Bakgrund

6.1 Ytvattentäkt Görväln

Görvälnverket i Järfälla distribuerar 120 000 m3 dricksvatten per dygn till över en halv
miljon invånare i 14 kommuner (Norrvatten, 2011). Vattenverket har idag kapaciteten att
rena 200 000 m3 vatten per dygn (Olsson, 2005). Vattenverket tar råvatten från fjärden
Görväln som är en del av östra Mälaren. (Ericsson, Hajdu & Willén, 1984).

För att framställa dricksvatten av bra kvalitet är det mycket viktigt att ha god kunskap
om det råvatten som används. Olika trender i råvattnets kvalitet ska kartläggas. Det är
även viktigt att förbereda vattenverket för eventuella scenarion där råvattenkvaliteten
försämras kraftigt för att säkerställa produktionen av säkert dricksvatten
(Livsmedelsverket 2014). För att kontrollera råvattnet tar Norrvatten kontinuerliga prover.
Förekomsten av vissa ämnen analyseras i Norrvattens laboratorium och andra analyseras i
ett externt laboratorium (Norrvatten, 2009).

6.2 Mikrobiell säkerhetsbarriär

Mikrobiell säkerhetsbarriärer finns i vattenverk för att förhindra sjukdomsutbrott genom
att reducera patogener i dricksvattnet. Barriärerna bygger på avskiljning eller inaktivering.
Avskiljning och inaktivering för ytvattenverk kan ske på olika sätt, se punktlista på nästa
sida. (Livsmedelsverket, 2014)
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• Avskiljning: kemisk fällning med efterföljande filtrering, långsamfiltrering, eller filtre-
ring genom membran med porvidd mindre eller lika med 0.1 (µm).

• Inaktivering: klorering, UV-desinfektion, eller ozonering.

Livsmedelsverket (2014) poängterar att en säkerhetsbarriär kan reducera en typ av
mikroorganism effektivt medan andra mikroorganismer kan passera utan vidare reduktion.
För att få ett brett skydd av vattnet från patogener krävs en kombination av avkiljning
och inaktivering (Lindberg & Lindqvist, 2005). I dagens Görvälnverk används avskiljare i
form av kemisk fällning med efterföljande sandfiltrering samt inaktivering i form av
UV-desinfektion.

6.3 Dricksvattenberedning Görvälnverket

I Görvälnverkets process för att rena vatten ingår flertalet steg som redovisas i figur 1 och
förklaras nedan. För mer ingående se Appendix 14.1.

Figur 1: Översiktsbild över Görvälnverkets nuvarande dricksvattenberedningsprocess.

1. Intag av råvatten från Mälaren. Beroende på årstid och kvaliteten på råvattnet tas
vattnet från två olika djup, antingen från fyra eller 22 meters djup (Norrvatten,
2009b). (Svenskt Vatten, 2010b).

2. Intagsvattnet silas från större föremål, som bland annat fisk och alger, i en
korgbandssil (Norrvatten, 2009b) då det annars kan leda till bland annat problem
med igentäppta filter (Svenskt Vatten, 2010b).

3. Vattnet anländer till en pumpstation, vilken reglerar volymen som ska pumpas
vidare till nästa steg (Norrvatten, 2009b).

4. Aluminiumsulfat tillsätts till vattnet i en blandningsränna för att partiklar ska
kunna bilda flockar i nästa steg (Norrvatten, 2009b). Det finns små partiklar, bland
annat humus, som passerar rakt igenom sedimenteringssteg eller filtreringssteg om de
inte flockas först (Svenskt Vatten, 2010b).
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5. Vattnet ankommer till flockningskammaren där det tillsatta aluminiumsulfatet bildar
flockar genom att aluminiumsulfatet fälls ut och koagulerar (Svenskt Vatten, 2010b).
Natriumsilikat tillsätts som hjälpkoagulant för att göra flockarna större. Flockarna
binder till sig bland annat mikroorganismer och humusämnen (Norrvatten, 2009b).

6. Flockarna sedimenterar i sedimenteringsbassänger och avskiljs från vattnet
(Norrvatten, 2009b).

7. Vattnet passerar ett 1,5 meter tjockt sandfilter där de sista resterna av flock avskiljs
(Norrvatten, 2009b). Sandfiltret reducerar partiklar som är större än porstorleken
mellan sandpartiklarna, men även mindre partiklar reduceras genom sedimentering
och adsorption. Vanliga porstorlekar är 0,85 ± 0,05 mm (Svenskt Vatten, 2010b).
Görvälnverket har 18 sandfilter med en bottenarea på 69 m2 vardera och en
flödeshastighet genom filtrena på 4 m/h.2 Backspolning krävs med jämna mellanrum
för att upprätthålla samma reningskapacitet. Hållbarheten för bra sand är mellan 20
och 40 år, men reningsförmågan försämras med tiden (Svenskt vatten, 2010b). Steg
4-7, flockning med efterföljande sedimentation och filtrering, räknas som en första
mikrobiell säkerhetsbarriär (Livsmedelsverket, 2014) och är den viktigaste
säkerhetsbarriären mot bakterier och protozoer. Det är även i dessa steg som de
flesta stora, hydrofoba humusmolekylerna tas bort (Svenskt Vatten, 2010b).

8. På grund av att vattnet fortfarande kan ha oönskad lukt och färg måste vattnet
passera ett kolfilter bestående av aktivt granulerat kol (Norrvatten, 2009b). Vattnet
genom kolfiltret har flödeshastigheten 23 m/h.2

9. Vissa mikroorganismer kan trots tidigare steg fortfarande ha passerat (Norrvatten,
2009b), därför används UV-ljus för att inaktivera proteiner i mikroorganismernas
DNA som styr reproduktionen. Inaktiveringen förhindrar på så sätt förökning
(Svenskt Vatten, 2009). Humusämnen är de huvudsakliga faktorerna till störningar i
UV-desinfektionen då de absorberar UV-ljus (Svenskt Vatten, 2010b). Detta steg
räknas som en andra mikrobiologisk säkerhetsbarriär (Livsmedelsverket, 2014).

10. Innan vattnet distribueras tillsätts kalkvatten och monokloramin. Kalkvattnet
blandas i för att motverka korrosion på ledningarna. En svag klorförening,
monokloramin, blandas i drickvattnet för att förhindra bakterietillväxt i
ledningsnätet (Norrvatten, 2009b).

11. Det nu drickbara vattnet mellanlagras i en reservoar innan det slutligen når
slutanvändaren (Norrvatten, 2009b).

2Stephan Köhler, Norrvatten och Sveriges lantbruksuniversitet, 2016
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7 Metod
För att uppfylla rapportens syfte har tillvägagångssättet varit:

• Litteraturstudie.

• Kontakt med experter inom området.

• Studiebesök på Görvälnverket.

• Sammanställning av information.

• Bedömning utifrån samlad information.

7.1 Metodval

En viktig faktor vid val av metod var begränsning av resurser, av vilka tiden var den
avgörande. Ett pilotförsök är redan på väg att utföras i Sverige, och egna experiment och
provtagningar kunde snabbt uteslutas på grund av begränsade resurser. Uppgiften var
huvudsakligen att sammanställa information och göra en helhetsbedömning. Förstudien
visade att mycket information redan fanns tillgänglig. Följaktligen kunde det beslutas att
den aktuella metoden skulle vara införskaffande och sammanställande av information
genom fortsatta litteraturstudier, kontakt med företag och insatta personer, samt ett
studiebesök på Görvälnverket.

7.2 Studiebesök på Görvälnverket

Inför studiebesöket hade frågor på förhand förberetts. Huvudsyftet med studiebesöket var
att se Görvälnverket på plats och få en bild av dagens vattenberedningsprocess. Det gavs
också möjlighet att ställa frågor till insatta personer, bland annat Elin Lavonen som
jobbar med ett pilotförsök med keramiska membran från PWN. Besöket bestod av en
rundtur med handledare och beställare Stephan Köhler, som visade de reningssteg som
fanns och svarade på frågor om detaljer.

7.3 Bedömning

Kriterier för vilka filterfunktioner som ansågs viktiga togs fram för att underlätta
bedömningen. Val av plats gjordes enligt följande prioriteringslista som baseras på
utmaningarna Görvälnverket står inför.

1. Säkerställa att alla funktioner i reningsprocessen finns kvar.

2. Införa ytterligare en mikrobiell barriär.

3. Undvika fouling och irreversibel fouling i största möjliga mån.

4. Undvika utbyggnad och öka produktionskapacitet.
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8 Keramiska membran
På senare tid har keramiska membran kommit att bli aktuella för rening av dricksvatten,
och har många fördelar jämfört andra typer av membran (se avsnitt 8.3). Nästan alla
keramiska membran är i dagsläget mikrofilter och kan filtrera allting ner till mikrostorlek.3
Keramiska membran är gjorda av icke-metalliskt oorganiskt material.

8.1 Membranteknik

Membran inom dricksvattenberedning kategoriseras utifrån vilket material de är gjorda av,
vilken porstorlek de har och deras form. Membran är gjorda av olika material som keramik,
polymer eller metall. De vanligaste formerna på membranen är rörformiga, hålfiber och
spirallindade (Best Water Technology, 2016). Typiska porstorlekar är mikro-, ultra-, och
nanofilter (Svenskt Vatten, 2010a). Deras filtreringsförmåga skiljer sig åt, se tabell 1.

Tabell 1: Filtreringsförmåga för olika filter.

Porstorlek [µm] Filtrerar Filtertyp
10 Protozoer, bakterier Mikrofiltrering

1 Protozoer, bakterier Mikrofiltrering
0,1 Protozoer, bakterier, kolloider Mikro- och ultrafiltering
0,01 Protozoer, bakterier, kolloider, Ultra- och nanofiltrering

virus, NOM
0,001 Protozoer, bakterier, kolloider, Ultra- och nanofiltrering

virus, NOM, salter

8.2 Filtreringssystem

De två vanligaste typerna av membranfiltreringssystem är cross-flow och
dead-end-filtrering. Dead-end-filtrering bygger på vatten som flödar vertikalt genom ett
membran, se figur 2. Partiklar som inte passerar genom filtret ansamlas på membranets
ytan. (Svenskt Vatten, 2010a)

Figur 2: Schematisk bild av dead-end-filtrering.

3Stephan Köhler, Norrvatten och Sveriges lantbruksuniversitet, 2016
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Vid cross-flow filtrering färdas vattnet parallellt med membranytan (ibid), se figur 3.

Figur 3: Schematisk bild av cross-flow filtrering.

Det konstanta flödet av vatten gör att inga partiklar fastnar på membranytan. Cross-flow
anses därför vara en stabilare metod då risken för fouling minskar (ibid).

I Norden används idag huvudsakligen sandfilter och nanofilter av polymer för vattenrening
(Meyn, 2011). Det finns flera fördelar med att istället använda sig av keramiska membran.

8.3 För- och nackdelar med keramiska membran

En av de största fördelarna med keramiska membran är att de är tåliga mot kemikalier,
temperaturväxlingar, pH-förändringar och andra fluktuationer av råvattnets egenskaper.
Just detta är något som är mycket viktigt i vattenverk som renar ytvatten, i synnerhet för
verk i Norden där ytvattnets egenskaper kan variera markant över året (Meyn, 2011). En
stor fördel med keramiska membran från Metawater är att de klassificeras som en
mikrobiell barriär då de har en porstorlek på 0,1 µm (Metawater Co.,2011).

Keramiska membran beräknas ha en mycket lång livslängd och underhållskostnaderna är
lägre jämfört med polymermembran och sandfilter (PWN Technologies, 2016). Det leder
till lägre driftkostnad. De löper också mindre risk att gå sönder när de är i bruk. Att de är
robusta och hållbara gör att de kan kombineras med reningssteg som använder andra
kemikalier eller högre koncentrationer än till exempel nanofilter av polymer (Galjaard,
2015). De klarar också ett högre tryck och ett större flöde, och är mer lämpade för
backspolning än polymer- och sandfilter. Att de kan hålla ett högre flöde än polymerfilter
gör att mindre membranyta krävs och därmed även en mindre anläggning. De är också
väsentligt kompaktare än infiltrationsanläggningar med sand, som kräver stora ytor
(Ceramic membrane filtration system, 2013).
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Hittills är en av de största nackdelarna med keramiska membran att de kostar mycket att
anlägga. PWN technologies från Nederländerna har dock tagit fram en design som sänker
materialkostnaden genom att sätta många membran i samma modul, upp till 192 stycken.
De främsta för- och nackdelarna summeras i tabell 2.

Tabell 2: Fördelar och nackdelar med keramiska membran.

Fördelar Nackdelar
Tål högre koncentrationer av kemikalier än Kan vara dyrt att anlägga
polymermembran Filtrerar idag ner till mikrometerstorlek
Tål högre tryck än polymermembran Utsatt för fouling
Klarar högre flöden än polymermembran
och sandfilter
Kompaktare än sandfilter
Effektiv backspolning
Kan klassificeras som en mikrobiell säkerhetsbarriär

8.4 Fouling

De flesta filter är utsatta för det som på engelska benämns “fouling”, vilket innebär att
material fäster till filtrets yta och täpper igen dess porer, se figur 4. I figuren ses råvatten
flöda genom membranet (vita fyrkanter) varpå partiklar (gröna) fäster till membranets
porer. Partiklarna kan även bilda filmer.

Figur 4: Exempel på hur fouling kan uppstå på ett membran (vita fyrkanter) med dead-end-filtrering.
Partiklar (gröna ) fäster till membranets porer.

Chemically enhanced backwash (Fou)ling kan vara mer eller mindre svårt att få bort.
Många filter, däribland keramiska membran, kan rengöras med backspolning, där vatten
och eventuellt tryckluft spolas baklänges genom filtret och förhoppningsvis tar med sig det
som täpper igen porerna (Galjaard, 2015), se figur 5. För att göra reningen effektivare kan
chemically enhanced backwash (CEB) användas.
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Figur 5: Backspolning på ett membran med dead-end-filtrering. Vatten spolas baklänges genom
mebranet för att ta bort partiklar som fäst vid membranytan.

Det vanligaste sättet att mäta hur mycket fouling ett membran är utsatt för är att mäta
tryckskillnaden över membranet. Om ett högre tryck krävs för att få samma flöde ses
detta som ett tecken på att fouling uppstått. Att vidhålla samma flöde vid högre tryck
kräver mer energi. För att i så stor utsträckning som möjligt förhindra fouling krävs en
bra förbehandlingsprocess (Meyn, 2011).

8.5 Förbehandlingsprocesser till keramiska membran

8.5.1 Koagulering

En förbehandlingsprocess som används vid pilotanläggningar med keramiska membran är
koagulering. Denna process är viktig för att minska partikelmängden och halten organiskt
material i vattnet (Svenskt Vatten, 2010b). Kemikalier tillsätts vattnet för att destabilisera
partiklar i vattnet. De kan då lättare flockas i efterföljande reningssteg. Flera faktorer
påverkar koagulering, till exempel pH, jonstyrka och mängden löst material i vattnet
(Bratby, 2006). Hur bra denna process är på att minska fouling av keramiska membran
undersöks i Galjaards rapport från 2015.

8.5.2 Jonbyte

En förbehandlingprocess som tillämpas ihop med keramiska membran är jonbyte, se figur
6. Jonbyte sker i en kolonn där det förorenade vattnet passerar en jonbytesmassa. Denna
innehåller funktionella grupper med bundna joner av motsatt laddning. För att jonbyte
ska kunna ske måste föroreningen vara upplöst i vatten och ha samma laddning som jonen
bunden till den funktionella gruppen. Jonbytets främsta uppgift är att minska mängden
organiskt material i vattnet (Nilsson & Wängdahl, 2014). Vid neutralt pH är löst
organiskt material negativt laddat (Meyn, 2011). Av denna anledning används en
anjonbytesmassa. De negativt laddade DOC-molekylerna binder till de funktionella
grupperna i anjonbytesmassan, samtidigt som exempelvis kloridjoner från jonbytesmassan
frigörs. Figur 6 visar hur en löst DOC-molekyl byter plats med en bunden jon och på så
vis fastnar och försvinner ur vattenlösningen.
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Figur 6: Schematisk bild av jonbyte.

Dock kan det finnas negativt laddade joner i vattnet, som sulfatjoner, vilka konkurerar
med DOC om att binda till jonbytesmassan. Om det finns många sulfatjoner i vattnet finns
det risk för att DOC inte hinner tas upp av jonbytesmassan (Nilsson & Wängdahl, 2014).
Jonbyte tar inte bort allt organiskt material då det finns oladdat organiskt material som
kan passera genom jonbytesmassan, vilket ökar risken för fouling. Ytterligare förbehandling
krävs för att jonbyte skall fungera optimalt. Om det inkommande vattnet innehåller
många partiklar kommer jonbytesmassan inte hinna verka på föroreningarna (Meyn, 2011).

8.5.3 Ozonering

Inom dricksvattenberedning används ozonering framför allt som en desinfektionsmetod och
som sådan är den effektivare än klorering, men har även andra fördelar. Ozonbehandling
tar effektivt bort lukt, smak, och färg (Larsson, 2004). Det har även visat sig att ozonering
till viss del kan minska DOC i vattnet (Galjaard, 2015). I Galjaards rapport från 2015
visade det sig att ozonbehandling minskar risken för fouling på keramiska membran. Som
nämnts mäts fouling i hur mycket trycket över membranen ökar, och om trycket efter
behandling återgår till det normala så har man antagit att detta innebär att membranen
är rena. Det har uppmärksammats att det istället skulle kunna handla om att ozonet
skadat membranen och vidgat porerna. Det kan tänkas ge samma tryckminskning, men
utan att problemet åtgärdats. 4

Ozonet måste tillverkas på plats eftersom det är mycket instabilt. I vattnet har det en
livslängd från ett par sekunder upp till en halvtimme, beroende på vattnets egenskaper.
Om avsikten är att använda ozonet för att rena keramiska membran samtidigt som vattnet
behandlas är det nödvändigt att sätta ozonbehandlingen precis innan de keramiska filtren.
Nackdelar med ozonbehandling är att det är en dyr teknik som ännu inte är helt och hållet
utforskad. Det är till exempel oklart om farliga biprodukter kan bildas, eller om

4Elin Lavonen, Norrvatten, 2016
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behandlingen som ovan nämnt kan skada membranen. Ozon kräver också tekniskt kunnig
personal. Även om ozon är mycket starkt desinficerande så hindrar det inte någon
mikrobiell återväxt, (Water Research Watershed Center, 2014).Dock uppstår vid ozonering
små kolkedjor som kan öka den mikrobiella tillväxten. För att ta bort dessa behövs
kolfilter.5

8.6 Användning av keramiska membran idag

Ledande inom tillverkning av keramiska membran är Metawater Co. från Japan.
Företagets keramiska membran används redan i ett par av Japans vattenverk. Det största
vattenverket producerar 176 000 m3/dygn (Metawater Co, 2011). PWN Technologies i
Nederländerna har utvecklat en modul som innehåller fler membran än tidigare. Den kallas
CeraMac R© och innehåller 192 membran. Membranen har en kontaktyta på 25 m2 och en
porstorlek på 0,1 µm. Ett flux på 0,15-0,40 m3/m2h används vid pilotanläggningar.4 Figur
7 och figur 8 visar exempel på hur ett keramiskt membran kan se ut respektive
uppställningen av en modul.

Figur 7: Schematisk bild av ett keramiskt membran med dead-end-filtrerning.

Figur 8: Schematisk bild av en modul innehållande flera keramiska membran.

5Stephan Köhler, Norrvatten och Sveriges lantbruksuniversitet, 2016
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Filtreringssystemet som används är dead-end-filtrering. Det finns en fullskalig CeraMac R©
anläggning för rening av ytvatten i Nederländerna, som innehåller tio CeraMac R©-moduler
(PWN Technologies, 2016). Data för vilken yta en modul eller en CeraMac R© anläggning
upptar kunde ej erhållas.

9 Resultat

9.1 Val av plats

Utifrån prioriteringslistan är sandfilter ett lämpligt steg att byta ut. Översiktsbilden nedan
visar hur Görvälnverkets vattenberedning skulle kunna se ut med keramiska membran, se
figur 9.

Figur 9: Schema över reningsstegen i Görvälnverket med sandfilter utbytt mot keramiska membran.

En annan möjlighet är att byta ut sandfilter och kolfilter mot keramiska membran i kombi-
nation med ozonering. Som beskrevs tidigare behöver ozoneringen sitta innan de keramiska
membranen, och sätts därför förslagsvis där sandfiltren sitter idag, medan de keramiska
membranen placeras på kolfiltrens nuvarande plats, se figur 10 på nästa sida.
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Figur 10: Schema över reningsstegen i Görvälnverket med sandfilter och kolfilter utbytt mot kera-
miska membran i kombination med ozonering.

9.2 Ytanvändning

De bassänger som i dagsläget används till sandfiltren i Görvälnverket är 18 till antalet och
mäter 69 m2 vardera. Måtten för en CeraMac R©-modul har inte kunnat erhållas, men
modulen uppskattas rymmas på samma area som en sandfilterbassäng. Det skulle
möjliggöra installation av upp till 18 moduler med keramiska membran. Som kommer att
visas nedan är detta långt mer än tillräckligt. Ytanvändningen för samma vattenmängd
minskar alltså markant.

9.3 Beräkningar

9.3.1 Sandfilter - kapacitet

Totalt finns det 18 sandfilter med en kontaktyta på 69 m2 och en flödeshastighet på 4
m/h. Om alla sandfilter är aktiva blir produktionen P enligt ekvation 1 nedan ca 119 000
m3 vatten per dygn.

P = 69m2 · 4m/h · 24h · 18 = 119232m3/dygn (1)

9.3.2 CeraMac R©-modul - kapacitet

De keramiska membran som används i CeraMac R© har i pilotförsök ett flux mellan 0,15
och 0,40 m3/m2h, se avsnitt 8.6. Ett membran har en kontaktyta på 25 m2, och i varje
CeraMac R©-modul finns 192 membran. Vid användning av det lägsta fluxet blir
vattenproduktionen för en modul ca 17 000 m3 per dygn, enligt ekvation 2.

P = 0, 15m3/m2h · 25m2 · 24h · 192 = 17280m3/dygn (2)

Beräkningar gjordes för hur stor kapaciteten vid olika flux och olika antal moduler blev.
Resultatet presenteras i figur 11 och data i Appendix B.
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Figur 11: Kapaciteten vid olika flux i förhållande till antal moduler.

I figur 11 ses att om det lägsta fluxet används behövs sju CeraMac R©-moduler för att
uppnå sandfiltrens nuvarande kapacitet. Om det högsta fluxet används räcker åtta
moduler för att täcka det förväntade behovet år 2050, dvs 360 000 m3/dygn. Vid ett flux
på 0,25 m3/m2h räcker fem moduler för att överstiga sandfiltrens kapacitet.

9.4 Keramiska membran som mikrobiell säkerhetsbarriär

Membranen från Metawater har en nominell porstorlek på 0,1 µm. Enligt
livsmedelsverkets krav klassificeras ett filter som en mikrobiell barriär om dess nominella
porstorlek är 0,1 µm eller mindre. Således klassificeras Metawaters membran med knapp
marginal som en mikrobiell barriär.

9.5 Summering av resultat

• Sandfilter är det steg som är lämpligast att byta ut mot keramiska membran.

• Keramiska membran från Metawater klassificeras som en mikrobiell barriär.

• Keramiska membran ökar produktionen av vatten per yta jämfört med sandfilter.

• Vid lägsta flux behövs sju moduler för att komma upp i sandfilters kapacitet.

• Vid högsta flux behövs åtta moduler för att tillgodse det förväntade behovet år 2050.

10 Diskussion

10.1 Bedömning av keramiska membran

De keramiska membran som undersökts har god potential att fungera som ett reningssteg i
Görvälnverket. De klassificeras som en mikrobiell barriär, även om de ligger exakt på
gränsen enligt kravet på porstorlek. Det har diskuterats huruvida slitage på membranen
kan orsaka porvidgning, så att membranen inte längre faller inom spannet för mikrobiella
barriärer. Det är troligt att det i framtiden utvecklas ultra- eller nanofiltrering med
keramiska membran. Detta skulle göra keramiska membran mer aktuella att använda, och
minska känsligheten för eventuellt porslitage. Däremot har filter med finare porstorlek ofta
markant lägre flöden, och samma volym producerat vatten med lägre flöde kräver större
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membranarea. Fördelarna med keramiska membrans mindre ytanvändning minskar
därmed. De förmår rena vattnet från de partiklar och flockar som sandfiltret renar från
idag, och är mycket effektivare i fråga om mängd renat vatten per yta.
Anläggningskostnaden undersöks inte i denna rapport men blir förhoppningsvis väsentligt
lägre med PWN:s CeraMac R©. Underhållskostnaden förväntas bli låg och driften enkel tack
vare backspolning och filtrens robusthet. Det som talar för keramiska membran gentemot
andra membran är att de klarar av både högre tryck och flöden samt att de är mer
motståndskraftiga mot kemikalier.

Görvälnverket har behov att rena mer DOC från sitt vatten än vad som görs idag, men
detta är inte något de keramiska membranen i dagsläget kan göra. Keramiska membran
kan installeras för att utgöra en extra mikrobiell säkerhetsbarriär, men fyller ingen övrig
funktion utöver de som redan finns i verket. Det är därför inte högaktuellt att sätta in
keramiska membran som ett ytterligare reningssteg, och heller kanske inte möjligt i fråga
om plats. Det som istället bör undersökas är om keramiska membran kan ersätta andra
steg för lägre kostnad och ökad produktion. Detta utreds nedan i 11.2.

10.2 Placering av keramiska membran

På grund av de utmaningar som tidigare nämnts bör de keramiska membranen ersätta ett
redan existerande steg i vattenberedningsprocessen. Nuvarande mikrobiella
säkerhetsbarriärer ska helst inte bytas ut då Görvälnverket behöver en tredje
säkerhetsbarriär mot patogener. På grund av detta borde steg 4-7 respektive steg 9 helst
behållas. Speciellt steg 9 borde behållas då keramiska membran inte är ett
desinficeringssteg, och en kombination av desinfektion och avskiljning är att föredra.

På grund av praktiska skäl är det inte lämpligt att placera membranen för tidigt i
processen då fouling och irreversibel fouling kan bli ett problem. Därför måste vattnet vara
tillräckligt rent från NOM för att membranen inte ska sättas igen. Av denna anledning kan
membranen inte placeras i steg 1-6.

I steg 8 är skillnaderna mellan keramiska membran och kolfilter för stora för att keramiska
membran ska kunna ersätta kolfiltreringen. Kolfilter används för att reducera oönskad
smak och lukt hos vattnet. Detta kan i dagsläget inte göras med keramiska membran.

Keramiska membran kan heller inte ersätta steg 10, tillsats av monokloramin och
kalkvatten, då keramiska membrans funktion inte är att höja pH-nivån i vattnet eller att
förhindra bakterietillväxt i ledningsnäten.

Slutsatsen blir således att steg 7, sandfiltersteget, är det lämpligaste steget att byta ut (se
figur 9). De keramiska membranen skulle då undvika den värsta foulingen eftersom de
ligger efter fällningen med efterföljande filtrering som tar bort det mesta av NOM. De
utgör en mikrobiell säkerhetsbarriär men skulle inte tillföra verket ytterligare en eftersom
sandfiltren tas bort. De keramiska membranen producerar större volym vatten jämfört
med sandfilter, se figur 11 och jämför med ekvation 1. Det betyder i sin tur att de
keramiska membranen inte behöver ta samma yta i anspråk för ökad kapacitet.
PWN:s keramiska membran kan vara ett alterantiv för framtiden, då de bidrar med en
ökad produktion av renat vatten jämfört med Görvälnverkets nuvarande sandfilter (se figur
11). Det förutsätter dock att de övriga reningsstegen i verket kan höja sin kapacitet för
överensstämma med de keramiska membranen.
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10.3 Alternativ lösning

Ytterligare ett förslag är att ersätta både kol- och sandfiltret, steg 7 och 8, med keramiska
membran i kombination med ozonering (se figur 10). Detta eftersom ozonering kan fylla
samma funktion som kolfiltret, i detta fall att ta bort lukt, smak och färg. Om kolfiltret är
helt nytt har det en förmåga som ozonering inte har, nämligen att rena vattnet från
kemiska ämnen som läkemedel och pesticider genom sorption. Denna förmåga avtar snabbt
om inte kolfiltren byts ut med jämna mellanrum. Detta är mycket dyrt och görs inte i
dagsläget i Görvälnverket. Som nämnts i avsnitt 8.6.3, bör ozoneringssteget sitta innan de
keramiska membranen. Det är lämpligt att placera ozoneringen där sandfiltren sitter nu
och placera de keramiska membranen därefter. I avsnitt 8.5.3 tas upp att korta kolkedjor
som kan öka tillväxten i ledningarna uppstår vid ozonering och att kolfilter behövs för att
ta bort dessa. Det är även outforskat om ozonering kan ge upphov till andra skadliga
biprodukter. Av dessa anledningar är det troligen en bättre idé att behålla kolfilter och,
om möjligt i fråga om plats, byta ut sandfiltren mot både ozonering och keramiska filter.

10.4 Felkällor och kritik

Denna studie har fokuserat på keramiska membran från Metawater av den typ som
används av PWN. De båda nämnda är vinstdrivande företag och det finns alltid en risk att
den information de tillhandahåller är subjektiv. Keramiska membrans tålighet mot
kemikalier har inte undersökts utförligt i denna studie. Det är en faktor som kan vara
avgörande för om keramiska membran går att använda eller inte. Studien och slutsatserna
bygger också i vissa avseenden på antaganden och uppskattningar. De erhållna resultaten
och svaren bör därför ses som en indikation på vad som kan vara lämpligt, eller ge en
fingervisning om vad fortsatta studier kan rikta in sig på. En viktig fråga som ej
behandlats, se avsnitt 6, är hur vattenkvaliteten förändras beroende på vilka flöden som
används. Detta hade kunnat behöva undersökas närmare, men utrymme därtill fanns ej
inom ramarna för denna rapport.

Vid diskussion kring keramiska membrans placering i Görvälnverket har ingen hänsyn
tagits till praktiska svårigheter med att installera membranen.

11 Slutsats
Keramiska membran klarar av att försörja en växande befolkning med dricksvatten i
framtiden vid användandet av PWN:s keramiska membran. Det förutsätter dock att de
övriga reningstegen kan hantera samma kapacitet som de keramiska membranen.
Sandfilter är det som är lämpligast att ersättas med keramiska membran, dock förutsätter
det som sagt att de övriga reningstegen kan hantera samma kapacitet. Metawaters
keramiska membran klassificeras som en mikrobiell säkerhetsbarriär, dock tillförs inget
extra skydd mot mikroorganismer då en del av den första nuvarande barriären byts ut.
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13 Appendix A

Dricksvattenberedning Görvälnverket, fördjupning

I Görvälnverkets process för att rena vatten ingår flertalet steg, se nedan;

1. Intag av råvatten från Mälaren. Beroende på årstid och kvaliteten på råvattnet tas
vattnet från två olika djup, antingen från 4 eller 22 meters djup (Norrvatten, 2009b).
Temperaturen är en viktig faktor då intagsvattnet helst inte ska vara för kallt - under
5◦C - eller för varmt - över 15 - 20◦C - då det kan innebära olika problem. Problemen
kan vara av karaktären förhöjd bakteriehalt då vattnet är varmt eller långsamma
kemiska reaktioner då vattnet är kallt (Svenskt Vatten, 2010b).

2. Intagsvattnet silas från större föremål, som bland annat fisk och alger, i en
korgbandssil (Norrvatten, 2009b) då det annars kan leda till smak- och
luktrelaterade problem senare i processen eller problem med igentäppta filter
(Svenskt Vatten, 2010b).

3. Vattnet anländer till en pumpstation, vilken reglerar volymen som ska pumpas
vidare till nästa steg (Norrvatten, 2009b).

4. Kemikalien aluminiumsulfat tillsätts till vattnet i en blandningsränna för att
partiklar ska kunna bilda flockar i nästa steg (Norrvatten, 2009b). Det finns
partiklar, som humus, vars partikelstorlek är så liten att de passerar rakt igenom
sedimenteringssteg eller filtreringssteg om de inte flockas först (Svenskt Vatten,
2010b). Om partiklarna är under storleken 0.1 µm kallas de för kolloidala partiklar
(a.a.).

5. Vattnet ankommer till flockningskammaren där det tillsatta aluminiumsulfatet bildar
flockar genom att aluminiumsulfatet fälls och koagulerar. Flockarna består
huvudsakligen av aluminiumhydroxid, ett ämne som är geléartat, vilket är i det
närmaste olöslig då rätt pH-värde används (Svenskt Vatten, 2010). Ytterligare en
kemikalie - natriumsilikat - tillsätts som hjälpkoagulant för att göra flockarna större.
Flockarna binder till sig bland annat mikroorganismer och humusämnen
(Norrvatten, 2009b). Natriumsilikatet ger flockarna bättre egenskaper för att först
sedimentera och sedan för att avskiljas samtidigt som en ekonomisk aspekt finns då
mindre aluminiumsulfat behöver användas (Svenskt Vatten, 2010b). Avskiljningen
sker med en automatisk dammsugare på botten av bassängen.6

6. I detta steg finns sedimenteringsbassänger där flockarna sedimenterar till botten och
avskiljs från vattnet (Norrvatten, 2009b).

7. Vattnet passerar ett 1,5 meter tjockt sandfilter där de sista resterna av flock avskiljs
(Norrvatten, 2009b). Sandfiltret reducerar partiklar som är större än porstorleken
mellan sandpartiklarna, men även mindre partiklar reduceras genom sedimentering
och adsorption. Vanliga porstorlekar är 0,85 ± 0,05 mm (Svenskt Vatten, 2010b).
Görvälnverket har 18 sandfilter med en bottenarea på 69 m2 vardera och en
flödeshastighet genom filtrena på 4 m/h.6 Bakspolning krävs med jämna mellanrum
för att upprätthålla samma reningskapacitet. Hållbarheten för bra sand är mellan 20
och 40 år, men reningsförmågan försämras med tiden (Svenskt vatten, 2010b). Steg

6Stephan Köhler, Norrvatten och Sveriges lantbruksuniversitet, 2016
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4-7, flockning med efterföljande sedimentation, räknas som en första mikrobiologisk
säkerhetsbarriär (Livsmedelsverket, 2014) och är den viktigaste säkerhetsbarriären
mot bakterier och protozoer. Det är även i dessa steg som de flesta stora, hydrofoba
humusmolekylerna tas bort (Svenskt Vatten, 2010b).

8. På grund av att vattnet fortfarande kan ha oönskad lukt och färg måste vattnet
passera ett kolfilter bestående av aktivt granulerat kol (Norrvatten, 2009b).
Filtreringen har också som fördel att minska risken för föroreningar och minskar
koncentrationen av organiska ämnen. Kolfiltret har flödeshastigheten 23 m/h 7.

9. Vissa mikroorganismer kan efter alla tidigare steg fortfarande ha passerat
(Norrvatten, 2009b), därför används UV-ljus för att inaktivera proteiner i
mikroorganismernas DNA som styr reproduktionen. Inaktiveringen förhindrar på så
sätt förökning, och metoden är speciellt effektiv mot bland annat de klorresistenta
protozoerna cryptosporidium och giardia samt bakterien E.coli (Svenskt Vatten,
2009). Metoden är inte lika effektiv mot norovirus, adenovirus och sporbildande
bakterier (ibid.). Humusämnen är de huvudsakliga faktorerna till störningar i
UV-desinfektionen då de absorberar UV-ljus (Svenskt Vatten, 2010b). Detta steg
räknas som en andra mikrobiologisk säkerhetsbarriär (Livsmedelsverket, 2014).

10. Innan vattnet distribueras tillsätts två kemikalier till - kalkvatten och monokloramin.
Kalkvattnet blandas i för att motverka korrosion, som kan uppstå i högre grad om
pH-värdet är lågt. Monokloramin är en mild form av klor och har som funktion att
förhindra att bakterier växter till sig i ledningsnätet (Norrvatten, 2009b), detta på
grund av att UV-desinfektionen inte har en så kallad “resteffekt” som exempelvis
klordesinfektion har (Svenskt Vatten, 2009b).

11. Det nu drickbara vattnet mellanlagras i en reservoar innan det slutligen når
slutanvändaren (Norrvatten, 2009b).

7Stephan Köhler, Norrvatten och Sveriges lantbruksuniversitet, 2016
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14 Appendix B

Tabell 3: Kapacitet och antalet moduler vid olika flux

Tabell 3: Kapacitet och antalet moduler vid olika flux.

Flux [m3/m2h] Antal moduler Totalt producerat vatten [m3/dygnygn]
0,15 4 69120
0,25 4 115200
0,40 4 184320

0,15 5 86400
0,25 5 144000
0,40 5 230400

0,15 6 103680
0,25 6 172800
0,40 6 276480

0,15 7 120960
0,25 7 201600
0,40 7 322560

0,15 8 138240
0,25 8 230400
0,40 8 368640
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