
Avancerade  
reningskomponenter  
för dagvattensystem

innovativ dagvattenhantering

Föroreningsplym från utsläpp av orenat dagvatten



2

Reaktiva filtermaterial, membran- 
filtrering, kemisk fällning och  
sedimenteringsraster är alla tänkbara 
reningskomponenter som skulle kunna an-
vändas för att komplettera redan existerande 
dagvattenanläggningar, t ex dammar. Detta 
gäller t ex sedimentationsraster och kemisk 
fällning. Reaktiva filtermaterial kan användas 
i olika typer av filterlösningar. Membranfilter 
skulle kunna användas där det finns behov 
att rena dagvattnet till en så hög grad att 
vattnet kan återanvändas för andra ändamål.

Inom WP 4 Avancerade reningskomponen-
ter för dagvattensystem i GrönNano har 
ovanstående reningstekniker utvärderats i 
laboratorieskala och med datorsimuleringar.

Reaktiva filtermaterial för dagvattenbehandling
I detta projekt testades fyra olika filtermateri-
al för användning inom dagvattenbehandling, 
exempelvis i brunnsfilter eller biofilter. Filler-
materialen som undersöktes var sidenört, bark 
från furu, torv samt polypropylen. Syftet med 
projektet var att utvärdera filtermaterialens 
reningskapacitet gällande partiklar samt lösta och 
partikulära metaller och att utifrån detta kunna 

bedöma de olika filtermaterialens funktion för 
rening av förorenat dagvatten.

8 kolonner fylldes med filtermaterialen, med två 
kolonner av varje material. Syntetiskt dagvatten 
pumpades med konstant flöde genom kolonner-
na under 24 timmar och därefter analyserades 
utflödet från samtliga kolonner samt det syntetis-
ka dagvattnet. Proceduren upprepades under tre 
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dygn, varpå kolonnerna under fyra dygn  
lämnades för att torka. Försöken upprepades  
tre gånger och gav således en total försökstid  
på tre veckor. 

Det syntetiska dagvattnet framställdes av  
kranvatten, dagvattensediment från en sedi- 
mentationsdamm, mineralolja som tappats från 
en bilmotor samt lösta metallsalter innehållande 
koppar, zink, bly, krom, kadmium, nickel och 
kvicksilver. Avsikten var att efterlikna ett mycket 
dagvatten.

Figur 1. Procentuell reningseffekt av partiklar (TSS) och totalhalter av koppar, zink, krom, kadmium och nickel hos filtermaterialen sidenört (S), 
bark (B), torv (T) och polypropylen (PP)

Samtliga filtermaterial visades ha relativt god 
reningseffekt gällande partiklar samt totalhalter 
av metaller, se figur 1. Även för bly uppnåddes 
filtermaterialen god rening. Bäst reningseffekt 
erhöll bark och i många fall även torv.

För lösta metaller var reningseffekten något  
sämre. Bark och torv gav bra reningseffekt, om-
kring 80 %, för löst kadmium, nickel och zink, 
medan samtliga material visade låg reningseffekt 
av löst krom. Torv och främst bark bidrog med 
ett tillskott av organiskt kol till utflödet.

Slutsatser
•  Samtliga filtermaterial uppnådde god reningseffekt för partiklar och totalhalter av metaller  

under försöksperioden.
•  Reningseffekten var inte lika bra för lösta metaller och särskilt dålig för löst krom.
•  Bark (B) uppvisade generellt bäst reningseffekt, men bidrar med mest TOC/DOC i utflödet.
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Membranfiltrering
Membranfiltrering är en av de reningstekniker som har 
störst potential att generera en vattenkvalitet som är 
tillräcklig för att återanvända dagvatten till olika ändamål 
såsom spolning av toaletter, gatuspolning, bevattning mm. 
Membranfiltrering testades i labb med hjälp av en mem-
branenhet i bänkskala (T/RX-300 från företaget Pentair, 
figur 2).

Förorenat snösmältvatten förbehandlades genom filtrering 
genom två filter i serie med porstorlekarna 20 och 5 µm. 
Denna förbehandling resulterade i ett testvatten där de 
minsta partiklarna var circa <0,2 µm i diameter medan de 
största var upp till 10 µm vilken syns i kornstorleksfördel-
ningskurvan (figur 3). Halten suspenderat material i vattnet 
var i genomsnitt 4,1 mg/L.Figur 2. Membranenhet som användes för testerna

 En modifierad polyethersulfone / polyethersulfone (PESm/PES) nanofiltrations-membran testades 
(X-FLOW HFW 1000 från företaget Pentair). Tre körningar genomfördes där flödet genom membra-
nen samt trycket mättes. Halter av lösta och totala metaller, PAHer samt totalt och löst organiskt kol 
analyserades i ingående vattnet, permeatet och koncentratet. Dessutom mättes pH, löst syre, temperatur 
och konduktivitet. Partikelstorleksfördelningen bestämdes i ingående vattnet samt i koncentratet (figur 2).

Slutsatser
Halter av organiskt kol reducerades effektivt i membranen och det finns viss indikation till att 
även metallerreningen fungerar (detta visades för t.ex. krom). Däremot visade sig under försöken 
att metaller som t.ex. koppar och bly lakades ut från enheten vilket tyder på att det finns risk för 
en kontamination av vattnet genom utrustningen. Fastän vattnet som filtrerades innehöll små par-
tiklar (<0,2 µm) fungerade filtrationen bra och det fanns inga tecken på kloggning. De genoförda 
försöken ger viss vägledning om utveckling, men fler tester behöver utföras för att kunna säga 
något om teknikens potential.
 

Figur 3. Partikelstorleksfördelningskurvor för ingående vattnet 
och koncentratet
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Kemisk fällning av urbant smältvatten
Syftet med detta delprojekt var att undersöka avskiljningseffekten avseende partiklar i förorenat urbant 
smältvatten med en bred panel av koagulanter och polymerer. 

För att undersöka avskiljningseffekten användes smält snö som prov för fällningsförsöken. Förorenad 
snö samlades in från en plogvall längs en starkt trafikerad väg. För att efterlikna det smältvatten som når 
dagvattensystemet blandades den förorenade snön ut till hälften med ren vit snö som fick sedimentera 
en timme för avskiljning av de allra grövsta partiklarna. 

Försöken genomfördes med en fällningsutrustning i labbskala från Kemira. Fällningsprogrammet består 
av en snabb omrörning med kemikalieinblandning, en långsam omrörning för partikelaggregation och 
slutligen ett sedimenteringssteg. Efter programmet tas det ut prover för att mäta hur mycket partiklarna 
som återstår i provet, detta jämförs med de värdena på smältvattenblandningen.

Figur 4. Fällningsförsök med Kemira PAX-215. Bägaren till vänster är en kontroll och följandebägare har en ökande koncentration av fäll-
ningskemikalien.
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Figur 5. Fällningsförsök med Kemira PAX-215. 
Avskiljningseffekten vid de olika koncentrationerna, 
y-axeln är graderad i log10-enheter, 1- log10 enhet 
innebär 90% avskiljning av partiklar, 2- log10 inne-
bär 99% avskiljningseffekt. Avskiljningseffekten för 
PAX-215 var ca 97% vid 1,5 mg/l koagulanttill-
sats. Högre koncentrationer än 2 mg/l för PAX-215 
innebar en total nedgång avseende på avskiljnings-
effekt p.g.a. laddningsreversion hos de destabiliserade 
partiklarna så att de återgår i suspension.

 
Åtta fällningskemikalier och sju polymerer i 17 kombinationer testades. Ungefär hälften av de  
utvärderade kemikalierna var kommersiella produkter från Kemira. I Figur 4 och Figur 5 presenteras 
resultatet från försöket med en fällningsprodukt. Generellt så uppvisade de kommersiella produkterna 
bäst avskiljningsförmåga (97 - 99%), jämfört med övriga (60 - 90%). Tillsats av polymer gav ingen  
mätbar förbättrad effekt. Däremot kunde det visuellt konstateras att flockarna blev mer voluminösa  
och sedimenterade fortare.
 

Slutsats
Fällningsförsöken har visat att kemisk fällning har god effekt på partikelavskiljning hos smältvatten. 
Framförallt var det de kommersiella produkterna som utmärkte sig. Det är dock inte så anmärk-
ningsvärt då de är optimerade (förpolymeriserade, osv) för just kemisk fällning (dock för avlopps-
rening och vattenrening).
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Sedimentationsraster
För att förbättra reningsfunktionen i dagvattendammar har föreslagits att utveckla ett sedimentations-
raster som kan placeras vid inloppet på dammen för att på så sätt koncentrera sedimentationen av dag-
vattenpartiklar till dammens första del. Med denna skulle en högre reningsgrad kunna uppnås samtidigt 
som tömning av sediment kunde underlättas.

Funktionen av ett sedimentationsraster har testats genom datasimuleringar med programvaran Ansys 
CFX16. Forskningsgruppen Strömningslära på LTU genomförde dessa. Funktionen av rastret har 
utvärderats i relation till typer att rastergeometrier, dagvattenkvalitet (partikelstorlek) och inkommande 
flöden.

I Figur 6 kan simulerad sedimentationen i rasterat ses för en inkommande flödeshastighet på 0,3 m/s 
och 2 mm partiklar. Alla dessa partiklar sedimenterar effektivt precis vid damminloppet. 

Figur 6. Partikelfördelning i utvärderat raster för en initial hastighet på 0,3 m/s och 2 mm partiklar och sedimentationstid 3 sekunder.

När partikelstorleken är mindre sedimenterar bara en mindre fraktion av partiklarna i rastret, Figur 7.

 

Figur 7. Partikelfördelning i utvärderat raster för en initial hastighet på 0,3 m/s och 0,06 mm partiklar och sedimentationstid 10 sek.
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Slutsatser
•  Simuleringarna visar att ett sedimentationsraster skulle kunna vara ett effektivt sätt att fånga in 

större partiklar på kort sträcka, både med höga och låga inflödeshastigheter.

•  Däremot behöver rastret vara mycket längre för att fånga in en större andel av de små  
partiklarna.

•  Oavsett om rasterrutorna är 30x30 cm eller 15x15 cm visade simuleringarna att partikelsedi-
mentationen är i samma storleksordning.

 

Generella slutsatser
•  Alla testade reningskomponenterna visar på potential att rena förorenade och problematiska dag-
vatten.

•  Fler undersökningar krävs för att kunna säga något om teknikernas potential att rena lösta förore-
ningar.

•  Membranteknik har den största potentialen att kunna leverera ett renat vatten som kan återanvändas i 
andra sammanhang.

 

Orenat dagvatten som rinner ut i ett vattendrag 




