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Sammanfattning 
I april 2017 infördes bevattningsförbud i Halmstads och Laholms kommuner inför en hotande vattenbrist 
sommaren 2017. Syftet med det här arbetet är att undersöka möjligheterna att minska 
dricksvattenförbrukningen vid Västra Strandens reningsverk i Halmstad kommun genom att 
återanvända avloppsvatten i reningsverkets processer. Vattenförbrukningen i olika processer har 
undersökts samt möjligheterna att använda återvunnet avloppsvatten i dessa. Kvaliteten på utgående 
avloppsvatten vid verket har undersökts samt vilken kvalitet som kan vara nödvändig i olika processer. 
Vid vissa processer i verket används redan återvunnet avloppsvatten för spolning och spädning. 
Resultatet av undersökningen visar att polymerberedningen är en stor vattenförbrukare på 
reningsverket. Det kan dock vara problematiskt att frångå användningen av dricksvatten här då 
polymerberedningen är känslig för suspenderad substans och eventuella kloridrester i vattnet. Andra 
möjliga användningsområden för återvunnet avloppsvatten på reningsverket är som spolvatten, i 
föravvattnaren och för att späda slam.  
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Förord 
Den här rapporten utgör mitt examensarbete på VA-och kretsloppsteknikerprogrammet 
vid Högskolan Kristianstad. Det är utfört vid Västra Strandens reningsverk i Halmstad 
kommun. Jag vill rikta ett stort tack till driftstekniker, miljö- och processingenjörer och 
alla andra på Laholmsbuktens VA som har hjälpt och stöttat mig i mitt arbete.   
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Inledning 
Jämfört med många andra delar av världen har länder i Europa god tillgång till vatten. 
Men under de senaste årtiondena har bristen på vatten ökat, dels på grund av minskad 
tillgång men även på grund av försämrad vattenkvalitet. Klimatförändringar, med 
ändrade väderförhållanden, och ökad efterfrågan på vatten kommer troligtvis göra att fler 
områden drabbas av vattenbrist (Bixio et al 2006). Under sommaren 2016 drabbades 
sydöstra Sverige av vattenbrist efter att det kommit mindre nederbörd än normalt de 
senaste åren. Inför sommaren 2017 riskerar ännu fler delar av landet att drabbas då 
grundvattennivåerna på många ställen är lägre än normalt (Svenskt Vatten 2017). 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har sedan mitten av 60-talet mätt 
grundvattennivåerna runt om i Sverige och har ungefär 300 observationsrör utplacerade. 
(Sveriges Geologiska Undersökning u.å.). Varje månad publiceras en överblick av 
grundvattennivåerna i Sverige på SGU:s hemsida. Enligt SGU (2017b) är det från de stora 
grundvattenmagasinen som många kommuner tar sitt dricksvatten, medan nivåerna i de 
små magasinen främst berör fastighetsägare med egen brunn. Nivåerna i de stora 
magasinen baseras på mätningar i ungefär 30 av de 300 utplacerade observationsrören, 
och mätningar sker två gånger i månaden. Resultaten från mätningarna i april visar att 
nivåerna i både de stora och små grundvattenmagasinen är under de normala nivåerna 
(Sveriges Geologiska Undersökning 2017a).  

Vatten och vattenbrist i Halmstad 
I både Halmstads och Laholms kommun är det Laholmsbuktens VA som ansvarar för den 
allmänna vatten- och avloppsförsörjningen. (Laholmsbuktens VA 2017d) och där 
distribueras strax under 30 000 m3 dricksvatten per dygn. De grundvattentäkter som 
Laholmsbuktens VA producerar dricksvatten från visar ovanligt låga nivåer 
(Laholmsbuktens VA 2017c). Under sommarmånaderna är det dessutom normalt att 
grundvattennivåerna sjunker ytterligare. Den 11 april 2017 infördes bevattningsförbud i 
de båda kommunerna (Laholmsbuktens VA 2017b).  

Västra Strandens reningsverk i Halmstad är det största avloppsreningsverket i Halmstads 
kommun (Laholmsbuktens VA 2017a). Förutom Halmstad tätort innefattar Västra 
Strandens tillrinningsområde även mindre orter runt tätorten och det totala 
tillrinningsområdet omfattar ungefär 4595 ha. Utöver hushållsspillvatten tar 
reningsverket även emot vatten från ett tjugotal tillståndspliktiga industrier samt ett antal 
mindre företag (Laholmsbuktens VA 2017e). Verket är en av de största förbrukarna av 
dricksvatten i Halmstad och Laholms kommuner (Henrik Kjellgren, 
verksamhetsutvecklare Laholmsbuktens VA, personlig kommunikation 2017-05-17). 

Avloppsreningen på Västra strandens reningsverk 
Den här studien har genomförts vid Västra Strandens avloppsreningsverk i Halmstad 
kommun. För att det ska bli lättare att identifiera de olika delar av verket som nämns i 
studien följer här en kort sammanfattning av reningsprocessen. En förenklad processbild 
framgår också i figur 1 nedan. 
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Figur 1 Reningsprocessen vid Västra stranden (Laholmsbuktens VA 2017e, används med tillstånd) 

Reningensprocessen för avloppsvatten syns i den översta delen av figur 1, medan 
slambehandlingsprocessen syns i den nedre delen. Allra överst visas reningsprocessen för 
bräddvatten, som inte kommer behandlas i det här arbetet.  

På Västra Strandens reningsverk sker reningen av avloppsvatten i tre huvudsakliga steg, 
mekanisk, biologisk och kemisk. Den mekaniska reningen består av ett galler, ett luftat 
sandfång och försedimentering. I gallret avskiljs större föroreningar som sedan passerar 
renstvätt och renspress innan de skickas vidare till förbränning. I sandfånget avskiljs sand 
och grus som sedan passerar en sandtvätt och därefter återanvänds som fyllnadsmaterial. 
I försedimenteringen avskiljs slam som pumpas till en förtjockare.  

I det biologiska reningssteget sker både kväve- och fosforavskiljning samt nedbrytning 
av biologiskt material. Huvuddelen av vattnet från försedimenteringen leds till tre 
parallella aktivslamlinjer. I efterföljande sedimentering (mellansedimenteringen) avskiljs 
så kallat bioslam från vattnet. Huvuddelen av detta slam förs till slamox-anox-bassänger 
och sedan tillbaka till aktivslamlinjerna medan överskottsslammet pumpas till 
slambehandling (Lahomsbuktens VA 2017e). Rening med aktivt slam bygger på att 
mikroorganismer bryter ner föroreningar när de växer. För att detta ska ske i tillräckligt 
stor utsträckning krävs en stor andel slam i aktivslambassängen. En stor del av slammet 
som avskiljs i mellansedimenteringen pumpas därför tillbaka till aktivslamlinjerna. För 
att även kväve ska avskiljas i tillräckligt stor utsträckning krävs en process där bakterier 
först omvandlar ammoniumjoner till nitrat (nitrifikation) och andra bakterier sedan 
omvandlar nitrat till kvävgas (denitrifikation) (Svenskt vatten 2013b). Detta sker i 
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slamox-anox-bassängen som består av en aerob zon där nitrifikationen sker och en 
anoxisk zon där denitrifikationen sker innan slammet pumpas tillbaka till biolinjerna.  
Därefter går vattnet vidare till den kemiska reningen där ytterligare fosforavskiljning 
sker. Här tillsätts fällningskemikalier och dispersionsvatten och sedan följer en 
flotationsbassäng där slammet avskiljs. Kemikalien som används är ett aluminiumsalt, 
polyaluminiumhydroxiklorid, (Laholmsbuktens VA 2017e), som bildar svårlösliga 
föreningar med fosforn i vattnet, vilket gör att fosforn kan avskiljas. Flotationen bygger 
på att små luftbubblor i vattnet fastnar på partiklar och lyfter dem till ytan. 
Dispersionsvattnet som tillsätts är vatten mättat med luft vid högt tryck. När sedan 
dispersionsvattnet tillsätts i avloppsvattnet vid normalt tryck lösgörs små luftbubblor som 
fäster vid föreningarna som bildas av fällningskemikalierna och fosforn och lyfter dessa 
till ytan (Svenskt Vatten 2017b).  Doseringen av fällningskemikalier baseras på mängden 
fosfor i vattnet, som mäts efter den biologiska reningen. Som sista poleringssteg får det 
renade vattnet passera ett dammsystem innan det leds ut i recipienten Nissan.  
Förutom det slam som produceras på reningsverket tar Västra Stranden även emot 
externslam från kommunens övriga reningsverk samt från enskilda VA-anläggningar. 
Detta externslam behandlas tillsammans med Västra Strandens egna slam. Allt slam 
förtjockas med hjälp av tillsats av polymer i en mekanisk förtjockare. Sedan förs slammet 
till en rötkammare för rötning. Det rötade slammet avvattnas i en centrifug med hjälp av 
polymer. Det avvattnade slammet förvaras i två slamsilos innan det transporteras vidare 
för mellanlagring för att tillslut spridas på åkermark eller andra användningsområden. I 
rötkamrarna bildas också rötgas, som i första hand används till el- och värmeenergi internt 
på Västra Stranden. (Laholmsbuktens VA 2017e)  

Syfte 
Examensarbetet syftar till att undersöka möjligheterna att återanvända utgående vatten på 
Västra Strandens reningsverk i Halmstad kommun. Det genomförs som en förstudie inom 
Laholmsbuktens VAs arbete med att minska sin vattenförbrukning och kommer ge svar 
på följande frågor:   

Finns det lagstiftning som styr hur renat avloppsvatten kan användas och vilka tillstånd 
behövs?  

Vilka realistiska användningsområden finns det där dricksvatten kan bytas mot utgående 
vatten på Västra Strandens avloppsreningsverk?  

Vilken kvalitet behöver vattnet ha för att kunna användas till de olika identifierade 
områdena och behövs i så fall ytterligare reningssteg innan det kan användas?  

För att svara på frågorna ovan måste Västra strandens reningsverks nuvarande 
vattenförbrukning inventeras samt nuvarande kvalitet på utgående vatten kartläggas. 
Detta görs genom att intervjua personal på Västra stranden samt genomgång av intern 
dokumentation. Om det inte finns tillräckliga uppgifter om utgående vatten kommer 
eventuellt kompletterande provtagningar behövas.  
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Avgränsningar 
Det här arbetet undersöker möjligheter till återanvändning av avloppsvatten. Enbart 
användningsområden internt på Västra Strandens avloppsreningsverk kommer 
undersökas och inte andra användningsområden eller andra vattenbesparande åtgärder. 
Arbetet kommer heller inte behandla ekonomiska vinster eller investeringskostnader. 
Även om det kan finnas många olika fördelar med att återanvända avloppsvatten kommer 
det här arbetet fokusera på den vattensparande dimensionen.  

Teori 
Enligt en rapport från Luleå tekniska universitet (Mattson 2011) är återanvändning av 
avloppsvatten relativt ovanligt. Både hygieniska, psykologiska och tekniska orsaker 
nämns som orsaker till detta. Enligt Svenskt Vatten (2013a) har avloppsvatten i Sverige 
huvudsakligen behandlats som ett hot mot miljön, och därmed har behandlingen av det 
främst syftat till att det ska vara säkert att släppa ut det i recipienten. Men avloppsvatten 
och den näring som finns i det kan också ses som en resurs. Globalt sett så är brist på 
vatten den största drivkraften för att återanvända vatten och de länder som har kommit 
längst på detta område är tekniskt avancerade länder med stor vattenbrist (Svenskt Vatten 
2013a). Mattson (2011) nämner tre olika resurser som kan återanvändas ur avloppsvatten: 
själva vattnet, solitt material och energi. Användning för vattnet som nämns i rapporten 
är, för konstbevattning, i urban miljö (till exempel biltvättning) samt till framställning av 
dricksvatten. I Avloppsteknik 1 (Svenskt Vatten 2013a) nämns också flera 
användningsområden för avloppsvatten: bevattning, rekreation, lokal återanvändning, 
dricksvattenproduktion och industriell återanvändning. En studie genomförd vid 
Hammarby Sjöstadverk i samarbete mellan IVL och Xylem (Baresel et al 2015) delas 
användningen av återvunnet avloppsvatten in i tre områden: jordbruk, industri eller 
återföring till grundvattnet.  

Bevattning 
Det vanligaste sättet att återanvända avloppsvatten är till bevattning (Svenskt Vatten 
2013a). I de delar av världen där det råder vattenbrist samtidig som man har mycket 
jordbruk är det mycket vanligt (Mattsson 2011). I Sverige finns bara behov av bevattning 
under viss tid av året, så det måste gå att antingen lagra vattnet eller se till att det kan 
renas tillräckligt för att släppas ut i recipient under den del av året bevattning inte behövs 
(Svenskt Vatten 2013a). Ska avloppsvattnet användas till bevattning är även 
näringsämnena i vattnet en resurs som kan minska behovet av konstgödsling. Men att 
använda avloppsvatten till bevattning kan även vara en hygienisk risk eftersom vattnet 
kan innehålla skadliga mikroorganismer (Baresel et al 2015, Svenskt Vatten 2013a, 
Mattsson 2011). Beroende på var vattnet används kan det också finnas risk att yt- och 
grundvatten kontamineras av till exempel tungmetaller och gödningsämnen (Mattsson 
2011).  

Dricksvatten 
Avloppsvatten kan också efter rening och desinficering antingen återföras till 
grundvattnet eller direkt in i dricksvattensystemet (Baresel et al 2015, Svenskt Vatten 
2013a, Mattsson 2011). För att kunna användas som dricksvatten innehåller renat 
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avloppsvatten fortfarande för mycket mikroorganismer, salt och kväveföreningar. 
Exempel på rening som kan vara nödvändig är adsorption på aktivt kol, oxidering och 
desinficering i flera steg (Svenskt Vatten 2013a). Enligt en studie från 2006 (Bixio et al) 
fanns bara ett exempel där avloppsvatten återanvändes till dricksvatten medan det fanns 
ett antal exempel där återvunnet avloppsvatten används för att fylla på grundvattentäkter 
för att förhindra saltvatteninträngning.  

Industri 
Inom industrier är det vanligast att vattnen återanvänds internt på respektive anläggning 
men det förekommer även att renat kommunalt avloppsvatten används. Beroende på 
användningsområden är reningsgraden av vattnet varierande (Svenskt Vatten 2013a). 
Enligt Baresel et al (2015) kräver användning av renat avloppsvatten i industrier att det 
inte orsakar rost, korrosion eller påväxter och att det därför kräver en långtgående rening.   
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Material och metoder 
Metoden och materialinsamlingen till det här arbetet har bestått av två delar. Västra 
Strandens avloppsreningsverk har inventerats och här har ett flertal platsbesök ägt rum. 
Information har samlats in med hjälp av driftstekniker och andra anställda och med hjälp 
av Laholmsbuktens VA:s interna dokumentation. Utöver information från Västra 
Strandens reningsverk har information samlats in externt med hjälp av rapporter och 
hemsidor samt i kontakt med personal vid andra reningsverk och med leverantörer och 
producenter av Västra Strandens processdelar.  

Prover 
Provtagningsresultaten som används i den här rapporten kommer från Västra Strandens 
egna provtagningsprogram. På Västra Strandens reningsverk görs vissa provtagningar i 
eget laboratorium men många prover skickas också till Eurofins, vars samtliga 
laboratorier är ackrediterade enligt SS-EN ISO/IEC 17025 samt certifierade enligt SS-
EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001 (Eurofins 2017). I arbetet har de 
provtagningsresultat som kommer från Eurofins använts. På reningsverket sitter 
automatiska provtagare på inkommande vatten och utgående vatten efter dammarna, se 
figur 1. Provtagarna är flödesstyrda (Laholmsbuktens VA 2017d). Som komplement till 
den rutinmässiga provtagningen har en extra provtagning skett för mikrobiologiska 
parametrar. Efter samråd men Eurofins togs prover för analys av E coli och Intestinala 
enterokocker. I Eurofins interna system för koder har de kod UM26P respektive UM26S. 
Jag tog proverna som stickprov på utgående vatten vid Västra Strandens provtagningsrum 
2017-05-23 ungefär klockan 1100 i tre stycken 400 ml flaskor avsedda för 
mikrobiologiska prover. Proverna skickades till Eurofins samma dag tillsammans med 
övriga prover från Västra Stranden. Provresultaten kan ge en bild av förekomsten av 
bakterierna i utgående vatten, men då bara ett prov tagits vid ett tillfälle ger det ingen 
säker information om kvaliteten på utgående vatten avseende mikroorganismer.  

 

Parametrar 
Här följer en kort förklaring av de parametrar som används för att undersöka vattnets 
kvalitet i det här arbetet.  

• Suspenderad substans: ett mått på mängden fasta partiklar i vattnet. Suspenderad 
substans består av både avsättbara och icke avsättbara partiklar.  

• Totalfosfor (P-tot) anger vattnets totala innehåll av fosfor 
• Totalkväve (N-tot) anger vattnets totala innehåll av kväve 
• Biokemisk syreförbrukning (BOD) är ett mått på vattnets innehåll av biologiskt 

nedbrytbara ämnen. Avloppsvattnet blandas med syrerikt vatten och 
syreinnehållet mäts före och efter en viss tidperiod. Internationellt används oftast 
5 dagars förvaring vilket benämns BOD5. I Sverige är 7 dagars förvaring 
vanligast, BOD7.  

• Kemisk syreförbrukning (COD) anger hur mycket av vattnets föroreningsinnehåll 
som kan oxideras med ett visst oxidationsmedel och är ett mått på vattnets innehåll 
av organiskt material (Svenskt Vatten 2013a) 
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Referensvärden 
Det har varit svårt att hitta information om vilka värden vattnet behöver ha för att kunna 
användas i de olika processerna. Som jämförsvärden har de värden som anges i Resuse of 
treated wastewater for non-potable use (Baresel et al 2015) används. Dessa värden är 
generella riktvärden för återanvändandet av avloppsvatten inom industri. De är inte 
specifikt för användning på ett avloppsreningsverk och används enbart för att få en allmän 
uppfattning om vilken kvalitet på vattnet som kan behövas och ska inte anses vara 
styrande. I Baresel et al (2015) används BOD5 medan man på Västra Strandens 
reningsverk använder BOD7. Enligt Svenskt Vatten (2013a) gäller för obehandlat 
avloppsvatten att BOD7 = 1,15 * BOD5. De aktuella parametrarna i det här arbetet gäller 
dock behandlat avloppsvatten. BOD5 har ändå räknats om till BOD7 enligt ovan för att 
kunna jämföra värdena men jämförsvärdet ska inte ses som exakt.  

På Västra Strandens reningsverk tas normalt inga mikrobiologiska prover på vattnet. 
Mikrobiologisk kvalitet på utgående avloppsvatten regleras inte heller i miljöbalken eller 
i Naturvårdsverkets föreskrifter (Svenskt Vatten 2013a). Det finns alltså väldigt få 
referensvärden att jämföra resultatet av det mikrobiologiska provet med. I 
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om badvatten (NFS 2008:8) finns krav 
på mikrobiologisk kvalitet på badvatten. Riktvärdena från Naturvårdsverket kommer 
användas i denna rapport i brist på bättre riktvärden att jämföra det mikrobiologiska 
provet med. I Naturvårdsverkets föreskrifter finns tre olika riktvärden för att avgöra 
badvattnets kvalitet: utmärk kvalitet, bra kvalitet och tillfredsställande kvalitet. Då det i 
den här rapporten är aktuellt att använda återvunnet avloppsvatten som spolvatten och 
inte som badvatten kommer riktvärdena för den lägsta nivån, tillfredsställande kvalitet, 
användas.  

Flödesmätare 
På Västra Stranden tas dricksvatten in på två olika ställen. På båda inkommande ledningar 
sitter flödesmätare. I normalfall läses dessa bara av en gång per år (Henrik Kjellgren, 
Verksamhetsutvecklare Laholmsbuktens VA, personlig kommunikation 2017-05-17) och 
den enda tillgängliga informationen om vattenförbrukningen är årsförbrukningen för 
2016. Som ett komplement till årsförbrukningen 2016 har jag läst av dessa två tillgängliga 
vattenmätare dagligen under en veckas tid, från tisdag till tisdag, med uppehåll för helgen. 
Tidpunkten för avläsningen har inte varit exakt samma varje dag utan har varierat som 
mest med en timmes marginal. Resultatet från avläsningarna kan inte anses som 
representativa för verkets normala vattenförbrukning då avläsningar enbart skett under en 
veckas tid, och det inte finns något underlag för att den veckan skulle vara representativ 
för normalförbrukning.  

Beräkningar av vattenförbrukning 
Då de enda flödesmätarna på reningsverket sitter på ingående vattenledningar har det 
varit svårt att beräkna hur mycket vatten som går åt i de olika processerna. För 
polymerberedning har vattenåtgången beräknats genom att tankens volym multiplicerats 
med antal gånger den tömts per dygn. Både volymen och antal tömningar finns 
registrerade i Laholmsbuktens VA:s styrsystem Uniview. Drifttekniker på Västra 
Stranden menar dock att polymerberedningstankens volym är större än den registrerade 
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volymen, närmare 6 m3 istället för 5,1 m3 som registrerats i Uniview (Jonas Nilsson, 
drifttekniker Laholmsbuktens VA, personlig information 2017-05-22). I uträkningarna 
har jag valt att gå på den dokumenterade volymen. Den faktiska vattenåtgången vid 
polymerberedningen kan vara större än de mängder som används i den här rapporten.  
I föravvattnaren har tidigare försök gjorts att spara vatten, genom att recirkulera vattnet i 
processen, och då mättes vattenflödet. Det har inte funnits någon dokumentation från 
försöket att tillgå, så uppgifter om vattenförbrukning i föravvattnaren är vad drifttekniker 
som arbetade med de försöken uppskattar att förbrukningen var då.  
För övriga processer har värden för vattenåtgången uppskattats av drifttekniker. 

Personlig kommunikation 
Mycket av informationen i det här arbetet kommer från personlig kommunikation av olika 
slag. Information om vattenförbrukning och processer på Västra Strandens reningsverk 
kommer i stor utsträckning från muntlig information från anställda inom Laholmsbuktens 
VA. Ingen strukturerad intervjuplan har följts vid dessa tillfällen.  

Från externa källor har information inhämtats genom e-post eller telefonsamtal. Inte 
heller här har någon särskild intervjuplan eller specifika frågor används, utan frågor till 
de olika aktörerna har anpassats efter vilken verksamhet eller organisation de företräder.  
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Resultat 

Lagstiftning 
Att släppa ut avloppsvatten eller sprida slam från avlopp klassas enligt miljöbalken som 
miljöfarlig verksamhet (Miljöbalken SFS 1998:808, 9 kap. 1 §) och Västra Strandens 
verksamhet omfattas alltså redan av miljöbalken och är en tillståndspliktig verksamhet 
(Miljöprövningsförordning SFS 2013:251, 28 kap. 1 §). Enligt miljöbalkens (SFS 
1998:808) andra kapitel 2 § ska alla som bedriver en verksamhet skaffa sig den kunskap 
som behövs för att skydda människors hälsa och miljön. I 3 § står vidare att de 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått som krävs för att skydda människors hälsa och 
miljön ska vidtas. Även §5 i andra kapitlet kan vara av vikt då där står att alla som bedriver 
en verksamhet ska hushålla med råvaror och energi.   
Som en del av arbetet med den här rapporten har kontakt tagits med miljöförvaltningen i 
Halmstad kommun som är tillsynsmyndighet för Västra Strandens reningsverk. Svaret 
från tillsynsmyndigheten är att de inte kräver några åtgärder eller har några övriga åsikter 
om renat avloppsvatten återanvänds inom reningsverket (Kari Nyman, miljö- och 
hälsoinspektör, miljöförvaltningen Halmstad kommun, e-post 2017-05-16).  

Däremot kan en arbetsmiljöaspekt vara av vikt. Arbetsmiljöverket har utgivit föreskrifter 
om mikrobiologiska arbetsmiljörisker. Där står bland annat att arbetsmetod, process och 
teknisk anordning ska väljas och utformas så att uppkomst av mikrobiologiska 
arbetsmiljörisker motverkas (AFS 2005:1. §6, 3 3). Arbetsmiljörisker hanteras mer 
ingående i stycket ”Arbetsmiljörisker” på sidan 22.  

Vattenanvändning på Västra Stranden 
På Västra Strandens avloppsreningsverk kommer dricksvatten in på två ställen. På 
ledningarna för inkommande vatten sitter flödesmätare. Normalt läses dessa av en gång 
per år. Förbrukningen för 2016 på respektive mätare var 86 479 m3 respektive 10 116 m3 
vilket ger en sammanlagd årsförbrukning för hela verket på 96 645 m3. (Laholmsbuktens 
VA 2016a). Genomsnittlig vecko- och dygnsförbrukning bör då vara ca 1860 m3 
respektive 270 m3. Även om vattnet tas in på två ställen i verket så rör det sig inte om två 
separata vattenförsörjningssystem utan det är rundmatning av dricksvattnet. (Henrik 
Mollgren, driftstekniker Laholmsbuktens VA, personlig kommunikation 2017-05-22). 
Som ett komplement till den tillgängliga informationen har flödesmätarna på de två 
inkommande vattenrören lästs av dagligen under en veckas tid. Resultaten syns i tabell 1 
nedan.  

Tabell 1 Avläsning av flödesmätare på inkommande vatten 

Mätare Mätarställning  m3  

 Tis 16/5  Ons 17/5 Tors 18/5 Fre 19/5 Mån 22/5 Tis 23/5 

Mätare 1  172 622  172 642  172 647  172 670  172 729  172 746 

Mätare 2  601 659  601 882  602 046  602 269  602 973  603 192 
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Ungefärlig dygns- och veckoförbrukning för den aktuella veckan kan sedan räknas ut. 
Resultaten redovisas i tabell 2 nedan.  
 

Tabell 2 Vattenförbrukning 

Mätare Flöde  m3       

 Tis-
ons 

Ons-
tors 

Tors-
fredag 

Mån-
tis 

 Veckoförbrukning 
Tisdag till tisdag 

  

Mätare 1 20 5 23 17  124   

Mätare 2 223 164 223 219  1522   

Sammanlagt 243 169 246 236  1646   

 

Polymerberedning 
Polymer används på två ställen på Västra Stranden: i föravvattnaren och i centrifugen. 
Enligt uppgifter i Laholmsbuktens VA:s interna styrsystem Uniview är tanken där 
polymeren bereds 5,1 m3. I Uniview finns även uppgifter om hur ofta tanken töms. Utifrån 
kurvor i Uniview och driftsteknikers uppskattning töms tanken 10–15 ggr/dygn. Detta ger 
en vattenförbrukning för polymerberedningen på 51m3–76,5 m3 per dygn och en 
veckoförbrukning på 357 - 535,5 m3. Årsförbrukning blir ungefär 18 564 - 27 846 m3. 
Jämfört med reningsverkets årsförbrukning av dricksvatten för 2016 ovan skulle det 
innebära att polymerberedningen står för mellan ungefär 20 till 30 procent av verkets 
totala vattenförbrukning. Jämförs veckoförbrukningen till polymerberedningen med 
veckoförbrukningen som lästs av på flödesmätarna, se tabell 2 ovan, rör det sig också om 
20 till 30 procent av veckoförbrukningen.  

Föravvattnare 
I föravvattnaren sitter i båda ändar spritsar som dysor vatten för att hålla rent. Enligt Jonas 
Nilsson (driftstekniker Laholmsbuktens VA, personlig kommunikation 2017-05-15) har 
det tidigare skett försök att spara vatten i föravvattnaren. Då försökte man använda samma 
vatten hela tiden, genom att pumpa det genom ett filter och sedan in i processen igen. 
Detta fungerade dock enligt Jonas Nilsson inte då filtret satte igen hela tiden. Enligt 
uppskattningar från det tidigare försöket att återanvända vatten i processen är 
vattenförbrukningen i föravvattnaren ungefär 70 m3 per dygn. Vid tiden för den här 
rapporten pågår ett annat försök att spara vatten genom att högtryckstvätten till 
föravvattnaren inte går kontinuerligt utan har kortare pauser i driften. Dysorna i 
föravvattnaren har också bytts ut till en mindre modell för att spara vatten. 
Vattenåtgången i föravvattnaren bör alltså vara lite lägre än förbrukningen vid de tidigare 
mätningarna.  
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Flotation 
Flytslammet från flotationen leds till mindre mellanlager varifrån det pumpas till 
blandslamlager före rötning. Slammet behöver ibland spädas för att vara pumpbart och i 
dagsläget används dricksvatten för spädning. Vattenförbrukningen beror på hur 
flotationssteget går och hur mycket slam som bildas, vilket i sin tur beror på fosforhalten 
i vattnet efter biosteget, men uppskattas av drifttekniker till ungefär 20 m3 per dygn 
(Henrik Mollgren, personlig kommunikation 2017-05-22). 

Spolvatten 
Vatten används runt om hela verket för renhållning och underhåll. Ett ställe det går åt 
mycket spolvatten är enligt Jonas Nilsson (personlig kommunikation 2017-05-15) 
värmeväxlarna vid slamhanteringen. Värmeväxlarna behöver tvättas regelbundet. Vid 
tvätten värms vattnet upp och blandas med citronsyra eller kaustiksoda. När den här 
rapporten skrivs tvättas värmeväxlarna en till två gånger i veckan och Jonas Nilsson 
uppskattar att det går åt ungefär 0,5 till 1 m3 per tillfälle.  

Nuvarande användningsområden 
Vid inventering av Västra Strandens reningsverk har framkommit att vatten från verket 
redan återanvänds på tre ställen. Vatten från dammarna i slutet av verket används som 
spolvatten i sandtvätten vid externslammottagningen. Vatten från 
mellansedimenteringsbassängen kan pumpas upp och användas för manuell spolning vid 
den biologiska reningens linje 2 och 3 (Jonas Nilsson, personlig kommunikation 2017-
05-15). Vatten från biosteget används också som spädvatten i en förtjockare (Henrik 
Mollgren, personlig kommunikation 2017-05-22).  

Möjliga användningsområden 

Polymerberedning 
Att använda utgående avloppsvatten för polymerberedning kan vara problematiskt av 
flera anledningar. Renat avloppsvatten innehåller fortfarande suspenderad substans som 
polymeren reagerar med. Enligt verkets leverantör av polymer rekommenderas 
dricksvatten i första hand för polymerberedning. På vissa ställen används råvatten för 
polymerberedning (till exempel vid muddringsarbeten) men då minskar andelen aktiv 
substans i polymerberedningarna och doseringen måste ökas. Det finns också 
pappersbruk som använder processvatten till polymerberedning men som då fått öka 
doseringen istället. Även kloridrester från fällningssteget kan påverka 
polymerberedningens prestanda. Om det av någon anledning blir stopp i doseringen eller 
det går för lång tid mellan beredning och dosering av polymer kan reaktionen med 
partiklarna i vattnet gå så långt att den satsen bered polymer måste kasseras. Ska 
återvunnet avloppsvatten användas till polymerberedning krävs ökad polymerdosering 
samt korta lagringstider mellan beredning och dosering (Mikael Lundfelt, Kicab Pump & 
Slamteknik, personlig kommunikation 2017-05-30).  

Den enklaste lösningen för att minska vattenförbrukningen i polymerberedningen är att 
öka koncentrationen av polymer i beredningen en aning. För att ytterligare minska 
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vattenåtgången kan polymerberedningen göras betydligt mer koncentrerad och sedan 
spädas ut innan det blandas ut i slammet. Den koncentrerade polymerberedningen skulle 
då ske med dricksvatten medan spädvattnet skulle kunna bestå av återvunnet 
avloppsvatten. För att detta ska fungera behöver utspädningen av polymerberedningen 
vara effektiv. En statisk mixer efter spädvattnet tillsätts skulle kunna vara en lösning på 
detta. Men beroende på kvaliteten på spädvattnet finns risk för påväxter i mixern. Även 
justeringar i utrustningen, som omrörare och pumpar, och i tiden mellan beredning och 
dosering kan behöva göras. 
För att användandet av återvunnet avloppsvatten i polymerberedningen ska kunna 
fungera utan att processen störs krävs att avloppsvattnet har låg halt suspenderad substans 
men även låg halt kloridjoner. En möjlighet att använda återvunnet avloppsvatten 
effektivt i polymerberedningen är att rena det ytterligare innan det används. För att 
avskilja suspenderad substans och andra partiklar kan till exempel mikrosilning eller 
sandfilter vara en lösning (Mikael Lundfelt, personlig kommunikation 2017-05-30). Ett 
filter kan avskilja upp till 80 % av den suspenderade substansen i ett vatten och kan också 
förbättra fosforavskiljningen om kemisk fällning används. Mikrosilning kan sänka halten 
av suspenderad substans i ett vatten till 3–5 mg/l och kan även det förbättra 
fosforavskiljningen (Svenskt Vatten 2017b). Det renade vattnet behöver sedan kunna 
förvaras i någon form av reservoar innan användning. Kloridrester i avloppsvattnet är 
svårare att rena även om tillsats av kalk kan fungera.  Eventuellt kan rejektvattnet från 
föravvattnaren ha lägre rester av kloridjoner än det utgående vattnet och skulle i så fall 
kunna användas till polymerberedning efter ytterligare rening, istället för utgående 
avloppsvatten (Mikael Lundfelt, personlig kommunikation 2017-05-30).  

Föravvattnare 
I föravvattnaren bör det enligt Jonas Nilsson (personlig kommunikation 2017-05-15) inte 
uppstå problem med att använda återvunnet vatten istället för dricksvatten. Det skulle 
tvärt om kunna vara en fördel för processen då de andra vattenbesparande åtgärderna inte 
längre skulle vara nödvändiga. Man skulle då kunna byta till de större dysorna igen och 
kunna köra dem hela tiden. Då vattnet som används i föravvattnaren enbart används för 
att spola rent bör inte vattnets kvalitet påverka processen i övrigt. Möjligtvis kan dysorna 
sätta igen lite lättare om man använder återvunnet vatten, men de sätter igen även i 
dagsläget när dricksvatten används (Jonas Nilsson, personlig kommunikation 2017-05-
15). Eftersom det idag används högtryck till dysorna gäller det att återvunnet vatten kan 
ledas med tillräckligt tryck och mängd. Alternativet är att använda ett lägre tryck till 
dysorna. Beroende på vilket tryck och vattenmängd som behövs till föravvattnaren kan 
ett alternativ vara att ta vatten till föravvattnaren från den befintliga ledningen som går 
till spädningen i förtjockaren (Henrik Mollgren, personlig kommunikation 2017-05-22). 

Flotation 
För att späda slam i flotationen bör det enligt Henrik Mollgren (personlig kommunikation 
2017-05-22) gå precis lika bra att använda återvunnet vatten som dricksvatten.  
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Spolvatten 
Det borde gå att använda vatten från dammarna eller mellansedimenteringen i hela verket 
som spolvatten. I externslammottagningsbyggnaden finns ju redan ledning indraget till 
sandtvätten så där finns redan möjligheter att koppla på övriga vattenledningar. Det här 
förutsätter dock att tillräcklig vattenmängd kan pumpas med nuvarande pump med 
tillräckligt tryck (Henrik Mollgren, personlig kommunikation 2017-05-23). Nuvarande 
system där vatten pumpas från dammarna till sandtvätten är anpassat efter sandtvättens 
behov. Som nämnts innan är tvätten av värmeväxlare ett arbetsmoment där en relativt stor 
mängd vattnen används. Jonas Nilsson (personlig kommunikation 2017-05-15) anser att 
det inte bör uppstå problem med att använda renat avloppsvatten istället. Påväxter bör 
inte bli ett problem eftersom vattnet spolas bort med en gång och värmeväxlarna rengörs 
så ofta.  

Vattenparametrar 
I studien Reuse of treated wastewater for non-potable use (ReUse) (Baresel et al 2015) 
har olika reningsmetoder för att möjliggöra återanvändning av avloppsvatten utretts. I 
studien har man utgått från olika minimikrav för renings för olika typer av 
användningsområden. I tabell 3 nedan syns den reningsgrad som Baresel et al (2015) 
ansåg nödvändig för att vattnet skulle kunna användas inom industri, jämfört med 
medelvärden från Västra Stranden 2016 (Laholmsbuktens VA 2017e) 
 

Tabell 3 Jämförelse av reningsgrad 
 BOD7 

mg/l 
COD 
mg/l 

Totalkväve 
mg/l 

Total 
fosfor 
mg/l 

Suspenderad 
substans 
mg/l 

pH 

Rekommenderad 
rening 

<6 <30 10 1 2 Neutralt 

Medelvärde 
Västra Stranden 
2016 

2,9 37 6,2 0,28 6 7,8 

 
Som syns i tabellen är reningen av BOD, kväve och fosfor på Västra Stranden under de 
rekommenderade värdena medan däremot COD och suspenderad substans är över de 
värden som rekommenderas av Baresel et al (2015).  Särskilt halten suspenderad substans 
är som nämns ovan av vikt för att polymerberedningen ska fungera optimalt. I översikten 
av provresultaten för utgående vatten vid Västra Stranden framgår att halten suspenderad 
substans som mest varit uppe i 21 mg/l och vid flera andra tillfällen över 10 mg/l. Halten 
suspenderad substans i utgående har inte varit lägre än 2 mg/l under 2016 
(Laholmsbuktens VA 2016b) 
De riktvärden som finns för mikrobiologisk kvalitet på avloppsvatten är från 
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om badvatten NFS 2008:8. I 
föreskrifterna från Naturvårdsverket finns olika riktvärden för inlandsvatten och 
kustvatten. En del avloppsreningsverk vars recipient även är badplats försöker hålla 
badvattenkvalitet på utgående avloppsvatten under badsäsongen (Bäckström et al 2015). 
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Dessa och resultaten av den extra mikrobiologiska provtagningen som gjordes på 
utgående vatten redovisas i tabell 4 nedan:  
Tabell 4, mikrobiologiska parametrar 

 Värde CFU/100 
ml 

  

Parameter  NSF 
2008:8 
inland  

NSF 
2008:8 
kustvatten 

Resultat 
utgående 
vatten 

E Coli  900  500 1267 

Intestinala 
enterokocker 

 350 185 50  

   

Som syns i tabellen så håller utgående vatten från Västra Stranden badvattenkvalitet vad 
gäller Intestinala enterokocker men ligger däremot över rekommenderade värden för 
förekomst av E Coli.  

Arbetsmiljörisker 
Enligt en rapport från VA-forsk (Beijer et al 2005) innehåller avloppsvatten främst Gram-
negativa bakterier. Dessa infekterar normalt inte människor men bakteriernas yta finns 
ämnet endotoxin som kan ge upphov till inflammation med olika symptom. 
Sjukdomsframkallande mikroorganismer och parasiter finns däremot i förhållandevis låg 
grad i avloppsvatten i Sverige. Renat avloppsvatten kan användas för spolning och 
rengöring på avloppsverk. Men vid all spolning och rengöring finns risk dels för att det 
stänker men också att det bildas vätskedimma (aerosoler). Renat avloppsvatten kan 
innehålla rester av mikroorganismer och endotoxiner (Beijer et al 2005), kemikalier och 
små partiklar. Vid användning av renat avloppsvatten kan detta spridas genom 
aerosolbildningen. Enligt ArbetsmiljöVA (2012) är det därför viktigt att använda metoder 
som minskar risken för aerosolbildning samt att vid behov använda ansiktsmask. 
Inandning av höga halter endotoxiner kan leda till toxisk pneumoni som ger akuta 
symptom med bland annat feber, torrhosta och ledvärk. Symptomen är oftast snabbt 
övergående (Beijer et al 2005). För att minska risken för att andas in aerosoler ger Beijer 
et al (2005) generella råd. Dessa gäller oavsett vilket vatten som används vid spolning 
och rengöring, men då användning av renat avloppsvatten enligt ArbetsmiljöVA (2012) 
ger ökad risk för skadliga ämnen i aerosolerna bör dessa råd vara extra viktiga att ta 
hänsyn till om renat avloppsvatten används. Beijer et al (2005) pekar på vikten av en god 
ventilation vid arbete inomhus och att utrustning som kan ge aerosolbildning om möjligt 
kapslas in. Om exponering för aerosoler inte kan undvikas bör personlig skyddsutrustning 
användas i första hand i form av ett fläktassisterat andningsskydd.  Det finns också 
möjlighet att utföra en mätning av halten luftburna endotoxiner vid olika arbetsmoment 
om man är osäker på exponeringsrisken (Beijer et al 2005). 
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Diskussion 

Lagstiftning 
I miljöbalkens allmänna hänsynsregler (Miljöbalken, SFS 1998:808, 2 kap, 2–5§§) finns 
principer som vad gäller återvinningen av avloppsvatten kan sägas stå i kontrast till 
varandra. Att hushålla med resursen dricksvatten genom att återanvända avloppsvatten 
kan i vissa processer istället öka riskerna för människors hälsa. I polymerberednigen kan 
användandet av mindre rent vatten öka användningen av kemikalier istället. För att 
komma runt detta kan det utgående avloppsvattnet renas ytterligare innan användningen. 
För att minska arbetsmiljöriskerna kan det hygieniseras och för användning i 
polymerberedningen renas från kemikalierester och suspenderad substans. Detta skulle 
innebära minskad användning av dricksvatten men istället innebära ökad 
energiförbrukning för verket, något som också bör hushållas med enligt miljöbalken (SFS 
1998:808, 2 kap. 5§). 

Möjliga användningsområden  
I resultatet av den här undersökningen framgår det att polymerberedningen är en av de 
största förbrukarna av dricksvatten i reningsverkets processer. Att använda återvunnet 
avloppsvatten här skulle kunna minska Västra Strandens vattenförbrukning avsevärt. 
Samtidigt är polymerberedningen den process där det är svårast att ersätta dricksvattnet. 
Att använda mindre rent vatten i processen kommer troligtvis öka mängden polymer som 
behövs och eventuellt sänka kvaliteten på slammet. Att rena avloppsvattnet tillräckligt 
för att undgå detta kräver i sin tur extra reningssteg vilket innebär ekonomiska kostnader 
och utbyggnad av verket. Fokus för den här undersökningen är vattenbesparande åtgärder, 
vilket återanvändning av avloppsvatten i polymerberedningen definitivt skulle innebära, 
men ökad kemikalie- eller energiförbrukning samt ekonomiska kostnader behöver ändå 
beaktas. Då det rör sig om rätt stora vattenmängder skulle eventuella extra reningssteg bli 
omfattande. Utöver eventuella kostnader för extra vattenrening behöver även 
konsekvenserna för själva slamberedningsprocesserna övervägas. Enligt Lars-Gunnar 
Johansson (miljö- och processingenjör, Lahomsbuktens VA, personlig kommunikation 
2017-05-30) är slambehandlingsprocessen i centrifugen känslig för förändringar. Det 
finns alltså risk att förändringar i polymerberedningen kan innebära en försämrad 
slambehandlingsprocess. Det verkar vara mycket ovanligt att avloppsreningsverk 
använder något annat än dricksvatten till polymerberedning. Då det kräver att vattnet är 
rent från suspenderad substans för att det ska fungera optimalt är det också ur ett 
ekonomiskt perspektiv också den bästa lösningen. Kostnaden för de mängder dricksvatten 
som går åt till polymerberedning får jämföras med kostnaderna för ökad dosering av 
polymer eller extra reningssteg. I Halmstad kommun är avgiften per m3 levererat 
dricksvatten 4,75 kr inklusive moms (Laholmsbuktens VA 2016c). Som nämns i 
inledningen har vattentillgången i Sverige och Europa historiskt sett varit god och 
användandet av dricksvatten i olika processer på reningsverk har förmodligen setts som 
oproblematisk. Men klimatförändringarna kan leda till vattenbrist i främst Sveriges södra 
delar under sommarmånaderna (SMHI 2016) och behovet av att spara på dricksvatten och 
hitta alternativa lösningar kommer troligtvis öka.  
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Att återanvända utgående avloppsvatten som spolvatten i verket är lite mindre 
problematiskt. Det kan dock innebära ökade arbetsmiljörisker och rent praktiskt måste 
pumpning och ledningsdragning utredas. Det mikrobiologiska provet från utgående 
vatten visar att förekomsten av E Coli var högre än rekommenderade värden för 
badvatten. Det här resultatet säger dock inte så mycket om riskerna att använda vattnet 
som spolvatten. Dels rör det sig om enbart en provtagning och det går inte att veta om det 
är representativt, dels ska vattnet inte användas som badvatten så det är inte säkert att 
jämförsvärdena är relevanta. Dock är E Coli en Gram-negativ baktierie och enligt Beijer 
et al (2005) är det huvudsakligen endotoxiner från Gram-negativa bakterier som utgör en 
arbetsmiljörisk.  
Som spädvatten i flotationen och som spritsvatten i föravvattnaren verkar det däremot 
inte föreligga några större hinder att använda återvunnet avloppsvatten istället för 
dricksvatten.  

Behov av kontroll och rening 
I dagsläget sker enbart provtagningar på utgående vatten och drickvattenförbrukningen 
mäts enbart på inkommande ledningar. Detta gör att vattenförbrukningen för olika ställen 
i verket är osäker. Uppgifterna i den här rapporten bygger på uppskattningar av 
driftspersonal och enklare beräkningar. För att få en mer exakt uppfattning hade 
flödesmätare kunnat sättas ut på olika ställen i verket. Vattenåtgången skulle också kunna 
mätas vid vissa vanligen förekommande arbetsmoment. Detta skulle också kunna vara till 
nytta för att se effekten av olika vattenbesparande åtgärder.  
För att övergå till återvunnet avloppsvatten i större utsträckning kan provtagningar 
behöva genomföras på flera olika punkter och för fler parametrar. Under arbetets gång 
har tre möjliga ställen att ta vatten ifrån identifierats: utgående vatten från dammarna, 
vatten från mellansedimenteringen och rejektvatten från föravvattnaren. De parametrar 
som är viktiga är förekomsten av suspenderad substans och kloridrester för användning i 
polymerberedningen och förekomsten av skadliga mikroorganismer och endotoxiner för 
användning som spolvatten. Vatten från dammarna och vatten från mellansedimentering 
används i viss utsträckning redan på reningsverket. En möjlighet är att fortsätta använda 
vatten från olika punkter till olika processer då det är olika typer av rening som kan 
behövas. Att rena återvunnet avloppsvatten till polymerberedningen kommer 
förmodligen kräva en rätt så kostsam och långtgående utbyggnad. Det kanske inte en 
optimal lösning att använda det vattnet till annat än just polymerberedning för att minska 
mängden vatten som behöver renas.  

Möjliga extra reningssteg för att minska mängden suspenderad substans i vattnet innan 
polymerberedning är till exempel sandfilter eller mikrosilning (Svenskt vatten 2013b). 
Om extra hygienisering av vattnet behövs kan UV-ljusbehandling av spolvatten vara en 
lösning (Bäckström et al 2015, Svenskt Vatten 2013a). Andra möjliga sätt att desinficera 
vattnet är till exempel behandling med ozon eller membranfiltrering (Svenskt Vatten 
2013a). Membranfiltrering skulle även möjligtvis kunna utgöra en rening innan 
användning till polymerberedning och allt återvunnet avloppsvatten skulle kunna renas i 
samma process. Dock är membranfiltrering ett relativt dyrt reningsalternativ (Svenskt 
Vatten 2013a). 
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Till vissa användningsområden är användningen av återvunnet avloppsvatten relativt 
oproblematisk medan andra möjliga användningsområden kommer kräva mer utredning 
innan det går att genomföra. Polymerberedningen är den process som troligtvis kommer 
vara svårast att växla över från dricksvattenanvändning. Men då det samtidigt går att göra 
stora vattenbesparingar där är det värt att fortsätta utreda möjligheten. 

Andra möjliga användningsområden 
Som nämnts i inledningen är inte återanvändning internt det enda användningsområdet 
för återvunnet avloppsvatten. Användning av avloppsvatten till bevattning är det 
vanligaste användningsområdet. På just Västra Stranden kan detta vara svårt då verket 
inte ligger i anslutning till några odlingar. Möjligtvis skulle utgående vatten kunna 
transporteras men detta skulle i så fall innebära transportkostnader med medföljande 
miljöbelastning. Tidigare har vatten från Tönnersjös reningsverk i Halmstad kommun 
använts till bevattning vid en plantskola. Att använda avloppsvatten på detta sätt kan både 
minska annan vattenförbrukning och samtidigt minska utsläpp av näringsämnen och 
användandet av handelsgödsel (Naturvårdsverket 2008). För Västra Strandens 
avloppsvatten är detta dock kanske inget realistiskt alternativ.  
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Slutsatser 
Det finns ingen konkret information om vattenförbrukningen på Västra Stranden. 
Flödesmätare vid olika punkter skulle kunna skapa översikt över var dricksvatten 
förbrukas. Resultaten från den här rapporten visar på att polymerberedning och 
föravvattnare är två stora vattenförbrukare.  

Det finns två huvudsakliga faktorer som begränsar möjligheterna att använda återvunnet 
avloppsvatten: påverkan på de processer det används till och hygieniska faktorer för 
personalen som arbetar med vattnet.  
De processer där återvunnet avloppsvatten skulle kunna ersätta dricksvatten är 
polymerberedning, spritsvatten i föravvattnaren, spädvatten i flotationen samt som 
spolvatten runt om på reningsverket. Tre olika ställen att hämta avloppsvatten för 
återanvändning har identifierats: utgående vatten i dammarna, vatten från 
mellansedimentering och rejektvatten från föravvattnaren. 

Den mest vattenbesparande åtgärden vore att ersätta dricksvattenanvändningen i 
polymerberedningen. Detta är också den svåraste åtgärden att genomföra, då 
polymerberedningen är en känslig process. Att använda återvunnet avloppsvatten här 
kräver att det återvunna avloppsvattnet renas ytterligare från suspenderad substans eller 
att polymerdoseringen ökar. Möjliga lösningar finns men ytterligare utredning och 
provtagningar behövs.  

För användning i föravvattnaren finns praktiska problem att lösa med tryck och 
vattenmängder. För användning som spädvatten i flotationen har inga hinder identifierats. 
Att använda återvunnet avloppsvatten som spolvatten kan utgöra en arbetsmiljörisk. 
Förekomsten av endotoxiner i luften vid spolning kan behöva kontrolleras. Dessa 
användningsområden kräver inte lika omfattande utredning innan de kan genomföras men 
de medför inte heller lika stor dricksvattenbesparing. 
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