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Abstract 
In 2004 Svedala wastewater treatment plant constructed ten reed beds. The 

beds had, however, to be taken out of commission after just a few years, due 

to complications. Eight beds now stand empty, while two are up and running 

for a limited trial period. The municipality is interested in the possibility of 

converting the remaining eight beds into detention basins to reduce internal 

flows and to reduce the risk of overflow occurring at the plant. The treatment 

process will suffer if the internal flow exceeds 400 m3/h. Exceeding volumes 

should be redirected to the detention basins. Three different suggestions on 

how to design the detention basins are given. All three proposals are based on 

current geometry of the reed beds. The final recommendation is that the reed 

beds should be converted into open detention basins. These basins have a 

high storage capacity and therefore also the best ability to reduce internal 

flows and reduce overflows at the treatment plant. 
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Sammanfattning 
År 2004 anlade Svedala avloppsreningsverk tio vassbäddar. P.g.a. 

komplikationer behövde dock bäddarna tas ur bruk efter några års 

användning. Åtta bäddar står nu outnyttjade, medan två tagits i bruk på prov. 

Kommunen är intresserad av att undersöka möjligheten att konvertera 

resterande vassbäddar till utjämningsmagasin, för att reducera interna flöden 

och begränsa att bräddningar sker. Reningsprocessen blir lidande om interna 

avloppsflöden överstiger 400 m3/h. Allt flöde över 400 m3/h ska därför 

avledas till utjämningsmagasinen. Tre förslag till utjämningsmagasin 

utformas, baserade på vassbäddarnas befintliga geometri. Vattnet från 

magasinen ska ledas tillbaka till reningsverket när kapacitet finns tillgänglig. 

En modell upprättas för att skatta framtida avloppsflöden och resulterande 

volymer vid verket under perioden 2017-2030. Modellresultatet utgör 

förslagens dimensionerande volym. Den slutliga rekommendationen är att 

vassbäddarna ska byggas om till öppna bassänger. Dessa har bäst kapacitet 

att förvara avloppsvatten och därmed också bäst förmåga att reducera interna 

flöden och motverka att bräddningar sker på Svedala avloppsreningsverk.
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Kapitel 1 - Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under våren 2016 beviljades Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd s.k. 

Särskilda ÅtgärdsPengar, SÅP, från Havs- och Vattenmyndigheten, HaV. 

Bidraget ska användas i projekt som ämnar förbättra statusen i Östersjön. I ett 

pågående delprojekt arbetar Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd 

aktivt med att finna och skapa olika åtgärder för att minska mängden bräddat 

avloppsvatten eller orenat avlopp, som släpps ut i Segeå. Föroreningar som 

för eller senare kommer att hamna i Östersjön skall förhindras. 

 

Svedala avloppsreningsverk har tio stycken vassbäddar som förut utnyttjades 

för att avvattna slam. P.g.a. komplikationer togs de ur bruk och står numera 

oanvända. Svedalas VA-enhet är intresserade av att undersöka möjligheten 

att använda dem som utjämningsmagasin eller dylikt. När reningsverket 

belastas fullt ut finns risken att avloppsvatten passerar förbi viktiga 

reningssteg, samtidigt som optimal rening inte kan äga rum i de steg det väl 

går igenom. Genom att avleda och förvara överskottsvatten i bäddarna kan 

man reducera mängden ofullständigt renat avloppsvatten som i så fall släpps 

ut i Segeå. Den totala mängden avloppsvatten får då en bättre rening.  

1.2 Syfte 
Examensarbetet ämnar presentera olika förslag på hur befintliga vassbäddar 

kan utnyttjas för att reducera interna vattenflöden på reningsverket och 

motverka att bräddningar sker i framtiden. Projektet syftar också till att ge 

förslag på hur ledningar för transport av vatten till magasinen bör läggas och 

dimensioneras. Som ett sekundärt mål har också möjligheten att rena vattnet 

ute i bäddarna undersökts. 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet är inte tänkt att presentera fullständiga lösningar färdiga att 

implementeras, utan ska fungera som en förundersökning för att ge 

inspiration och belysa eventuella problem. Stort fokus kommer att ligga på 

hydrauliska beräkningar för givna förslag. Vidare arbete, såsom exempelvis 

kostnadsanalyser, kommer att behöva upprättas i framtida studier för att 

skapa ett eller flera genomförbara lösningar.  
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1.4 Metod 
Vid ett studiebesök på Svedala avloppsreningsverk kunde information om 

verkets uppbyggnad, tillämpade reningsprocesser, hantering av eventuella 

bräddningar och data för utgående avloppsvatten införskaffas. Insamlade data 

sammanställdes och analyserades tillsammans med information som var 

tillgänglig i verkets miljörapporter. Utifrån data kunde sedan en enklare 

Excel-modell upprättas för att uppskatta framtida inkommande flöde under de 

närmaste 15 åren. 

  

En mindre undersökning utfördes sedan för att ta reda på hur de boende i 

närområdet upplevde reningsverket som granne. Undersökningen gjordes för 

att bedöma hur stort fokus som behövdes för att motverka uppkomsten av 

eventuella odörer.  

   

En litteraturstudie genomfördes även för att samla in information om; hur 

utjämningsmagasin kan utformas och dimensioneras, olika alternativ för 

rening av avloppsvatten samt klimatförändringen. 

 

Resultatet från modellen, undersökningen och informationen framtagen i 

litteraturstudien användes sedan för att ta fram och utforma de olika 

lösningsförslagen. Förslagen jämfördes sedan och en slutlig rekommendation 

presenterades. 

1.5 Läsanvisningar 
I kapitel 2 görs en kort introduktion av Svedala kommun och deras spill- och 

dagvattennät. Här presenteras även kommunens förmodade befolknings-

utveckling, vilket utgör en viktig parameter i den flödesmodell som 

presenteras i kapitel 6. Modellen kommer att användas för att grovt skatta den 

framtida inkommande avloppsvolymen till Svedala reningsverk. Resultatet av 

modellen kommer att utgöra dimensioneringsvolmen för framlagda förslag i 

kapitel 7. 

 

I kapitel 3 presenteras Svedala avloppsreningsverk, med dess utformning, 

tillämpade reningsprocesser, vassbäddar och mätutrustning för flöde. 

 

I kapitel 4 beskrivs klimatscenarier och hur de tillämpas för att beräkna 

framtidens klimat. Här sammanställs även den skattade framtida nederbörds-
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datan från SMHI för södra Skåne för perioden 2017-2030. Den skattade 

framtida nederbörden används av modellen presenterad i kapitel 6. 

 

I kapitel 5 presenteras en sammanställning och en analys av inkommande 

avloppsflöde till verket, baserad på mätdata för perioden 2010-2016. Datan 

ligger till grund för skattning av framtida flöden in till verket under de 

nästkommande 14 åren i kapitel 6. 

 

I kapitel 7 utarbetas tre olika förslag på hur utjämningsmagasinen kan 

utformas. I förslaget med öppna bassänger presenteras även flera ekvationer, 

som kommer att användas för att dimensionera rörledningar för alla tre 

förslagen. 

 

En jämförelse mellan de olika alternativen görs i kapitel 8. Här ges också den 

slutliga rekommendationen. 

 

Eftersom beräkningar i detta arbete många gånger grundar sig på flera 1 000-

tals mätvärden kan beräkningarna inte inkluderas i rapporten. Bara resultaten 

presenteras. För beräkningar och grunddata hänvisas läsaren till externa 

Excel-filer som kan hämtas om så önskas. 

1.6 Definition av bräddning 
I Naturvårdsverkets föreskrifter om utsläpp från reningsverk i SNFS 1990:14 

definieras bräddningar som: ”Avloppsvatten som vid enstaka tillfällen (t ex 

vid överbelastning) avleds (bräddas) för att avlasta magasin, bassäng eller 

ledning” (Naturvårdverket, 2016). Detta innebär att utsläpp av avloppsvatten 

som endast sker vid pumphaveri eller vid underhållsarbete faller utanför 

denna definition varav dessa istället benämns som nödutsläpp i Naturvårds-

verkets Allmänna föreskrifter (Naturvårdsverket, 2016). Examensarbetet 

kommer dock inte att göra någon differentiering mellan de två olika 

begreppen utan kommer istället benämna båda tillfällena som enbart 

bräddningar för enkelhetens skull. 

 

Bräddningar av ledningar, magasin och bassänger sker när systemets 

kapacitet överbelastas, exempelvis vid kraftiga regn och vid snösmältning 

(Länsstyrelsen Gävleborg, 2009). Markvatten kan även träcka in i ledningar 

genom otätheter i rör, packningar eller fogar och bidra till större flöden. 

Driftstörningar orsakade av rötter och uppbyggnad av t.ex. sediment, slam, 
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kalk eller fett kan täppa till ledningsrör som kraftigt kan reducera dess 

förmåga att leda vatten vidare, vilket kan föranleda överbelastning och 

således bräddningar (Länsstyrelsen Gävleborg, 2009). Andra driftstörningar, 

såsom strömavbrott vid pumpstation eller avledning av avloppsvatten i 

samband med reparationer eller ombyggnad kan även resultera i bräddningar.   

1.7 Konsekvensen av utsläpp av orenat avloppsvatten 
Ett kommunalt reningsverk, såsom Svedala avloppsreningsverk, är 

dimensionerat för att ta emot spillvatten från hushåll. Avloppsvatten från 

verksamheter som industrier eller sjukhus kan anslutas men måste i regel 

genomgå individuella utvärderingar för att fastställa att skadliga ämnen inte 

kommer till reningsverket (Svedala kommun, 2010). I Sverige finns över 

60 000 olika kemiska produkter (Vansbro kommun, 2015) som används både 

i hem och på arbetsplatser. Sannolikheten är därför stor att dessa ämnen förr 

eller senare kommer att hamna i avloppsvattnet. Beroende på abonnenternas 

aktiviteter och miljömedvetenhet kan sammansättningen av vattnet således 

skilja sig avsevärt från kommun till kommun (Strandberg et al., 2001). Då en 

bräddning sker är risken därför stor att miljöfarliga ämnen hamnar ute i 

naturen. Tungmetaller såsom kvicksilver, bly och koppar i avloppsvattnet kan 

ge upphov till hälsovådliga effekter hos både växter och djur, människor 

inkluderat. 

 

Avloppsvatten innehåller även höga halter av näringsämnena kväve (N) och 

fosfor (P). Dessa förkommer naturligt i vår miljö och utgör en väsentlig del i 

kretsloppet. Utsläpp av för höga koncentrationer kan förorsaka att 

övergödning, eutrofiering, av recipienten sker (HaV, 2014). Uppkomsten av 

plankton och alger ökar då markant, vilket påverkar levnadsförhållandena hos 

övriga vattenlevande organismer. En ökad mängd plankton och alger i vattnet 

innebär att vattnets grumlighet, turbiditet, ökar (HaV, 2014). Mängden solljus 

som då når bottenlevande växter försämras kraftigt, vilket kan leda till att 

växternas tillväxt reduceras eller helt avstannar. Organismer som är beroende 

av dessa med tanke på föda eller skydd blir i sin tur också lidande (HaV, 

2014). En större mängd biomassa leder således även till en ökad nedbrytning 

av det organiska materialet. Eftersom biologisk nedbrytning är en mycket 

syrekrävande process innebär det att syrebrist snabbt uppstår, som leder till 

att de bottenlevande varelserna kvävs (HaV, 2014). 
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Kapitel 2 - Svedala kommun 

2.1 Antal invånare i Svedala kommun 
Svedala kommun är beläget i sydvästra Skåne och gränsar till Malmö 

kommun. Svedala ingår i s.k. Stor-Malmö, vilket är det minsta av Sveriges 

tre storstadsområden. År 2015 uppmättes invånarantalet till 20 462 enligt en 

rapport upprättad av KAAB Prognos AB på uppdrag av Svedala kommun. 

Kommunen har haft en stadig befolkningsökning på cirka 200 personer per år 

sen 1995 (Larsen och Davidsson, 2016). Prognosen visar en kraftig ökning 

till nästan det dubbla de kommande 5 åren. Befolkningsmängden uppskattas 

uppgå till 22 320 år 2020 (Larsen och Davidsson, 2016). Ökningen förutspås 

dock vara tillfällig och beräknas återigen stabilisera sig på cirka 200 personer 

per år med en uppskattad befolkning på 24 190 år 2030 (Larsen och 

Davidsson, 2016). 

2.2 Kommunens ledningsnät och pumpstationer 
Under 70-talets byggrusch kom nya bestämmelser gällande utformning och 

krav på material för ledningsnät i Sverige. Detta föranledde att hela nätet i 

Svedala började byggas om. Idag år 2016 består kommunens 171,3 km långa 

spillvattenledningsnät av endast separerade ledningar. 117,9 km utgörs av 

självfallsledningar och resterade 53,4 km av tryckavloppsledningar. Till 

kommunens spillvattennät hör även 28 avloppspumpstationer varav 25 

pumpar vattnet till Svedala reningsverk. De resterade tre pumparna leder 

spillvattnet till Sjölundaverket i Malmö (Svedala kommun, 2015). I början av 

året påbörjades konstruktionen av ett 250 m3 stort rörmagasin vid 

pumpstationen i Klågerup vilket togs i bruk sommaren 2016. Stationen har 

tidigare haft störst direktutsläpp av kommunens 28 stationer med en total 

bräddningsvolym på 11 241 m3 utspridd på 31 stycken skilda tillfällen under 

perioden 2006-2013. Spillvattnet från stationen bräddades tidigare ut i den 

närliggande Klågerupsbäcken (Salomonsson och Skopal, 2015). 

2.3 Undersökning angående besvärande lukter och ljud 

från Svedala ARV 
Som en del i examensarbetet utfördes en mindre undersökning där de boende 

i närområdet runt verket fick svara på ett antal korta frågor angående 

huruvida de upplevde störande ljud eller lukter från reningsverket. Frågorna 

som ställdes kan ses i appendix 2. Eftersom det rekommenderade minsta 
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avståndet mellan ett avloppsreningsverk, av storleken 12 000 pe, se kapitel 

7.1.3, och bostäder är 500 m, fastställdes undersökningsområdet till att 

inkludera alla bostäder inom en radie av 500 m från verket, se figur 1. 

  

 
Figur 1: Markerat undersökningsområde inom en radie av 500 m från reningsverket 

(karta från Google Earth, 2016). 

Inom detta område finns 120 hushåll varav 44 var villiga att medverka i 

undersökningen. Bland de 44 hushållen som medverkande, var det bara tre 

som påpekade att besvärande lukter kunde kännas minst en gång i månaden, 

när vinden låg på. Dessvärre visste de inte, om lukten kom från reningsverket 

eller Sandviks stora verkstad, som ligger precis utanför undersöknings-

området. Resterande 41 menade att de inte känt av några lukter från verket, 

under de senaste åren. Tio av de som bott mer än åtta år i sin bostad, 

påpekade dock, att lukten var ett stort problem förr, men sen verket byggde 

om sitt slamlager har det inte längre varit något problem. Inga av hushållen 

klagade på störande ljud från verket och samtliga tyckte att reningsverket 

idag var en god granne och ville naturligtvis att så skulle förbli. 

 

Eftersom majoriteten av de tillfrågade idag inte märkte av några obehag från 

verket, är det viktigt att framtida projekt för Svedala ARV vidmakthåller 

status quo och därmed begränsar uppkomsten av eventuella störningar, i form 

av lukt och ljud.  
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Kapitel 3 - Svedala avloppsreningsverk  

3.1 Svedala reningsverk 
Kommunens avloppsvatten omhändertas av två stycken reningsverk: Svedala 

reningsverk, beläget i industriområdet i södra delen av Svedala och 

Sjölundaverket beläget i Malmö hamn. Reningsverket i Svedala togs i bruk år 

1974 och tar emot spillvatten från Svedala tätort samt de omkringliggande 

orterna: Aggarp, Bjeret, Börringe, Holmeja, Hyltarp, Krågeholm, Norrskog, 

Nötesjö, Sjödiken, Sturup och Östra Svenstorp. Reningsverket tar dessutom 

emot avloppsvatten från de två stora verksamheterna Sandvik och Sturups 

flygplats (Svedala kommun, 2015). 

 

Enligt 2015 års Miljörapport för Svedala avloppsreningsverk, ARV, uppgår 

totala verksamhetsområdet för spillvatten till 11,32 km2 och tar emot en 

avloppslast på 12 000 personekvivalenter (pe) (Svedala kommun, 2015). 

Enligt Länsstyrelsen Örebro län, 2002 definieras personekvivalenter som 

”den genomsnittliga mängd föroreningar i avloppsvatten som en person ger 

upphov till per dag.” Reningsverket är dimensionerat för att klara en 

belastning av 18 500 pe (Svedala kommun, 2015). 

3.2 Reningsprocessen vid Svedala ARV 
Den mekaniska reningen vid verket utgörs av ett rensgaller och ett luftat 

sandfång. Rensgallret separerar vattnet från större föroreningar såsom 

örontops, papper och textilier. Det luftade sandfånget avskiljer avloppsvattnet 

från större partiklar såsom grus och sand genom sedimentering. Mindre 

partiklar hålls suspenderade genom luft som blåses in i botten av sandfånget 

(Svedala kommun, 2015). 

 

Efter sandfånget rinner vattnet till luftningsbassängerna som utgör det första 

steget i den biologiska reningen. Genom att kontinuerligt pumpa in syre 

kommer mikroorganismerna som naturligt finns i avloppsvattnet och 

returslammet att växa och föröka sig. De suspenderade mikroorganismerna 

kommer att bilda flockningskolonier som avskiljs i mellansedimenterings-

bassängerna i nästa steg. Här kommer en del av slammet som fälls ut i 

bassängen att skickas tillbaka till systemet som returslam. Genom att använda 

syrefria bassänger efter mellansedimenteringen kan kvävehalten i vattnet 
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reduceras med hjälp av anaeroba mikroorganismer som bryter ner nitratkväve 

(NO3-N) till kvävgas (N2) och vatten (Svedala kommun, 2015). 

 

Efter den anaeroba bassängen kommer det nu biologiskt renade vattnet att 

fortsätta till det kemiska steget. Här tillsätts järnklorid (PIX-111) vilket får 

fosfatjonerna att flockas och bilda större partiklar, som kan avskiljas i 

slutsedimenteringsbassängerna där partiklarna sjunker till botten och bildar 

kemiskt slam, kemslam. Vattnet leds slutligen ut i Segeå (Svedala kommun, 

2015). 

 

Det kvarvarande slammet från den biologiska reningen pumpas först till ett 

slamlager för förvaring innan det kan skickas till vassbäddarna. Här bryts 

slammet ner av bladvass. Dräneringvattnet, rejektvattnet, från bäddarna 

skickas tillbaka till verket för rening.  Skulle bäddarna sättas ur funktion eller 

mängden slam överstiga bäddarnas kapacitet finns fortfarande den gamla 

metoden med förtjockare, centrifugering och stabilisering med kalk till 

förfogande (Svedala kommun, 2015). 

3.3 Vattnets väg genom avloppsreningsverket 
Eftersom inloppsröret ligger på en mycket lägre nivå än reningsbassängerna 

inne på verket måste avloppsvattnet först lyftas till rätt nivå, vilket sker med 

hjälp av en skruvpump. Efter nivålyftet transporteras vattnet genom två 

rännor till två stycken rensgaller varefter vattnet sedan leds vidare till 

sandfånget (Andersson, 2016). Om kapaciteten för rensgallerna skulle 

överstigas kan en del av vattnet avledas via en avlastningsränna belägen 

mellan gallerna, se figur 2. 
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Figur 2: Avlastningsränna belägen mellan de två rensgallerna på reningsverket. (Foto: 

Douglas Hansson) 

Efter sandfånget transporteras vattnet via två öppna ledningar till en av de två 

bioreningsbassängerna. Mellan gallerna och sandfånget finns en skibord, se 

figur 3. En skibord, är en avskiljare som möjliggör för vattnet att rinna över 

till en förbiledning ifall flödena blir för stora (Andersson, 2016). Vattnet som 

avleds via ledningen kommer således att passera förbi sandfånget och gå 

direkt ut till luftningsbassängerna. Inloppspumpen, rensgallret och sandfånget 

är alla dimensionerade för att klara av en inkommande volym på 900 m3/h, 

men kan även klara något större flöden under kortare perioder (Andersson, 

2016). Om flödet i ledningsnätet överstiger pumpens dimension kommer 

översvämningar att ske i nätets kritiska punkter. Detta innebär således att 

inga bräddningar kommer att ske inne på avloppsreningsverket (Andersson, 

2016). Skulle pumpen haverera finns det en reservpump, med samma 

kapacitet, som startas upp direkt (Pedersen, 2016).  
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Figur 3: Skiborden och förbiledningen mellan sandfånget och rens-gallerna. (Foto: 

Douglas Hansson) 

Ju större vattenvolymerna är, som inkommer till luftningsbassängerna och 

efterföljande mellansedimenteringsbäddarna, desto sämre blir reningen. Den 

biologiska reningen vid verket är en långsam process som arbetar bäst vid 

flöden som understiger 400 m3/h enligt reningsverket (Andersson, 2016). 

Större flöden föranleder att vattnet tillbringar kortare tid än beräknat ute i 

bassängerna och därmed blir reningen lidande. 

 

Från mellansedimenteringsbassängerna rinner det biologiskt renade vattnet ut 

till en ledningsränna. Härifrån pumpas vattnet med hjälp av två stycken 

nivålyftare till den kemiska reningen. 

 

Skulle flödena överstiga nivålyftarnas kapacitet på 700 m3/h (Andersson, 

2016) finns en skibord i ledningsrännan, se figur 4, som förhindrar att över-

svämning sker. Vattnet som passerar över skiborden leds förbi den kemiska 

reningen och går direkt till verkets utlopp och vidare ut till Segeå (Andersson, 

2016). 
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Figur 4: Skibord mellan ledningsrännan från mellansedimenterings-bassängerna och 

slutsedimenteringsbassängerna. (Foto: Douglas Hansson) 

Inkommande avloppsvatten kan ibland passera förbi både den mekaniska och 

den kemiska reningen, men kommer dock alltid att gå igenom det biologiska 

steget. Vattnet uppnår således alltid en viss rening, men storleken på flödet 

avgör den slutliga reningsgraden (Pedersen, 2016). Ett processchema för 

verket kan ses i figur 5 nedan. 

 

Vid inträffade bräddningar eller då eventuella reningssteg hoppats över 

lämnas en rapport till länsstyrelsen i enlighet med Naturvårdsverkets 

föreskrifter i SNFS 1990:14. 
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Figur 5: Enkelt processchema för Svedala ARV. 

3.4 Svedala ARVs vassbäddar 
År 2004 anlades tio stycken vassbäddar i anslutning till Svedala ARV. Syftet 

var att avvattna det biologiska slammet från reningsverket på ett resurssnålt 

och naturvänligt sätt, med hjälp av bladvass. Det näringsrika slammet kan 

liknas vid kompost, vilket fungerar som ett ypperligt jordförbättringsmaterial 

för åkermark. Bladvass har ett kraftigt och snabbväxande rotsystem, vilket 

bidrar till att slammet luckras upp och förbättrar dess dräneringsförmåga 

(Liljenström, 2001). Rotsystemet möjliggör också att vassen kan fortsätta 

växa även om bädden fyllts med 1,5-2 meter slam (Lövgren, 2016). Det tar 

ungefär sex år att fylla en bädd, varefter denna måste tömmas med hjälp av 

grävskopa (Sandberg, 2014). 

 

Bäddarna togs ur funktion efter bara några års användning då det uppdagades 

att slammet hade blivit kontaminerat av perfluoroktansulfonat, PFOS, från 

Sturups flygplats (Sandberg, 2014). Slammet kunde inte längre användas på 

åkermark som planerat, utan transporterades istället till en deponi för 

förvaring (Sandberg, 2014). PFOS är ett temperaturtåligt ämne och användes 
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framförallt i brandskum fram till år 2008. Idag har PFOS-baserat brandskum 

förbjudits, då det visat sig vara mycket giftigt för vattenlevande organismer. 

Dessutom är PFOS icke nedbrytningsbart (Kemikalieinspektionen, 2016). 

Svedala ARV använder sig numera av en centrifug för att avvattna det 

biologiska slammet, samt har på prov planterat nya växter i två av bäddarna 

igen (Andersson, 2016). 

 

Bäddarna har en designvolym på 1000 m3 per bädd och kan hålla en slamlast 

på mer än 900 ton (Sandberg, 2014). Den geometriska volymen uppgår till ca 

1 750 m3, men då har eventuella säkerhetsnivåer, utrustning och dränerings-

material inte räknats med. Dimensionerna är desamma för samtliga bäddar 

och kan ses i figur 6. 

 

 
Figur 6: Vassbäddarnas dimensioner, höjd över havet utsatt. Enheten är meter. 

Lutningen på bäddens väggar är 1:2.  

För att förhindra att dräneringsvattnet från slammet läcker ut från bäddarna 

och kontaminerar kringliggande mark och grundvatten hålls bäddarna täta 

med en tjock geotextilduk. Ovanpå dräneringsrören i bäddens botten ligger 
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ett sand- och singellager vilket hjälper till att förhindra att mindre partiklar 

sätter igen rörens perforering. Sektionsritningen för bäddarna är gjorda av 

SWECO VIAK AB, 2004 och kan ses i figur 7 nedan. 

 
Figur 7: Sektionsritning för Svedala ARVs vassbäddar gjord av SWECO VIAK AB, 

2004. 

3.4.1 Inlopp och utlopp 

Ifrån verkets slamlager pumpas slam ut till vassbäddarna genom en trycksatt 

polyetenledning med diametern 125 mm, PE125. I vardera bädd finns två 

stycken förbindelsepunkter där slammet kan spriddas ut i bädden genom ett 

stående rör, se figur 7 eller figur 8. 
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Figur 8: Fungerande vassbädd. I mitten av bädden ses de två stående rören (se pilar), 

som sprider slammet. Längs sidorna ses dränerings-rören, som transporterar rejekt-

vatten. (Foto: Douglas Hansson) 

I figur 8 ses även dräneringsrören för rejektvatten. Dessa självfallsrör består 

av polypropen och har en diameter vardera på 110mm, PP110. Rören leder 

vattnet till en samlingsledning med dimensionen PP160 i bäddens botten. 

Härifrån transporteras dräneringen ut från bädden och förbinds via en brunn 

med en annan PP160 ledning som leder rejektvattnet från samtliga bäddar till 

det kommunala spillvattennätet. Notera att bara två av de tio bäddarna för 

närvarande är i bruk. Lutningen för samtliga dräneringsrör och samlings-

ledningar är 7 ‰. Under bäddens botten finns ytterligare ett dräneringsrör 

med dimensionen PP110. Detta transporterar tillströmmande grundvatten till 

en närliggande dagvattenledning. I appendix 4, figur 36, ses en något för-

enklad bild av ledningsnätet i bäddarna. Notera att ledningsnätet i och från 

bäddarna är likadant i samtliga bäddar, men för tydlighetens skull har 

ledningarna bara ritats ut för en bädd.  

3.5 Mätutrustning för flöde  
Svedala ARV hade tidigare utrustning för avläsning av både inkommande 

och utgående flöden. P.g.a. åldrande apparatur valde verket under 2015 att ta 
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bort mätutrustningen för inkommande flöden då mätvärdena ansågs ha stora 

felaktigheter. Numera mäts enbart utgående flöden (Andersson, 2016). 

Genom att anta att avdunstningen är försumbar måste inkommande 

vattenvolymer rimligtvis vara lika med utgående. Skillnaden är att det uppstår 

en tidsfördröjning mellan tillfällena. En del av vattnet kommer visserligen att 

cirkulera genom reningssystemet mer än en gång eftersom rejektvattnet från 

slam och vassbäddar förs tillbaka. 

 

Mätutrustningen för utgående flöden består av en induktiv mätare som mäter 

flöden <320 m3/h och en parshall ränna som i sin tur mäter flöden >320 m3/h 

(Andersson, 2016). Ju närmare ett flöde kommer till dessa gränsvärde desto 

större blir osäkerheten för vad det verkliga flödet är. Inloppspumpen till 

reningsverket är dimensionerad för 900 m3/h. Pumpen kan hantera högre 

flöden, men under begränsad tid. Utrustningen registrerar flödet i 

upplösningen m3/h varefter mätdatan sparas i digitalt.  
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Kapitel 4 - Framtidens klimat 

4.1 Växthuseffekten och IPCCs scenarion 
Växthuseffekten är en grundförutsättning för allt liv på jorden (Houghton, 

2015). Principen bakom effekten kan sammanfattas i följande händelse-

förlopp. Inkommande kortvågig solstrålning kan passera relativt obesvärat 

genom atmosfären för att sedan träffa jordytan. Här omvandlas kortvågig 

solstrålning till långvågig värmestrålning som sedan delvis reflekteras 

tillbaka ut i atmosfären. Eftersom strålningen nu är långvågig kan den inte 

lika enkelt passera genom atmosfären p.g.a. de naturligt förekommande 

växthusgaserna: vattenånga (H20), metan (CH4), ozon (O3), koldioxid (CO2) 

och dikväveoxid (N2O) (Houghton, 2015). Dessa gaser absorberar en stor 

mängd av värmen för att sedan stråla tillbaka energin mot jordytan. Utan 

växthusgaserna hade jordens klimat varit alldeles för kallt för liv på jorden 

(SMHI, 2015a). 

 

Mängden växthusgaser i atmosfären har däremot ökat gradvis sen den 

industriella revolutionen i slutet av 1700-talet. Människans utsläpp av 

framförallt koldioxid, metan, ozon och dikväveoxid har lett till att jordens 

globala medeltemperatur har stigit med nästan 1oC sen år 1850 (Göteborgs 

Universitet, 2010) och förväntas fortsätta stiga i framtiden. Detta medför 

även att nederbörden globalt kommer att påverkas kraftigt. Sveriges förväntas 

få en ökad mängd nederbörd samt ett varmare klimat med mildare vintrar och 

varmare somrar (SMHI, 2015b). 

 

År 2001 lade Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, fram ett 

antal möjliga scenarier i sin rapport Special Report on Emission Scenarios, 

SRES. Scenarierna var baserade på olika antaganden om hur bl.a. 

befolkningstillväxten, den ekonomiska tillväxten samt den tekniska 

utvecklingen skulle framskrida (Houghton, 2015). Exempelvis beskriver 

händelseförloppet kallat ”A2 storyline” en kraftigt uppdelad värld där 

självtillit och bevarandet av lokala kulturer prioriteras högt. Det medför att 

den ekonomiska och tekniska utvecklingen sker i varierande hastighet i skilda 

delar av världen (Houghton, 2015). Gemensamt för samtliga SRES scenarier 

är att de alla fokuserar på utsläppen av växthusgaser. 

 

SRES scenarierna var en vidareutveckling av föregångarna IS 92 a till f, 

framtagna av IPCC år 1992, som brukar refereras som ”business-as-usual”-
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scenarierna. Här fortgår utvecklingen i samma takt som idag, med samma 

gällande miljöpolicys angående utsläpp (IPCC, 2016). Både SRES och IS 92 

används tillsammans med klimatmodeller för att ta fram olika klimat-

projektioner för framtiden. 

 

I IPCCs rapport från 2014 presenterades Representative Concentration Path-

ways, RCP, vilket kom att ersätta SRES, vilka dock fortfarande används som 

referens för RCP-scenarierna. Dessa kommer att tillämpas i beräkningar i 

kapitel 6. Till skillnad från tidigare iteration beskriver RCP främst möjliga 

framtida växthusgaskoncentrationer istället för SRESs och IS 92s växthus-

gasutsläpp. RCP-scenarierna består av: RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 och RCP 

8.5, vilka är namngivna efter den strålningsdrivning som förutspås ha 

uppnåtts år 2100 (SMHI, 2015c). Strålningsdrivning är ett mått, mätt i 

(W/m2), på förändringen av jordens strålningsbalans där ett positivt utslag 

resulterar i uppvärmning av planeten medan negativt innebär att planeten kyls 

av (SMHI, 2015c). En drivande orsak till förändringen av inkommande och 

utgående strålning från jorden är den ökade koncentrationen av växthusgaser 

i atmosfären. RCP-Scenarierna beskrivs väldigt kort i tabell 1. 

  

Det ska också nämnas att klimatsystemet på jorden inte är statiskt, utan 

svängningar, oberoende av mänsklig påverkan, sker hela tiden. Detta innebär 

att föregående år kan vara mycket varmare än nästkommande år, även om 

utvecklingen visar ett globalt varmare klimat i framtiden (Houghton, 2015). 

Enligt SMHI är konsensus att vid år 2100 har trenden blivit så pass tydlig att 

svängningar för enskilda år kan negeras. För tillfället är klimatets variabilitet 

något som också måste inkluderas i modellerna när framtidens klimat för år 

2100 skall beräknas. 
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Tabell 1: Kort beskrivining av IPCCs olika RCP-scenarier. 

Scenario Beskrivning 

RCP 2.6 Strålningsdrivningen uppgår till 2,6 

W/m2 år 2100 då koldioxidutsläppen 

ökar fram till år 2020. Strikt 

klimatpolitik och kraftigt minskad 

användning av fossila bränslen. 

RCP 4.5 Strålningsdrivningen uppgår till 4,5 

W/m2 år 2100 och koldioxidutsläppen 

ökar fram till år 2040.  

RCP 6.0 Strålningsdrivningen uppgår till 6,0 

W/m2 år 2100 och koldioxidutsläppen 

ökar fram till år 2060.  

RCP 8.5 Strålningsdrivningen uppgår till 8,5 

W/m2 år 2100 och koldioxidutsläppen 

fortsätter öka in på 2100-talet. Ingen 

klimatpolitik utöver dagens gällande 

föreskrifter samt oförändrad 

användning av fossila bränslen.   

4.2 Beskrivning av klimatmodeller 
För att kunna göra beräkningar och uppskattningar för den framtida 

klimatutvecklingen utnyttjas en rad olika klimatmodeller tillsammans med 

nämnda scenarier, se kapitel 4.1 4.1 ovan. Klimatmodellerna baseras på 

matematiska ekvationer som beskriver rörelser av energi och massa i och 

mellan jorden, atmosfären, haven och isen. Förutom ekvationer så består en 

klimatmodell av en 3D-representation för både jordytan och atmosfären, 

vilken är uppdelad i ett antal celler. Dessa celler kan liknas vid ett 3D-rutnät 

som spänner över hela jordklotet och vidare rakt upp genom atmosfären. 

Varje cell har ett antal olika startparametrar som kan baseras på historiskt 

uppmätt data som beskriver meteorologiska, hydrologiska och klimatologiska 

förhållanden för just den cellen. Med hjälp av de matematiska ekvationerna 

beräknas förändringarna i cellernas klimatförhållande kontinuerligt över tid. 

Förändringen påverkas också av interaktionen med övriga celler i rutnätet 

(Houghton, 2015). 
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Det finns två typer av klimatmodeller: globala och regionala. Den globala 

klimatmodellen har en väldigt grov upplösning, vilket innebär att varje cell i 

rutnätet kan representera ett område på 200-300 km2. Ju bättre upplösning ju 

mer datorkraft krävs för att kunna tillämpa modellen. Som namnet antyder 

representerar en global modell hela jordklotet. Detta innebär att processerna 

som äger rum högt upp i atmosfären även måste tas med i beräkningarna 

(Houghton, 2015). Eftersom upplösningen i en global klimatmodell är så pass 

grov, är det en osäker skattning av hur det framtida klimatet kommer att bli i 

ett lokalt område, såsom Skåne. Regionala modeller utnyttjar däremot 

resultatet från globala modeller och lägger dessutom ett finmaskigare rutnät, 

med en ofta tillämpad upplösning på 50 km2, gällande området i fråga. Den 

regionala modellen står således för beräkningar i rutnätet, medan resultatet 

från den globala modellen beskriver klimatet i ett större perspektiv. Den 

regionala modellen ger en större detaljrikedom utan att mer datorkraft krävs, 

(Houghton, 2015). 

  

Det finns idag en rad olika klimatmodeller, se kapitel 4.3 för exempel. De 

bygger på samma vetenskapliga teorier och arbetar på ett snarlikt sätt, men 

slutresultatet kan ändå skilja sig avsevärt. En anledning är att fokus kan 

läggas på olika parametrar i en modell. T.ex. kan det stigande havsvattnet 

tillskrivas både expansionen p.g.a. temperaturhöjningen i haven (Strauss, 

Tebaldi och Kulp, 2014), men också på avsmältningen av isarna vid polerna 

(Houghton, 2015). Vilket som har störst påverkan är ännu oklart och beskrivs 

därför olika i modellerna. Det finns för- och nackdelar med alla modeller. Det 

är således av intresse att använda flera olika modeller för att se hur resultaten 

skiljer sig åt. Blir utfallen snarlika ökar detta modellernas tillförlitlighet, 

medan trovärdigheten minskar om skillnaderna blir allt för stora (Houghton, 

2015). 

4.3 SMHIs klimatscenarier med skattade modellvärde för 

södra Skåne. 
Genom att kombinera nio stycken globala klimatmodeller, två stycken 

regionala klimatmodeller samt de tre RCP-scenarierna: RCP 2.6, 4.5 och 8.5, 

har SMHI upprättat tre s.k. klimatscenarier för att skatta den framtida klimat-

utvecklingen i södra Skåne. Skattningarna gäller för följande avrinnings-

områden: Nybroån, Segeå, Höje å, Kävlingeån och Saxån (SMHI, 2016b). De 

regionala klimatmodellerna, RCA3 och RCA4, som SMHI använt har en 

upplösning på 50*50 km och har ett modelleringsområde som svarar för hela 
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Europa. I tabell 2 kan samtliga globala klimatmodeller som SMHIs använt 

sig av ses nedan (SMHI, 2016b). 

  
Tabell 2: Globala klimatmodeller utvecklade av olika länder och använda i SMHIs 

klimatscenarier för södra Sverige. 

Global 

klimatmodell 

 

Utvecklad av 

CanESM2 Kanada 

CNRM-CM5 Frankrike 

EC-Earth EU 

IPSL-

CM5A-MR 

Frankrike 

MIROC5 Japan 

HadGEM2-

ES 

Storbritannien 

MPI-ESM-

LR 

Tyskland 

NorESM1-M Norge 

GFDL-

ESM2M 

USA 

  

Modellperioden gäller för år 1961-2100. Genom att använda denna period för 

en redan passerad historisk tid, 1961-1990, har modellerna kunnat valideras 

genom jämförelse av befintligt uppmätta nederbördsvärden med de 

beräknade modellresultaten. Perioden, 1961-1990, har också använts som en 

referens för att se hur nederbörden förändras under hela beräkningsperioden 

(SMHI, 2016b). 

  

Normalnederbörden, medelvärdet av årsnederbörden, för perioden 1961-1990 

har beräknats till 725,2 mm (SMHI, 2016b). För varje RCP-scenario har nio 

årsvärden per år beräknats. De nio värdena motsvarar beräkningar gjorda av 

de nio valda globala klimatmodellerna. Undantag har gjorts för RCP 2.6 där 

endast 3 modeller utnyttjats, vilket medför att det endast finns tre värden per 

år att tillgå. Varje värde svarar för en procentuell avvikelse från 

normalnederbörden. Exempelvis blir årsnederbörden år 2080 31,70% större 

än 725,2 mm enligt modellen CANESM2, men bara 17,61% större enligt 

modellen CNRM-CM5. 
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Perioden som är av intresse för detta examensarbete är år 2017-2030, efter-

som prognosdata för befolkningsutvecklingen i Svedala kommun saknas efter 

år 2030. De framtida flödesberäkningarna som presenteras i kapitel 6.3 nedan 

bygger på två parametrar: nederbördsdata och befolkningsutveckling. Saknas 

data för en av parametrarna efter ett visst år kan beräkningarna inte 

fortskrida. Således är perioden satt till år 2017-2030. Sammanställning av den 

beräknade nederbördsförändringen för perioden ingår i SMHIs modell för år 

1961-2100 och kan ses i tabell 3 nedan. Notera att det undersökta tids-

intervallet utgörs av endast 14 år. Detta är ett mycket kort tidsspann då 

klimatförändringar ska undersökas. Simulerade naturliga klimatsvängningar, 

som SMHIs klimatscenarier tar hänsyn till varje år, kan således ha stor 

påverkan på slutresultatet. 

 
Tabell 3: Avvikelsen från normalvärdet av nederbörden för perioden 2017-2030. (Se 

Excelfiler: Nederbord RCP 2.6-8.5 för data). 

Scenario Medel Max (medelvärdet 

av samtliga 

maximumvärden 

från de nio 

modellerna) 

Min 

(medelvärdet av 

samtliga 

minimumvärden 

från de nio 

modellerna)  

RCP 2.6 5,3% 18,2% -8,6% 

RCP 4.5 8,0% 35,4% -15,0% 

RCP 8.5 9,1% 30,5% -11.57% 
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Kapitel 5 - Analys av Mätdata från Svedala ARV 

5.1 Flöde 
Mätperioden bör vara tillräckligt lång för att ge en rättvisande bild av hur de 

utgående flödena beter sig. Detta för att enskilda värden inte ska påverka 

serien. Datan ska dessutom vara färsk. Mätdatan som ligger till grund för 

detta arbete sträcker sig från 2010-01-01 till 2013-12-31 samt 2014-06-21 till 

2016-06-20 och utgörs av en flödesmätning per timme. Glappet för 

mätperioderna kan bero på installation och inkörningsperiod för ny ut-

rustning på reningsverket. Totalt finns det mätdata för nästan sex år. Enligt 

ett framtaget förslag för beräkning av dimensionerande flöden vid avlopps-

reningsverk, framlagt av Hans Carlsson och publicerat i VATTEN – Journal 

of Water Management and Research 68:69-74 2012, är fem år den föreslagna 

mätperioden för att framställa relevanta varaktighetsdiagram (Carlsson, 

2012). Ett varaktighetsdiagram visar hur stor del av den totala mättiden som 

utgörs av ett specifikt flöde. Diagrammet kan utnyttjas för att fastställa det 

dimensionerande flödet vid anläggning av t.ex. ett nytt reningsverk. Således 

borde det också vara tillräckligt för examensarbetets ändamål. 

 

För att på något sätt verifiera rimligheten i mätdatan samt ovanstående 

antaganden har värdena jämförts med SMHIs data, Sveriges Meteorologiska 

Hydrologiska Institut, för vattenföringen i Segeå. SMHIs mätstation ligger 

uppströms nära verket, vilket innebär att utsläppen ifrån verket inte kommer 

att påverka mätresultaten. Dygnsflödet i Segeå plottas tillsammans med 

dygnsutsläppen från verket i figur 37 - 39. Förbrukning av vatten i hushåll 

påverkar generellt inte vattenföringen i Segeå, utan större variationer kan 

snarare tillskrivas nederbörd, snösmältning och tillströmningen av grund-

vatten. Dessa tre faktorer kan däremot ha en stor effekt hos de utgående 

flödesvärdena från Svedala ARV. Även om hela spillvattennätet utgörs av 

separata ledningar läcker vatten in i spillvattenledningarna genom otätheter 

och eventuella felkopplingar som kan förorsaka stora flöden, se kapitel 6.1. 

Detta innebär att större flödestoppar bör sammanfalla någorlunda väl, vilket 

också tycks vara fallet. Datan från reningsverket bör då anses vara verifierad. 

 

Under mätperioderna, 2010-01-01 till 2013-12-31 samt 2014-06-21 till 2016-

06-20, registrerades flödet under 52 596 timmar. En sammanställning av 

värdena visas som minimum-, medel- och maximumflöden gällande dygns- 
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respektive timflöde i tabell 4 nedan. Flödesfördelningen har sammanställts 

för perioderna i figur 9. 

Tabell 4: Minimum-, medel- och maximumflöden under åren 2010-2016. (Se Excel-fil: 

Flöden 2010-2016, för data). 

 Dygnsflöde (m3/d) Timflöde (m3/h) 

Minimum 1 611 1 

Medel 3 048 127 

Maximum 13 041 882 

 

 
Figur 9: Histogram gällande fördelningen av flödena under perioderna 2010-01-01 till 

2013-01-01 samt 2014-06-21 till 2016-06-20. (Se Excel-fil: Flöden 2010-2016, för data) 

Beroende av abonnenternas aktiviteter under dygnet kan de inkommande 

flödena variera kraftigt. Generellt sett är flödena mindre under natten då de 

boende sover och således inte producerar något spillvatten. Skolor, vård-

enheter och andra verksamheter har även minimal aktivitet under natten, 

vilket också bidrar till ett mindre avloppsflöde. Under morgonen ökar dock 

vattenbehovet, då de boende förbereder sig inför sina dagliga bestyr. Under 

dagen sjunker generellt de inkommande vattenvolymerna något för att under 

kvällen åter öka då folk kommer hem till sina vardagssysslor, såsom 
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matlagning, tvättning m.m. (Lidström, 2012). Detta mönster verkar överens-

stämma för Svedala där medelvärdena av uppmätta flöden under ett dygn har 

sammanställts i figur 10. Mätvärdena inkluderar även flöden genererade från 

nederbörd samt snösmältning i form av ovidkommande vatten, se kapitel 6.1, 

vilket kan vara förklaring till att grafen får en något jämnare utseende under 

dagen. Notera att mätutrustningen bara mäter utgående flöden från verket. 

  

 
Figur 10: Medelflödet vid olika klockslag. (Se Excel-fil: Flöden 2010-2016, för data)     

5.2 Förtydligande och användning av begreppet 

överskottsvolymer i detta arbete  
Vid Svedala ARV kan större flöden innebära att reningen av det inkomna 

avloppsvattnet inte blir fullständigt. Som tidigare nämnts kan flöden som 

överstiger 400 m3/h innebära att en del av vattnet inte passerar den mekaniska 

och kemiska reningen men genomgår alltid det biologiska momentet innan 

vattnet avleds till Segeå. För att säkerställa att avloppsvattnet uppfyller en 

tillfredställande reningsprocess måste överskottsvolymerna orsakade av 

flöden >400m3/h förvaras på något sätt tills dess att kapacitet vid verket finns 
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värde för vad som kan klassificeras som ett överskottsflöde i detta examens-
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volymen utgör skillnaden mellan mätvärdet av överskottsflödet och det 

kritiska överskottsflödet multiplicerat med tidsenheten enligt ekvation 1 

nedan. 

 

Ö𝒗𝒆𝒓𝒔𝒌𝒐𝒕𝒕𝒔𝒗𝒐𝒍𝒚𝒎 (𝒎𝟑) = (Ö𝒗𝒆𝒓𝒔𝒌𝒐𝒕𝒕𝒔𝒇𝒍ö𝒅𝒆 (
𝒎𝟑

𝒉
) − 𝒌𝒓𝒊𝒕𝒊𝒔𝒌𝒕 Ö𝒗𝒆𝒓𝒔𝒌𝒐𝒕𝒕𝒔𝒇𝒍ö𝒅𝒆 (

𝒎𝟑

𝒉
)) ∗ 𝒕𝒊𝒅𝒔𝒆𝒏𝒉𝒆𝒕 (𝒉) 

                                (Ekvation 1) 
 

En differentiering görs mellan överskottstimmar och överskottstillfällen. Ett 

överskottstillfälle betraktas som antalet överskottstimmar som kommer i 

direkt följd av varandra. Detta innebär t.ex. att ett överskottsflöde som äger 

rum mellan kl. 10.00 - 12.00 räknas som ett överskottstillfälle med två 

överskottstimmar. Två överskottstimmar med en timmes mellanrum utgör 

däremot två skilda överskottstillfällen med en överskottstimme vardera.   

5.3 Överskottsvatten under mätperioderna 
Under perioderna 2010-01-01 till 2013-12-31 samt 2014-06-21 till 2016-06-

20 registrerades 341 timmar där flödet översteg den kritiska gränsen på 400 

m3/h, vilket utgjorde mindre än 6,5‰ av den totala mättiden. Dessa var i sin 

tur fördelade på 91 skilda överskottstillfällen med en total överskottsvolym 

på 39 135 m3. I figur 11 går det att utläsa att majoriteten av tillfällena skedde 

under sommar-, höst- och vintermånaderna. Under januari 2011 översteg 

flödet 400 m3/h vid sammanlagt 130 timmar varav 96 sammanhängande 

timmar blev mätperiodernas största och längsta registrerade värde. Detta 

berodde på höga temperaturer, cirka 4-5oC (SMHI, 2014), som medförde att 

stora mängder smältvatten inkom till verket på mycket kort tid. Händelsen 

ses vid tidsvärdet 382-386 i figur 37 i appendix 6, på linjen märkt Svedala 

ARV, vilket motsvarar den 17-21 januari 2011. Den totala överskottvolymen 

för perioderna uppgick till 175 535 m3. 
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Figur 11: Graf för antalet överskottstimmar under mätperioderna 2010-01-01 till 2013-

12-31 samt 2014-06-21 till 2016-06-20. (Se Excel-fil: Flöden 2010-2016, för data) 

Som tidigare nämnts är storleken på nederbörden oftast den drivande orsaken 

till överbelastning av reningsverket. Genom att plotta månadsnederbörden i 

samma graf som överskottsvolymerna kan detta samband delvis skönjas i 

figur 12 och 13. Notera att uppgifterna angående nederbörden från SMHI 

utgörs av den totala summan av all nederbörd som föll under en specifik 

månad och säger således inget om dess intensitet eller när i månaden den 

ägde rum (SMHI, 2016a). 
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Figur 12: Överskottsvolym och nederbörd för perioden 2010-01-01 till 2013-12-31. (Se 

Excel-fil: Flöden 2010-2016, för data).  
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Figur 13: Överskottsvolym och nederbörd för perioden 2014-06-21 till 2016-06-20. (Se 

Excel-fil: Flöden 2010-2016, för data). 
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Kapitel 6 - Framtagning av modell för skattning av 

framtida flöde vid Svedala ARV 

6.1 Ovidkommande vatten 
Under 2015 bestod 37 % av den totala inkommande vattenvolymen till 

Svedala ARV av ovidkommande vatten (Svedala kommun, 2015). Detta 

utgörs av regn-, dränerings- och smältvatten som söker sig in i ledningsnätet 

genom sprickor i ledningarna, otäta packningar eller felkopplingar. För att 

reducera mängden ovidkommande vatten in till verket krävs det att lednings-

systemet ständigt underhålls. Gamla ledningar måste bytas ut mot moderna 

och eventuella andra problem åtgärdas. En sammanställning av mängden 

ovidkommande vatten samt årsnederbörden för åren 2006-2015 kan ses i 

tabell 5 nedan. Samtliga värden är registrerade av Svedala ARV och finns att 

tillgå i miljörapporterna från 2006-2015. 

 
Tabell 5: Tabell för ovidkommande vatten och årsnederbörd för åren 2006-2015 vid 

Svedala ARV. 

År Ovidkommande 

vatten (%) 

Årets mottagna 

vattenvolym 

(m3) 

Årsnederbörd (mm) 

2015 37 1 120 514 713 

2014 38 1 130 788 845 

2013 21 1 039 131 656 

2012 19 1 047 079 616 

2011 33 1 215 421 789 

2010 28 1 307 000 678 

2009 18    955 555 556 

2008 26 1 100 000 637 

2007 34 1 220 588 886 

2006 32 1 081 250 809 

 

Enligt tabellvärdena i tabell 5 blir spridningen väldigt stor med ett största 

värde på 38%, ett minsta på 18% och med ett beräknat medelvärde på 29%. 

Som tidigare nämnts finns det ett samband mellan mängden nederbörd och 

andelen inkommande ovidkommande vatten. I figur 14, där nederbörden har 

plottats mot andelen ovidkommande vatten baserat på tabell 5 ovan, verkar 
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detta samband uppträda som nästan linjärt. Genom att beräkna R2-värdet, 

vilket är ett statistiskt hjälpmedel för att jämföra hur väl två olika faktorer 

förhåller sig till varandra (De Veaux et al., 2012), erhålles ett värde på 0,71. 

Detta avslöjar att antagandet om ett linjärt samband verkar kunna stämma, 

eftersom 71% av variationen för det ovidkommande vattnet kan beskrivas 

med hjälp av nederbörden. Resterande 29% beror på faktorer som inte kan 

beskrivas med ett linjärt samband. Detta skulle kunna tänkas bero på 

smältning av snö som föll före årsskiftet eller dagvattenledningar som 

kopplats ihop med avloppsledningar av misstag. 

  

 
Figur 14: Plottning av ovidkommande vatten kontra årsnederbörd under åren 2006-

2015. Y motsvarar andelen ovidkommande vatten och X motsvarar nederbörden. 

Ekvationen för trend-linjen: y = 0,0006x - 0,1250 har beräknats med hjälp av minsta 

kvadratmetoden i Excel.  

Det kan också vara av intresse att undersöka hur residualerna beter sig, se 

figur 15. En residual är skillnaden mellan det observerade värdet och det 

beräknade värdet (De Veaux et al., 2012). Detta innebär t.ex. att enligt det 

linjära sambandet synligt i figur 14 bör det förväntade värdet för andelen 

ovidkommande vatten vid nederbörden 616 mm bli cirka 24%. Det 

observerade värdet var dock enbart 19% år 2012 i tabell 5, vilket innebär att 

residualen för detta värde blir 19% - 24% = -5%, alltså 5% mindre än det 
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beräknade värdet. Eftersom inget tydligt samband kan ses mellan punkterna i 

figur 15 innebär detta att valet av en linjär trendlinje blir en bra match. 

 

 
Figur 15: Residual plotten för ovidkommande vatten och nederbörden i figur 14 ovan. 

Det finns en punkt som kan betraktas som en outlier i figur 15. Detta 

undersökts i figur 16 nedan. Punkten i fråga svarar för en årsnederbörd på 

713 mm och en total andel ovidkommande vatten för året på 37%. Datan för 

de enskilda mättillfällena under året finns ej att tillgå. Standardavvikelsen för 

residualerna har beräknats till ~4%, vilket innebär att denna outlier faller mer 

än två standardavvikelser från medelvärdet på 0%. Eftersom 95% av samtliga 

residualer bör ligga inom två standardavvikelser från medelvärdet (De Veaux 

et al., 2012), kan sambandet inte anses vara speciellt tillförlitligt, då 10% (1 / 

10 = 0,1) av värden faller utanför. Detta problem hade kunnat avhjälpts ifall 

fler mätvärden funnits att tillgå, men samtidigt hade äldre än 2006 års värde 

kanske inte räknats som tillräckligt representativa för det nuvarande 

ledningsnätet. Tillgången till de individuella mätningstillfällena under åren 

hade förmodligen gett en mer rättvisande bild. Sambandet hade också kunnat 

förbättrats ifall mer information kring de rådande omständigheterna, som 

orsakade outliern, varit tillgänglig. Exempelvis hade vidare undersökning 

kanske avslöjat att värdet var resultatet av ett omfattande ledningshaveri. 

Funktionen i figur 14 kommer dock att utnyttjas för beräkning av framtida 
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flöden i kapitel 6.4 trots bristerna eftersom 10% av värdena utgör en avsevärd 

del av datan och kan därför inte negligeras. Det ska dock noteras att vidare 

undersökningar krävs för att få en mer rättvisande bild av situationen.  

 

 
Figur 16: Histogram för residualerna för andelen ovidkommande vatten och nederbörd 

i figur 14. 

6.2 Parametrar för skattning av framtida inkommande 

flöden till Svedala ARV 
Storleken på det inkommande flödet till Svedala ARV kan i stora drag 

tillskrivas två olika parametrar: antalet användare samt mängden 

ovidkommande vatten orsakad direkt eller indirekt av nederbörd. Antalet 

användare som är kopplade till verket varierar år från år. Det sker en 

flödesminskning vid utflyttning och en ökning vid inflyttning. Som tidigare 

nämnts i kapitel 5.1 beror mängden producerat avloppsvatten också på 

användarnas aktiviteter. En industri eller verksamhet producerar generellt 

mer avloppsvatten än ett hushåll. Det saknas dock information om 

byggnationer av större vattenkrävande verksamheter i skrivande stund, vilket 

innebär att fokus således enbart kommer att läggas på ökade flöden som är 

kopplade till hushåll. I kapitel 2.1 behandlades den förmodade befolknings-

utvecklingen för Svedala kommun. Prognosen visade en befolkningsökning 

på 400 personer per år mellan åren 2017-2021, varefter ökningen sedan 

stabiliserade sig på cirka 200 personer per år under åren 2022-2030. Totalt 
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innebär detta en ökning på 3800 användare för hela perioden, vilket 

korresponderar med en ökad avloppslast på 3800 pe. Svedala reningsverk är 

dimensionerat för att klara en belastning på 18 500 pe. En ökning av 3800 pe 

från dagens 12 000 pe, se kapitel 3.1, ger en total inkommande last på 15 800 

pe år 2030, vilket verket således kommer att kunna hantera.  

 

I kapitel 6.1 Kapitel 6 - diskuterades möjligheten att beskriva mängden 

ovidkommande vatten som en funktion av nederbörden, se figur 14. Ett 

samband formulerades som den linjära ekvationen 2 nedan. Ekvationen 

kommer att användas tillsammans med de beräknade nederbördsvärdena från 

SMHIs klimatmodell, se kapitel 4.3. 

   
𝑶𝒗𝒊𝒅𝒌𝒐𝒎𝒎𝒂𝒏𝒅𝒆 𝑽𝒂𝒕𝒕𝒆𝒏 (%) = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟔 ∗ 𝑵𝒆𝒅𝒆𝒓𝒃ö𝒓𝒅 (𝒎𝒎) − 𝟎, 𝟏𝟐𝟓𝟎  (Ekvation 2) 

I brist på mer avancerad programvara för modelleringar av framtida flöden 

har befintliga mätdata för perioderna 2010-01-01 till 2013-12-31 och 2014-

06-21 till 2016-06-20 använts för att skatta hur det inkommande flödet till 

Svedala ARV kommer att utveckla sig under åren 2017-2030. Detta har 

gjorts i en Excel-modell presenterad i kapitel 6.3 där hänsyn tagits till; den 

ökade befolkningsmängden, den ökade nederbördsmängden orsakad av 

klimatförändringar samt dygnsvariationer i vattenförbrukningen. Eftersom 

uppmätt flödesdata från verket endast svarar för en period på fem år kommer 

mätvärdena att användas mer än en gång för att simulera de nästkommande 

14 åren. Bland mätvärdena förekommer glapp, vilket innebär att omplacering 

av värdena har varit nödvändig. Exempelvis är 2014 och 2016 två halvår som 

har sammanfogats för att skapa ett komplett år. Mätningarna för 2016 börjar 

den 1 januari och slutar den 20 juni, medan mätningarna för 2014 börjar den 

21 juni och slutar den 31 december. Detta har dock givit upphov till 24 extra 

timflöden som inte kunnat behandlas eftersom 2016 var ett skottår. En 

komplett översättningstabell för vilka mätvärden som svarar för vilka år kan 

ses i tabell 6 nedan. Ett mätvärde som uppmättes den 1 januari 2010 klockan 

00:00 kommer således att ligga till grund för motsvarande flöde för den 1 

januari 2017 klockan 00:00 tillsammans med en beräknad ökning enligt 

kapitel 6.3 nedan. Beräkningarna fortgår sedan enligt samma princip timme 

för timme.  
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Tabell 6: Översättningstabell från uppmätta värden till modellerade framtida värden. 

Mätår Modellerade år 

2010 2017, 2023 och 2030 

2011 2018 och 2025 

2012 (skottår) 2020 och 2024 (båda skottår) 

2013 2019 och 2026 

2014 och 2016 (sammansatta för 

att skapa ett komplett mätår) 

2021 och 2027 

2015 2022 och 2029 

 

Vid analys av uppmätt mätdata i kapitel 5.1 framkom det att det inkommande 

flödet varierade något under dagens lopp. Variationerna kunde härledas till 

att vattenanvändningen i hushållen inte var konstant under dygnets alla 

timmar, utan hade maxvärden som inträffade under morgnar och kvällar, 

medan minimumvärden sammanföll med nattimmarna. En tabell för hur 

dessa variationer förhåller sig kan ses i tabell 15 i appendix 1, där medel-

timflödet för dygnets timmar beskrivs som en procentandel av det totala 

dygnsmedelflödet. 

Samtliga av dessa parametrar, mätvärden och variationer som har 

presenterats i detta kapitel ingår i den flödesmodell som beskrivs i kapitel 

6.3. Det är viktigt att poängtera att målet med examensarbetet inte var att 

skapa en komplett och avancerad analys för framtida flöden, utan ett förslag 

på en skattning av hur överskottsvolymerna kan tänkas öka under de 

kommande åren för Svedala ARV. 

6.3 Modell för skattning av framtida överskottsvolymer 
Excel-modellen bygger på två delmoment; en skattning av framtida 

vattenflöde enligt ekvation 3 samt en beräkningsalgoritm enligt figur 17 för 

skattning av ej omhändertagbar överskottsvolym. Modellen kommer att 

tillämpas, då förslagen i kapitel 7 utformas och utvärderas. Vid beräkning 

förutsätts att samtliga bäddar har hunnit tömmas mellan varje större 

överskottstillfälle. 
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�̂�(𝒙) = 𝑸(𝒙) + (∑ 𝑩(𝒙) ∗ 𝑷 ∗ (𝑶𝒗(𝒚) + 𝟏) ∗ 𝑫𝒗(𝒕𝒙) ∗ 𝟐𝟒)   (Ekvation 3)  

Q-hatt (x) = Skattat framtida flöde för timme x (m3/h) 

Q (x) = Uppmätt flöde för timme x (m3/h) 

B (x) = ”Ackumulerad befolkningsmängd” för timme x (pe) 

P = Produktion av avloppsvatten (m3/(h*pe)), (0,0075 

m3/(h*pe) enligt Hellberg och Stengård, 2012) 

Ov (y) = Andelen ovidkommande vatten för årsnederbörd y 

beräknad enligt ekvation 2 ovan (%) 

Dv (tx) = Tabellvärde enligt tabell 15 i appendix 1 för 

dygnstimme t som korresponderar med timme x (%) 

 

Som ett förtydligande används ekvation 3 nedan för att beräkna det skattade 

flödet den 1 januari 2017 klockan 00:00. Medelvärdet av SMHIs beräknade 

nederbörd för scenario RCP 4.5 har använts.  

 

Enligt tabell 6 beror flödet den 1 januari 2017 klockan 00:00 på flödet som 

uppmättes den 1 januari 2010 klockan 00:00, alltså 95,32 m3/h adderat med 

en flödesökning. Denna ökning beräknas för antalet nya användare 

multiplicerat med vattenförbrukningen per användare (0,0075 m3/h), 

multiplicerat med beräknad andel ovidkommande vatten och slutligen 

multiplicerat med dygnsvariationen av flödet multiplicerat med 24 (antalet 

timmar på ett dygn). Andel ovidkommande vatten beräknas till 35 %, vilket 

baseras på SMHIs beräknade årsnederbördsmedelvärde för år 2017, vilket har 

skattats till 835 mm. Andelen av dygnsflödet som svarar för klockslaget 

00:00 är enligt tabell 15 i appendix 1 3,56 %. Ökningen blir alltså 

400*0,0075 *(1+0,35)*0,0356*24 = 3,46 m3/h och flödet den 1 Januari 2017 

00:00 blir 95,32+3,46 = 98,78 m3/h.  

I delmoment två undersöks samtliga beräknade Q-hatt värde med hjälp av 

följande algoritm i Excel, se figur 17. Här motsvarar alltså Q-hatt(x1) flödet 

den 1 januari 2017 klockan 00:00, Q-hatt(x2) den 1 januari 2017 klockan 

01:00 etc. Modellen består också av ett antal styrparametrar som hanterar; 

kriteriet för vad som klassas som ett överskottsflöde, antalet vassbäddar som 

planeras att byggas om och volym för specificerad lösning. Samtliga av dessa 

parametrar kan ändras efter behov.  
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Figur 17: Algoritm för beräkning av framtidens ej omhändertagbara överskotts-

volymer efter potentiell lösning.  

Data som modellen producerar kommer att ligga till grund för vidare analys 

då lösningsförslagen diskuteras i senare kapitel. Totalt skapas nio upp-

sättningar med flödesvärden som svarar för max, min och medel för samtliga 

av de tre RCP-scenarierna. Notera att många av antagandena, begräns-

ningarna och osäkerheterna som ligger till grund för denna modell kommer 

att belysas i kapitel 6.5 nedan. 

6.4 Sammanställning av modellberäknade 

överskottsvolymer 
Den framtagna Excel-modellen, beskriven i kapitel 6.3, används för att skatta 

de framtida inkommande flödena till reningsverket under perioden 2017-

2030. Värden beräknas för tre olika klimatscenarier, RCP 2.6, 4.5 och 8.5, 

där medel-, maximum- och minimumnederbörd för vardera scenario 

betraktas. Detta resulterar i nio uppsättningar med möjliga flödesvärden för 

perioden. Endast nederbörden skiljer sig åt. Skattad befolkningsökning är lika 

för samtliga scenarier. Genom att tillämpa flödeskriteriet på 400 m3/h, se 
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kapitel 5.2, har volymen för perioden kunnat beräknas för vardera av de nio 

uppsättningarna. I tabell 7 framgår det att den största totala volymen, 

orsakade av flöden som överstiger 400 m3/h, skapas i RCP 4.5 scenariot. 

Tabell 7: Överskottsvolym vid medel-, maximum- och minimum-nederbörd för olika 

RCP-scenarier för den modellerade tids-perioden 2017-2030. (Se Excel-filer: RCP 2.6 

2017-2030, RCP 4.5 2017-2030 och RCP 2017-2030, för beräkningar). 

Scenario Medel (m3) Max (m3) Min (m3) 

RCP 2.6 448 700 450 700  445 300 

RCP 4.5 448 800 454 000  444 000 

RCP 8.5 448 600 453 200 444 900 

 

Maximumvärdet beräknas till 454 000 m3, vilket korresponderar med den 

maximala nederbörden skattad av SMHIs nio olika globala klimatmodeller 

för varje år under perioden 2017-2030, se kapitel 4.3. Värdet kan betraktas 

som en worst-case dimensioneringsvolym och kommer att ligga till grund för 

vidare beräkningar då de olika lösningsförslagen behandlas i kapitel 7. 

Volymen representerar den skattade mängden vatten, som kommande fram-

lagda förslag bör kunna hantera, för att undvika att ej fullständigt renat vatten 

släpps ut i Segeå i framtiden. Om inte den ökade befolknings- och 

nederbördsmängden tas med i modellen skattas överskottsvolymen till 

379 583 m3 under perioden 2017-2030. 

  

Antalet timmar och tillfällen som överskottsvolymerna är spridda på kan ses i 

tabell 8 nedan. Den största beräknade överskottsvolymen uppgår till 13 487 

m3 och är resultatet av ett överskottstillfälle, som pågick i 96 timmar, alltså 

fyra dygn. Händelsen ägde rum då RCP 4.5 och maximum nederbörd 

användes. 
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Tabell 8: Antal inträffade överskottstimmar (Ö-timmar) och överskottstillfälle (Ö-

tillfälle) under den modellerad tidsperioden, 2017-2030, för olika RCP-scenarier. (Se 

Excel-filer: RCP 2.6 2017-2030, RCP 4.5 2017-2030 och RCP 2017-2030, för 

beräkningar) 

Scenario Medel  Max  Min  

Ö-

timmar 

Ö- 

tillfälle 

Ö-

timmar 

Ö- 

tillfälle 

Ö-

timmar 

Ö-

tillfälle 

RCP 

2.6 

860 215 863 216 854 217 

RCP 

4.5 

860 215 868 218 852 216 

RCP 

8.5 

859 216 867 219 853 216 

 

Som tidigare nämnts i kapitel 3.3 är inloppspumpen dimensionerad för att 

hantera flöden upp till 900 m3/h, men kan klara större flöden under kortare 

perioder. Större flöden kan komma att orsaka översvämningar i närliggande 

områden. Då modellen beräknade RCP 4.5, med maximum nederbörd, 

uppstod fyra tillfällen där flödet översteg 900 m3/h. Detta svarade för en 

volym på totalt 56 m3, med ett enskilt största värde på 25 m3, se Excel-fil: 

RCP 4.5 2017-2030. Eftersom examensarbetet är begränsat till att hantera 

vassbäddarna kommer detta problem inte att behandlas vidare, men kan ändå 

vara av intresse för vidare studier. 

6.5 Antagande, begränsningar, osäkerheter och 

potentiella förbättringar av modellen 
Den framtagna modellen är en extrem förenkling av hur flödet kan tänkas 

utvecklas under de kommande 14 åren och bygger på ett antal antaganden 

med tillhörande osäkerheter och begränsningar.  

 

Gällande den årliga befolkningsökningen i kommunen behandlar modellen de 

nyinflyttade, som om de befinner sig i sina hem redan den 1 januari varje år 

och är aktiva avloppsproducenter redan från första timmen. Detta innebär att 

den totala avloppslasten som verket måste ta emot blir något större än om 

inflyttningarna hade varit utspridda under årets lopp. En inflyttningsgrad 

skulle således kunna formuleras för en potentiell förbättring av modellen. 

Notera att reningsverket inte svarar för reningen av allt avloppsvatten som 
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produceras i kommunen, se kapitel 3.1. Modellen förutsätter däremot att 

samtliga nyinflyttade bosätter sig i områden som ligger inom Svedala ARVs 

arbetsområde, vilket motsvarar ett worst-case scenario. Vattenförbrukningen 

för varje enskild person är satt till 180 l/dygn för hela modellperioden. I 

Sverige har vi dock haft en nedåtgående trend vad gällande förbrukningen i 

landet sen år 1995, med en momentärt trendbrott år 2010 enligt Statistiska 

Centralbyrån, SCB (Moström, 2012). Anledningen till varför användningen 

minskar varje år behandlas inte i SCBs rapport, men en bakomliggande orsak 

skulle kunna vara att människor blir mer och mer miljömedvetna. Många 

väljer t.ex. bort badkaret till fördel för det generellt mindre vattenkrävande 

alternativet, duschen. I takt med att äldre toaletter, med en vattenförbrukning 

på 9-12 liter/spolning (Sturesson, 2016), byts ut till modernare, med en 

spolvolym på ca 2-4 liter/spolning (Sturesson, 2016), minskar också den 

totala förbrukningen i Sverige. Den nedåtgående trenden är något som 

modellen alltså inte tar hänsyn till. Om detta inkluderats hade modellvärdena 

kunnat förbättrats ytterligare och kanske betraktats som än mer represen-

tativa. 

 

Hur flödet varierar under dygnet är grundat på medelvärdet för samtliga 

uppmätta flöden som inträffar vid en specifik timme. Den resulterande 

grafen, se figur 10 ovan, har jämförts med undersökningar beskrivna i annan 

litteratur, se Lidström 2012, och verkar till stor del överensstämma med 

variationer i vattenförbrukningen för hushåll under vardagsdygnet. Det kan 

dock vara av intresse att undersöka hur vattenförbrukningen förhåller sig 

under helger och semestertider då användare följer andra tidsscheman. Om 

eventuella större avvikelser observerats hade en förändring av modellen med 

hänsyn tagen till ledigheter kanske gett en synlig inverkan på slutresultatet. 

 

Den största osäkerheten och källan till de största felaktigheterna för modellen 

är förstås användningen av befintlig mätdata för att simulera morgondagens 

flöden. Problemet är att inkommande flöden inte upprepar sig i ett cykliskt 

mönster mellan olika år. Sannolikheten måste vara nästan obefintlig att så 

inträffar. Här krävs en mer avancerad programvara som kan ta hänsyn till 

exempelvis: topografiska skillnader, klimatfaktorer, geologi, status av nu-

varande ledningsnät, andelen hårdgjorda ytor, andelen rurala områden samt 

alla tillhörande ekvationer, som beskriver vattnets rörelser både ovan och 

under mark för att på ett mer korrekt sätt skatta flödet. 
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Som tidigare nämnts finns det osäkerheter kring användandet av den linjära 

ekvationen för beräkning av andelen ovidkommande vatten, se ekvation 2. 

Det finns ett samband, men eftersom få värden finns att tillgå, kan detta ge 

upphov till felaktiga trender och mönster. Fler värden hade t.ex. kunnat 

avslöja att ekvationens framtagna R2-värde, se figur 14, kanske hade varit 

mycket lägre eller högre än det gällande, vilket således hade påverkat 

ekvationens trovärdighet. Värdena som utnyttjas för ovidkommande vatten är 

på årsbasis, men används ihop med värden som ska representera timflöde. En 

bättre upplösning på värdena för ovidkommande vatten hade varit att föredra, 

men p.g.a begränsad tillgång till data är detta den bästa upplösning som finns 

att tillgå. Den bristfälliga upplösningen skapar problem då användningen av 

årsandel för ovidkommande vatten inte blir representativa för varje 

individuellt överskottstillfälle. Varje regntillfälle innebär inte nödvändigtvis 

att det automatiskt blir förhöjda flöden i systemet. Eftersom det saknas 

information om hur det ovidkommande vattnet på Svedala ARV har uppmätts 

eller beräknats är det svårt att göra bättre antagande. Det finns också ett starkt 

samband mellan statusen på ledningsnätet och mängden ovidkommande 

vatten. Hade nätet varit i perfekt skick, exempelvis inga sprickor, hade detta 

resulterat i en förmodad liten andel ovidkommande vatten (Rydberg, 2015). I 

modellen kopplas alltså klimatförändringen, i form av ökad nederbörd, 

samman med mängden ovidkommande vatten för att beskriva de framtida 

interna flödena vid verket. Mer nederbörd medför en ökad mängd vatten i 

marken, vilket enligt modellen leder till att en större mängd letar sig in de 

separerade spillvattenledningarna och orsakar förhöjda flöden. Detta är 

förstås en grov uppskattning och förenkling. Använd ekvation är endast 

baserad på det statistiska sambandet mellan nederbörden och andelen 

ovidkommande vatten. Ytterligare faktorer eller parametrar behandlas inte.  

 

SMHIs klimatberäkningar är inte ämnade att tillämpas för att besvara frågan; 

vad blir nederbörden vid en specifik tidpunkt? Värdena är istället menade att 

visa hur klimatet kommer att förändras under en längre tidsperiod. T.ex. kan 

modellen inte förutsäga vad nederbörden blir den 13 mars 2020. Däremot kan 

en skattning göras hur mycket nederbörden kommer att öka under de 

kommande fem åren. Den framtagna modellen använder sig således av 

SMHIs årsnederbördsvärden på ett icke fullständigt korrekt sätt. Värdena från 

SMHI hade förmodligen kommit till bättre användning i ett mer avancerat 

program för skattning av framtida flöden. Tilläggas bör att SMHIs värden 

svarar för ett rutnät på 50*50 km, vilket är den finaste upplösningen som 
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finns att tillgå för allmänheten. Värden som beskriver ett betydligt mindre 

område hade naturligtvis varit att föredra. 

 

Använda klimatvärden från SMHI säger inget om hur enskilda 

nederbördstillfällen kommer att bete sig. Värdena visar bara hur mycket 

årsnederbörden beräknas öka. Enligt SMHI är sannolikheten att antalet 

skyfall förväntas bli både fler och större i framtiden (SMHI, 2015b). Detta 

innebär att antalet och storleken på överskottsvolymerna rimligtvis kommer 

att öka. Examensarbetes modell behandlar årsnederbörden som jämnt 

fördelad över hela året. Inga extrema skyfall tas med i beräkningarna. 

Majoriteten av all nederbörd faller under vår-, höst- och vintermånaderna i 

Skåne, se figur 12 - 13. I redovisad modell tas inte hänsyn till fördelningen av 

årsnederbörden p.g.a SMHIs grova beräkning gällande tid och upplösning. 

Skyfall hade kunnat simuleras genom att förlägga den förändrade 

nederbördsmängden vid redan registrerade överskottstillfällen, istället för att 

sprida ut nederbörden jämnt över året, då överskottsflöden är av intresse för 

examensarbetet. Istället för att utnyttja SMHIs beräknade modell-värde hade 

ett annat alternativ varit att använda olika typregn, med olika intensiteter och 

återkomsttid, för att uppskatta framtida flöden. 

 

Två begränsande faktorer för vad verket kan ta emot utgörs av 

inloppspumpens och ledningsnätets dimensionering. Skulle flöden överstiga 

kapaciteten för vad pumpen eller nätet klarar av hade detta resulterat i 

översvämningar i ledningssystemets kritiska punkter. En ökad befolknings- 

och nederbördsmängd innebär att antalet tillfällen där högre flöde registreras 

kommer att bli fler i framtiden. Resulterande vattenvolymer blir således 

större och systemet måste byggas ut för att undvika översvämningar. 

Modellen förutsätter däremot att både pump och ledningsnät har kapacitet för 

att hantera de skattade framtida volymerna.  
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Kapitel 7 - Förslag på användning av outnyttjade 

vassbäddar  
Eftersom reningsprocessen blir lidande om det interna flödet på reningsverket 

överstiger 400m3/h, skulle överskottsvattnet, se kapitel 3.3, kunna avledas till 

de outnyttjade vassbäddarna. Bäddarna hade således kunnat användas som 

utjämningsmagasin, där vattnet kan förvaras tills kapacitet återigen finns att 

tillgå på verket. Detta hade säkerställt att reningsprocessen förbättrats och 

möjliggjort att verket i framtiden skulle kunna ta emot ännu större flöden. 

Magasinen kan tänkas utformas på olika sätt och i detta examensarbete 

kommer tre förslag på utförande att behandlas. 

7.1 Förslag ett: öppna bassänger 
Den förmodligen enklaste lösningen hade varit att låta vassbäddana fungera 

som öppna utjämningsmagasin eller s.k. bassänger. Mycket av den befintliga 

utrustningen såsom, rörledningar och brunnar skulle då kunna återanvändas. 

7.1.1 Antal bassänger 

I kapitel 6.4 konstaterades att den totala dimensionerade volymen skulle 

sättas till 454 000 m3 för perioden 2017-2030. Detta var resultat av 218 

tillfällen då flödet översteg 400 m3/h och som inträffade då RCP 4.5 scenariot 

användes tillsammans med det maximala värdet på nederbörden. Totalt finns 

tio stycken vassbäddar på Svedala ARV med volymen 1000 m3 per bädd. I 

kapitel 3.4 nämndes att två vassbäddar återigen hade tagits i bruk, vilket 

innebär att åtta bäddar står till förfogande för eventuell ombyggnad till 

utjämningsmagasin. I tabell 9 presenteras modellresultaten för ej omhänder-

tagbar överskottsvolym, då olika antal bäddar utnyttjas. Det framgår också ur 

tabellen att oavsett antal bäddar kan aldrig hela överskottsvolymen täckas 

under perioden 2017-2030. Det rekommenderade antalet som föreslås är fyra 

bassänger, eftersom antalet tillfällen då vattenvolymen överstiger total 

bassängvolym inte kan förbättras med fler bassänger. Andelen omhänder-

tagen volym förbättras endast med 0,5% per tillkommande bassäng. 
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Tabell 9: Mängden ej omhändertagbar överskottsvolym för olika antal bassänger 

under modellperioden 2017-2030. (Se Excel-fil: RCP 4.5 mellan 2017-2030, för 

beräkningar) 

Antal 

bassänger 

Antal tillfällen då 

vattenvolymen 

överstiger total 

bassängvolym 

Ej 

omhändertagen 

volym (m3) 

Andel 

omhändertagen 

volym  

1 25 43 960  90,3 % 

2 11 27 328  94,0 % 

3 4 19 007  95,8 % 

4 2 16 759  96,3 % 

5 2 14 759  96,8 % 

6 2 12 759  97,2 % 

7 2 10 759  97,6 % 

8 2 8 759 98,1 % 

7.1.2 Utlopp från bassänger 

För att tömma bassängerna skulle det befintliga dräneringssystemet i 

bäddarna kunna utnyttjas. Tömningstiden för en bassäng beror på storleken 

av flödet genom samlingsröret som förbinder dräneringsrören. Flödet 

kommer att skattas med hjälp av tre ekvationer: Bernoullis, Darcy-Weisbachs 

och kontinuitetsekvationen. 

 

Bernoullis energiekvation formuleras enligt följande, se ekvation 4 (Hamill, 

2006): 

 

𝒛𝟏 +
𝑽𝟏

𝟐

𝟐𝒈
+

𝑷𝟏

𝝆𝒈
= 𝒛𝟐 +

𝑽𝟐
𝟐

𝟐𝒈
+

𝑷𝟏

𝝆𝒈
+ 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒇ö𝒓𝒍𝒖𝒔𝒕   (Ekvation 4) 

z1 & z2 = höjd för undersökt punkt räknat från en referenspunkt 

(m) 

V1 & V2 = vätskans hastighet vid undersökt punkt (m/s) 

P1 & P2 = tryck vid undersökt punkt (Pa) 

g = tyngdacceleration (m/s2) 

ρ = densitet (kg/m3) 

 

Energiförluster för en rörsträcka kan delas upp i två kategorier: 

friktionsförluster och tilläggsförluster, även kallat lokala förluster. Till 

tilläggsförluster räknas exempelvis förluster som är relaterade till 
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förändringar av flödesriktningen eller förändringar av geometrin i en 

rörledning. Dessa kan beräknas med Darcy-Weisbachs ekvationer, se 

ekvation 5 (Hamill, 2006) för friktionsförluster och ekvation 6 (Hamill, 2006) 

för tilläggsförluster. Summan för varje individuell energiförlust kan sedan 

adderas för att beräkna den totala förlusten. 

  

𝑭𝒓𝒊𝒌𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔𝒇ö𝒓𝒍𝒖𝒔𝒕 =
𝜦𝑳𝑽𝟐

𝟐𝒈𝑫
     (Ekvation 5) 

V = vätskans hastighet (m/s) 

g = tyngdacceleration (m/s2) 

L = rörsträcka (m) 

Λ = Darcys friktionsfaktor (dimensionslös) 

D = rörets innerdiameter (m) 

 

𝑻𝒊𝒍𝒍ä𝒈𝒈𝒔𝒇ö𝒓𝒍𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓 = ∑
𝑲𝑽𝟐

𝟐𝒈
    (Ekvation 6) 

K = koefficient för specifik förlust (dimensionslös) 

 

Darcys friktionsfaktor beror på ett rörs råhet, även kallat skrovlighet, samt 

Reynoldstal. Reynoldstal är en dimensionslös enhet vilken används för att 

avgöra om en rörströmning är laminär eller turbulent och beräknas enligt 

ekvation 7 (Hamill, 2006). Vid laminär strömning är friktionskrafterna 

dominerande medan tröghetskrafterna är störst vid turbulent strömming. 

Kvoten mellan krafterna utgör således Reynoldstal (Hamill, 2006). 

  

𝑹𝒆𝒚𝒏𝒐𝒍𝒅𝒔𝒕𝒂𝒍 =  
𝝆𝑽𝑫

𝝁
     (Ekvation 7) 

ρ = vätskans densitet (kg/m3) 

V = vätskans hastighet (m/s) 

D = innerdiametern av röret (m) 

µ = vätskans dynamiska viskositet (kg/(m*s)) 

 

Om flödet inuti ett plaströr med glatt yta antas vara turbulent kan Darcys 

friktionsfaktor beskrivas enligt ekvation 8 nedan (Hamill, 2006). 

 

𝜦 =
𝟎,𝟑𝟏𝟔

√𝑹𝒆𝒚𝒏𝒐𝒍𝒅𝒔𝒕𝒂𝒍𝟒     (Ekvation 8) 
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Kontinuitetsekvationen beskriver sambandet mellan flödet, en vätskans 

hastighet och tvärsnittsarean av en rörlängd enligt ekvation 9 (Hamill, 2006). 

 
𝑸 = 𝑨𝑽     (Ekvation 9) 

Q = flöde (m3/s) 

A = tvärsnittsarea (m2) 

V = vätskans hastighet (m/s)  

  

För att kunna utföra följande flödesberäkningar krävs det att vissa antaganden 

och förenklingar görs. Som tidigare nämnts, är dräneringsrören i bäddarna 

kopplade till en större samlingsledning, som leder vattnet ut från varje bädd 

till en närliggande brunn, se kapitel 3.4.1. Varje brunn tar emot vatten från 

två bäddar och från brunnen går det i sin tur en rörledning, som är 

ihopkopplad med den kommunala spillvattenledningen. Detta innebär att 

expansions-, kontraktions- och friktionsförluster hade behövts beräknas för 

varje individuell rörsträcka för att simulera hela systemet. För att förenkla 

problemet undersöks bara flödet från den utgående ledningen, som står i 

förbindelse med spillvattenledningen. Figur 18 visar en enkel illustration av 

flödet mellan bassängen och brunnen medan figur 19 visar flödet mellan 

brunnen och den kommunala spillvattenledningen. Allt vatten antas rinna in i 

samlingsröret från bassängens bortre ända i figur 18. 

 

 
Figur 18: Förenklad bild av vattnets väg ut från bassängen. Rör-ledningen i bassängens 

botten har en inre diameter på 0,151 m. 
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Figur 19: Förenklad bild av flödet från brunnen till spillvattenledningen. Vattennivån i 

brunnen kan uppgå till 47,7 m ö.h. och är ungefär 3 m djup. Brunnens botten ligger 

således på 44,7 m ö.h. Spillvattenledningen ligger på 44,1 m ö.h. Ledningen mellan 

brunnen och spillvattenledningen har uppmätts till 64 m, har en inre diameter på 0,151 

m och samman-binds med spillvattenledningen vid 44,4 m ö.h. Spillvattenledningen har 

diameter 300 mm och består av betong, betecknas BTG300. Dimensioner från ritning 

för ledningsplan upprättad av SWECO VIAK AB, 2004.  

Varje samlingsledning är utrustad med en ventil för att reglera utflödet från 

vardera av de befintliga bäddarna. Då bäddarna utnyttjas som bassänger, bör 

dessa ventiler hållas stängda vid påfyllning, för att förhindra att vattnet rinner 

direkt tillbaka till verket. Nattetid då inkommande flöden till verket generellt 

sett är låga, kan ventilerna öppnas och vattnet rinna tillbaka. Det kommer 

dock att ta en stund innan vattennivån i både bassänger och brunnar har 

stabiliserat sig när ventilerna öppnats. Vattennivån i brunnarna och 

bassängerna kommer således att vara på samma nivå efter en stund. 

 

Genom att förlägga två godtyckliga punkter, en vid vattenytan i brunnen och 

en vid änden av ledningen mellan brunn och spillvattenledning, kan följande 

förenkling och antagande göras: 
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• Trycket vid båda punkter är detsamma då båda punkterna står i direkt 

kontakt med atmosfären, förutsatt att spillvattenledningen inte är full.  

• Brunnen antas vara tillräckligt stor för att hastigheten vid vattenytan 

skall vara noll. 

Med hjälp av dessa antagande kan nu ekvation 4 skrivas om som ekvation 10 

nedan. 

 

𝒁 =  
𝑽𝟐

𝟐𝒈
+ 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒇ö𝒓𝒍𝒖𝒔𝒕                                  (Ekvation 10) 

Z = Skillnad i vattenpotential mellan två godtyckligt valda 

punkter (m) 

  

Vattenpotentialen är således vattnets energinivå uttryckt som nivåskillnaden 

mellan två valda punkter (Hamill, 2006). 

  

Förlusterna som gäller för situationen i figur 19 utgörs av en inloppsförlust 

samt en friktionsförlust och kan ses i ekvation 11. K-värdet för ett inlopp med 

ej rundade kanter är 0,5, vilket är ett tabellvärde som fastställts genom 

laboratorieförsök (Hamill, 2006). 

 

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒊𝒇ö𝒓𝒍𝒖𝒔𝒕 = 𝒕𝒊𝒍𝒍ä𝒈𝒈𝒔𝒇ö𝒓𝒍𝒖𝒔𝒕 + 𝒇𝒓𝒊𝒌𝒕𝒊𝒐𝒏𝒇ö𝒓𝒍𝒖𝒔𝒕 =
𝟎,𝟓𝑽𝟐

𝟐𝒈
+

𝜦𝑳𝑽𝟐

𝟐𝒈𝑫
                          (Ekvation 11) 

Genom att kombinera ekvation 8, 9, 10 och 11 kan skillnaden i vatten-

potentialen beräknas enligt ekvation 12. Flödet kan sedan uppskattas genom 

en trial-and-error process eller med ett beräkningsprogram. 

 

 𝒁 =
𝟏𝟔∗𝑸𝟐

𝟐∗𝒈𝝅𝟐𝑫𝟒 +
𝟎,𝟑𝟏𝟔∗𝟏𝟔∗𝑳𝑸𝟐

√
𝝆𝟒𝑸

𝝁𝝅𝑫

𝟒
∗𝟐∗𝒈𝝅𝟐𝑫𝟓

+
𝟎,𝟓∗𝟏𝟔∗𝑸𝟐

𝟐∗𝒈𝝅𝟐𝑫𝟒                            (Ekvation 12) 

Flödet är direkt kopplat till vattennivån i brunnarna och bassängerna, se figur 

18. Ju större skillnaden är mellan två punkters vattenpotential, ju större blir 

flödet. Flödesriktningen är således från punkten med högre vattenpotential till 

den lägre (Hamill, 2006). Då bäddarna töms kommer vattennivån succesivt 

att sjunka, vilket resulterar i att flödet kommer att bli mindre. Det största 

teoretiska utflödet har beräknats, med hjälp av ekvation 12, till 203 m3/h då 

skillnaden i vattenpotentialen uppgick till 3,6 meter. Vattenpotentialen är 

höjdskillnaden mellan marknivån, 48,0 m ö.h., se figur 6, och spillvatten-
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ledingen, se figur 19, 44,4 m ö.h., minus 0,30 m, vilket utgör en säkerhets-

gräns för att förhindra att bassängerna svämmar över, se kapitel 7.1.6 nedan. 

Det saknas information om den verkliga höjden för spillvattenledningen, men 

har skattats utifrån uppmätt rörlängd mellan brunn och spillvattenledning, se 

figur 19, och uppskattad lutning av röret på 7‰. Temperaturen på vattnet ute 

i bassängerna har antagits vara 7oC, vilket svarar för årsmedeltemperaturen i 

Skåne (SMHI, 2014), vilket innebär att vattnet har en densitet på 999,96 

kg/m3 och en dynamisk viskositet på 0,001429 kg/(m*s) (Messe, 2003). 

Rörledningen är 64 m lång och har en inre diameter på 0,151 m. Det minsta 

flödet har beräknats till 75 m3/h med hjälp av ekvation 12, då vatten-

potentialen sattes till 0,60 m, vilket är höjdskillnaden mellan brunnens botten 

och spillvattenledningen. 

  

Om flödet hade plottats mot olika skillnader i vattenpotentialer hade det 

framgått att sambandet är icke-linjärt (Hamill, 2006). Tiden det tar att tömma 

en bassäng kan således inte skattas genom att använda medelvärdet för det 

största och minsta flödet. Felet mellan den verkliga tiden det tar att tömma 

bassängen kontra den beräknade tiden hade ökat, beroende på skillnader i 

vattenpotentialernas storlek. Problemet kan lösas med hjälp av en 

integralkalkyl vars gränsvärden svarar för den största respektive minsta 

skillnaden mellan vattenpotentialerna. 

 

En bassäng kan bara tömmas då verket har tillräckligt med kapacitet för att 

hantera de lagrade vattenvolymerna, vilket innebär att flödet till bassängerna 

från reningsverket måste vara noll. Förändringen av vattenvolymen i en 

bassäng kan då beskrivas enligt ekvation 13 nedan (Hamill, 2006): 

 
−𝑨𝒗 𝒅𝒛 = 𝑸𝒓 𝒅𝒕                                   (Ekvation 13) 

Av dz = förändringen av bassängens vattenyta vid 

vattenpotentialen z (m3) 

Qr dt = förändringen av flödet från bassängen genom 

samlingsröret vid tiden t (m3) 

För att förenkla problemet något sker beräkningar för situationen, som 

beskrivs i figur 18, där samlingsledningen antas vara den enda bassäng-

ledningen som leder vatten till en brunn vars utflöde är lika med dess inflöde. 

Om rörsträckan för samlingsledningen antas vara så pass kort att friktions-
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förlusterna kan förbises kan energiekvation 12 ovan skrivas som ekvation 14 

nedan, där den enda energiförlusten utgörs av en inloppsförlust. 

 

𝒁 =  
𝑽𝟐

𝟐𝒈
+

𝟎,𝟓∗𝑽𝟐

𝟐𝒈
                                   (Ekvation 14) 

Genom att utnyttja kontinuitetsekvationen, ekvation 9 ovan, kan flödet 

beskrivas som ekvation 15: 

 

𝑸𝒓 =  
𝝅𝑫𝟐

𝟒
∗ √

𝟐∗𝒈𝒁

𝟏,𝟓
                            (Ekvation 15) 

En bassäng har formen av en inverterad pyramid där toppen skurits bort och 

där basarean utgörs av en rektangel. Figur 20 visar en genomskärning av 

bassängens kortsida, medan figur 21 visar en genomskärning av dess 

långsida. Eftersom vattenytans area minskar i takt med att bassängen töms, 

måste förhållandet beräknas för hur sidornas längder minskar i takt med 

vattennivån. Genom att utnyttja enklare trigonometriska och geometriska 

samband tillsammans med måtten i figur 20 och figur 21 framgår det att 

vattenytans area kan beskrivas enligt funktionen i ekvation 16. 

 
𝑨𝒗(𝒛) = 𝑳(𝒛) ∗ 𝒃(𝒛) = (𝟒, 𝟐𝒛 + 𝟑𝟒, 𝟒)(𝟒, 𝟐𝒛 + 𝟏𝟕, 𝟔) = 𝟏𝟕, 𝟔𝟒𝒛𝟐 + 𝟐𝟏𝟖, 𝟒𝒛 + 𝟔𝟎𝟓, 𝟒𝟒
                                                                  (Ekvation 16) 

Tömningstiden kan nu beräknas genom att integrera sambandet i ekvation 13 

enligt ekvation 17. Resultatet kan ses i tabell 10 nedan, där två olika 

rördimensioner har utnyttjats. Det använda gränsvärdet utgörs av skillnaden 

mellan den högsta vattennivån i bassängen, 2 m, och den lägsta, 0 m. 

 

𝑻 = − ∫
𝑨𝒗

𝑸𝒓
𝒅𝒛 = −

𝟏

𝝅𝑫𝟐

𝟒
∗√

𝟐∗𝒈

𝟏,𝟓

∗ ∫ (
𝟏𝟕,𝟔𝟒𝒛𝟐+𝟐𝟏𝟖,𝟒𝒛+𝟔𝟎𝟓,𝟒𝟒

√𝒛
)

𝟎

𝒛
𝒅𝒛                               (Ekvation 17) 

 T = Tömningstiden (s) 

 

Tiden svarar således bara för en bassäng, men genom att multiplicera med 

antalet bassänger kan den totala tömningstiden ungefärligt skattas. 

  



53 

 

Tabell 10: Tömningstiden i timmar för fyra stycken bassänger då två olika rör-

dimensioner används. Rördimensionerna är märkta med rörets ytter- och inner-

diameter.  

Antal 

bassänger 

Volym att tömma 

(m3) 

Tid att tömma 

med PP 

D160/151 (h) 

Tid att tömma med 

PP D200/188 (h) 

4 4000 37,1 24,0 

  

Den begränsande faktorn, för vilka rördimensioner som kan användas, utgörs 

av storleken på den mottagande ledningen i det kommunala spillvattennätet. 

Skulle en större ledning kopplas till en mindre kommer översvämningar att 

inträffa då mottagande ledning saknar kapacitet för att hantera det större 

inkommande flödet. En fylld självfallsledning kan betraktas som en 

tryckledning. Detta innebär att tryckskillnaderna i ledningssystemet kan 

förorsaka att flödesriktningen på vattnet kan ändras. Istället för att tömma 

bäddarna, hade de kanske fyllts med avloppsvatten från spillvattennätet. 

Ledningar större än BTG300, se figur 19, kan således inte utnyttjas. En 

kortare tömningstid är förstås att föredra. Risken för att bäddarna inte hinner 

tömmas mellan två stora överskottstillfällen minskar då. De befintliga 

dräneringsrören har dimensionen D160, vilket innebär att hela systemet 

måste bytas ut till en större dimension om man vill få ner tömningstiden.  
         

 

Figur 20: Genomskärning av bassängens kortsida. Bassängen har formen av en 

inverterad pyramid vars topp (streckmarkerad) skurits av. Beteckningen b i figuren är 

vattenytans bredd vid vattenpotentialen Z. 
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Figur 21: Genomskärning av bassängens långsida. Bassängen har formen av en 

inverterad pyramid vars topp (streckmarkerad) skurits av. Beteckningen L i figuren är 

vattenytans längd vid vattenpotentialen Z.     

7.1.3 Hantering av eventuella besvärande lukter från bassängerna 

Eftersom bassängerna ska ta emot och hålla grovrenat avloppsvatten, ibland 

nästan upp till en veckas tid, finns risken att besvärande lukter kan uppstå. 

Det ska dock poängteras, att vatten som avleds till bassängerna inte alltid 

utgörs av 100% koncentrerat avloppsvatten från hushåll, utan är med största 

sannolikhet kraftigt utspätt av dag- och markvatten, som läckt in i 

spillvattenledningarna. Odörer från avloppsvatten beror framförallt på 

bildningen av vätesulfid (H2S) och ammoniak (NH3) (Shareefdeen och Singh, 

2005). Ammoniak är en icke organisk förening, som bildas då organiska 

kvävehaltiga ämnen, såsom urinämnet urea, bryts ner och har en väldigt skarp 

doft. Vätesulfid, även kallat svavelväte, bildas då organiskt material bryts ner 

i syrefattiga miljöer och har en lukt som påminner mycket om ruttna ägg 

(Shareefdeen och Singh, 2005). I höga koncentrationer är båda ämnena 

mycket hälsovådliga för människan, men även vid lägre koncentrationer kan 

en längre tids exponering leda till bl.a. huvudvärk, sömnlöshet och 

illamående. Redan vid mycket låga koncentrationer ger ämnena upphov till 

besvärande lukter (Shareefdeen och Singh, 2005). Det är därför av intresse att 

undersöka olika lösningar för att försöka minimera påkänningarna, eller om 

möjligt förhindra bildningen av dessa ämnen. 
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Ett relativt enkelt sätt att förhindra att lukter sprids till kringliggande 

bebyggelse är att utnyttja vindskydd, såsom vallar, murar eller träd 

(Belgiorno, Naddeo och Zarra, 2013). Vindskydd bryter upp vindströmmar så 

att luften blandas och späds ut. Koncentrationen av illaluktande ämnen blir 

således lägre och lukten blir inte lika påträngande. Vindskydd hjälper också 

till att minska vindhastigheten så att aerosoler, finfördelade partiklar i gaser, 

lättare kan falla till marken innan de når bostadsområde och orsakar obehag 

(Belgiorno, Naddeo och Zarra, 2013). Förutom att agera som vindskydd, har 

träd ytterligare fördelar gällande luktreducering. Mikroorganismer som lever 

på bladen tar upp en del av de illaluktande föreningarna samtidigt som bladen 

också absorberar en del av föreningarna (Belgiorno, Naddeo och Zarra, 

2013). För att maximera luktreduceringspotentialen ska träd med små löv 

väljas, för att lövverket ska vara så tätt som möjligt (DairyNZ, 2013). 

Nackdelarna med att använda träd som vindskydd är förstås att det kan ta 

flera år innan de växt till sig. Löven trillar dessutom av under höst- och 

vintermånaderna vilket innebär att mer organiskt material kan komma att 

tillföras och ytterligare förorena vattnet i bassängerna. Oftast används 

vindskydd ihop med buffertzoner. En buffertzon är ett minsta område mellan 

luktkälla och bostäder. Inom detta område bör ingen bebyggelse ske. P.g.a. 

de turbulenta luftströmmarna och buffertzonen kan gaskoncentrationen 

späddas ut innan den når bostadsområdet (Belgiorno, Naddeo och Zarra, 

2013). I Sverige finns det föreskrifter upprättade av Boverket och 

Naturvårdsverket för ett minsta rekommenderat avstånd mellan ett 

avloppsreningsverk och bostäder. Avståndet beror på verkets storlek och är 

satt till 500 meter för ett verk av storleken 2 000 - 20 000 pe (Troedson, 

1995). En luktutredning har genomförts för Svedala ARV där det 

konstaterades att ett säkerhetsavstånd på 300 meter till ny bebyggelse är 

tillräckligt. Idag ligger den närmaste bostaden 200 meter ifrån verket 

(Svedala kommun, 2015). Det kan därför vara av intresse att undersöka om 

vindskydd kanske kan utgöra en möjlig lösning för att hantera eventuella 

lukter. 
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Odörer kan också förhindras genom att vissa kemikalier kan tillsättas vattnet i 

bassängerna. Kemikalier som används för detta ändamål kan klassificeras 

enligt följande (Belgiorno, Naddeo och Zarra, 2013):  

 

• Maskerande ämnen 

• Ytaktiva ämnen, även kallat surfaktanter eller tensider 

• Neutraliserare 

Som namnet antyder är den huvudsakliga funktionen hos maskerande ämnen 

att dölja eller kamouflera de mer illaluktande dofterna genom att själva ha en 

starkare och mer behagligare doft (Belgiorno, Naddeo och Zarra, 2013). 

Några av dessa ämnen kan dessutom blockera specifika luktreceptorer i 

näshålan vilket innebär att odörerna inte känns av. Maskerande ämnen utgörs 

främst av terpener, vilket är ett samlingsnamn för en stor grupp kolväten. 

Terpener användas flitigt inom parfymindustrin (Belgiorno, Naddeo och 

Zarra, 2013). 

  

Ämnen som gör det möjligt för två icke lösliga ämnen att lösa sig med 

varandra kallas ytaktiva ämnen. Genom att tillsätta dessa ämnen kan 

illaluktande föreningar, såsom ammoniak och vätesulfid, lättare absorberas 

av vatten. Detta medför att koncentrationen av föreningarna i luften blir 

mindre och således blir lukten inte lika påträngande (Belgiorno, Naddeo och 

Zarra, 2013). 

  

Den sista typen av kemikalier som kan tillsättas utgörs av s.k. neutraliserare, 

även kallade luktborttagare. Dessa består av aldehyder som kan reagera med 

både vätesulfid och ammoniak.   Produkterna som bildas efter reaktionerna 

utgörs av luktlösa föreningar (Belgiorno, Naddeo och Zarra, 2013). 

 

Nackdelen med att tillföra kemikalier till bassängerna är att avloppsvattnet 

förorenas ytterligare. När vatten sedan ska renas kommer ämnena att utgöra 

en extra belastning för reningsverket. Användandet av kemikalier är kost-

samma både gällande införskaffning och applicering. 

  

En enkel lösning på problemet är att utnyttja bassängöverdrag. Genom att 

täcka över bassängerna, förhindras de illaluktande gaserna att spridas med 

vinden. Dessvärre kommer högre koncentrationer av gaserna vätesulfid och 

ammoniak att utvecklas under täcket. Dessa kommer att frigöras då 
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överdragen rullas ihop i samband med rengöring av bassängerna. Eftersom 

överdragen inte utgör ett lufttätt täcke kan aerosoler fortfarande läcka ut och 

orsaka obehag, men förhoppningsvis i mindre utsträckning. Luften under 

överdragen skulle kunna avledas till ett närliggande kompostfilter för 

behandling. Ett sådant filter utgörs vanligtvis av en bädd på cirka en meter, 

som innehåller ett organiskt material av exempelvis träflis, bark eller torv 

(Richard, 1996). Med hjälp av en fläkt kan fuktig luft från bassängerna blåsas 

in till ett luftfördelande skikt i kompostfiltrets botten. Luften stiger sedan upp 

genom filterbädden, där mikroorganismer bryter ner de illaluktande 

föreningarna. Kvar blir ren och luktfri luft (Richard, 1996). Ett kompostfilter 

utgör det mest effektiva sättet att förhindra att odörer når bostadsområden, 

men är samtidigt en dyr och platskrävande lösning. En schematisk skiss av ett 

kompostfilter kan ses i figur 22 nedan. 

 
Figur 22: Schematisk bild av ett kompostfilter där fuktig, illaluktande luft från 

bäddarna blåses igenom ett filtrerande material. 

Ett annat sätt att hantera lukterna är att blåsa in syre i bassängernas botten via 

s.k. luftare. Genom att hålla hela bassängen väl syresatt, kan det inte bildas 

någon vätesulfid, som kan ge upphov till besvärande dofter. Dessutom kan 

mikroorganismer bryta ner föroreningar under aeroba, syrerika, förhållande, 

vilket innebär att vattnet tillviss del kommer att renas ute i bassängerna 

(Gillberg et al., 2003). Reningsbelastningen på verket kommer således att bli 

något mindre. Lösningen är dessvärre mycket kostsam och hade förmodligen 

resulterat i att större delen av vassbäddsområdet hade behövt att grävas upp 
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och byggas om för att lägga ner luftningsledningarna. I sådana fall hade det 

förmodligen varit lättare och billigare att designa om hela området från 

grunden. Företaget Medora Corporation har däremot tagit fram en flytande 

soldriven pump vid namn SolarBee® som syresätter vattnet genom 

omrörning (Medora Corporation, 2016a). Solarbee® pumpar upp vatten från 

bassängens botten till vattenytan, vilket innebär att vattnet sätts i rörelse. 

Omrörningen innebär att syre från luften lättare kan lösa sig i vattnet, vilket 

medför att ett syrerikt skikt bildas vid vattenyta som aerosolerna inte kan 

passera. Den minsta pumpen, SB-2500, som företaget idag levererar har en 

pumpkapacitet på 1,3 m3/h. Dessvärre täcker pumpen upp nästan 10 m2 

eftersom den endast drivs med hjälp av solpaneler (Medora Corporation, 

2016b). En betydligt mindre pump, Aqua-Jet®, tillverkas av Aqua-Aerobic 

Systems. Inc. och bygger på nästan samma princip. Istället för att pumpa upp 

vatten från botten av bassängen pumpas vatten istället in direkt under 

pontonen som pumpen står på. Eftersom Aqua-Jet® drivs med hjälp av en 

elmotor tar den bara upp en tiondel så stor plats som SB-2500 (AASI, 2016). 

Då vattnet ständigt rörs om förhindras också suspenderade partiklar i vattnet 

från att sedimentera. 

7.1.4 Rörledning ut till bassängerna från reningsverket 

Befintlig rörledning ut till bäddarna består av en trycksatt slamledning, se 

figur 7. Eftersom två av bäddarna återigen är i funktion kan ledningen inte 

utnyttjas till att transportera grovrenat avloppsvatten. Detta innebär att en ny 

ledning måste anläggas. 

 

Som tidigare nämnts i kapitel 3.3 är både inloppspumpen och rensgallerna 

dimensionerade för att klara ett inkommande flöde på 900 m3/h. Den 

biologiska reningen arbetar däremot bäst vid låga flöden som inte överstiger 

400 m3/h. Mer suspenderat material i avloppsvattnet kan då även 

sedimentera, om flödet genom sandfånget kan hållas under 400 m3/h. För att 

säkerställa att reningen blir så god som möjligt, måste således ett flöde som 

kan uppgå till 500 m3/h (900 m3/h – 400 m3/h) avledas till bassängerna. 

Avledningen kan ske på två sätt, antingen med en självfallsledning eller med 

en trycksatt ledning kopplat till en pump. Båda alternativen kommer att 

undersökas. Ledningen ut från verket föreslås placeras enligt figur 23 - 24, 

där den nuvarande skiborden ersätts med inloppet till rörledningen. 

Avloppsvattnet kommer således passera genom rensgallerna, men inte genom 

sandfånget. Med hjälp av en ventil kan flödet genom rörledningen regleras. 
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Figur 23: Situationsplan för den mekaniska reningen på Svedala ARV med schematisk 

beskrivning för dragning av föreslagen rörledning. Grundritning upprättad av 

SWECO VIAK AB, 2004. 

 

 
Figur 24: Sektionsritning för sandfånget och rensgallerna. Grundritning upprättad av 

SWECO VIAK AB, 2004. 
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7.1.5 Underhåll av bassänger 

Eftersom vattnet som ska avledas till bassängerna inte kommer att passera 

sandfånget inne på reningsverket innebär detta i princip, att bassängerna 

istället kommer att fungera som ett sandfång. Suspenderade ämnen, eller 

material, i vattnet som exempelvis sand, grus, fibrer och kaffesump kommer 

att sedimentera och sjunka till botten. Tillsammans med det biologiskt 

nedbrytbara materialet, som också finns i vattnet, innebär detta att 

dräneringssystemet succesivt kommer att slammas igen. Det är således viktigt 

att bäddarna rengörs med jämna mellanrum, för att säkerställa att rören inte 

täpps igen. Enligt tabell 18 i appendix 3 består det inkommande 

avloppsvattnet till reningsverket av 250 mg/l suspenderade ämnen. Som 

tidigare nämnts kommer vattnet som skickas ut till bassängerna förmodligen 

vara mer eller mindre utspätt, vilket innebär att den verkliga halten av 

suspenderade ämnen kommer att vara något mindre. Om fyra bäddar utnyttjas 

innebär detta för perioden 2017-2030, att 437 266 m3 avloppsvatten kommer 

att passera igenom bassängerna enligt modell resultatet presenterad i kapitel 

6.4. Om allt suspenderat material antas sedimentera i bassängerna innebär 

detta, att under de närmaste 14 åren kommer nästan 110 ton (437 266 m3 * 

250 mg/l) material att sedimentera. Detta kan jämföras med den 900 ton 

slamlast som en vassbädd tidigare var utformad att hålla, då vassbädden 

användes till förvaring och avvattning av slam (Sandberg, 2014). Här är dock 

inte det biologiskt nedbrytbara materialet, BOD, Biochemical Oxygen 

Demand, eller på svenska Biokemisk syreförbrukning, inräknat.  

 

Bassängerna skulle kunna upprättas i form av två linjer med två bassänger 

per linje. En linje skulle således kunna tas ur bruk då rengöring eller 

eventuella reparationer behöver utföras, samtidigt som den andra linjen 

fortfarande kan ta emot vatten. Majoriteten av materialet kommer att byggas 

upp i den första bassängen i vardera linje. Dessa bassänger tar emot den 

största delen av vattnet som avleds till bassängerna. Den andra i linjen 

kommer endast att användas, då inkommande flöden till verket är så pass 

stora och långvariga, att den första bassängen inte räcker till. Det 

inkommande vattnet till den andra bassängen i linjen kommer då att vara 

betydligt mer utspätt p.g.a. de stora regn- eller smältvattenvolymerna som 

orsakar flödena. Mängden suspenderat material som kan sedimentera blir då 

betydligt mindre. Den huvudsakliga reningen kommer således att ske i de 

första bassängerna i vardera linje. 
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Rengöringen av bassängerna och brunnarna sker förmodligen lättast med 

hjälp av mobila pumpar som placeras ut vid bassängernas kanter för att suga 

upp sedimenterat material. Befintligt bottenmaterial kan sedan tvättas eller 

ersättas med nytt dränerande material. 

7.1.6 Bräddavlopp 

För att minimera grävarbetet samt längden på rörledningen kan rör som 

fungerar som bräddavlopp utnyttjas. Genom dessa rör kan vatten överföras 

från en bassäng till en annan när den första har fyllts upp. För att förhindra att 

den första bassängen svämmar över måste bräddavloppen vara 

dimensionerade för att klara av ett flöde på 500 m3/h, alltså samma flöde som 

maxflödet ut till bassängerna. Dimensioneringen av dessa rör har beräknats 

med hjälp av Mannings ekvation för öppna kanaler, se ekvation 18 nedan 

(Hamill, 2006). 

 

𝑸 =
𝟏

𝒏
∗ 𝑨 ∗ √(

𝑨

𝑷
)

𝟐𝟑

∗ √𝑺                            (Ekvation 18)

      

Q = Flöde (m3/s) 

n = Mannings råhetstal (dimensionslös) 

A = Tvärsnittsarean av ledningen eller kanalen (m2) 

P = Våta perimetern (m) 

S = Lutning (dimensionslös) 

 

Kvoten A/P i ekvation 18 ovan kallas ibland också för den hydrauliska radien 

och brukar betecknas som Rh. Den våta perimetern är den yta i ett tvärsnitt 

som har kontakt med vattnet (Hamill, 2006). 

 

Ifall ledningarna har en cirkulär tvärsnittsarea och antas vara fullständigt 

fyllda med vatten kan Rh uttryckas som ekvation 19 nedan (Hamill, 2006). 

  

𝑹𝒉 =
𝑨

𝑷
=

𝝅𝒓𝟐

𝟐𝝅𝒓
= 𝝅

(
𝑫

𝟐
)

𝟐

𝟐𝝅𝑫

𝟐

=  
𝑫

𝟒
                                  (Ekvation 19)

    

Rh = hydraulisk radie (m) 

r = radie för röret (m) 

D = diameter för röret (m) 



62 

 

 

Dessa ekvationer (18 och 19) kan kombineras för att skapa ekvation 20. För 

att kunna utnyttja sambandet krävs det att flödet i ledningen kan anses vara 

likformigt. Likformigt flöde uppstår då lutningen, storleken och tvärsnittet är 

konstant längs hela den undersökta rörsträckan. 

  

𝑸 =  
𝟏

𝒏
∗

𝝅𝑫𝟐

𝟒
∗ √𝑫𝟐

𝟏𝟔

𝟑

∗ √𝑺                             (Ekvation 20)  

      

I tabell 11 nedan har flödesberäkningen för tre olika rördimensioner samman-

ställts. I tabellen kan också ses antalet rör mellan bassängerna som behövs för 

att täcka ett inkommande flöde på 500 m3/h. Vid beräkningarna har 

Mannings råhetskonstant för PP/PE-rör antagits vara 0,009 (TETB, 2016). 

Lutningen på rören har satts till 7 ‰ för att garantera att självrensning ska 

uppnås i samtliga rördimensioner (Sevab, 2013). 

 
Tabell 11: Sammanställning av flöde genom tre olika rördimensioner, samt antalet rör 

av föreslagna dimensioner för att hantera ett flöde på 500 m3/h. (Se Excel-fil: System-

kurvor och bräddavlopp, för beräkningar).  

Rördimension PE D110/104 PE D160/151 PE D200/188 

Flöde (m3/h) 25 67 121 

Antal rör 21 8 5 

 

Det minsta djupet som ett SN8-rör ska läggas på är 30 cm i område helt utan 

trafik (Uponor, 2013). Om bräddavloppsrören således placeras på detta djup, 

utgör detta en säkerhetsnivå för att minimera risken att bassängen svämmar 

över, då flödet till denna överstiger 500 m3/h, t.ex. då kraftiga regn tillför 

vatten direkt till bädden. 

7.1.7 Självfall 

Eftersom gravitationen är den drivande kraften för vattnets rörelse i en 

självfallsledning måste ledningen ha en viss lutning. I Sverige finns det 

rekommendationer för vad den minsta lutningen bör vara vid specifik 

dimension, för att ledningen ska uppnå självrensning (Sevab, 2013). 

Självrensning innebär att vattnets hastighet ska vara tillräckligt stort för att 

förhindra att större partiklar sedimenterar och täpper igen röret (Lidström, 

2012). 
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Figur 25 visar en principskiss för hur ledningen till bassängerna skulle kunna 

tänkas dras. Dimensionsberäkningar kommer att grunda sig på skissen i figur 

6. Som framgår av figur 25 går det en trafikerad väg mellan reningsverket 

och vassbäddarna. För att ledningarna inte ska ge vika under lasten av 

passerande fordon krävs det att rören förläggs på ett sådant djup, att 

påkänningen av trafiken blir försumbar. Samtidigt kan rören inte placeras hur 

djupt som helst eftersom den yttre belastningen från omgivande jord ökar 

med djupet. Enligt Uponors handbok för spillvattensystem ska 

läggningsdjupet för en rörledning med ringstyvheten 8 kN/m2 (beteckning 

SN8) inte understiga 0,8 meter (Uponor, 2013). Med hjälp av tryckavlastande 

plåtar ovanpå rören eller med hjälp av skyddsrör runt ledningsrören kan dock 

detta djup reduceras något. Det är dock viktigt att poängtera att den minimala 

lutningen måste upprätthållas för hela rörsträckan. Ringstyvheten är ett rörs 

förmåga att motstå deformation vid belastning. Uponor rekommenderar att 

SN8-rör utnyttjas om rördimensionen är under 400 mm, eftersom pris-

skillnaden mellan SN4 och SN8 rör är minimal, då grävarbetet utgör den 

större delen av kostnaden. Vid större dimensioner kan det löna sig att 

använda SN4 rör (Uponor, 2013).    
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Figur 25: Principskiss för föreslagen rörledning ut till bassängerna. Vägen ligger på en 

höjdnivå av 46,9 m ö.h. Numreringen på bassängerna syftar till vilken linje samt 

nummer en bassäng tillhör, se kapitel 7.1.5. 

Darcy-Weisbachs och Bernoullis energiekvation som användes för att 

beräkna det utgående flödet från bassängerna i kapitel 7.1.2 kan tillämpas 

även här, men istället för flödet är det nu en ledningsdiameter som är av 

intresse. Ytterligare tre förluster måste dock tas med i beräkningen denna 

gång; en 90o krök och en T-krök, se figur 25, samt en 22,5o krök belägen vid 

reningsverksbyggnaden för att säkerställa det minsta djupet för ledningarna 

under vägbanan. Enligt Hamill, 2006 kan K-koefficienten för en 90o krök 

samt en 22,5o rörkrök skattas till 1 respektive 0,2 då kvoten mellan 

krökningsradien och rördiametern kan antas vara 0,5. K-koefficienten för 

förlusten vid riktningsförändring av flöde i T-rör kan skattas till 2,5 (Larsson, 

2014).  Ekvation 12 kan slutligen kompletteras till ekvation 21 nedan. 

      

𝒁 =
𝟏𝟔∗𝑸𝟐

𝟐∗𝒈𝝅𝟐𝑫𝟒 +
𝟎,𝟑𝟏𝟔∗𝟏𝟔∗𝑳𝑸𝟐

√
𝝆𝟒𝑸

𝝁𝝅𝑫

𝟒
∗𝟐∗𝒈𝝅𝟐𝑫𝟓

+
𝟎,𝟓∗𝟏𝟔∗𝑸𝟐

𝟐∗𝒈𝝅𝟐𝑫𝟒 +
𝟏𝟔∗𝑸𝟐

𝟐∗𝒈𝝅𝟐𝑫𝟒 +
𝟎,𝟐∗𝟏𝟔∗𝑸𝟐

𝟐∗𝒈𝝅𝟐𝑫𝟒 +
𝟐,𝟓∗𝟏𝟔∗𝑸𝟐

𝟐∗𝒈𝝅𝟐𝑫𝟒

                                       (Ekvation 21) 
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Ledningsdiametern kan således beräknas med hjälp av ekvation 21 samt 

följande ingångsdata: 

 

• Rörledningen till bassäng 1-1 respektive 2-1 i figur 25 ovan är 200 m. 

• Flödet genom rörledningen är 500 m3/h = 0,139 m3/s.  

• Temperaturen på vattnet har antagits vara 7oC, vilket är 

årsmedeltemperaturen i Skåne (SMHI, 2014). 

o Vattnets densitet, ρ, vid 7oC = 999,96 kg/m3 (Messe, 2003) 

o Vattnets dynamiska viskositet, µ, vid 7oC = 0,001429 

kg/(m*s) (Messe, 2003) 

• Skillnaden i vattenpotentialen uppgår till 1,5 m. 

Den resulterande ledningsdiametern blir således 400 mm (Beräknat värde: D 

= 0,37 m). Enligt Sevab 2013 får inte lutningen på en ledning med 

dimensionen 400 mm understiga 2,5 ‰. Vid beräkning framgår det dock, att 

självfall inte kan utnyttjas, eftersom lutningen på ledningen inte är tillräcklig, 

för att uppnå självrensning för hela rörsträckan (Beräknad lutning: 2,0‰). 

Höjdskillnaden mellan reningsverket och bassängerna är således inte 

tillräcklig. Ledningsdjupet på 0,8 m under vägen kan således inte garanteras. 

7.1.8 Pump 

Eftersom den minsta lutningen på ledningen inte kunde uppnås måste en 

pump utnyttjas. Med hjälp av en pump kan extra energi tillföras systemet, 

vilket innebär att kravet på en minimal lutning inte längre behöver 

upprätthållas. Tillförs tillräckligt mycket energi kan dessutom flödet tryckas 

fram genom en rörledning med mindre dimension. Ju mindre rördimension 

som används, ju mer energi måste pumpen leverera. Energin som behövs 

tillföras systemet kan beräknas med ekvation 22 nedan. 

 
𝒁𝒂 + 𝑯𝒔𝒚𝒔𝒕𝒆𝒎 =  𝒁𝒃 +  𝑯𝒇                            (Ekvation 22)  

Za = höjd över referenspunkt vid punkten a, vattenpotential (m) 

Zb = höjd över referenspunkt vid punkten b, vattenpotential (m) 

Hsystem = total erforderlig energi (m) 

Hf = friktionsförluster och tilläggsförluster (m) 
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Den totala erforderliga energin, eller Hsystem, motsvarar den energi som krävs 

för att lyfta vattnet en viss nivå för att uppnå ett specifikt flöde i en 

rörledning. Genom att plotta Hsystem mot flödet i en s.k. systemkurva kan 

grafen jämföras med olika pumpars pumpkurvor då en pump ska införskaffas. 

Skärningspunkten mellan systemkurvan och pumpkurvan vid ett specifikt 

flöde utgör således den eftersökta pumpen. Pumpkurvan är specifik för varje 

pump. 

 

Om rördragningen antas utföras på samma sätt som i figur 25 innebär detta 

att samma förluster också måste gälla. Eftersom valet av pump beror på 

rörledningens dimension har tre olika systemkurvor, en systemkurva per 

rördimension, upprättats med hjälp av ekvation 21 och 22, se figur 27. P.g.a. 

begränsad tillgång till specifika pumpkurvor kan ingen pump väljas och 

således kan inte heller en slutgiltig rördimension fastställas. Den slutliga 

schematiska utformningen för förslaget kan däremot ses i figur 26 nedan, där 

två linjer har upprättats, se kapitel 7.1.5 ovan. Överföring av vatten från 

första till andra bassängen i vardera linje sker genom åtta bräddavloppsrör 

med dimensionen 160 mm. 
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Figur 26: Slutlig rekommendation av förslaget med fyra öppna bassänger. 

Numreringen på bassängerna syftar till vilken linje samt nummer en bassäng tillhör. 

Vattengången i föreslagna rörledningar i m ö.h. Måttsättning av rörledning är i m. 

Bäddar märkta ”Vassbädd” används idag på prov. 



68 

 

 
Figur 27: Systemkurvor för rördimensionerna D110 (u.t.v.), D160 (u.t.h.) och D200 

(n.t.v.). (Se Excel-fil: Systemkurvor och bräddavlopps, för beräkningar.) 

7.2 Förslag två: rörmagasin 
Ett annat sätt att konstruera utjämningsmagasin är i form av nedgrävda 

tankar. En svaghet hos de öppna bassängerna är att illaluktande ämnen, 

såsom ammoniak och vätesulfid bildas, vilket medför obehag i närliggande 

bostadsområden. Problemet kan avhjälpas genom att ha nedgrävda magasin, 

som hindrar odörer från att läcka ut. Denna typ av magasin förhindrar också 

att extra biologiskt material, såsom löv och kvistar, tillförs vattnet och 

orsakar onödig belastning för reningsverket.  

7.2.1 Utformning och dimensionering av rörmagasin samt 

rekommenderat antal 

För att utforma tankarna har Uponors produktkatalog (Uponor, 2014) för 

rörmagasin använts som ett exempel. Uponor är ett stort internationellt 

företag med huvudkontor i Finland. Företaget har specialiserat sig på bl.a. 

spill- och dagvattenmagasin. Det var Uponor som anlitades då spillvatten-

magasinet i Klågerup skulle byggas, se kapitel 2.2. (Andersson, 2016). 

Utifrån företagets sortiment av polyeten-rör (PE) har en lösning kunnat 

konstruerats som förhoppningsvis både är rimlig och möjlig att leverera till 

Svedala ARV. PE-rör är syrabeständiga vilket innebär att frätande ämnen, 
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såsom svavelsyra, som kan bildas i avloppsystemen inte kan orsaka skador på 

magasinen. För att undvika att extra grävningsarbete måste utföras har 

rördimensioner valts som passar den geometriska utformningen av bäddarna. 

Schaktarbete måste fortfarande göras, då magasinen ska täckas. 

 

Utarbetat förslag på rörmagasin består av tio T-rör med dimension 1 792 mm 

och längd 1 600 mm. Rören är placerade längs bäddens kortsidor med fem T-

rör i vardera ände. Rören närmast varandra är sammankopplade och T-rören i 

båda bassängändarna förbinds med fem längsgående SN8 rör med dimension 

1 792 mm och längd 29 600 mm. Till magasinet kopplas även sex ned-

stigningsbrunnar, tre brunnar i vardera ände, se figur 28. Volymen för ett 

magasin är 380 m3. Notera att samtliga rör med dimensionen 1 792 mm, har 

en inre diameter på 1 600 mm. 

  

 
Figur 28: Föreslaget rörmagasin placerat i befintlig vassbädd sett uppifrån. Mått-

sättning i meter. 

I tabell 12 presenteras modellresultaten för ej omhändertagbar volym då olika 

antal magasin utnyttjas. Precis som i förslaget med öppna bassänger framgår 

det att den totala volymen av vatten som avleds till magasinen aldrig helt kan 

täckas. Det föreslogs också att fyra bassänger skulle användas, eftersom fler 

bassänger inte hade reducerat antalet tillfällen då inkommande vattenvolym 

överstigit den totala bassängvolymen. För detta förslag görs däremot 

rekommendationen utifrån andelen omhändertagen volym. Den totala 

mängden vatten som fångas upp bör utgöra den viktigaste faktorn och inte 

antalet tillfällen då volymen överskrids. För varje rörmagasin som läggs till 

efter fyra stycken ökar andelen vatten som kan omhändertas med bara en 

procentenhet eller mindre. I slutändan är det en kostnadsfråga för hur mycket 
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man är villig att investera, men rekommendationen för detta alternativ är att 

fyra rörmagasin byggs. Nyttan av att bygga fler blir således minimal. 

Skillnaden mellan förslagen, öppna bassänger och rörmagasin, blir mindre än 

4% trots de stora differenserna i volymkapacitet, då samma antal bäddar 

utnyttjas. Anledningen beror på två extremtillfällen i modelldatan, där flödet 

översteg 400 m3/h i 91 timmar i följd. Eftersom datan som används utgörs av 

ett s.k. worst-case scenario är dessa två tillfällen medtagna i beräkningarna. 

Det hade varit av intresse att utesluta dessa två händelser i framtida studier. 

Antalet rekommenderade bäddar hade då förmodligen ändrats i de båda för-

slagen.  

 
Tabell 12: Mängden ej omhändertagbar volym för olika antal rörmagasin under 

modellperioden 2017-2030. (Se Excel-fil: RCP 4.5 mellan 2017-2030, för beräkningar)  

Antal 

magasin 

Antal tillfälle då 

vattenvolymen 

överstiger total 

rörmagasinvolym 

Ej 

omhändertagen 

volym (m3) 

Andel 

omhändertagen 

volym  

1 63 66 903 85,3 % 

2 30 50 493 88,9 % 

3 23 40 545 91,1 % 

4 16 33 118 92,7 % 

5 11 28 428 93,7 % 

6 10 24 272 94,6 % 

7 8 20 824 95,5 % 

8 3 18 857 95,8 % 

7.2.2 Utlopp 

Eftersom rörmagasinen är slutna enheter, där vattnet är avskilt från 

dräneringsrören, kan inte det befintliga dräneringssystemet utnyttjas för att 

tömma magasinen. Tankarna skulle kunna anslutas direkt till samlings-

ledningen, men vattnet kommer då inte att passera genom det dränerande 

sand- och singellagret. Detta innebär att allt suspenderat material som 

sedimenterat i magasinen riskerar att följa med vattnet ut och sätta igen både 

ledningar och brunnar. För att begränsa underhållsarbetet till att endast gälla 

för magasinen föreslås således en rörledning enligt figur 29 nedan, där vattnet 

pumpas tillbaka till reningsverket. Ledningen ansluts till verket på samma 

sätt som i förslaget med öppna bassänger i kapitel 7.1.4. Detta innebär också 
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att vattnet inte behöver gå igenom rensgallerna en andra gång och belasta det 

mekaniska reningssteget på reningsverket. 

 
Figur 29: Utloppsledning från rörmagasinen tillbaka till reningsverket. Vattengången i 

föreslagna rörledningar är i m ö.h. Måttsättning av rörledning är i m. 

För att dimensionera en pump, baserat på det ledningssystem i figur 29, skall 

pumpen dimensioneras utifrån den rörsträcka där störst energiförluster 

förekommer. Förlusterna för ledningslängderna från varje magasin kan ses i 

tabell 20 appendix 5. Beräkningar visar att ledningen till magasin nummer 

fyra har störst förluster, vilket innebär att denna blir den dimensionerande 

ledningen för pumpen.  Systemkurvorna för rördimensionerna PE 110 och PE 

160 kan ses i figur 30. Precis som i förslaget med öppna bassänger har 

temperaturen på avloppsvattnet antagits vara 7oC (SMHI, 2014). Skillnaden i 

vattenpotentialerna mellan magasinen och verket har uppmätts till 1,9 m. 
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Figur 30: Systemkurvor för rördimensionerna D110 (t.v.) och D160 (t.h.) för 

utloppsledning. (Se Excel-fil: Systemkurvor och bräddavlopps, för beräkningar) 

7.2.3 Inlopp 

I det föregående förslaget med öppna bassänger konstaterades det att en 

självfallsledning inte kunde utnyttjas, eftersom lutningen på rörsträckan inte 

var tillräcklig för att uppnå självrensning. Så är fallet även här, vilket innebär 

att ytterligare en pump måste användas. Föreslagen ledning ut till 

rörmagasinen kan ses i figur 31 nedan. Ledningen dras från verket från 

samma ställe som i förslaget för öppna bassänger, se kapitel 7.1.4. 

Inloppsledningen och utloppsledningen läggs parallellt med varandra på ett 

avstånd av cirka 200 mm. 
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Figur 31: Inloppsledning till rörmagasinen från reningsverket. Vattengången i före-

slagna rörledningar är i m ö.h. Måttsättning av rörledning är i m. 

För att säkerställa att pumpen kan leverera önskat flöde till samtliga fyra 

magasin måste pumpen dimensioneras utifrån den rörledning där störst 

energiförluster förekommer. I tabell 21, se appendix 5, redovisas en samman-

ställning av förlusterna ut till varje magasin. 

 

Beräkningar visar att ledningen till magasin nummer fyra har störst förluster, 

vilket innebär att denna blir den dimensionerande ledningen för pumpen. 

Med hjälp av ekvation 22 i kapitel 7.1.8 har sedan systemkurvorna, se figur 

32, upprättas för rördimensionerna PE D110 och PE D160. Precis som i 

förslaget med öppna bassänger har temperaturen på avloppsvattnet antagits 

vara 7oC (SMHI, 2014). Skillnaden i vattenpotentialerna mellan magasinen 

och verket har uppmätts till 1,9 m. 
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Figur 32: Systemkurvor för rördimensionerna D110 (t.v.) och D160 (t.h.) för inlopps-

ledning. (Se Excel-fil: Systemkurvor och bräddavlopps, för beräkningar)  

7.3 Förslag tre: rotzonssystem 
Till skillnad från de två övriga förslagen har anlagda våtmarker en begränsad 

förmåga att ta emot och hålla större vattenvolymer. Växter i en våtmark 

måste ständigt ha tillgång till vatten för att fungera optimalt, vilket innebär att 

det alltid kommer att stå vatten ute i bäddarna. Det finns således mindre 

utrymme för att hantera överskottsvolymer som tillfälligt avleds från renings-

verket. Däremot kan en anlagd våtmark fungera som ett substitut för en del 

av reningsprocessen vid verket. Under rätta förhållanden kan avloppsvattnet 

renas till en sådan grad att det kan avledas direkt från våtmarken till ett 

närliggande vattendrag eller dagvattenledning. 

7.3.1 Anlagda våtmarker för rening av avloppsvatten 

Anlagda våtmarker brukar delas upp i två olika grupper; ytströmningssystem 

och rotzonssystem, beroende på hur vattenföringen ser ut. Gruppen 

ytströmningssystem kan i sin tur indelas i ett flertal undergrupper, medan 

rotzonssystem delas in i antingen horisontella- eller vertikala system 

(Vymazal och Kröpfelová, 2008). Olika system kan även kombineras i ett s.k. 

hybridsystem. Det är dock rotzonssystem som har visat sig vara lämpligt för 

rening av obehandlat eller grovrenat avloppsvatten (Molle et al., 2005). 

 

I ett vertikalt system måste flera bäddar seriekopplas för att en god reningen 

ska uppnås (Molle et al., 2005). I ett horisontellt system behövs däremot bara 

en bädd användas (Vymazal och Kröpfelová, 2008). Dimensioneringen av de 

vertikala systemen sker generellt utifrån sammanställda empiriska värden 

(Molle et al., 2005). Vid dimensionering av horisontella system finns en del 
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vedertagna ekvationer att tillgå (Vymazal och Kröpfelová, 2008). I detta för-

slag kommer bara horisontella rotzonssystem att behandlas. 

7.3.2 Horisontella rotzonssystem 

Transport av avloppsvatten i ett horisontellt system sker genom att vattnet 

först passerar genom ett dränerande lager, en inloppszon, bestående av sten. 

Detta görs för att avskilja större partiklar och fördela vattnet över hela bädden 

(Vymazal och Kröpfelová, 2008). Vattnet rinner därefter genom ett poröst 

lager av sand, grus eller krossade stenar, en växtzon, se figur 33. Som namnet 

antyder sker alltså flödet mer eller mindre horisontellt genom hela bädden. I 

det porösa lagret planteras växter och växternas rötter tar upp näringsämnen 

som finns i avloppsvattnet. Nedbrytning av organiska föreningar sker både 

aerobiskt och anaerobiskt med hjälp av bakterier som sitter på växternas 

rötter (Vymazal och Kröpfelová, 2008). Syrebehovet tillgodoses delvis 

genom diffusion mellan atmosfären och jorden, samtidigt som syre även 

läcker ut i marken via rotsystemet. Transporten av syre är dock inte tillräcklig 

för att försörja hela bädden. Bara det översta skiktet kan hållas aerobiskt. 

Djupare ner i bädden kommer en anaerobisk nedbrytning att äga rum. På så 

sett sker både nitrifikation och denitrifikation i bädden. Nitrifikation är 

nedbrytning av ammoniak till nitrat (NO3) genom oxidation, vilket innebär att 

ammoniak avger elektroner för att bilda nitratjoner (NO3
-) (Yang och Zhang, 

1996). Efterföljande denitrifikation innebär att nitratjonerna bryts ner till 

kvävgas (N2O) med hjälp av mikroorganismer (Yang och Zhang, 1996). P.g.a 

syrebristen sker nitrifikationen inte alltid fullt ut, vilket innebär att 

kvävereduktionen, kväverening, blir något begränsad i våtmarken. Det sker 

även ett visst jonutbyte mellan fosfatjonerna (PO4
3-) i avloppsvattnet och 

järn(III)joner (Fe3+) samt aluminiumjoner (Al3+) i jorden. Dessvärre 

innehåller det porösa lagret relativt få järn- och aluminiumjoner och reningen 

av fosfat blir därför också begränsad (Vymazal och Kröpfelová, 2008). 

Växterna tar upp en del av fosfatet och kvävet, som efter skörd av växterna 

försvinner från systemet (Vymazal och Kröpfelová, 2008). Reduktionen är 

däremot så pass liten i ett kallt klimat, t.ex. i Sverige. Växterna är mest aktiva 

under de varmare årstiderna, så denna reduktion är försumbar. 
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Figur 33: Schematisk bild av ett horisontellt rotzonssystem. Pilar representerar flödet 

genom systemet. 

7.3.3 Dimensioneringsekvationer, utformning av systemet och 

flödesberäkning 

Storleken på flödet som våtmarken kan ta emot bestäms med hjälp av den 

hydrauliska konduktiviteten för använt medium, exempelvis sand. Hydraulisk 

konduktivitet är ett mått på materialets förmåga att släppa igenom vatten och 

beskrivs med hjälp av Darcys lag i ekvation 23 nedan (Hamill, 2006). Den 

ungefärliga hydrauliska konduktiviteten för ett antal olika material kan ses i 

tabell 13 (Crites och Tchobanoglous, 1998). Skulle flödet genom våtmarken 

vara större än vad vattengenomsläppligheten tillåter hade detta resulterat i 

översvämning och växterna i våtmarken riskerat att skadas. 

 

𝒌 =
𝑸

𝑨(
𝒅𝑯

𝒅𝒙
)
                             (Ekvation 23) 

k = hydraulisk konduktivitet (m/dygn) 

Q = flödet genom marken (m3/dygn) 

A = tvärsnittsarean av medium (m2) 

dH/dx = hydraulisk gradient, lutning (dimensionslös) 

 

 

 



77 

 

Tabell 13: Benämningar av kornstorlekar enligt SGF 1981 (Svensson, 2007) samt 

hydraulisk konduktivitet och effektiv porositet för medium bestående av korn-

storlekarna (Crites och Tchobanoglous, 1998).  

Benämning enligt 

SGF, 

Svenska Geotekniska 

Föreningen, 1981  

Hydraulisk 

konduktivitet,  

k (m/dygn) 

Effektiv porositet,  

n (dimensionslös) 

Grovgrus 100 000 0,45 

Mellangrus 10 000 0,4 

Fingrus 5 000 0,35 

Grovsand 1 000 0,32 

Mellansand 500 0,3 
 

Djupet på ett rotzonssystem ligger oftast mellan 450 mm och 760 mm, 

beroende på hur djupt ner våtmarkens planterade växtrötter når. Den mättade 

vattennivån ligger då mellan 300 mm respektive 610 mm för denna 

konfiguration. Genom att utnyttja en befintlig vassbädds geometri, se figur 6, 

och sambandet i ekvation 16 ovan har tvärsnittsarean för rotzonsystemet 

beräknats till 8,5 m2 och 14,5 m2 då djupet uppgår till 450 mm respektive 760 

mm. Som nämndes tidigare består ett rotzonssystem av en inloppszon och en 

växtzon eller s.k. rotzon. Enligt rekommendationer bör inloppszonen ha en 

längd på tre meter (Crites och Tchobanoglous, 1998), vilket ger en beräknad 

area som ligger mellan 59 m2 och 62 m2 för inloppzonen. Möjlig area för 

växtzonen i en bädd har beräknats till 652 m2 och 722 m2 om zonen har ett 

djup på 450 mm respektive 760 mm. 

 

Reningen av avloppsvattnet i ett rotzonsystem beror på flera olika komplexa 

processer. Flera av processerna påverkas av: vattnets temperatur, mediets 

effektiva porositet och den hydrauliska uppehållstiden. Ett materials effektiva 

porositet innebär det sammanhängande hålrumsutrymmet genom vilket vatten 

kan tränga igenom (Svensson, 2007). Den hydrauliska uppehållstiden är den 

tid vattnet spenderar ute i bädden. Den teoretiska reningen av föroreningar i 

avloppsvattnet i ett rotzonssystem kan beskrivas med hjälp av första 

ordningens hastighetsekvation, ekvation 24, samt Arrhenius ekvation, 

ekvation 25 (Vymazal och Kröpfelová, 2008). Hastighetsekvationerna 

används inom kinetik (kemi) för att beskriva hur snabbt vissa kemiska 

processer sker.  
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𝑪𝟎

𝑪𝒊
= 𝒆−𝒌𝒗𝒕                             (Ekvation 24) 

Co = koncentrationen av föroreningen i utgående vatten (mg/l) 

Ci = koncentrationen av föroreningen i inkommande vatten 

(mg/l) 

kv = första ordningens temperaturkonstant (1/dygn) 

t = hydraulisk uppehållstid (dygn) 

 
𝒌𝑨,𝑻 = 𝒌𝒗 ∗ 𝒅𝒗 ∗ 𝒏 = 𝒌𝟐𝟎𝜽𝑻−𝟐𝟎                                               (Ekvation 25) 

kA,T = första ordningens reaktionskonstant vid temperaturen T 

(m/dygn) 

dv = vattennivån i bädden (m) 

n = effektiva porositeten (dimensionslös) 

k20 = hastighetskonstant vid temperaturen 20oC (1/dygn) för 

valt medium 

θ = temperaturkoefficient (dimensionslös) 

T = temperatur (oC) 

 

Reningen av BOD, suspenderade ämnen, SS, och fosfor (P) i avloppsvattnet 

påverkas inte nämnvärt av temperaturen. Däremot är reningsprocessen för 

ammonium (NH4+) och kväve (N) i avloppsvattnet mycket temperatur-

känslig och reningsgraden försämras snabbt ju lägre temperaturen blir 

(Vymazal och Kröpfelová, 2008). I tabell 14 kan temperaturkoefficienten för 

de uppräknade föroreningarna ses. Hastighetskonstanten k20 beror på mediets 

porositet och kan beskrivas med hjälp av ekvation 26 nedan (Vymazal och 

Kröpfelová, 2008). 

𝒌𝟐𝟎 = 𝒌𝟎(𝟑𝟕, 𝟑𝟏 ∗ 𝒏𝟒.𝟏𝟕𝟐)                                  (Ekvation 26) 

n = mediets effektiva porositet (dimensionslös) 

k0 = optimal hastighetskonstant för valt medium (1/dygn), 

vanligtvis 1,839 för kommunalt spillvatten (Vymazal och 

Kröpfelová, 2008). 
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Tabell 14: Temperaturkoefficient för ett antal vanligt förekommande föroreningar i 

avloppsvatten, enligt Vymazal och Kröpfelová, 2008. 

Föroreningsbeteckning Temperaturkoefficient,  

θ (dimensionslös)  

BOD, SS, P 1 

N 1,05 

NH4-N 1,04 

 

Den hydrauliska uppehållstiden kan beräknas med hjälp av ekvation 27 

(Vymazal och Kröpfelová, 2008). 

 

𝒕 =
𝑨𝒅𝒗𝒏

𝑸
                             (Ekvation 27) 

Ekvationerna 24 - 27 kan således kombineras till ekvation 28 nedan för att 

beräkna koncentrationerna för utgående vatten från rotzonssystemet. 

 

 𝑪𝟎 = 𝑪𝒊𝒆
−(

𝒌𝟎∗𝟑𝟕,𝟑𝟏∗𝒏𝟒,𝟏𝟕𝟐∗𝜽(𝑻−𝟐𝟎)

𝑸
)

                           (Ekvation 28) 

Om mängden organiskt material, BOD, som skickas ut till bäddarna 

överstiger 110 kg/(hektar*dygn) finns risken att obehagliga lukter uppstår 

(Crites och Tchobanoglous, 1998). Detta beror på att syret som behövs för att 

bryta ner materialet inte kan ersättas i samma takt som det förbrukas. Således 

blir våtmarken genomgående anaerobisk vilket innebär att ämnen som 

vätesulfid med lätthet kan föras bort med vinden till närliggande 

bostadsområden. För att beräkna den organiska belastningshastigheten ut till 

bäddarna kan ekvation 29 utnyttjas (Crites och Tchobanoglous, 1998). Notera 

att BOD7 som brukar användas i Sverige, är BOD7/1,15 = BOD5 (Gillberg et 

al., 2003). 
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𝑳𝒐𝒓𝒈 =
𝑪𝟎∗𝒅𝒗∗ŋ∗𝑭𝟏

𝒕∗𝑭𝟐

                            (Ekvation 29) 

Co = koncentrationen av BOD5 i inkommande vatten (mg/l) 

Lorg = organisk belastningshastighet (kg BOD5/(hektar*dygn))  

ŋ = hålrumsförhållandet mellan växterna (dimensionslös), ligger 

mellan 0,65 och 0,75 

F1 = omvandlingsfaktor 1 = 0,001 (kg/g) 

F2 = omvandlingsfaktor 2 = 10-4 (hektar/m2) 

 

Avloppsvattnet som bäddarna kan ta emot beror således på flera olika krav, 

som måste uppfyllas för att rotzonssystemet ska fungera. Inkommande flöde 

kan inte vara större än vad mediet i bäddarna kan hantera. Reningsgraden för 

utgående vatten måste vara så pass god att det efter bäddarna kan avledas till 

ett närliggande vattendrag, vattensamling eller dagvattenledning utan att 

riskera att kontaminera recipienten eller systemet. För att tillgodose detta 

kriterium har reningsverkets halter för utgående vatten använts som riktvärde, 

se appendix 3 tabell 17. Om koncentrationerna ligger i närheten av dessa 

anses målet vara uppfyllt. Till sist får den organiska belastningshastigheten 

inte orsaka att lukter uppstår och måste således understiga 110 kg 

BOD5/(ha*d). I appendix 3 tabell 18 kan koncentration av föroreningar i 

inkommande avloppsvatten ses. 

 

I appendix 3, se tabell 16, har beräkningarna för den utgående koncentration 

av BOD5 sammanställts då olika medium och flöden utnyttjats. Den teoretiskt 

bästa reningen uppnås då åtta bäddar med medium på 760 mm djup används. 

Detta innebär att den sammanlagda växtarean för samtliga bäddar uppgår till 

5 774 m2 enligt ekvation 16. Temperaturen som använts är satt till 7oC, 

vilken svarar för årsmedeltemperaturen i Skåne (SMHI, 2014). Lutningen är 

satt till 7 ‰ då detta är vassbäddarnas befintliga lutning. Ur tabellen går det 

att utläsa att den bästa reningen uppnås då flödet är 90 m3/dygn och då 

mediet i bäddarna är mellangrus samt växternas hålrumsförhållande är 

antagen vara 0,65. Detta innebär att flödet till vardera bädd bör vara omkring 

11,25 m3/dygn (90/8). Som kontroll har även halterna av N, SS, P och NH4-N 

undersökts då flödet är 90 m3/dygn och mediet är mellangrus, se tabell 19 i 

appendix 3. 
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7.3.4 Reducering av inkommande flöde till reningsverket 

Eftersom vattnet förhoppningsvis uppnått en acceptabel reningsgrad då det 

lämnar bäddarna behöver det inte ledas tillbaka till reningsverket. Flödet in 

till det biologiska reningssteget kan då antas kunna reduceras med 90 

m3/dygn om vattnet avleds med hjälp av en rörledning som den i figur 23 i 

kapitel 7.1.4 ovan. Värdet har använts i modellen presenterad i kapitel 6.3. 

Det visar sig att rotzonsystemets bidrag till att minska vattenvolymerna 

orsakade av flöden större än 400 m3/h enbart uppgår till 2%. Mängden vatten 

som avleds hade kunnat ökas genom att exempelvis vidta någon eller några 

av följande åtgärder: 

  

• Sänka kravet på utgående koncentrationer från bäddarna. 

• Allokera mer mark för rotzonssystemet. 

• Minska halterna av inkommande föroreningar till bäddarna genom att 

förbehandla vattnet med exempelvis ett septiskt system.           

7.3.5 Ledning från bäddarna 

Dräneringsrören som redan finns i de tomma, befintliga vassbäddarna skulle 

kunna utnyttjas för att leda bort vattnet från föreslagna våtmarker. Rören är 

för närvarande anslutna till en samlingsledning, som är kopplad till det 

kommunala spillvattennätet. Om detta system utnyttjas kommer det renade 

vattnet från våtmarkerna att blandas med övrigt inkommande avloppsvatten. 

Detta hjälper till att spä ut koncentrationen av föroreningar i vattnet och 

därmed minska belastningen på reningsverket. Detta innebär dock, att den 

totala mängden vatten, som passerar genom verket inte kommer att reduceras.   

Ett annat alternativ är att utnyttja den andra längsgående dräneringsledningen 

i bädden, se figur 36 i appendix 4, kallad dräneringsrör grundvatten. Denna 

ledning har förmodligen använts till att avleda grundvatten till en 

dagvattenledning med dimensionen 1000 mm, men dess exakta funktion är 

inte helt klarlagd. Övriga tvärgående dräneringsrör, kallad dräneringsrör 

slam, i bädden skulle således kunna anslutas till denna längsgående ledning 

istället. Vid kraftiga regn finns det dock en risk att bäddarnas utlopp tillfälligt 

måste stängas av. Detta för att inte orsaka översvämning om dagvatten-

ledningen överbelastas. 
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7.3.6 Ledning till bäddarna från reningsverket 

Vattnet kan antingen skickas ut till bäddarna stötvis eller som ett 

kontinuerligt flöde på 90 m3/dygn, eller 3,75 m3/h, se kapitel 7.3.3. Om 

vattnet ska skickas ut stötvis, krävs en tank, där vattnet kan samlas upp innan 

det pumpas ut. I figur 34 nedan kan en föreslagen rördragning ut till våt-

markerna ses. För att vattnet ska få jämn spridning längs med hela bädden, 

utnyttjas tre separata rör, som läggs i inloppszonen. Ledningen från 

reningsverket måste läggas på ett djup av minst en meter, se kapitel 7.1.7, 

vilket innebär att självfall inte kan utnyttjas. Även i detta förslag måste alltså 

vattnet pumpas ut.  

 
Figur 34: Föreslagen rörledning ut till de åtta bäddarna. Vattengången i föreslagna 

rörledningar är i m ö.h. Måttsättning i meter.  
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Pumpen dimensioneras med hjälp av den rörsträcka där flest och störst 

energiförluster förekommer. Detta kommer att vara bädd fem och åtta, då 

dessa ligger längst från verket. Samtliga rör har samma dimension för att göra 

det möjligt att stänga av visa bäddar, då underhåll måste utföras. Således 

måste rören klara av att avleda samma mängd vatten ut till resterande bäddar 

som fortfarande är i funktion. I tabell 22 appendix 5 kan energiförlusterna 

längs rörsträckan ut till bädd fem och åtta ses. Detta ligger till grund för 

beräkningen, av systemkurvorna. De resulterande systemkurvorna kan ses i 

figur 35 och svarar för två olika förslag på rördimensioner. 
 

 

 
Figur 35: Systemkurvor för rördimensionerna D32 och D40. (Se Excel-fil: System-

kurvor och bräddavlopps, för beräkningar) 

7.3.7 Brister och osäkerheter 

Som tidigare nämnts är reningsprocesserna som pågår i en våtmark mycket 

komplexa och därför sker dimensionering många gånger utifrån ungefärliga 

värden för specifika områden. Litteraturen gällande reningsprocesser i 

våtmarker skiljer sig också något åt. Enligt Vymazal och Kröpfelová, 2008 

har temperaturen ingen inverkan på reningen av BOD. Detta skiljer sig från 

Kadlec och Reddy, 2001 som menar, att temperaturen under vissa omständig-

heter kan påverka och att temperaturkoefficient, θ, ligger någonstans mellan 

1 och 1,08. Crites och Tchobanoglous, 1998 å andra sidan använder sig av ett 

värde på 1,06. Beräkningar i tabell 16, appendix 3, grundar sig på att 

temperaturen inte inverkar på reningen av BOD. Skulle θ sättas till 1,08 

innebär det att flödet måste reduceras från 90 till 35 m3/dygn för att samma 

reningsgrad ska uppnås. Detta innebär att reduceringen av mängden vatten in 

till de biologiska bäddarna går från 2% till mindre än 0,5%. Om påverkan av 

temperaturen visar sig vara så pass betydande innebär detta att reningen 
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under årets lopp kommer att variera enormt. Bäst rening fås i så fall under 

sommarmånaderna då medeltemperaturen i Skåne ligger runt 17oC (SMHI, 

2016c) och sämst under vintermånaderna då temperaturen ligger runt 0oC 

(SMHI, 2016d). Flödet till bäddarna kan således inte hållas konstant under 

hela året om samma kriterium för rening ska gälla. 

 

Valet av växter för systemet har också betydelse för den potentiella reningen 

i bäddarna. Växterna måste vara klimatbeständiga om de ska kunna överleva 

under årets kallare månader. I beräkningarna tas ingen hänsyn till växtvalet 

utöver rötternas hålrumsförhållande, ŋ. 

 

Inkommande vatten har väldigt höga halter av suspenderade partiklar, SS. 

Risken finns att partiklarna på kort tid kan täppa igen systemet d.v.s. reducera 

den effektiva porositeten hos valda material, medier, i bäddarna. Vattnets 

förmåga att flöda genom bädden reduceras då kraftigt. Bäddarna måste då tas 

ur funktion för rengöring och underhåll. Genom att försöka minska 

koncentrationen av suspenderade ämnen innan vattnet når bäddarna, kan 

underhållstillfällena ske med något längre mellanrum. 
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Kapitel 8 - Sammandrag, jämförelse och 

rekommendation 

8.1 Sammandrag 
I detta kapitel görs en sammanfattning av arbetets viktigaste delar. Här följer 

framtagning och sammanställning av grunddata: 

 

1. Syfte, mål och avgränsning 

• Huvudmål: finna olika lösningar för Svedala ARV 

o Att utnyttja befintliga vassbäddar 

o Reducera interna avloppsflöden 

o Begränsa att bräddningar sker 

o Förbättra reningsprocessen 

• Delmål: rena vattnet med hjälp av föreslagna lösningar 

• Avgränsning 

o Ej fullständiga implementerbara lösningar 

o Förundersökning  

2. Tidigare studier  

• Avloppsflöden > 400 m3/h försämrar reningsprocessen 

• Befolkningsutveckling 2017-2030  

o 400 personer / år 2017-2020  

o 200 personer / år 2021-2030. 

3. Lukt- och ljudundersökning.  

• Lukt stort problem förr. 

o  Lösningar bör ha begränsad luktemission. 

4. Sammanställningar av SMHIs tre klimatscenarion södra Skåne 2017-

2030 

• Beräknad maximal nederbörd RCP 4.5  

o 35 % större än normalårsnederbörden 

5. Sammanställningar av interna flöden 2010-2016 

• Totalvolym 39 135 m3 producerat av flöden > 400 m3/h 

o 341 mättimmar 

o 91 sammanhängande tillfällen 

• Dygnsvariation i inkommande flöden 

o Lägre flöden under natten och förmiddagen 

o Högre flöden under morgon och eftermiddag 

6. Sammanställningar av ovidkommande vatten 2006-2015 
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• Samband mellan nederbörd och andel ovidkommande vatten  
o 𝑶𝒗𝒊𝒅𝒌𝒐𝒎𝒎𝒂𝒏𝒅𝒆 𝑽𝒂𝒕𝒕𝒆𝒏 (%) = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟔 ∗ 𝑵𝒆𝒅𝒆𝒓𝒃ö𝒓𝒅 (𝒎𝒎) −

𝟎, 𝟏𝟐𝟓𝟎    

7. Framtagen modell för beräkning av inkommande avloppsflöden och 

volymer 2017-2030 

• Skattning av flöden enligt 
o �̂�(𝒙) = 𝑸(𝒙) + (∑ 𝑩(𝒙) ∗ 𝑷 ∗ (𝑶𝒗(𝒚) + 𝟏) ∗ 𝑫𝒗(𝒕𝒙) ∗ 𝟐𝟒)  

• Worst-case dimensionerande volym RCP 4.5, 454 025 m3 

orsakat av flöden > 400 m3/h. 

o 868 timmar 

o 218 sammanhängande tillfällen 

• Volym utan befolkningsutveckling och ökad nederbörd 

o 379 583 m3 

• Brister, osäkerheter och svagheter identifieras 

 

Med framtagna grunddata utformas tre förslag: 

 

1. Öppna bassänger 

• Bassäng 

o Befintlig geometri för vassbäddar utnyttjad 

o 1000 m3 / bassäng 

o Fyra bassänger 

▪ Kan ej täcka totala dimensioneringsvolymen 

2017-2030 

▪ Täcker 96 % 

▪ Två tillfällen då bassängvolym < 

dimensioneringsvolym 

• Potentiell risk att illaluktande ämnen uppstår 

• Befintligt dräneringssystem utnyttjas för tömning av bassänger 

o Avloppsvatten från bassänger till kommunalt 

spillvattennät 

• Bassänger upprättas i två linjer 

o Två bassänger per linje 

o Transport av vatten mellan bassänger i samma linje 

▪ Åtta bräddavloppsrör D160   

• Självfallsledning D400, 200 m till bassänger 

o Kan ej utnyttjas 

o Otillräcklig lutning för att uppnå självrensning 
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• Tryckledning till bassänger, pump 

o Dimensionerande rörsträcka 200 m 

▪ Tre systemkurvor, tre rördimensioner 

• D110 

• D160 

• D200 

 

2. Nedgrävda rörmagasin 

• Magasin 

o Befintlig geometri för vassbäddar utnyttjad 

o 380 m3 / magasin, dimensionerad enligt Uponors 

produktkatalog 

o Fyra bassänger 

▪ Kan ej täcka totala dimensioneringsvolymen 

2017-2030 

▪ Täcker 93 % 

▪ 16 tillfällen då magasinvolym < 

dimensioneringsvolym 

• Minimal risk att illaluktande ämnen uppstår 

• Tömning av magasin med befintligt dräneringssystem kan ej 

utnyttjas 

o Tömning med tryckledning, pump 

▪ Dimensionerande rörsträcka 238 m 

• Två systemkurvor, två rördimensioner 

o D110 

o D160 

• Självfallsledning till magasin 

o Kan ej utnyttjas 

o Otillräcklig lutning för att uppnå självrensning 

• Tryckledning till magasin, pump 

o Dimensionerande rörsträcka 238 m 

▪ Två systemkurvor, två rördimensioner 

• D110 

• D160 
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3. Rotzonssystem 

• Åtta bäddar 

o Maximal reningspotential 

o Begränsad förmåga att hålla avloppsvolymer 

▪ Kräver ständigt flöde för att förse växter med 

vatten 

• Dimensionerande flöde genom bäddar 

90 m3/dygn 

o 11,25 m3/(dygn*bädd) 

o Täcker 2% av 

dimensioneringsvolymen 

o Inloppzon / bädd 

▪ Area: 62 m2 

▪ Djup: 760 mm 

o Växtzon / bädd 

▪  Area: 722 m2  

▪  Djup: 760 mm 

• Dimensionerat för begränsad uppkomst av illaluktande ämnen   

• Befintligt dräneringssystem utnyttjas för tömning av bäddar 

o Kopplas till dagvattenledning 

• Tryckledning till bäddar, pump 

o Dimensionerande rörsträcka 270 m 

▪ Två systemkurvor 

• D32 

• D40 

8.2 Jämförelse mellan förslagen 
Det finns för- och nackdelar med alla tre förslagen. Öppna bassänger har 

möjlighet att omhänderta stora volymer vatten. Denna lösning kräver 

förmodligen minst arbete att genomföra, eftersom mycket av befintlig 

utrustning finns i de tomma vassbäddarna och kan således återanvändas. 

Risken finns emellertid att illaluktande aerosoler bildas och sprids till 

närbelägna bostadsområden. 

 

Förslaget med nedgrävda rörmagasin försöker motverka det här problemet, 

genom att minimera vattnets kontakt med luften. Lösningsförslaget sker dock 

på bekostnad av en försämrad volymkapacitet och en förmodad stor kostnad 

beträffande både material och arbete. Då tankarna är belägna under marknivå 
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finns möjligheter att utnyttja ovanliggande mark till andra ändamål. Eftersom 

utloppet styrs med en pump i detta förslag ger detta en möjlighet till en 

snabbare och en mer reglerbar tömning av magasinen. Att utnyttja ytterligare 

en pump innebär dock en större kostnad. 

  

Till skillnad från de två tidigare förslagen ligger fokus i våtmarksförslaget på 

att försöka reducera vattenflödet som belastar reningsverket. Våtmarken 

fungerar som ett substitut för den biologiska reningsprocessen på verket. 

Vattnet från våtmarken kan då avledas direkt till ett närliggande vattendrag, 

såsom Segeå och behöver således inte komma tillbaka till Svedala ARV. 

Kostnaden för att bygga och underhålla en sådan våtmark, kan vara något 

lägre än förslaget med nedgrävda tankar, men förmodligen betydligt högre 

kostnad än för öppna bassänger. Den effektiva nyttan med våtmarken är dock 

mycket lägre jämfört med rörmagasinen och de öppna bassängerna, även om 

våtmarken får arbeta under optimala förhållanden. 

8.3 Slutlig rekommendation och förslag på fortsatt arbete 
Den slutgiltiga rekommendationen baserar sig på hur väl föreslagen lösning 

uppfyller projektmålen. Projektets primära mål var att finna en lösning, som 

kan hålla överskottsvolymer tillsvidare och således reducera interna flöden på 

reningsverket och motverka bräddningar. Delmålet var även att undersöka 

möjligheten att samtidigt rena vattnet. I redovisade lösningsförslag kan 

föreslagen rördragning ses, men slutgiltig dimensionering av rören kan inte 

ges då dessa baseras på valet av pump. Inget av förslagen uppfyller alla mål 

samtidigt på ett tillfredsställande sätt. Öppna bassänger är förmodligen den 

lösning som kostar minst och har bäst förmåga att lagra överskottsvolymer 

och således reducera interna flöde på reningsverket samt motverka 

bräddningar. Bassängernas förmåga att rena vattnet är däremot begränsad. 

Risken för att illaluktande ämnen bildas och sprids till omgivningen måste 

också beaktas. Olika exempel har belysts på hur problemet kan lösas, men 

inget konkret förslag har upprättats. En separat luktutredning bör således 

genomföras.  

 

Det finns ingen kostnadsanalys upprättad i detta examensarbete. 

Rekommendationen grundar sig enbart på antagande om materialåtgång och 

arbete. Den slutgiltiga kostnaden för projektet måste således beräknas. 

Framtagande av elektroniska system för reglering av flöde och eventuella 



90 

 

varningssystem måste också upprättas. Placering och val av pumpar och 

pumpgropar måste också utarbetas. 

 

Oavsett hur den slutgiltiga lösningen utformas, något av ovanstående 

presenterade förslag eller annat alternativ, så är det bättre än nollösningen, 

alltså bättre att göra något än ingenting alls.     
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Bilagor 

Appendix 1: Variationer i inkommande flöde till verket 
under ett dygn 
 

Tabell 15: Tabell över hur flödet varierar under dygnets timmar. (Se Excel-fil: Flöden 

2010-2016, för data)  

Timme på dygnet Andel av det totala dygnsflödet 

0 (midnatt) 3,56% 

1 2,98% 

2 2,57% 

3 2,32% 

4 2,16% 

5 2,13% 

6 2,44% 

7 3,80% 

8 4,50% 

9 4,69% 

10 5,02% 

11 5,15% 

12 5,16% 

13 5,08% 

14 4,82% 

15 4,61% 

16 4,57% 

17 4,86% 

18 5,21% 

19 5,33% 

20 5,27% 

21 4,90% 

22 4,55% 

23 4,19% 
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Appendix 2: Frågor till boende angående lukt och ljud 
 

1. Hur länge har ni bott i den nuvarande bostaden (kryssa över rutan som 

stämmer bäst in)? 

 

0 - 2 år 2 – 4 år 4 - 6 år 6 - 8 år 8 - 10 

år 

10 - 12 

år 

12+ år 

 
2. Har ni känt av besvärande lukt från reningsverket? 

 

Ja Nej (gå direkt till fråga 7) 

 
3. Hur skulle ni beskriva den upplevda lukten? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inte alls 

besvärande 

         Mycket 

besvärande 

 

4. Vilken tid/er på året känner ni av lukten (man kan kryssa i mer än en 

ruta)? 

 

Vinter Vår Sommar Höst 

 

5. Vilken tid/er på dygnet känner ni av lukten (man kan kryssa i mer än en 

ruta)? 

 

Morgon Förmiddag Eftermiddag Kväll Natt 

 

6. Märks lukten bara när vinden ligger på er bostad? 
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Ja Nej  

 

7. Har ni upplevt störande ljud från reningsverket? 

 

Ja Nej (hoppa över fråga 8 och 9) 

 

8. Hur skulle ni beskriva de störande ljuden från reningsverket? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inte alls 

störande 

         Mycket 

störande 

 

9. Vilken/Vilka tid/er på dygnet upplever ni de störande ljuden? 

 

Morgon Förmiddag Eftermiddag Kväll Natt 

 

 
10.  Övrigt? 
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Appendix 3: Tabeller för rotzonsystemet och halter av inkommande och utgående 
föroreningar från verket 
 

Tabell 16: Koncentrationen av organiskt material (BOD5) i utgående vatten vid olika flöden och medium då samtliga åtta bäddar 

används som rotzonsystem. Beräknad organisk belastningshastighet är också medtagen. (Baserad på uträkningar gjorda i Excel-fil: 

Rotzonssystem).     

 Medium / Maxflöde (m3/dygn) 

Mellansand / 404 Grovsand / 809 Fingrus / 4043 Mellangrus / 8086 

Flöde 

(m3/dygn) 

CBOD5 

(mg/l) 

LORG
 (kg 

BOD5/(ha*dygn) 

CBOD5 

(mg/l) 

LORG
 (kg 

BOD5/(ha*dygn) 

CBOD5 

(mg/l) 

LORG
 (kg 

BOD5/(ha*dygn) 

CBOD5 

(mg/l) 

LORG
 (kg 

BOD5/(ha*dygn) 

1 000 - - - - 169 671 145 587 

800 - - 175 587 161 537 133 470 

600 - - 164 440 148 402 114 352 

400 159 313 146 294 124 268 84 235 

200 121 157 102 147 74 134 34 117 

100 70 78 50 73 26 67 6 59 

90 62 70 43 66 21 60 3,7 53 
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Tabell 17: Medelvärdet för utgående halter vid Svedala ARV under året 2015 (Miljörapport, 2015). 

BOD5 (mg/l) P (mg/l) N (mg/l) NH4-N (mg/l) SS (mg/l) 

<3,1 0,22 6,8 1,7 8,6 

 
Tabell 18: Resultat av analys av inkommande vatten till Svedala ARV. Provtagningsdatum 2016-04-29 (Abdallah, 2016).   

Analys Resultat Enhet 

Ankomsttemperatur 6 oC 

Suspenderade ämnen (SS) 250 mg/l 

Biokemisk syreförbrukning (BOD5) 209 mg/l 

Ammonium-nitrogen (NH4-N) 26 mg/l 

Kväve (N) 39 mg/l 

Fosfor (P) 6,2 mg/l 

 
Tabell 19: Utgående halter av föroreningar för rotzonsystemet vid flödet 90 m3/dygn.  

Flöde (m3/dygn) BOD5 (mg/l) SS (mg/l)  P (mg/l) N (mg/l) NH4-N (mg/l) 

90 3,78 4,53 0,1 4,65 2,34 
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Appendix 4: Befintligt dräneringssystem i vassbäddarna 
 

 
Figur 36: Det befintliga dräneringssystemet i vassbäddarna. Grundvattnet avleds till en dagvattenledning, medan rejektvattnet från det 

avvattnade slammet leds till en spillvattenledning under Ågatan. Dräneringsrör finns i samtliga bäddar, men för tydlighetens skull har 

ledningarna bara ritats ut i en bädd. 
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Appendix 5: Tabeller för sammanställning av förluster i föreslagna rörledningar 
 
Tabell 20: Antalet tilläggsförluster med uppmätt K-värde enligt Hamil, 2006 och Larsson, 2014 samt rörlängden för ledningen ut från 

varje magasin tillbaka till reningsverket. K-värde för tilläggsförlusten kallad 3-vägsrör är antaget och saknar referens. Flödet genom ett 

3-vägsrör antas kunna färdas i tre olika riktningar. 

 Antal förluster 

Rör-

magasi

n 

Rör-

längd 

(m) 

Inlopp  

(K = 0,5) 

90o 

krökar 

(K = 1) 

22,5o krökar 

(K = 0,2) 

T-rörs 

krökar 

(K = 2) 

3-vägsrör, utan 

riktnings-

förändring  

(K >= 4) 

3-vägsrör, med 

riktnings-

förändring 

(K >= 5) 

Fullt öppna 

ventiler  

(K = 0,12) 

1 206 1 1 1 0 0 1 1 

2 206 1 1 1 0 0 1 1 

3 238 1 1 1 1 1 0 1 

4 238 1 1 1 1 1 0 1 
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Tabell 21: Antalet tilläggsförluster med uppmätt K-värde enligt Hamil, 2006 och Larsson, 2014 samt rörlängden för ledningen till varje 

magasin från reningsverket. K-värde för tilläggsförlusten kallad 3-vägsrör är antaget och saknar referens. Flödet genom ett 3-vägsrör 

antas kunna färdas i tre olika riktningar. 

 Antal förluster 

Rör-

magasin 

Rör-

längd 

(m) 

Inlopp  

(K = 0,5) 

90o krökar 

(K = 1) 

22,5o 

krökar  

(K = 0,2) 

T-rörs 

krökar 

(K = 2) 

3-vägsrör, 

utan 

riktnings-

föränding  

(K >= 4) 

3-vägsrör, med 

riktnings-

föränding 

(K >= 5) 

Fullt öppna 

ventiler  

(K = 0,12) 

1 206 1 2 1 0 0 1 1 

2 206 1 2 1 0 0 1 1 

3 238 1 2 1 1 1 0 1 

4 238 1 2 1 1 1 0 1 
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Tabell 22: Rörlängd samt antal tilläggsförluster ut till bädd fem och åtta. K-värde hämtade ur Hamill 2007 och Larsson 2014. K-värde 

för tilläggsförlusten kallad 3-vägsrör är antaget och saknar referens. Flödet genom ett 3-vägsrör antas kunna färdas i tre olika 

riktningar. 

 Antal förluster 

Bädd Rör- 

längd  

(m) 

Inlopp  

(K = 0,5) 

22,5o 

krökar 

(K = 0,2) 

90o 

krökar 

(K = 1) 

T-rörs krökar, 

utan riktnings-

förändring  

(K = 2) 

T-rörs krökar, 

med riktnings-

förändring 

(K = 2,5) 

3-vägsrör, utan 

riktnings-

förändring  

(K = 4) 

Fullt öppen 

ventil  

(K = 0,12) 

5 270 1 1 2 2 1 3 1 

8 270 1 1 2 2 1 3 1 
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Appendix 6: Grafer för flöden från Svedala ARV samt flöden i Segeå. 

 
Figur 37: Graf av flödet från Svedala ARV samt flödet i Segeå under perioden 2010-01-01 till 2011-12-31. 

(Se Excel-fil: Flöden 2010-2016, för data) 

 
Figur 38: Graf av flödet från Svedala ARV samt flödet i Segeå under perioden 2012-01-01 till 2013-12-31. 

(Se Excel-fil: Flöden 2010-2016, för data) 

 
Figur 39: Graf av flödet från Svedala ARV samt flödet i Segeå under perioden 2014-06-21 till 2016-06-19. 

(Se Excel-fil: Flöden 2010-2016, för data) 
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