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Förslag till examensarbete: Utredning av orsaker till ökande 
kopparhalt i slammet; renvattensammansättningens inverkan 
 
 

Bakgrund och syfte 

Käppalaförbundet följer kontinuerligt upp halter av olika metaller i det slam som bildas på 

avloppsreningsverket. Fram till början av 2000-talet minskade slammets kopparhalt men 

därefter har halten ökat kontinuerligt fram till och med 2013 för att sedan sjunka något. 

Käppalaförbundet är certifierat enligt Revaq och koppar är för Käppalaverket en prioriterad 

metall enligt Revaq:s regler. En metall är prioriterad om halten för årsmedelvärdet i slammet 

är högre än hälften av det gränsvärde som gäller för slamspridning på åkermark. Dessutom 

ska slammets halt av en prioriterad metall minska för varje år. 

 

Anledningen till ökningen av kopparhalten är idag okänd. Huvuddelen av den koppar som 

finns i slammet kommer från kopparinstallationer i byggnader (vattenrör, 

varmvattenberedare o.d.) och man har tagit för givet att det är ett ökat användande av koppar 

vid nybyggnation och renoveringar som orsakat ökningen, men den kraftiga ökningen tyder 

på påverkan utöver detta. En möjlig anledning kan vara att dricksvattnets sammansättning 

har förändrats under den aktuella tidsperioden. Enligt Norrvatten, som levererar dricksvatten 

till majoriteten av Käppalaförbundets medlemskommuner, har pH höjts och detta skulle 

kunna ha påverkat kopparhalten i slammet på reningsverket men även andra förändringar 

kan ha skett. För att få kunskap om dricksvattensammansättningen kan vara orsaken till den 

ökande kopparhalten i slammet på Käppala reningsverk behöver en grundlig utredning 

göras. 

 

Examensarbete vt 2016 

Examensarbetet syftar i första hand till att undersöka kopplingen mellan renvattnets 

sammansättning och kopparhalten i slammet på Käppalaverket.  

 

Frågor som examensarbetet bör ha som utgångspunkt: 

 När började kopparhalten i slammet att stiga och hur mycket?  

 När har renvattnets kvalitet/sammansättning förändrats och på vilket sätt?  

 Hur kan renvattnets sammansättning påverka kopparinstallationer i vattennätet?  

 Hur påverkas kopparhalten i slammet av analysosäkerhet? (Upphandling vart tredje 

år, byte av laboratorium, personalomsättning etc.). Skicka in prover (slam och vatten) 

för analys av koppar till minst tre olika labb och jämför. 
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 Har någon förändring i analysmetod genomförts?  

 Hur ser det ut på andra stora reningsverk och hur ser sammansättningen ut på det till 

dessa hörande renvattnet? Vilket laboratorium använder de? 

 Vad kan vara orsaken till den stora variation på kopparhalten i slammet mellan på 

varandra följande månader som märks på Käppala reningsverk? 

 

Vad som också vore intressant att utreda är om kopparhalten från varje kommun varierar. 

Majoriteten av Käppalaförbundets medlemskommuner får sitt renvatten från Norrvatten, 

undantaget Lidingö, Värmdö och Nacka kommuner. Stockholm vattens båda 

avloppsreningsverk har också märkt en ökande kopparhalt i slammet, dock i mycket lägre 

grad än, och inte heller med samma acceleration, som är fallet på Käppala reningsverk. Vad 

kan detta bero på? Hur skiljer sig renvattnet åt och vad blir resultatet i form av kopparhalt i 

slammet?  

 

Examensarbetet kommer att genomföras i samarbete med Norrvatten. 

 

Följande bör ingå: 

 Genomgång av den kemi som kan påverka kopparhalten 

 Redovisning av utvecklingen på Käppala och Norrvatten vad gäller kopparhalt i slam 

respektive vattensammansättning 

 Redogörelse för analysosäkerhet, analysmetoder för att utesluta att detta påverkar 

 Analys av provtagningsresultat från varje kommun, finns någon trend? Om teorin 

med renvattnets sammansättning stämmer borde halten skilja sig åt mellan de 

kommuner som får dricksvatten från Norrvatten respektive Stockholm vatten. 

 

Utredning av möjligheten att ändra renvattnets kvalitet för att påverka kopparhalten i 

slammet. 

 

 

Marcus Frenzel 

Miljöingenjör 

 


