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Bräddvattenrening på Hammargård Avloppsreningsverk

Fakta om mikroplast
•

Mikroplaster definieras som partiklar i intervallet 0.02 och 5 mm, ofta av plast men kan vara gummi eller andra
kolvätepartiklar

•

Mikroplast kommer från däck- och vägslitage, nedskräpning, konstgjorda utomhusytor, industriell produktion, hantering av
primärplast, ytbehandling m.m. Hur mycket och i vilken andel mikroplatser beror på förhållanden i omgivningen och
påverkas av många faktorer före utsläpp till recipienter.

•

Mikroplatser i sig är sällan farliga, men risk finns att farliga miljögifter binds in eftersom plast ofta har både en hydrofob
och en hydrofil kapacitet

Fakta om overløp fra renseanlegg
•
•
•

Ved mye nedbør kan avløpssystemet bli overbelastet. Da går det i overløp
Da renner urenset kloakk ut i miljøet
Det legges derfor opp til å rense også dette vannet

Våtmarker fungerar bra att avskilja partiklar och näringsämnen
•

Grova fraktioner som till exempel grus, sand fälls ut förts och återfinns vid inlopp till anläggningar

•

Mindre partiklar som lera och silt förs längre ut i anläggningen och avskiljning främst med sedimentation.

•

Avskiljning och rening av näringsämnen finns väl dokumenterad. I genomsnitt avskiljs 40 % av fosfor och kväve i
en våtmark

•
•

•

Studier visar att det generellt sker en god avskiljning av partiklar i 1.5–30 ha stora våtmarker , utan någon
påtaglig tendens att försämras över längre tid.

•

Sammanställning av resultat och erfarenheter från fullskaleförsök med
”Bräddsilssystem” vid Hammargårds ARV, Kungsbacka kommun 2016
Försöken har pågått under januari och februari 2016
Syftet är att undersöka en robust teknik för bräddvattenrening som komplement till existerande regn- och
bräddvattenbassänger.
Befintliga bassängerna kompletteras med en enkel och billig reningsprocess för att förbättra fosfor- , COD
reningen och suspenderade ämnen.
Bräddsilssystemet består av avloppspump, polymerutrustning, flockningskammare och bräddsil.
Kem- och polymerflockar som binder föroreningar ska avskiljas över bräddsilen.

•
•

Avskiljning av mikroplatser jämfört med näringsämnen från
reningsverk
•

Näringsämnen avskiljs både bakteriellt och kemiskt från vattenfas och partiklar avskiljs ofta med
sedimentation

•

Studier visar att ca 95 % av mikroplatser i inkommande avloppsvatten avskiljs till slam vilket ger att ca 5
% av mikroplatser släpps ut i renat avloppsvatten

•

Mikroplaster bryts ner av bakterier i jorden är påvisat

•

Ökad kunskap behövs om retention, avskiljning och nedbrytning av mikroplaster längs transportvägar

Försökets utformning
•
•
•
•

Processbeskrivning
Inloppspump
• Inloppspump som frekvensstyrd är placerad i utloppsrännan till utjämningsmagasinen. Pumpflödet är
c:a 20 – 40 m³/h
• Flockningskammare
• Volym på c:a 5 m³. Polymer tillsätts till inloppsledning och flockar bildas (mognar) tillsammans med
järnklorid.
• Försedd med en frekvensstyrd omrörare. Inloppet är placerat i botten och utloppet i toppen av tanken.
• Doseringsanläggningen som tillför polymer som består av en mogningstank med doseringspump.

Testkörning
Hovinbyen i Oslo

Sammanfattning av kunskapsläget
•
•
•

Viktigast är att minska utsläppen vid källan för att minska mikroplatser till miljön

•

En korrekt anlagd våtmark fungerar bra för avskiljning av fraktionen mikropartiklar

•

Våtmarker bidrar även till ökad biologisk mångfald och kan fungera som ett utjämningsmagasin. Nära stora
tätorter fungerar våtmarker dessutom ett viktig rekreationsområde. Det finns även en pedagogisk funktion att
öka kunskapen om samband mellan land och hav

•

Våtmarker bidrar till att minska övergödning av sjöar och hav

3 regn- och bräddvattenbassänger på Hammargårds ARV med en volym på ca 900 m³.
Vid inkommande flöden över 1400 m³/h avleds avloppsvatten till bassängerna och järnklorid doseras vid
inlopp med 80-100 mg/m³.
Flödet till bassänger mäts över ett skibord i inloppskanalen.
Bräddvatten till försöksanläggningen pumpas med en avloppspump till anläggningen placerad i
utloppsrännan i bassänger.

Vid körning är spolvattenmängd är
6 l/tillfälle
Körning 2016 02 12
Tid 1,5 minuter mellan spolningar
Dosering 8 mg/l polymer, järnklorid
80 mg/l
Körning 2016 02 18
Tid 4 min mellan spolningar
Dosering 8 mg/l polymer

Bräddsil
• Silen/trumman är placerad i en stålbox, där avloppsvattnet renas genom att vattnet led utifrån och in i
trumman. Utloppet leds ut genom trummans gavel. Trumman är täckt med 60 mikron duk.
• Trumman spolas ren med en dyslans placerad inne i trumman. Slamrejekt leds ut i bakkant på
trumman. Trumman kan även rengöras med en borste som borstar av renset med utloppsrännan.
• Rengöring startas av en nivåvakt i trumman som är igång c:a 30 sek och spolas med dyslansen samtidigt
som borsten borstar trumman.
• Samtliga drifter är frekvensstyrda, vilket medför att varvtalet kan ställas in efter behov och gångtider
kan justeras.

Våtmarker fångar upp näringsämnen, särskilt fosfor, i större mängd än tidigare beräkningar. En avskiljning av 50
kilo fosfor och 500 kilo kväve per hektar våtmarksyta och år kan uppnås när våtmarker skapas i
jordbrukslandskapet om näringsavskiljning prioriteras

Slutsats
•
•
•
•

Reningen har fungerat väl. Flockarna har ej brutits sönder i trumman vilket var en funktion som undersökts.
Fosforavskiljningen är bra och motsvarade resultat från tidigare genomförda försök. Dessutom har goda
reningsresultat för COD och suspenderade ämnen uppnåtts.
Reningseffekten av trumman undersöktes och den visade sig var mycket god under den relativt korta drifttid som
projektet drevs. Spolningstekniken i samspel med rensborstning kommer utvecklas vidare.
Tabell med reningsresultat

Flödesschema

