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Abstract 

The purpose of the study was to evaluate which method for emptying of septic tanks that 
contributed with the lowest particle content in outgoing water during the period of a year. 
The methods for emptying in the comparison was mobile dewatering using polymer, 
complete pump-out and mobile dewatering using mechanic separation. Within the study, 
wastewater was sampled from septic tanks third compartment, however, only from septic 
tanks that were dewatered using polymer. Samples were taken one time before emptying 
followed by five occasions after emptying. The results from those samples were compared to 
previously existing results from complete pump-out and mobile dewatering using mechanic 
separation. Due to differences in method for sampling, the comparison in the discussion was 
limited to; samples taken before emptying and two weeks after emptying from septic tanks 
that had been completely pumped-out and dewatered using mechanic separation. The 
samples taken before emptying showed the particle content after using the septic tanks for a 
year since the previous emptying. Based on those samples there were no significant 
difference between mobile dewatering using polymer and complete pump-out or between 
mobile dewatering using polymer and mobile dewatering using mechanic separation. Two 
weeks after emptying the lowest particle contents were found in septic tanks that had been 
completely pumped-out followed by the two dewatering methods.  
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Förord 

Examensarbetet har utförts på uppdrag av Vatten och Avfallskompetens i Norr AB.  
 
Ett stort tack till alla er som hjälpt mig och gjort detta examensarbete möjligt. Min 
interna handledare Fredrik Lundmark, Umeå universitet, och externa handledare 
Helena Johansson, Vakin. Linda Fahlander och Karin Lexberg som assisterade vid 
provtagningarna. Ni fastighetsägare som gav oss tillträde till era slamavskiljare och 
möjliggjorde provtagning. Slutligen tack till slambilschaufförerna som ställde upp och 
avvattnade provobjekten på de dagar jag efterfrågade. 
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1 Inledning och bakgrund 

I Umeå kommuns Avfallsplan 2020 finns ett mål som innebär att enskilda 
avloppsanläggningar ska tömmas med slamavvattnande bil år 2016 (Umeå kommun 2010). 
För att uppfylla målet började det kommunala vatten- och avfallsbolaget, Vakin, att tömma 
slamavskiljare med ansluten wc och en storlek <4 m3, genom mobil slamavvattning med 
polymer under 2015. Även heltömning finns som tömningsalternativ i kommunen (Vakin 
2017 a, 2017 b). 
 
I kommunen finns det ungefär 6 000 stycken slamavskiljare under 4 m3 med tillkopplad WC 
(Hagberg, muntl). Dessa ska, enligt föreskrifter om avfallshantering för Umeå kommun, 
slamtömmas minst en gång per år då fastigheten är ett permanentboende, är det istället ett 
fritidshus ska slamtömning utföras minst vart tredje år (Umeå kommun 2016). Vid 
konventionell slamtömning, även kallad heltömning, töms slamavskiljaren på allt 
avloppsvatten och transporteras med slambil till reningsverk. En slambil utan släp rymmer 
då avloppsvatten från ungefär 5 stycken slamavskiljare. När istället mobil slamavvattning 
med polymer tillämpas kan slambilen tömma ungefär 30 slamavskiljare innan den måste 
tömmas (Hellgren, muntl). En avvattningsbil bidrar med 30 procent lägre energiförbrukning 
och belastning av klimatgaser än en heltömningsbil vid insamling av slam och dess transport 
till behandlingsanläggning (Eveborn et al. 2008). I Umeå kommun är det för kunden en lägre 
avgift för att få sin slamavskiljare slamavvattnad än att få den heltömd (Vakin 2018). Då 
slamavvattnande teknik tillämpas vid slamtömning slipper kunden återfylla sin 
slamavskiljare med vatten efter utförd tömning (Vakin 2017 b). Vid heltömning är det 
kunden själv som ska fylla slamavskiljaren med vatten efter utförd tömning för att förhindra 
slamflykt (Avloppsguiden u.å.).   
 
En slamavskiljares uppgift är att förbehandla avloppsvatten genom att avskilja suspenderat 
material (SUSP) och därmed avlasta efterföljande reningssteg (Eveborn et al. 2008). En 
korrekt utformad slamavskiljare minskar mängden SUSP som går vidare till efterföljande 
rening med ungefär 70 procent (Naturvårdsverket 2003).  Inkommande avloppsvatten till en 
slamavskiljare med <200 personer anslutna har enligt Naturvårdsverket (1991) en halt SUSP 
på 150-300 mg/l vilken sjunkit till 50-100 mg/l efter slamavskiljning och sedimentering. Vid 
tömning av slamavskiljare nyttjar olika kommuner i Sverige olika tömningsmetoder. De 
metoder som tas upp inom denna studie är konventionell tömning, även kallad heltömning, 
mobil slamavvattning med polymer samt mobil slamavvattning med mekanisk separation.  
 

1.1 Mobil slamavvattning med polymer 
Vid mobil slamavvattning med polymer suger slambilen upp hela slamavskiljarens innehåll 
varvid en polymer tillsätts till avloppsvattnet. Polymeren bildar flockar tillsammans med 
slammet och kan därefter avskiljas från vattenfasen vilken spolas tillbaka till slamavskiljaren. 
Vid återspolning av vattenfasen kan slamrester på slamavskiljarens väggar lossna och bilda 
ett lager ytslam på 5-10 cm. Ytslammet bryts ner för att efter cirka en månad vara borta, 
alternativt bestå av en hinna (Vakin 2017 a).  
 
Vid slamavvattningen används en standardinställning för polymerdosering där polymer som 
spätts ut i vatten tillsätts till avloppsvattnet i avvattningsbilen under tiden slamavskiljaren 
töms. Chaufförerna bedömer visuellt när slamavvattningen är färdig varpå vattenfasen 
återspolas till samma slamavskiljares första kammare. Doseringen av polymeren kan vid 
behov ökas manuellt, exempelvis när det är en tjock slamkaka eller om flockbildningen inte 
är tillfredsställande. Majoriteten av slamavskiljare går bra att slamavvattna utan extra tillsats 
av polymer, chaufförerna har dock noterat att de ibland behöver öka doseringen i en hel by. 
Vid ett fåtal tillfällen per år stöter de på så kallade döda slamavskiljare, vilka inte går att 
slamavvattna, då heltöms slamavskiljaren istället (Hellgren, muntl). Döda slamavskiljare är i 
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teorin att de mikrobiologiska nedbrytningsprocesserna i avloppsvattnet slagits ut av 
exempelvis tillförsel av starka syror, baser eller läkemedel, alternativt att lång tid gått sedan 
den brukats varvid slamkakan komposterat ihop till jordliknande material (Sandberg, 
muntl). Tillverkare till den avvattningsteknik som används i kommunen är Rolba samt 
Hvitved Larsen.  En slamtömning där slamavvattning med polymer tillämpas tar mellan 10-
25 minuter, i sällsynta fall upp till 40 minuter (Hellgren, muntl).  
 
Den polymer som används vid slamavvattning av slamavskiljare i Umeå kommun är Zetag 
9018, men Zetag 9016 får också användas (Lexberg, muntl). Enligt Holmqvist (muntl) är 
polymeren Zetag 9018 verksam mellan pH 4-9. Hög konduktivitet i vattnet bryter ner 
laddningen i polymeren. För att kompensera för detta ökas doseringen av polymeren. Vid 
återspolning av vattenfasen till slamavskiljaren kan små luftbubblor fästa vid partiklarna. 
När polymeren vill återskapa en flock finns det då en risk att den binder in luft tillsammans 
med partiklarna och därmed skapas ett ytslam. 
 

1.2 Mobil slamavvattning med mekanisk separation 
I Avfall Sveriges (2016) rapport vilken jämför olika slamtömningsmetoder refereras metoden 
för mobil slamavvattning med mekanisk separation till Anna Lanz, VD hos AquaTeq Sweden 
AB: Vid slamavvattning med AquaTeqs avvattningsteknik sker slamavvattningen mekaniskt 
genom att det lättaste mediet i slamavskiljaren, vattnet, sugs in i avvattningsbilen först, för 
att följas av slammet. I bilen sker en grovrensning följt av tre avskiljningssteg innan slammet 
pressas. Efter utförd slamavvattning erhålls en påse grovrens med exempelvis tops och 
bindor. Slammet finns i avvattningsbilens slamfack och vattenfasen i dess rejektvattentank 
för att återspolas till slamavskiljaren. 
 

1.3 Tidigare studier 

1.3.1 Avfall Sverige 
En jämförande studie av olika tömningsmetoder har utförts av Avfall Sverige (2016). I 
studien togs prover från slamavskiljare där bland andra tömningsmetoderna heltömning och 
mobil slamavvattning med mekanisk separation tillämpades vid slamtömning. Det 
konstaterades att höga halter samt stor variation av SUSP förekom innan tömning i både 
slamavskiljare som heltömts och som slamavvattnats med mekanisk separation. De höga 
halterna SUSP samt ett tjockt lager ytslam vilka påträffades efter slamavvattning bedömdes 
inte medföra någon ökad risk att efterföljande rening skulle påverkas negativt då den 
förhöjda halten ansågs tillfällig. 
 
Fem tillverkare av enskilda avloppsanläggningar har i en skrivelse kritiserat resultaten i 
Avfall Sveriges rapport avseende halten suspenderade ämnen efter mobil slamavvattning. De 
påtalar att de höga medelvärdena SUSP efter mobil slamavvattning medför en risk för 
igensättning av efterföljande reningssteg i mark (Alm 2016).  
 

1.3.2 Karlstad Energi AB 
Avfall Sveriges (2016) rapport refererar till provtagningar utförda av Karlstad Energi AB. 
Provobjekten bestod av fyra heltömda slamavskiljare och fyra slamavskiljare som 
slamavvattnats med mekanisk separation. Provtagning utfördes vid tre tillfällen och proverna 
togs ur T-rör. Innan tömning låg halten SUSP mellan 140-200 mg/l i de heltömda 
slamavskiljarna och mellan 44-980 mg/l i de som slamavvattnats. Efter två veckor var 
medelvärdet för heltömda slamavskiljare 350 mg/l och för slamavvattnade slamavskiljare 1 
100 mg/l. Det var dock en halt på 3 100 mg/l i en slamavskiljare som slamavvattnats, de 
övriga provernas halter låg i spannet 120-590 mg/l. Efter 45-50 dagar hade medelvärdena 
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sjunkit och var lägre än innan tömning i både de slamavskiljare som heltömts med 91 mg/l, 
och de som slamavvattnats med 97 mg/l. Proverna analyserades av Alcontrol. 
 

1.3.3 Svedala och Trelleborg 
Avfall Sveriges (2016) rapport refererar även till provtagningar utförda av VA-Teknik och 
Vattenvård under 1996 och 1997 i Svedala och Trelleborg. Sex heltömda slamavskiljare och 
tio slamavskiljare som slamavvattnats med mekanisk separation provtogs. Proverna 
analyserades för SUSP. Medelvärdena visar att halten SUSP är ungefär dubbelt så hög i 
slamavskiljare som slamavvattnats med 200 mg/l mot de som heltömts med 86 mg/l vid 
provtagningstillfällena innan tömning. Vid provtagningstillfället två månader efter tömning 
var medelvärdet av SUSP lägre i de slamavvattnade slamavskiljarna med 99 mg/l mot de som 
heltömts på 130 mg/l. 
 
De utförde även provtagningar från fyra av de slamavvattnade slamavskiljarna under 2003. 
Provtagningarna utfördes innan tömning samt två månader efter tömning. Innan tömning 
låg halterna i spannet 56-130 mg/l och efter två månader inom spannet 52-690 mg/l. 
 

1.4 Syfte 
Studiens syfte är att bedöma vilken av följande slamtömningsmetoder; mobil slamavvattning 
med polymer, heltömning eller mobil slamavvattning med mekanisk separation, som ger den 
lägsta halten partiklar i utgående avloppsvatten från en slamavskiljare, under perioden ett år. 
Frågeställningar att besvara är: 
 

• Vilken halt SUSP har utgående avloppsvatten från en slamavskiljare med ansluten 
WC som slamavvattnats med polymer i förhållande till en som heltömts eller 
slamavvattnats med mekanisk separation, samt hur är förhållandet över tid? 

• Bedöms slamavvattning med polymer medföra en ökad belastning av partiklar till 
efterföljande reningssteg i förhållande till heltömda slamavskiljare? 

• Hur förhåller sig halten SUSP i en slamavskiljares tredje kammare efter 
slamavvattning med polymer, i förhållande till den halt en korrekt utformad 
slamavskiljare bör klara att reducera inkommande halt partiklar till? 

• Hur förhåller sig ytslammets tjocklek mot halten SUSP? 
• Hur förhåller sig halten totalt organiskt kol (TOC) vid provtagningstillfällena efter 

tömning mot halten TOC innan tömning för de olika slamtömningsmetoderna? 
 

2.4.1 Avgränsning 
Slamavskiljarna som inkluderas i studien ska uppfylla kraven: 
 

• Tre kamrar ska finnas. 
• T-rör ska finnas i slamavskiljarens tredje kammare. 
• Uppenbara fel på slamavskiljaren, exempelvis för låga skiljeväggar, eller överfull 

anläggning innan tömning, får inte förekomma. 
• Prover ska tas från olika fabrikat, samt från slamavskiljare i både plast och betong. 
• Minireningsverk provtas inte. 
• Fjolårets tömning ska vara utförd genom slamavvattning med polymer. 
• Tömning ska ske med intervallet en gång per år.  
• Minst tre, helst fyra eller fem personer, ska vara folkbokförda på adressen. 
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2 Metod  

Resultaten från provtagningarna av slamavskiljare som slamavvattnats med polymer i denna 
studie, jämförs med resultaten från slamavskiljare som heltömts samt slamavvattnats med 
mekanisk separation i Avfall Sveriges rapport (2016).   
 

2.1 Provobjekt 
Vakins körlistor för slamtömning användes för att få fram ett urval av slamavskiljare med 
tillkopplad WC där fjolårets tömning utförts genom slamavvattning med polymer. Samma 
körlistor användes för att sortera ut tömningsintervallet en gång per år. För att välja ut 
provobjekt där tre till fem personer var folkbokförda på adressen användes 
folkbokföringsregistret.  Fastighetsägarna kontaktades via brev, alternativt telefon för att 
säkerställa tillträde till fastigheten och dess avloppsanläggning inför provtagningarna (bilaga 
1). Fastighetsägarna blev även tillfrågade om deras avloppsanläggning hade T-rör samt 
slamavskiljarens fabrikat och material. Om avloppsanläggningen inte uppfyllde de ställda 
kraven i studiens avgränsning enligt kundens uppgifter, alternativt vid första 
provtagningstillfället, uteslöts provobjektet ur studien. 30 stycken slamavskiljare uppfyllde 
kraven, av dessa uteslöts 15 stycken vid första provtagningstillfället på grund av: 
 

• Oåtkomlighet, två stycken slamavskiljare var för djupa för provtagningsutrustningen 
och en hade en släpvagn parkerad över sig.  

• Två stycken slamavskiljare återfanns inte på fastigheterna. 
• En slamavskiljare skulle bytas till en ny under provtagningsperioden. 
• Två slamavskiljare var överfulla. 
• Sex slamavskiljare hade redan tömts när första provtagningen skulle utföras. 
• En slamavskiljare hade för låg skiljevägg mellan andra och tredje kammaren. 

 

2.2 Provtagningstillfällen 
Provtagning utfördes vid 6 tillfällen under sommaren och hösten 2017: 
 

• Inom en vecka innan tömning 
• På tömningsdagen direkt efter tömning 
• Dagen efter tömning 
• Tre dagar efter tömning 
• Två veckor efter tömning  
• Tre månader efter tömning 

 

2.3 Provtagning 
Provtagningsflaskor, kylväska och frysklampar hämtades från Alcontrols laboratorium i 
Umeå minst en dag innan provtagning, frysklamparna placerades i frysen. Checklista för 
material till provtagning finns i bilaga 2. För att ta proverna användes en borrmaskinsdriven 
slangpump med slangar om 0,5 m och 2,5 m. Två personer krävdes vid provtagningen för att 
manövrera borrmaskin, slangpump, slangar och provtagningsflaskor. Slangarna som var 
kopplade till slangpumpen byttes vid varje provobjekt för att undvika kontaminering av 
proverna. Slangpumpens slang fördes ner genom ett plaströr för att pricka av T-röret. I de fall 
T-röret satt tillgängligt för provtagning togs prov ur T-röret, om det inte var tillgängligt eller 
om vattnet inte nådde upp till T-röret togs provet ca 10-20 cm under vattenytan i tredje 
kammaren. Proverna togs vid samtliga provtagningstillfällen under vattenytan så eventuellt 
ytslam exkluderades från proverna. För att undvika att ytslam fanns i slangen spolades 
slangen igenom genom att köra slangpumpen en stund innan proverna togs. Vid provtagning 
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undveks att slangen skulle nudda slamavskiljarens eller T-rörets väggar. Vattnet som 
passerade genom slangpumpen spolades tillbaka till slamavskiljarens första kammare.  
Temperatur togs vid varje provtagningstillfälle för alla provobjekt. Vid samtliga 
provtagningstillfällen togs dubbla prover för analys av TOC samt SUSP, det vill säga 2 
stycken 150 ml flaskor för TOC och 2 stycken 500 ml flaskor för SUSP per provobjekt och 
provtagningstillfälle. I resultatet redovisas medelvärdet av de båda proverna för SUSP 
respektive TOC. Provflaskorna märktes med provobjekt och datum. Provobjekt, temperatur, 
tidpunkt och datum fylldes i på följesedel vilken överlämnades till analyslaboratoriet 
tillsammans med provflaskorna på provtagningsdagen. 
 
Proverna och ifyllda följesedlar lämnades för analys till Alcontrols laboratorium i Umeå, 
vilket är ett SWEDAC ackrediterat laboratorium. Standard som tillämpats vid analys av TOC 
är SS-EN 1484:1997 och vid analys av SUSP; SS-EN 872:2005. Vid filtrering av SUSP-
proverna användes ett glasfiberfilter med porvidden 1,6 µm. 
 
Vid provtagningstillfällena efter slamavvattningen gjordes en bedömning visuellt och med 
hjälp av en sticka av hur mycket ytslam som fanns i tredje kammaren. Bedömningen av 
ytslammets utbredning baseras på den avloppsvattenyta som kunde ses. I de 4 
slamavskiljarna i betong kunde hela ytan ses. I slamavskiljarna gjorda av andra material, 
exempelvis plast, syntes endast en begränsad yta. På tömningsdagen mättes inte ytslammet 
då provtagning skedde omedelbart efter slamavvattning och toppsugning av ytslam. 
Fotografier togs (bilaga 3). 
 

2.4 T-test 
En hypotesprövning utfördes för att se om halterna SUSP från slamavvattning med polymer 
avvek från halterna SUSP från tömningsmetoderna heltömning respektive slamavvattning 
med mekanisk separation vid respektive tömningstillfällen. T-testet utfördes i Excel med 
formeln; =TTEST(matris1;matris2;2;3). I T-testet användes två sidor då det innan T-testet 
genomfördes inte bedömdes om någon tömningsmetods halter var högre eller lägre än 
halterna för tömningsmetoden den jämfördes mot. Då dataunderlaget för de olika 
tömningsmetoderna inte testades för varians användes typ tre, vilket är ett tvåsampeltest 
med skilda varianser, vid beräkning av P-värdet. Nollhypotesen är att det inte finns någon 
skillnad i halt beroende av vilken slamtömningsmetod som använts. Mothypotesen är att det 
finns en skillnad i halt beroende av slamtömningsmetod. Signifikansnivån för hypotesen är 
0,05. Halterna från slamavvattning med polymer som användes i T-testen finns i bilaga 4 till 
denna rapport. Halterna som användes i T-testet från heltömda slamavskiljare samt de som 
slamavvattnats med mekanisk separation togs från bilaga 5 till Avfall Sveriges (2016) 
rapport. 
 

2.5 Slamavvattning 
Samma avvattningsbil utförde slamavvattningarna av samtliga enskilda avloppsanläggningar 
som inkluderats i studien. Avvattningsbilen är av fabrikatet Hvidtved Larsen, Flexline 312, 
Maskozoll. Polymeren som användes var Zetag 9018. I snitt doseras polymeren 1 dl 
polymer/m3 baserat på förbrukad mängd polymer under 2017 och antal tömda m3. Efter 
utförd avvattning av slammet i slambilen återspolades vattenfasen till slamavskiljarens första 
kammare. Faktorer som spelar in på tidsåtgången för en slamavvattning är; storlek på 
slamavskiljaren, mängd slam i slamavskiljaren eller om lång slang måste dras vilket påverkar 
avvattningsbilens sugkraft. Med anledning av att dessa faktorer inte mätts så noterades inte 
tidsåtgången för slamavvattningarna. 
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2.6 Metod Avfall Sveriges rapport 
Krav som ställdes på de slamavskiljare som skulle provtas var: 

• Samma tömningsteknik skulle tillämpats vid den tidigare provtagningen. 
• Slamavskiljaren skulle ha tre kammare och T-rör. 
• Slamavskiljarens vattennivå skulle vara i nivå med utloppet. 
• Maxvolym för slamavskiljaren var 4 m3. 

 
Heltömda slamavskiljare provtogs innan tömning, tre dagar efter tömning samt två veckor 
efter tömning. Slamavskiljare som slamavvattnades med mekanisk separation provtogs 
dessutom på tömningsdagen och dagen efter tömning. Proverna togs ur slamavskiljarnas 
tredje kammare. Det togs dubbla prover vid varje provtagningstillfälle och medelvärdet av de 
två proverna redovisades. Vid provtagning av slamavvattnade slamavskiljare på 
tömningsdagen, togs provet vid vattenytan. De heltömda slamavskiljarna samt resterande 
prover tagna från slamavvattnade slamavskiljare togs ur T-rör. Om avloppsvattnets nivå inte 
nådde upp till T-röret vid provtagningstillfällena dagen efter tömning samt tre dagar efter 
tömning togs även de proverna vid vattenytan. Provtagningsparametrar var SUSP och TOC. 
Vid analys av SUSP användes standarden SS EN 872:2005. Filtret som användes hade en 
porvidd på cirka 1 µm. Vid analys av TOC användes standarden SS EN 1484:1997.  
 
  

3 Resultat  

3.1 SUSP 
Innan tömning uppmättes de högsta halterna SUSP sett till maxvärde, median samt 
medelvärde i heltömda slamavskiljare (Tabell 1). Vid jämförelsen med halterna från 
slamavvattning med polymer kunde ingen signifikant skillnad detekteras (p=0,09). 
Provtagningstillfället innan tömning är det provtagningstillfälle då de heltömda 
slamavskiljarna hade högst halter av sina provtagningstillfällen. De båda 
slamavvattningsteknikerna hade likvärdiga medianer vid provtagningstillfället. Maxvärdet 
och medelvärdet var högre från slamavskiljare som slamavvattnats med mekanisk separation 
än med polymer, även om det inte var någon signifikant skillnad mellan 
slamavvattningsmetoderna (p= 0,44).  
 
Vid provtagningstillfället på tömningsdagen, efter slamavvattning med polymer, var 
vattenytan lägre än utloppet från slamavskiljarna  i och med att slammet tömts. 
Slamavvattning med polymer hade sina högsta halter på tömningsdagen, liksom 
slamavvattning med mekanisk separation vilken hade de högsta halterna av samtliga 
tömningsmetoder och provtagningstillfällen (Tabell 1). Dagen efter tömning underskred 
slamavvattning med polymers median halten innan tömning. Dess maxvärde och medelvärde 
ligger 5 mg/l respektive 3 mg/l över halterna innan tömning. För slamavvattning med 
mekanisk separation hade halterna på dagen efter tömning sjunkit från tömningsdagen, de är 
dock de näst högst halterna från samtliga tömningsmetoder och provtagningstillfällen. 
Slamavvattning med mekanisk separation hade vid de båda provtagningstillfällena halter 
som signifikant översteg slamavvattning med polymers halter med 15-86 gånger (p<0,05).  
 
Tre dagar efter tömning uppmättes det högsta värdet i en heltömd slamavskiljare, följt av en 
som slamavvattnats med mekanisk separation (Tabell 1). De maxvärdena var cirka 30 gånger 
högre än maxvärdet för slamavskiljarna som slamavvattnats med polymer. De två 
tömningsmetoderna hade även medelvärden vilka var >100 gånger större än medelvärdet för 
slamavvattning med polymer. Medianerna för slamavskiljare som slamavvattnats med 
polymer samt de som heltömts låg båda under 100 mg/l och någon signifikant skillnad fanns 
inte mellan de båda tömningsmetoderna (p=0,46). De båda tömningsmetodernas medianer 
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fortsätter att ligga under 100 mg/l vid följande provtagningstillfällen. Slamavskiljare vilka 
slamavvattnats med mekanisk separation hade vid tömningstillfället en median vilken var >6 
gånger högre än de andra två tömningsmetodernas medianer, det fanns även en signifikant 
skillnad att halterna var högre än slamavvattning med polymers halter (p=0,05). 
 
I tabell 1 kan utläsas att de lägsta halterna från samtliga provtagningstillfällen och 
tömningsmetoder uppmättes i de 7 slamavskiljare som heltömts sett till maxvärde, median 
liksom medelvärde och halterna var signifikant lägre än slamavvattning med polymers halter 
(p=0,02). Halterna från de 14 slamavskiljare som slamavvattnats med polymer var vid 
provtagningstillfället lägre än dess halter innan tömning och hade sjunkit ytterligare vid 
provtagningstillfället tre månader efter tömning. Slamavvattning med mekanisk separation 
hade vid provtagningstillfället en lägre median än innan tömning och vid jämförelsen med 
slamavvattning med polymer fanns ingen signifikant skillnad (p=0,18). Dess median, max- 
och medelvärden sjönk från provtagningstillfälle till provtagningstillfälle efter tömning. 
 
Tre månader efter tömning uppmättes de lägsta halterna av alla provtagningstillfällen för 
slamavskiljare som slamavvattnats med polymer (Tabell 1). Slamavvattning med polymer 
hade frånsett maxvärdet på tömningsdagen inget maxvärde som översteg de andra 
tömningsmetodernas maxvärden innan tömning. Halterna SUSP från samtliga 
provtagningstillfällen för provobjekt som slamavvattnats med polymer finns i bilaga 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

Tabell 1. Maxvärde, median samt medelvärde avseende halten suspenderat material för det antal provobjekt som 
provtogs vid respektive provtagningstillfälle för slamtömningsmetoderna slamavvattning med polymer, 
heltömning och slamavvattning med mekanisk separation. Halterna från provobjekt vilka slamtömts med 
heltömning och slamavvattning med mekanisk separation är tagna ur Avfall Sveriges (2016) rapport. Medianerna 
för heltömda slamavskiljare samt de som slamavvattnats med mekanisk separation baseras på halterna i bilaga 5 
till Avfall Sveriges rapport. P-värdet anger T-testets P-värde från jämförelsen mellan heltömning och 
slamavvattning med polymer samt slamavvattning med mekanisk separation och slamavvattning med polymer för 
respektive provtagningstillfälle. 

Provtagnings-
tillfälle Mätvärde Slamavvattning 

med polymer Heltömning  
Slamavvattning 
med mekanisk 

separation 

  Provobjekt (st.) 15 10 11 
Innan Maxvärde (mg/l) 395 5400 710 
Tömning Median (mg/l) 121 280 120 
  Medelvärde (mg/l) 156 1 200 213 
 P-värde - 0,09 0,44 
  Provobjekt (st.) 15   15 
Tömningsdag Maxvärde (mg/l) 1 500   23 000 
  Median (mg/l) 150   13 000 
  Medelvärde (mg/l) 376   14 000 
 P-värde -  0,00 
  Provobjekt (st.) 15   15 
Dag efter Maxvärde (mg/l) 400   19 000 
tömning Median (mg/l) 111   1 900 
  Medelvärde (mg/l) 159   4 900 
 P-värde - - 0,01 
  Provobjekt (st.) 15 10 15 
3 dagar efter  Maxvärde (mg/l) 405 14 000 12 000 
tömning Median (mg/l) 92 85 670 
  Medelvärde (mg/l) 123 1 400 1 900 
 P-värde - 0,46 0,05 
  Provobjekt (st.) 14 7 14 
2 veckor efter Maxvärde (mg/l) 196 100 7 400 
tömning Median (mg/l) 97 69 110 
  Medelvärde (mg/l) 104 66 840 
 P-värde - 0,02 0,18 
  Provobjekt (st.) 15     
3 månader Maxvärde (mg/l) 145     
efter tömning Median (mg/l) 88     
  Medelvärde (mg/l) 88     

 

3.2 Ytslam i förhållande till SUSP 
Tjockleken på ytslammet varierade mellan 0-3 cm vid provtagningstillfällena innan tömning 
samt tre månader efter tömning för samtliga provobjekt (Tabell 2). Tre dagar efter tömning 
uppmättes de tjockaste lagren ytslam, vilket kan utläsas av att summan av samtliga 
slamavskiljares ytslamlager var störst efter tre dagar från tömningstillfället. Vid det 
provtagningstillfället hade summan av halten SUSP sjunkit i förhållande till 
provtagningstillfällena innan tömning samt dagen efter tömning. Vid följande 
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provtagningstillfällen minskar både tjockleken på ytslammet och halten SUSP.  
 
De två provobjekt vilka hade tjockast lager ytslam av alla provobjekt var nummer 3 och 
nummer 12. I de slamavskiljarna uppmättes de mäktigaste lagren ytslam tre dagar efter 
tömning (Tabell 2). De två provobjekten var de enda provobjekten där ytslam >5 cm 
påträffades. Gemensamt för de båda provpunkterna är att när halten SUSP sjunker så 
påträffas ett tjockare lager ytslam. Halten SUSP för provobjekt nummer 12 var lägre än 
medianen för SUSP vid de provtagningstillfällen då provobjektets ytslam var som mäktigast. 
Halt SUSP samt ytslammets utbredning och tjocklek för respektive provobjekt kan ses i 
bilaga 5. 
 
Tabell 2. Halten suspenderat material (SUSP) samt ytslammets tjocklek för de två provobjekt med tjockast 
uppmätta lager ytslam, nummer 3 och nummer 12, i förhållande till minvärde (Min), maxvärde (max), median 
samt summan från samtliga provobjekt som slamavvattnats med polymer vid respektive provtagningstillfälle.  

  

Innan 
tömning 

1 dag efter 
tömning 

3 dagar efter 
tömning 

2 veckor 
efter 

tömning 

3 månader 
efter 

tömning 

Provobjekt SUSP 
(mg/l) 

Ytslam 
(cm) 

SUSP 
(mg/l) 

Ytslam 
(cm) 

SUSP 
(mg/l) 

Ytslam 
(cm) 

SUSP 
(mg/l) 

Ytslam 
(cm) 

SUSP 
(mg/l) 

Ytslam 
(cm) 

nr. 3 395 2 305 0 140 5 104 2 105 <1 
nr. 12 395 0 57 5 86 8 82 8 115 3 

Samtliga 
provobjekt 

                    

Min 48 0  41 0  24 <1 45  <1 37  0 
Max  395 3 400 5 405 8 196 8 145 3 
Median 121   111   92   97   88   
Summa 2340 14 2386 18 1840 33 1451 24 1313 16 

 

3.3 TOC 
TOC redovisas som relativt värde. För att få fram de relativa värdena för de olika 
slamtömningsmetoderna har medelvärdet för halten TOC vid provtagningstillfällena efter 
tömning dividerats med medelvärdet för provtagningstillfället innan tömning vilket utgör 
referensvärdet. Det relativa värdet för slamavvattning med polymer samt heltömning är båda 
<1,5 vid provtagningstillfället tre dagar efter tömning för att ligga på 0,7 vid 
provtagningstillfället två veckor efter tömning (Tabell 3). Det relativa värdet för 
slamavvattning med mekanisk separation är 3 vid provtagningstillfällena tre dagar efter 
tömning samt två veckor efter tömning, och utgör de lägsta uppmätta värdena för 
slamtömningsmetoden efter tömning. För de båda slamavvattningsmetoderna uppmättes de 
högsta halterna på tömningsdagen. Värdet för slamavvattning med mekanisk separation var 
på tömningsdagen cirka 25 gånger högre än värdet från slamavvattning med polymer. 
Halterna TOC från samtliga provtagningstillfällen för provobjekt som slamavvattnats med 
polymer finns i bilaga 4. 
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Tabell 3. Det relativa värdet totalt organiskt kol (TOC) för de olika slamtömningsmetoderna slamavvattning med 
polymer, heltömning och slamavvattning med mekanisk separation vid respektive provtagningstillfälle. De 
relativa värdena och halterna för heltömning samt slamavvattning med mekanisk separation är hämtade ur Avfall 
Sveriges (2016) rapport.  

TOC Relativt 
värde  

Innan 
tömning 

 

Tömnin-
gsdag 

1 dag 
efter 

tömning 

3 dagar 
efter 

tömning 

2 veckor 
efter 

tömning 

3 
månader 

efter 
tömning 

Slamavvattning 
med polymer 1 2,5 2 1,4 0,7 0,8 

Heltömning  1     1,1 0,7   

Slamavvattning 
med mekanisk 
separation 

1 61 19 3 3   

 
 

4 Diskussion 

Vid jämförelsen av halterna från slamavskiljare som slamavvattnats med polymer mot 
halterna från resultatet i Avfall Sveriges rapport exkluderas deras provtagningstillfällen från 
tömningsdagen, dagen efter tömning samt tre dagar efter tömning då ytslam inkluderats i 
vissa prov. Provtagningsmetoderna skiljer sig därmed för mycket för att det ska vara relevant 
att jämföra resultaten från de provtagningstillfällena. I diskussionen begränsas därför 
jämförelsen till provtagningarna utförda innan tömning samt två veckor efter tömning.  
 

4.1 SUSP 
Då det är så få provsvar som 14-15 stycken per provtagningstillfälle i denna studie och 7-15 
stycken per provtagningstillfälle i resultaten från Avfall Sveriges rapport, indikerar de 
medelvärden som är flera gånger högre än motsvarande medianer att det finns ett fåtal 
provresultat som är flera gånger högre än majoriteten av proverna som tagits. Med anledning 
av det utförs jämförelsen av resultaten på medianerna och P-värdena. Det bör noteras att det 
förekom slamavskiljare i Avfall Sveriges (2016) rapport där de ställda kraven inte uppfylldes. 
Det förekom till exempel en heltömda och två mekaniskt avvattnade slamavskiljare vilka 
hade färre än tre kammare. Höga maxvärden från de slamtömningsmetoderna kan därför 
härledas till undermåliga slamavskiljare och behöver inte vara en följd av den 
slamtömningsmetod som tillämpats. 
 
Baserat på provtagningstillfället innan tömning, vilket visar halten SUSP efter ett års 
brukande av slamavskiljarna sedan slamtömning, fanns det inte någon signifikant skillnad 
mellan slamavvattning med polymer respektive slamavvattning med mekanisk separation 
eller heltömning. De båda slamavvattningsteknikernas medianer var likvärdiga och P-värdet 
på 0,44 visar att det inte finns något belägg för att det skulle finnas skillnad i halt till följd av 
vilken slamavvattningsmetod som tillämpats. De heltömda slamavskiljarna hade innan 
tömning högst median av de tre slamtömningsmetoderna, men P-värdet var 0,09 vilket är 
över 0,05 och medför att nollhypotesen; att det inte finns någon skillnad i halt beroende av 
slamtömningsmetod, vid heltömning i förhållande till slamavvattning med polymer, inte går 
att förkasta. Det är däremot mer sannolikt, vid en jämförelse av P-värdena, att heltömning 
har högre halter än polymertekniken än att det skulle vara en skillnad mellan de båda 
slamavvattningsmetodernas halter relaterat till vilken slamtömningsmetod som använts.    
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Vid provtagningstillfället två veckor efter tömning hade de heltömda slamavskiljarna lägst 
median, med P-värdet på 0,02 vid jämförelsen mot halterna från slamavvattning med 
polymer är det även statistiskt signifikant att mothypotesen gäller. Det vill säga att 
heltömning bidrog med de lägre halterna vid två veckor efter tömning i förhållande till 
slamavvattning med polymer. Av slamavvattningsteknikerna hade polymertekniken lägst 
median, däremot var P-värdet vid jämförelsen av halterna 0,18 vilket betyder att det inte går 
att säga med säkerhet att skillnaderna i halter är ett resultat av slamtömningsmetoden som 
använts. Då vattenytan på tömningsdagen var under utloppet är halten SUSP inte 
representativt för vattnet som lämnar anläggningen varför de resultaten exkluderas ur 
jämförelsen med de andra slamtömningsmetoderna. Halterna SUSP från slamavskiljare som 
slamavvattnats med polymer hade därmed inte vid något provtagningstillfälle ett maxvärde 
som översteg maxvärdena innan tömning för de andra två slamtömningsmetoderna. Det 
innebär att polymertekniken inte i någon slamavskiljare medfört en lika hög belastning av 
partiklar som de andra två tömningsmetoderna bidragit med sett till maxvärdena. Det bör tas 
i åtanke att halten SUSP från slamavskiljare som slamavvattnats med polymer rimligtvis bör 
vara något högre än de redovisade halterna med tanke på att filtret som användes vid analys 
hade en grövre porstorlek. Hur stor skillnaden skulle varit om samma filter hade använts går 
dock inte att säga. 
 
Samma vikt läggs inte på resultaten från provtagningarna utförda av Karlstad Energi AB 
samt provtagningarna i Svedala och Trelleborg i en jämförelse av tömningsmetoder då de 
baseras på andrahandskällor. Det innebär att endast begränsad kunskap om hur studierna 
genomförts erhållits. Resultaten från de båda studierna indikerar dock att heltömda 
slamavskiljare har en lägre halt SUSP än de som slamavvattnats med mekanisk separation. 
Det förekommer halter från slamavskiljare som slamavvattnats med mekanisk separation 
som är likvärdiga halterna från heltömda slamavskiljare vid de olika provtagningstillfällena. 
Däremot påträffades högre maxvärden i slamavskiljare som slamavvattnats med mekanisk 
separation.  
 
Avseende hur efterföljande reningssteg belastas av partiklar, vid slamavvattning med 
polymer respektive heltömning, får tas i beaktning hur mycket en möjlig punktbelastning av 
en förhöjd halt vid ett tillfälle påverkar. Det förekommer en punktbelastning av partiklar i de 
fall det bildats ytslam efter slamavvattning med polymer när vattenytan passerar upp genom 
T-röret. Mängden ytslam som går vidare till efterföljande reningssteg är däremot begränsad 
till T-rörets yta och ytslammets tjocklek varför det bedöms vara en begränsad mängd som 
lämnar slamavskiljaren. Innan tömning kunde ingen skillnad i halt ses till följd av vilken 
tömningsmetod som tillämpats. Då inga prover tagits i efterföljande reningssteg är det svårt 
att säga vilken av tömningsmetoderna som medför den högre belastningen. Felaktigheter i 
slamavskiljarens utformning såsom avsaknad av T-rör, för låga skiljeväggar eller 
underdimensionering är troligare anledningar till att efterföljande reningssteg överbelastas 
av partiklar än vilken av de två slamtömningsmetoderna som använts. Det noterades i Avfall 
Sveriges (2016) rapport att kraven som ställdes på slamavskiljarna inte kunde följas fullt ut. 
En heltömd slamavskiljare hade endast två kammare och ytterligare en heltömd 
slamavskiljares vattennivå var högre än utloppsnivån. Det visar på nyttan av att samma 
person utför samtliga provtagningar och säkerställer att samtliga krav som ställs på 
provobjekten efterlevs. 
 
Då inkommande avloppsvatten till en slamavskiljare med 200 personer anslutna enligt 
Naturvårdsverket har en halt SUSP på 15-300 mg/l kan antas att en slamavskiljare för ett 
hushåll har en liknande halt SUSP i det inkommande vattnet. Om det avloppsvattnet 
reduceras med 70 procent, vilket en korrekt utformad slamavskiljare för <5 personer bör 
klara, är halten 90 mg/l. Avloppsvattnet från en slamavskiljare för <200 personer har dock 
en halt på <100 mg/l då det passerat slamavskiljaren. Hur halten SUSP i slamavskiljare som 
slamavvattnats med polymer förhåller sig till en korrekt utformad slamavskiljares maxhalt 
jämförs därför mot halten 100 mg/l. Medianen för slamavskiljare som slamavvattnats med 
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polymer ligger under 100 mg/l vid samtliga provtagningstillfällena från och med 
provtagningstillfället tre dagar efter tömning. Någon gång mellan  tre månader och ett år 
efter tömningstillfället överstiger medianen för halten SUSP 100 mg/l då medianen vid 
provtagningstillfället innan tömning är 121 mg/l. Det hade vart intressant med ett ytterligare 
provtagningstillfälle efter nio månader för att se hur halten förhöll sig till 100 mg/l inför 
nästkommande tömning då den lägsta medianen och maxvärdet uppmättes 3 månader efter 
tömning. Då skulle man bättre kunnat bedöma hur halten förhöll sig till 100 mg/l under ett 
helt år. Det förekommer maxhalter vilka är fyra gånger högre än 100 mg/l, däremot har inte 
säkerställts att slamavskiljarna vilka provtagits är korrekt utformade annat än de krav som 
ställdes för att inkluderas i studien. Det förekommer fortfarande faktorer såsom 
underdimensionering av slamavskiljarens första kammare vilket inte kontrollerades inför 
provtagning. Det skulle kunna resultera i höga halter partiklar, till följd av för kort 
uppehållstid för avloppsvattnet i första kammaren, för att ge partiklarna tid att sedimentera 
eller bilda ytslam.  
 

4.2 Ytslam i förhållande till SUSP 
Att göra en uppskattning av ytslammets tjocklek och sätta det i förhållande till halten SUSP 
ger en uppfattning om slamtäckets tjocklek inverkar negativt på halten SUSP eller ej. Vid 
provtagningstillfället då ytslammet var som tjockast, tre dagar efter tömning, hade halten 
SUSP sjunkit i förhållande till de tidigare provtagningstillfällena. Det indikerar att partiklar 
flotterat varvid ytslammet får en större mäktighet med resultatet att partikelhalten i 
avloppsvattnet sjunkit. Påståendet styrks av att halten partiklar minskat i de två 
slamavskiljarna med tjockast lager ytslam vid provtagningstillfällena då deras lager ytslam 
var som mäktigast. Att det finns ett lager ytslam i slamavskiljarens tredje kammare inverkar 
därför inte negativt på halten SUSP i dess avloppsvatten.  
 

4.3 TOC 
Det relativa värdet TOC för slamavskiljare som heltömts eller slamavvattnats med polymer 
ligger efter två veckor under 1. Det innebär att de båda tömningsmetoderna resulterar i 
mindre TOC i avloppsvattnet efter två veckor än innan tömning. Det relativa värdet för 
slamavskiljare som slamavvattnats med mekanisk separation överskred referensvärdet vid 
provtagningstillfället två veckor efter tömning. Då inget senare provtagningstillfälle finns går 
det inte att bedöma om, eller hur lång tid det tog, för slamavskiljarna att återfå likvärdiga 
halter som innan tömning. Sett till hur lång tid det tar innan halten TOC är densamma eller 
lägre än innan tömning är mobil slamavvattning med polymer och heltömning därmed 
likvärdiga och återhämtar sig snabbare än slamavvattning med mekanisk separation sett till 
förhållandet mot halten innan tömning.  
 
Slamavskiljarna vilka slamavvattnats med polymer överskred referensvärdet efter tömning 
för att sjunka och hamna under referensvärdet någon gång mellan tre dagar efter tömning 
och två veckor efter tömning. En trolig anledning till att halten var högst på tömningsdagen 
är att kol i form av partiklar blandats ut i vattnet vid slamavvattningstillfället. På tre dagar 
har större delen av partiklarna sedimenterat alternativt bildat ytslam, varför värdet då 
närmade sig referensvärdet. Den teorin styrks av att tjockleken på ytslammet är som störst 
tre dagar efter tömning.   
 

4.4 Metodens lämplighet 
Att ta proverna under sommaren och hösten var en bra tidpunkt då proverna togs i Umeå och 
risk för snö funnits om proverna tagits senare på året, med eventuell påföljd att inte alla 
prover kunnat tas. En nackdel med att ta proverna på sommaren är en ökad risk att 
slamavskiljare inte använts efter slamtömning vid framförallt provtagningstillfällena en dag 
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efter tömning samt tre dagar efter tömning, om de boende exempelvis varit på semester. 
Provet taget innan tömning är oberoende av vilken tid på året det togs då det gått ett år sedan 
senaste tömning och halterna bör därför vara representativa för ett års belastning på 
slamavskiljaren. 
 
Det hade vart en styrka om även provtagning av heltömda slamavskiljare utförts inom 
studien, istället för att jämföra resultaten från slamavskiljare som slamavvattnats med 
polymer med resultat från tidigare utförda studier. I Umeå kommun erbjuds möjligheten att 
få sin slamavskiljare heltömd men inte att få den slamavvattnad med mekanisk separation 
varför provtagning av slamavskiljare som slamavvattnats med mekanisk separation inte 
bedöms vara av samma intresse. Om samma person utför provtagningen ger det mindre 
utrymme för skilda tolkningar av provtagningsmetod vilket riskerar att ge större varians i 
provsvaren.  
 
Att chaufförerna toppsuger ytslam efter utförd slamavvattning resulterar i att mängden 
ytslam som går vidare till efterföljande rening i mark begränsas till den yta som passerar 
genom T-röret, resterande ytslam ligger på ytan runt T-röret och passerar inte igenom det. 
Att ta proverna 10-20 cm under vattenytan då T-röret satt otillgängligt eller då vattenytan 
inte nådde upp till T-röret bör visa halten i avloppsvattnet som går vidare till efterföljande 
reningssteg i mark, utan att kontamineras av ytslam då den största tjockleken på ytslammet 
som uppskattades efter tömning var under 10 cm. Vattnet som passerat genom slangpumpen 
spolades till slamavskiljarens första kammare vilket minimerade risk för kontaminering av 
proven. Om istället vattnet hade spolats tillbaka till tredje kammaren vilken provet togs ifrån 
hade det funnits en risk att ytslam blandades med vattenfasen belägen under ytslammet och 
proven kontaminerats. Då dubbla prov togs fanns en möjlighet att upptäcka kontaminering 
eller analysfel av prov ifall det fanns en stor skillnad mellan de två provsvaren tagna från 
samma slamavskiljare vid samma provtagningstillfälle.  
 
Metoden som användes vid provtagning av slamavskiljare som slamavvattnats med polymer i 
denna studie överensstämmer med metoden för provtagning i Avfall Sveriges rapport vad 
gäller; hur proverna togs innan tömning samt två veckor efter tömning, att dubbla prover 
togs från vilka ett medelvärde redovisades, proverna togs ur slamavskiljarens T-rör i dess 
tredje kammare när så var möjligt och samma standard för analys tillämpades. Den största 
skillnaden vid provtagning är att proverna alltid togs under vattenytan i denna studie för att 
undvika ytslam i provet vilket istället inkluderades i proverna som togs på tömningsdagen i 
Avfall Sveriges rapport. I de fall då vattennivån inte nådde upp till T-röret vid 
provtagningstillfällena en dag efter tömning samt tre dagar efter tömning i Avfall Sveriges 
rapport togs även de proven från vattenytan vilket inkluderat eventuellt ytslam. Det finns inte 
angivet i rapporten hur många prov som är tagna under vattenytan i T-rör eller vid ytan och 
inkluderat ytslam, vilket gör det omöjligt att bedöma den faktiska halten i avloppsvattnet vid 
provtagningstillfällena en dag efter tömning samt tre dagar efter tömning. Ytterligare en 
skillnad i metoden för Avfall Sveriges studie var att filtret som användes vid analys av SUSP 
hade porvidden 1 µm i förhållande till filtret som användes i denna studie vars porvidd var 1,6 
µm. 
 
Enligt Swedish Standards Institute (2011) beror resultatet vid tillämpning av SS-EN 
872:2005 till viss del av vilken typ av filter som använts, detta då det förekommer olika 
porstorlekar hos olika filter. Filtret som användes vid analys av proverna i denna studie 
släpper igenom partiklar som har en diameter <1,6 µm. En lägre halt suspenderade ämnen 
kan därför förmodas i resultaten mot om ett filter med porvidden 1 µm hade använts, likt det 
filter som användes vid analys av proverna i Avfall Sveriges studie. Anledningen är att ett 
filter med porstorleken 1 µm även filtrerar partiklar i storleksskalan 1-1.6 µm vilket ger en 
högre halt i provsvaret om provet innehåller partiklar i det storleksspannet. 
 
Provtagningarna efter slamavvattning är endast utförda på provobjekt som slamavvattnats 
med avvattningsteknik från Hvitved Larsen. För att få en rättvisare bild av resultat från 
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slamavvattning i kommunen skulle provtagning även utförts efter slamavvattning med 
avvattningsteknik från Rolba. Detsamma gäller polymeren, slamavvattning kan i kommunen 
utföras med både Zetag 9016 och Zetag 9018. Det är däremot endast Zetag 9018 som 
används av slamtömningsentreprenören. Hur resultatet hade sett ut om Zetag 9016 istället 
använts går därför inte att bedöma.  
 

4.5 Slutsats 
Det gick inte att signifikant bevisa att någon av slamtömningsmetoderna resulterade i mindre 
halt partiklar i utgående vatten från en slamavskiljare sett ur ett årsperspektiv än de andra. 
Vid provtagningstillfället efter två veckor från tömningstillfället erhölls de lägsta halterna i 
heltömda slamavskiljare, samt att P-värdet på 0,02 styrker att halterna var lägre än 
slamavvattning med polymers halter. Fler prover tagna ur slamavskiljare vilka uppfyller de 
krav som ställts innan provtagning hade varit önskvärt för att göra en mer kvalificerad 
jämförelse. Prover tagna 3 månader efter heltömning och slamavvattning med mekanisk 
separation hade gett en tydligare bild av belastning av partiklar över året. 
 
Svar på frågeställningarna: 
 

• Innan tömning bedöms halterna SUSP från slamavvattning med polymer i 
förhållande till slamavvattning med mekanisk separation, likväl som slamavvattning 
med polymer i förhållande till heltömning, vara likvärdiga. Efter två veckor från 
tömningstillfället uppmättes de lägsta halterna i de heltömda slamavskiljarna följt av 
de båda slamavvattningsteknikerna. Det saknas mätvärden från heltömning och 
slamavvattning med mekanisk separation efter tre månader från tömningstillfället. 
Slamavvattning med polymer har sina lägsta halter tre månader efter tömning.  

• Utifrån de resultat som finns att tillgå, går det inte att svara på om slamavvattning 
med polymer eller heltömning medför den högsta halten partiklar till efterföljande 
reningssteg i mark. 

• Det förekommer halter vilka överskrider 100 mg/l hos slamavskiljare vilka 
slamavvattnats med polymer vid samtliga provtagningstillfällen. Från och med tre 
dagar efter tömning ligger medianen från de följande provtagningstillfällena under 
100 mg/l, vilket bör innebära att en stor del av slamavskiljarnas halter ligger under 
100 mg/l under en stor del av året.  

• Ytslammets tjocklek ökar när halten SUSP i avloppsvattnet sjunker, vilket tyder på 
flotation av partiklar och bildning av ytslam. 

• Halten TOC från provobjekt som slamavvattnats med polymer och heltömts är vid två 
veckor efter tömningstillfället lägre än innan tömning. Halten TOC i slamavskiljare 
som slamavvattnats med mekanisk separation är efter tömning högre än innan 
tömning.  
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Avvattningsstudie i Umeå kommun 

 
Under sommaren 2017 kommer Vakin genomföra en studie där prover tas från enskilda 
avloppsanläggningar. Det är en uppföljning av avvattnande teknik som används vid tömning av er 
anläggning.  
 
Vad det innebär för er som kund är att vi kommer ta prov på utgående avloppsvatten från er 
avloppsanläggning vid 6 tillfällen under 2017. Inga personuppgifter kommer finnas med i studien så ni 
kommer vara anonym. Ni behöver inte vara hemma när proverna tas, däremot behöver vi några 
kompletterande uppgifter för att veta att just din anläggning uppfyller kraven för studien.  
 
Om ni ger ert samtycke till provtagning kan ni fylla i den bifogade blanketten och antingen posta den till 
Vakin i det förbetalda kuvertet eller mejla den till emma.ramstrom@vakin.se.  
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 

  
Emma Ramström 

  

mailto:emma.ramstrom@vakin.se
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Uppgifter inför provtagning av er avloppsanläggning 

Vänligen sänd svar senast 31 maj 

 

Adress:______________________________________ 
  
Namn:_________________________________________________ 
 
Telefon:__________________________________Mobilnummerr:_________________________________ 
 
Antal boende på fastigheten:_______________________________ 
 
Tillåter ni att vi går in på er fastighet och tar prover från er enskilda avloppsanläggning under 2017?  
  Ja              Nej 
 
Vilket material är en anläggning gjord av? 
 Betong      Plast     Annat material:____________________ 
 
Anläggningens fabrikat:___________________________________ 
 
Finns fungerande T-rör i anläggningens tredje kammare? 
  Ja              Nej 
 
 
 

_____________________________________       __________________________________ 
Namn             Datum 
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Checklista provtagningsutrustning 
 
Kylväskor 
Frysta frysklampar 
2 st provtagningsfalskor för TOC respektive SUSP per provobjekt + extraflaskor 
2 st batteridrivna borrmaskiner med extrabatterier 
3 st slangpumpar 
2 st slangar om 0,5 m och 2,5 m per provobjekt + extra slangar 
Plaströr ca 2 m 
Följesedlar 
Vattentermometer 
Mobiltelefon med kamera samt för att se tid 
Permanent marker att märka provtagningsflaskorna med 
Penna 
Ficklampa 
Engångshandskar 
Skyddsglasögon 
Hushållspapper 
Våtservetter 
Handsprit 
Sopsäckar (att förvara använda slangar i samt till skräp) 
Kniv (att skära loss buntband från brunnslock) 
Buntband (att låsa brunnslock med) 
Skiftnyckel (att öppna brunnslock med) 
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Bilder tagna efter mobil slamavvattning med polymer 
Tömningsdagen: 

        Provpunkt 14                             Provpunkt 12 

                                                           

 

En dag efter tömning: 

Provpunkt 6                               Provpunkt 14                                       Provpunkt 12 

   

 

3 dagar efter tömning: 

Provpunkt 6                               Provpunkt 14                                Provpunkt 12 
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2 veckor efter tömning: 

Provpunkt 6                                                           Provpunkt 12 

                                                  

 

3 månader efter tömning: 

Provpunkt 6                                  Provpunkt 14                     Provpunkt 12 
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Halter SUSP och TOC 
Halterna för SUSP samt TOC är ett medelvärde av de två prover som togs vid respektive 
provtagningstillfälle. Provet vid provpunkt 8, två veckor efter tömning uteslöts på grund av 
kontaminering. 

SUSP (mg/l) 

Provpunkt Innan 
tömning Tömningsdag 

1 dag 
efter 

tömning 

3 dagar 
efter 

tömning 

2 
veckor 
efter 

tömning 

3 
månader 

efter 
tömning 

1 150 535 250 110 70 79 
2 121 56 205 73 135 96 
3 395 620 305 140 104 105 
4 170 1500 340 405 148 130 
5 57 585 64 110 75 62 
6 115 117 41 24 45 88 
7 125 1100 400 215 130 73 
8 260 400 110 46   145 
9 48 120 36 36 58 37 

10 88 64 111 92 102 88 
11 83 96 76 63 130 79 
12 395 73 57 86 82 115 
13 79 155 190 180 196 42 
14 91 150 140 63 92 78 
15 165 70 63 200 86 100 

Min 48 56 36 24 45 37 
Max 395 1500 400 405 196 145 
Medel 156 376 159 123 104 88 
Median 121 150 111 92 97 88 
Antal 
provobjekt 15 15 15 15 14 15 
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TOC (mg/l) 

Provpunkt Innan 
tömning Tömningsdag 

1 dag 
efter 

tömning 

3 dagar 
efter 

tömning 

2 
veckor 
efter 

tömning 

3 
månader 

efter 
tömning 

1 165 350 245 195 84 80 
2 195 310 285 185 145 91 
3 120 400 295 180 100 130 
4 290 495 360 330 240 210 
5 170 440 120 185 110 155 
6 81 200 180 115 70 77 
7 155 480 320 195 100 69 
8 96 425 330 130   105 
9 125 275 260 135 120 76 

10 120 300 280 205 110 135 
11 200 255 225 215 175 170 
12 160 255 240 165 120 110 
13 205 535 565 490 170 65 
14 130 470 385 185 98 100 
15 125 330 310 220 110 150 

Min 81 200 120 115 70 65 
Max 290 535 565 490 240 210 
Medel 156 368 293 209 125 115 
Median 155 350 285 185 110 105 
Antal 
provobjekt 15 15 15 15 14 15 
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Halt SUSP i förhållande till ytslammets tjocklek 
 

Tabellen nedan visar halten SUSP samt ytslammets utbredning och tjocklek vid respektive 
provpunkt och provtagningstillfälle. Provpunkter där provobjektet är i betong har ett b 
bredvid numreringen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Provobjekt
SUSP 
(mg/l)

Ytslam 
(cm)

SUSP 
(mg/l)

Ytslam 
(cm)

SUSP 
(mg/l)

Ytslam 
(cm)

SUSP 
(mg/l)

Ytslam 
(cm)

SUSP 
(mg/l)

Ytslam 
(cm)

1 150 0 250 50% 1 110 2 70 1 79 80% <1
2 121 0 205 1 73 2 135 <1 96 <1
3 395 2 305 0 140 5 104 2 105 <1
4 170 50% <1 340 1 405 1 148 <1 130 50% <1
5 57 50% <1 64 2 110 1 75 <1 62 50% <1
6 115 3 41 30% <1 24 1 45 <1 88 <1
7 125 0 400 50% 1 215 3 130 1 73 0
8 260 <1 110 2 46 3 1 145 <1
9 48 <1 36 10% <1 36 10% <1 58 30% <1 37 50% <1

10 88 <1 111 0 92 <1 102 1 88 <1
11 83 80% <1 76 <1 63 1 130 3 79 3

12 b 395 0 57 5 86 8 82 8 115 3
13 b 79 <1 190 <1 180 <1 196 <1 42 <1
14 b 91 <1 140 <1 63 1 92 1 78 <1
15 b 165 2 63 3 200 3 86 1 100 <1

Innan 
tömning

1 dag efter 
tömning (cm)

3 dagar efter 
tömning (cm)

2 veckor efter 
tömning (cm)

3 månader 
efter tömning 

(cm)
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