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Sammanfattning 

Syftet med den här studien var att undersöka skummet som bildas på ytan i 
flockningskammare för kemisk fällning vid dricksvattenberedning i Kommunalförbundet 
Norrvattens ytvattenverk Görvälnverket. Skummet som bildas sprayas sönder med vatten och 
följer med vidare i reningsprocessen. För Norrvatten är det intressant att veta om det finns 
PFAS eller andra miljögifter i skummet för att en eventuell avskiljning av skummet skulle 
kunna vara aktuellt. Målet var att svara på följande frågor: 1. Under vilka förutsättningar 
bildas skum i flockningskammare för kemisk fällning på Görvälnverket? 2.Vad skulle det 
betyda för vattenkvaliteten om skummet avskiljs? 3.Vilka möjligheter finns det för 
Görvälnverket att avskilja skummet? 

Poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) uppdagas på flera ställen i samhället och t ex i 
dricksvatten hittas förhöjda halter. Det har observerats att PFAS orsakar skada på både djur 
och människors hälsa. PFAS har en hydrofil (vattenlöslig) och en hydrofob (olöslig i vatten) 
ände. De egenskaperna gör att de kan agera som ett ytaktivt ämne och förekomma i naturligt 
eller processrelaterat skum och kan också därför avskiljas med hjälp av t ex 
skumfraktionering.  

Det genomfördes två provtagningar vid olika tillfällen för att mäta halten av PFAS11 och totalt 
organiskt kol (TOC) i skummet. Två enkäter skickades ut, en till skiftingenjörer på 
Görvälnverket och den andra till vattenverk i Sverige. En flödesmätning av sprayvattnet 
utfördes samt en analys av mätdata från Görvälnverket. 

Resultatet bekräftade halter av PFAS11 i skummet, 2600 ng/l vid första provtagningstillfället 
och vid andra 3200 ng/l. TOC-halten vid andra tillfället var 180 mg/l TOC. Enkätsvaren 
påvisade att det skummar mest på våren i Görvälnverket och att andra ytvattenverk också har 
skumbildning i flockningskammare. Under ett år går det åt nästan 22 miljoner liter vatten för 
att spraya sönder skummet som istället skulle kunna distribueras. Dataanalys visade att det 
finns ett samband mellan TOC och konduktivitet. 

Slutsatsen är att avskiljning av skummet skulle ge en förbättrad vattenkvalitet då flotation 
inte är i bruk. Ett förslag på en sugfunktion presenteras som en möjlig avskiljningsmetod. 
Vidare undersökning för under vilka förutsättningar det bildas skum behöver utföras.  
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the foam formed on the surface of a flocculation 
chamber for chemical precipitation, which is a step in the preparation of drinking water in the 
Norrvatten local federation's surface water plant Görvälnverket. The foam that is formed is 
removed by spraying with water and hence the material in the foam follows the treatment 
process. Norrvatten are interested to know whether PFAS or other environmental toxins are 
present in the foam so that a possible removal of the foam could be considered. The objective 
was to answer the following questions: 1. Under what conditions is foam formed in 
flocculation chambers for chemical precipitation at Görvälnverket? 2.What would be the 
impact on water quality if the foam was removed? 3. What are the possibilities for 
Görvälnverket to remove the foam? 

Poly- and perfluoroalkyl substances (PFAS) are found in many places in society and examples 
of elevated levels include drinking water. PFAS has been observed to cause harm to both 
animal and human health. PFAS have a hydrophilic (water-soluble) and a hydrophobic 
(water-insoluble) end. These properties allow them to act as surfactants and to be present in 
natural or process-related foam and can therefore also be separated by e.g. foam 
fractionation. 

Two samples were taken at different times to measure the PFAS11 and total organic carbon 
(TOC) content of the foam. Two surveys were sent out, one to engineers at Görvälnverket and 
other to waterworks in Sweden. A flow measurement of the spray water was carried out as 
well as an analysis of the measurement data from Görvälnverket. 

The result confirmed levels of PFAS11 in the foam, 2600 ng/l at the first sampling point and 
3200 ng/l at the second. The TOC content at the second occasion was 180 mg/l TOC. The 
survey responses showed that foaming is most common in spring at Görvälnverket and that 
other surface water plants also have foaming in flocculation chambers. In a year, almost 22 
million litres of water are used to spray the foam, which could be distributed instead. Data 
analysis showed that there is a correlation between TOC and conductivity. 

It is concluded that removal of the foam would improve the water quality when the flotation 
step is not in use. A proposal for a suction feature is presented as a possible removal method. 
Further investigations on under what conditions foaming is formed needs to be carried out. 
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Förkortningar 

AFFF Aqueous film forming foam 

DOC Dissolved organic carbon (löst organiskt kol) 

GAK Granulerat aktivt kol 

PBT Persistent, bioackumulerande och toxisk 

PFAS Poly- och perfluorerade alkylsubstanser 

PFOA Perfluoroktansyra 

PFOS Perfluoroktansulfonsyra 

TOC Total organic carbon (totalt organiskt kol) 
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1 Inledning 

Det ställs allt hårdare krav på dricksvatten eftersom det succesivt tas fram mer kunskap om 
olika ämnen och vilka effekter de har på djur, människor och miljö. Dessa ämnens effekter 
kan tidigare ha varit okända eller så har tekniken för provtagning inte funnits tillgänglig. Ett 
exempel är olika poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS), vilka orsakar skada på både 
djurs och människors hälsa och bland annat är cancerframkallande. Förekomst av PFAS 
påvisas på flera ställen i samhället och exempel på förhöjda halter är bland annat i 
dricksvatten (Andersson et al., 2019).  

PFAS är ett samlingsnamn för flera olika högfluorerande ämnen. PFAS har ett brett 
användningsområde i samhället och är syntetiskt framställt och förekommer alltså inte 
naturligt i miljön. Det finns inga studier som har kunnat visa att fullständig nedbrytning av 
PFAS sker i miljön utan det kommer alltid att finnas kvar i någon form 
(Kemikalieinspektionen, 2021a). Kemikalieinspektionen har därför inlett ett samarbete med 
andra EU-länder för att förbjuda användning av PFAS i hela EU. Användningen ska bara ske 
där det inte finns några alternativ och anses vara nödvändigt (Kemikalieinspektionen, 2020).  

Dricksvatten räknas som livsmedel och går därför under Livsmedelsverkets lagar och regler. 
Det finns idag inga lagar för maxgränsvärden av PFAS i dricksvatten men det får inte finnas 
halter av farliga ämnen som innebär hälsofara för människor. Livsmedelsverket har en 
åtgärdsgräns på 90 nanogram/liter för PFAS; vid högre uppmätta halter måste åtgärder 
vidtas (Livsmedelsverket, 2021b).  

Norrvatten är ett kommunalförbund som förser 14 kommuner i norra Stockholm med 
dricksvatten. Deras ytvattenverk, Görvälnverket i Järfälla, bereder dricksvatten från Mälaren. 
Vid dricksvattenberedningen använder de sig bland annat av kemisk fällning och flockning 
(Norrvatten, 2021b). I flockningskammaren bildas ibland ett skum på vattenytan. Idag 
sprayas skummet ned i vattnet och följer med vidare i reningsprocessen.  

PFAS har en hydrofil (vattenlöslig) och en hydrofob (olöslig i vatten) ände. De egenskaperna 
gör att de kan agera som ytaktiva ämnen och därför avskiljas med hjälp av t ex 
skumfraktionering (Dai et al., 2019). För Norrvatten är det intressant att veta om det finns 
PFAS eller andra miljögifter i skummet för att en eventuell avskiljning av skummet skulle 
kunna vara aktuellt. PFAS-halten för dricksvatten från Görvälnverket ligger idag långt under 
åtgärdsgränsen. 

Syftet med studien är att undersöka skummet som bildas på ytan i flockningskammare för 
kemisk fällning i Kommunalförbundet Norrvattens ytvattenverk Görvälnverket. Studien 
kommer att besvara följande frågor: 

• Under vilka förutsättningar bildas skum i flockningskammare för kemisk fällning på 
Görvälnverket? 

• Vad skulle det betyda för vattenkvaliteten om skummet avskiljs? 

• Vilka möjligheter finns det för Görvälnverket att avskilja skummet?  
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2 Bakgrund 

Vatten är nödvändigt för alla levande organismer, utan vatten skulle inget liv finnas. Mer än 
70 % av jordens yta täcks av vatten, 97 % av det är hav, 2 % glaciärer och 1 % sötvatten. Vatten 
är inte bara nödvändig för organismer det har också en viktig roll som transportör. Vatten har 
en förmåga att lösa upp ämnen som finns i luft och mark och göra dem tillgängliga för växter 
och djur på sin väg mot havet. Från kemisk upplösning och mikrobiologisk nedbrytning av 
djur- och växtdelar kan vatten transportera näringsämnen och mineraler som tas upp av 
levande organismer. Vatten för också med sig föroreningar som människor har förorsakat. 
Detta gör att det ställs hårda krav på reningsåtgärder för dricksvatten och 
avloppsvatten/dagvatten men också på ansvarstagande användning av kemikalier i samhället 
(Svenskt Vatten, 2013). 

Ett exempel på en sådan förorening som har spridit sig i vatten på grund av människor är 
PFAS. En stor orsak till att PFAS har observerats i många ytvatten beror på användning av 
brandskummet AFFF (Aqueous Film Forming Foam). Brandskummet nyttjas vid bekämpning 
av bränslebaserade bränder och har använts i samband med brandövningar på flygplatser och 
militärbaser (Schwichtenberg et al., 2020; Meng et al., 2018). AFFF innehåller bland annat 
perfluoroktansulfonsyra (PFOS). Det har också varit vanligt att använda perfluoroktansyra 
(PFOA) i brandskum (Kemikalieinspektionen, 2013). Både PFOS och PFOA är PBT-ämnen 
som står för persistent (ej nedbrytbar), bioackumulerande (anrikas i levande organismer) och 
toxisk (giftigt) (Dai et al., 2019). Därför förbjöds användningen av PFOS och ämnen som kan 
brytas ned till PFOS 2008 och PFOA förbjöds 2020, i kemiska produkter och varor inom EU. 
Det betyder dock inte att användningen av PFAS-ämnen har slutat utan de ersätts istället av 
andra nya varianter (Livsmedelsverket, 2021a). 

Det finns mer forskning om hälsa och miljö för de långkedjade ämnena PFOS och PFOA. De 
nya varianterna som tillverkas idag är kortare varianter för att man tror att de gör mindre 
skada men det finns i dagsläget lite forskning kring det för att säga något säkert (Banzhaf et 
al., 2017; Li et al., 2020).  

 

2.1 Ytvatten 
I Sverige producerar kommunerna det dricksvatten som inte kommer från egen brunn. 
Dricksvatten produceras av råvatten och det kan komma både från ytvatten och grundvatten. 
Ytvatten är råvatten som kommer från sjöar eller rinnande vattendrag medan grundvatten 
hämtas ur grävda eller borrade brunnar. Det finns även konstgjort grundvatten som 
framställs genom att ytvatten får passera ett markgruslager som till exempel kan vara en 
rullstensås. Grundvatten har ofta en högre kvalitet än ytvatten och behöver inte lika många 
reningssteg (Svenskt Vatten, 2016).  

Kvaliteten på ytvatten kan variera mycket och påverkas av tillrinnande vattendrag, vind och 
årstid. På våren när snön smälter finns det många tillrinnande vatten som för med sig 
näringsämnen och organiskt material till sjöar. Vattentemperaturen är då mellan 0,5-4 °C och 
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vindar gör att vattnet blandas om från yta till botten. Omblandning gör att hela vattenmassan 
syresätts. Densiteten för vatten är som högst vid 4 °C och under våren värms ytvattnet upp så 
att sjön skiktar sig. På botten är det kallt och i ytvattenskiktet är det varmt under 
sommarmånaderna. Det betyder att under sommaren syresätts ytvattnet av vindar som 
blandar om. I bottenskiktet är det istället helt stilla och därmed syrefattigt och det faller även 
döda alger och organiskt material från ytvattnet. Under hösten sjunker temperaturen i 
ytvattnet igen och den får till slut samma densitet som bottenskiktet. Precis som på våren kan 
hela vattenmassan blandas om och syresättas av vinden. På vintern sjunker temperaturen på 
ytvattnet ytterligare och is kan bildas som hindrar vinden från att syresätta vattnet (Svenskt 
Vatten, 2010). 

Ytvatten innehåller organiskt material i olika form. Organiskt material kan mätas på olika 
sätt, till exempel i totalt organiskt kol (Total Organic Carbon, TOC) eller löst organiskt kol 
(Dissolved Organic Carbon, DOC). I TOC ingår DOC samt partikulär (fast) form av organiskt 
kol. I ytvatten är skillnaden mellan TOC och DOC inte så stor och antas därför vara samma 
(Köhler and Lavonen, 2015; McCleaf et al., 2017). Det mesta av DOC som finns i ytvatten 
kommer från olika humusämnen. Det är organiskt material i kolloidal form som kommer från 
nedbrytning av växter och djur (Drever, 1997). Humusämnen kommer via tillrinnande 
vattendrag när marker urlakas av nederbörd. Det kan också komma från nedbrytning eller 
utsöndring av sjölevande organismer som bakterier, alger och växter. DOC har tre funktioner 
av vikt för dricksvattenproduktion; transportör av toxiska ämnen, reglerar surhet och vattnets 
färg (Köhler and Lavonen, 2015). Vanliga DOC-halter i naturliga vatten (Drever, 1997): 

• Regnvatten: 0,5–1,5 mg/l 
• Grundvatten och hav: 0,5 mg/l 
• Sjöar och floder: vanligtvis 2–10 mg/l men kan komma upp till 60 mg/l 

 

2.2 Kemisk fällning 
Organiskt material i form av kolloider har så liten partikelstorlek att de inte kan sedimentera 
eller avskiljas med filter. Kolloiderna har en negativ laddning och repellerar därför varandra. 
Genom att tillsätta en fällningskemikalie i form av positivt laddat salt, adsorberar de positiva 
jonerna till partiklarna och gör dem neutralt laddade. Då kan Van der Waalskrafter verka 
mellan partiklarna så att de klumpar ihop sig och bildar större flockar som kan sedimentera. 
Vid tillsatts av fällningskemikalier är det viktigt med snabb inblandning men i flocknings-
kammare som kommer som efterföljande steg behövs en mer försiktig omrörning för att få 
god kontakt mellan partiklarna och därmed större flockar (Persson, 2018).  

För att förbättra flockbildningen kan ett flockningshjälpmedel tillsättas, som till exempel 
natriumsilikat (vattenglas). Flockningshjälpmedlet gör så att flockarna blir mer kompakta och 
mindre vattenhaltiga (Svenskt Vatten, 2010). 
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2.3 Norrvatten 
Processen för dricksvattenberedningen på Norrvattens Görvälnverk illustreras i Figur 1. 
Råvatten kallas det vatten som ska behandlas och det tas från Mälaren. Intag av råvatten sker 
vid två olika djup, 22 respektive 4 meter, beroende på kvalitet och årstid. Först möts vattnet 
av en korgbandssil som avskiljer fisk, alger och annat. Sedan pumpas vattnet vidare till 
blandningsrör där aluminiumsulfat tillsätts för kemisk flockning. Vattnet går vidare till 
flockningskammare med omrörare där även natriumsilikat tillsätts. I flockningskammaren 
bildas flockar av kolloidalt material. Därefter går vattnet vidare till sedimentering för 
avskiljning av flockarna som har bildats. Vattnet går sedan igenom ett 1,5 meter tjockt 
sandfilter för att avlägsna rester av flockar och partiklar. Sedan pumpas vattnet vidare till ett 
kolfilter som består av en 2,5 meter tjock bädd av granulerat kol. Kolet förbättrar lukt och 
smak, minskar halten organiska ämnen samt skyddar mot föroreningar. Som slutsteg 
passerar vattnet UV-reaktorer som desinficerar vattnet med ultraviolett ljus. Innan vattnet 
leds ut i ledningsnätet justeras pH så att vattnet blir svagt basiskt, detta för att undvika 
korrosion i ledningsnätet. För att undvika bakterietillväxt i ledningsnätet tillsätts en låg dos 
monokloramin. Vattnet lämnar vattenverket och pumpas ut via ledningsnätet till ett 
vattentorn och sedan kan det rinna hem till våra vattenkranar för att drickas (Norrvatten, 
2021b). 

 

Figur 1. Överblick över reningsprocessen i Görvälnverket.  

Norrvatten har idag flera parallella fällningslinjer där de bereder dricksvatten. 
Fällningslinjerna bygger på i stort sett samma princip men tekniken skiljer sig åt mellan de 
olika linjerna. Alla linjer har till exempel olika antal flockningskammare i serie och varje 
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kammare har olika volym. Sedimentering och flotation är två metoder som används för att 
avskilja partiklar genom att utnyttja densitetsskillnaden mellan partiklarna och vattnet. Vid 
sedimentering sjunker partiklarna till botten med hjälp av gravitation och sedan avskiljs som 
ett slam. I flotationskamrarna tillförs luftbubblor som partiklarna fäster till och följer med 
upp till ytan och sedan avskiljs slammet där. Flotation är effektivare än sedimentering men 
kräver också mer energi (Persson, 2018). Idag finns det en fällningslinje på Görvälnverket 
som har flotation men det är under pågående arbete att installeras i alla linjer. Dock kommer 
sedimentering också att finnas kvar. 

 

2.3.1 Görvälnverkets förutsättningar 
Flockningskamrarna på Görvälnverket är djupa men små till ytan. Kamrarna är sänkta under 
golvnivå och vattenytan är några decimeter från golvet, se till vänster i Figur 2. Vattnet tas in 
och ut under vattenytan i flockningskamrarna och en propellerliknande omrörare är placerad 
i mitten, se till höger i Figur 2. Vissa flockningskammare är till hälften täckta med ett tak 
(golvet i det här fallet) medan andra är helt täckta där endast ett galler utgör åtkomst till 
kammaren. Vid en eventuell installation för en skumavskiljare behöver hänsyn tas till att ytan 
runt kamrarna är begränsade.  

 

Figur 2. Till vänster: Flockningskammare i förhållande till golvnivå. Till häger: Omrörare i 
flockningskammare. 

I fällningslinjen med flotation är en av flockningskamrarna 240 m3 stor och uppehållstiden 
för vattnet i kammaren är ca 15 minuter. Omrörningshastigheten är ca 18 varv/min och 
medelhastigheten på flödet är 300 l/s. 
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3 Definition av skum 

Skum är en dispersion av gas i vätska eller fast material. Det krävs två förutsättningar för att 
det ska kunna bildas skum. Eftersom rena vätskor inte skummar behövs en mix av två 
komponenter med olika egenskaper. En komponent måste vara ytaktiv, alltså ett ämne som 
sänker ytspänningen. Organiska föreningar har låg ytspänning i jämförelse med vatten och 
därför bildas det lätt skum i vattenlösningar med organiska tillsatser. Den andra 
förutsättningen är att skumfilmen måste ha en ytelasticitet vilket innebär att det måste finnas 
en kraft som drar tillbaka skumfilmen om den sträcks ut (Holmberg et al., 2002). 

Stabiliteten på skum kategoriseras som instabilt eller metastabilt skum. Instabilt 
(övergående) skum har en livslängd på bara några sekunder medan metastabilt är så kallat 
permanent skum som har livslängd på timmar upp till dagar (Schilling and Zessner, 2011). 

 

3.1 Karakterisering av skum 
Det finns olika metoder för att karakterisera ett skum. Instabilt skum kan karakteriseras med 
Bikerman-metoden, där gasen får passera vätskan genom ett filter av sintrat glas i botten på 
en kolonn, se Figur 3. Volymen eller höjden av skummet registreras när skummet har nått ett 
stationärt tillstånd (Holmberg et al., 2002; Pradhan and Bhattacharyya, 2014).  

 

Figur 3. Bikerman-metoden som kan karakterisera instabilt skum. 

Stabilt skum karakteriseras av förmågan att skumma samt skummets stabilitet. 
Skumförmågan är volymen av skummet omedelbart efter skumgenerering, medan stabilitet är 
skummets livstid. Skumförmågan hos ett stabilt skum kan avgöras genom att skaka vätskan i 
en behållare och avläsa skummets volym. Metoden är dock beroende av den som utför testet, 
viskositeten, volymen av vätskan samt storleken och formen av behållaren. Ross-Miles är en 
karakteriseringsmetod som kan mäta både skumförmåga och stabilitet. Den skummande 
vätskan hälls ner i en skumkolonn, se Figur 4. För att mäta skumförmåga avläses 
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skumvolymen direkt när vätska förts ner i skumkolonnen och för skumstabilitet avläses 
volymen efter 5 eller 10 minuter (Holmberg et al., 2002). 

 

Figur 4. Skumkolonn avsedd för karakterisering av skum med metoden Ross-Miles. 

 

3.2 Förekomst av skum i naturen 
Rena vätskor kan alltså inte skumma utan att det finns ytaktiva ämnen närvarande. En bubbla 
som bildas under ytan i rent vatten spricker nästan direkt, så fort vätskan har avletts (Pugh, 
1996). 

Ytaktiva ämnen som orsakar skum är bland annat humusämnen samt fetter och proteiner 
från växter som lever på land eller i vatten (Schilling and Zessner, 2011). Enligt Schilling och 
Zessner fanns det 2011 lite information om skum i vattenmiljöer i litteraturen och det som 
fanns var dessutom 20-30 år gammalt. Stefani et al (2016) utrycker det samma att 
informationen är knapp, trots att det finns en utbredd misstanke om att skum kan föra med 
sig toxiska ämnen. Enligt deras studie har vårens algblomning en korrelation med 
skumbildningens intensitet i sjön Lago Maggiore i Italien. Studien visade även att vind är en 
faktor som förbättrar chanserna för skumbildning. Det är dock oklart om normala 
vindförhållanden kan bidra till skumbildning då det finns tillräckligt mycket ytaktiva ämnen 
närvarande (Stefani et al., 2016). En annan studie av Schwichtenberg et al (2020) undersökte 
PFAS och DOC i skum från en sjö i norra USA, de konstaterade att DOC sannolikt spelar en 
central roll i skumbildning. 
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4 PFAS 

PFAS har fördelen att både vara vatten- och fettavvisande samt tåla höga temperaturer och 
därför finns det många användningsområden för ämnena. Det används bland annat i 
livsmedelsförpackningar, rengöringsprodukter, smink, impregneringsmedel för textilier och 
brandskum för att nämna några (Kemikalieinspektionen, 2021a).  

PFAS är en stor grupp av ämnen som består av en kolkedja där väteatomerna är helt eller 
delvis utbytta mot fluoratomer. Kolkedjan kan vara av olika längd och den har en funktionell 
grupp. Kolkedjan är den vattenavvisande delen och den fettavvisande delen är den 
funktionella gruppen som till exempel kan vara en sulfonsyra eller karboxylsyra 
(Kemikalieinspektionen, 2021b). 

Det finns dokumenterade hälsorisker för människor som exponeras för olika PFAS-ämnen. 
Särskilt PFOS och PFOA har associerats med utvecklings- och reproduktionstoxicitet, 
leverskador, skador i nervsystemet, cancerframkallande, sköldkörtelstörningar samt tumörer. 
De andra PFAS-ämnena finns det inte lika många studier kring vilken påverkan de kan ha hos 
människors hälsa (Ojo, Peng and Ng, 2021).  

Till skillnad från andra miljögifter som dioxiner lagras inte PFAS i fett utan binder till 
proteiner. PFAS ansamlas i levern och blodet samt även i lungorna och njurarna. 
Halveringstiden varierar för olika PFAS-ämnen, från dagar till flera år (Naturvårdsverket, 
2021; Ojo, Peng and Ng, 2021). 

 

4.1 PFAS i naturen 
Storskalig tillverkning och användning av PFAS har skett sedan 1950-talet. Det var inte förrän 
1968 det rapporterades om organiskt fluorerande ämnen i blodet på människor. Under 70-
talet fanns det inte ämnesspecifik analysteknik för att identifiera enskilda PFAS utan det kom 
i slutet på 90-talet. Efter det uppdagades det att det fanns PFAS i blodet på människor över 
hela världen. Den första rapporten om global spridning i miljön kom 2001 
(Kemikalieinspektionen, 2021b). 

Det PFAS som finns i naturen kommer främst från industriellt avfall, lakvatten från deponier 
och AFFF (Schwichtenberg et al., 2020). Några utav de långkedjade PFAS-ämnena är idag 
förbjudna men de finns ändå kvar i naturen eftersom de inte bryts ner. Istället är kortkedjade 
PFAS på frammarsch då de ersätter de långkedjade och för att det inte finns några 
restriktioner kring användning av dem än. Kortkedjade sprider sig lättare i vatten och utgör 
därför en bredare risk för miljön och människors hälsa (Li et al., 2020). 

 

4.2 Krav på dricksvatten 
Det finns över 4700 olika PFAS-ämnen registrerade (Schultes, 2019) men det är bara 20 som 
det finns EU-direktiv kring i livsmedel. PFAS11 är 11 stycken PFAS-ämnen som 
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Livsmedelsverket rekommenderar att undersöka i dricksvatten (Livsmedelsverket, 2021b). I 
Tabell 1 presenteras namn, förkortning, kemisk formel och struktur för de ämnen som ingår i 
PFAS11 samt vilka som definieras som korta (Li et al., 2020) respektive långa. 

Det finns idag inga lagar för maxgränsvärden för PFAS i dricksvatten men det får inte finnas 
halter av farliga ämnen som innebär hälsofara för människor. Livsmedelsverket har istället en 
åtgärdsgräns på 90 nanogram/liter för PFAS; vid högre halter måste åtgärder vidtas 
(Livsmedelsverket, 2021b). Norrvatten mäter halten PFAS sedan 2010. Halterna i råvattnet är 
låga och i februari 2021 fanns det 11 ng/l av PFAS11 i dricksvattnet från Görvälnverket 
(Norrvatten, 2021a). 

Tabell 1. Namn, kemisk formel och struktur för gruppen PFAS11 samt vilka som går under 
kort- respektive långkedjade. 

Förkortning Namn Kemisk formel Kemisk struktur 

Korta kedjor 

PFBS Perfluorbutansulfonsyra C4F9SO3H 
 

PFBA Perfluorbutansyra C3F7COOH 
 

PFPeA Perfluorpentansyra C4F9COOH 
 

PFHxA Perfluorhexansyra C5F11COOH 
 

PFHpA Perfluorheptansyra C6F13COOH 
 

Långa kedjor 

PFOS Perfluoroktansulfonsyra C8F17SO3H 
 

6:2 FTS Fluortelomersulfonsyra C8F13H4SO3H 
 

PFHxS Perfluorhexansulfonsyra C6F13SO3H 
 

PFOA Perfluoroktansyra C7F15COOH 
 

PFNA Perfluornonansyra C8F17COOH 
 

PFDA Perfluordekansyra C9F19COOH 
 

 

 

 



 

10 
 

4.3 PFAS i skum 
Skumfraktionering är en metod som används för att avskilja PFAS från en vätska. Genom att 
lufta vätskan bildas ett skum där PFAS ansamlas och kan därför avskiljas. Med 
skumfraktionering kan PFAS avskiljas på grund av att kolkedjan är hydrofob och den 
funktionella gruppen är hydrofil. Den hydrofila delen drar sig till vatten medan den hydrofoba 
gärna drar sig ifrån vatten. Det innebär att kolkedjan riktas inåt eller utåt från en bubbla och 
den funktionella gruppen placerar sig i vätskefilmen på bubblan, se Figur 5. Kortkedjade 
PFAS har mer hydrofila egenskaper än de långkedjade (Li et al., 2020) vilket innebär att de 
längre kedjorna är lättare att avskilja med skumfraktionering (Meng et al., 2018). 

 

Figur 5. Exempel på hur PFAS kan placera sig i en bubbla vid skumfraktionering. 
Kolkedjan drar sig till luften och den funktionella gruppen till vätskefilmen. 

 

4.4 Avskiljningsmetoder för PFAS 
Några metoder som har visat sig vara effektiva för att avskilja PFAS i vatten förutom 
skumfraktionering är granulerat aktivt kol (GAK), jonbytare och nanofiltrering. Jonbytare och 
skumfraktionering påverkas inte av höga halter DOC. För GAK däremot försämras 
kapaciteten av höga halter, GAK fungerar för halter under 30 mg DOC/l (Malovanyy et al., 
2021). De fyra ovannämnda metoderna är effektiva för långkedjade PFAS men sämre för 
korta kedjor (Li et al., 2020).   
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5 Metod 

Under studien gjordes provtagningar vid två olika tillfällen; den 12 mars och den 21 april 
2021. Alla provtagningspunkter testades för PFAS11 och för de flesta även för TOC. 
Provtagningspunkter och vad som skulle testas valdes på begäran av Norrvatten. Skummet 
från flockningskammare testades i samma fällningslinje som flotation var installerat. Se 
provtagningspunkter samt vid vilka TOC testades nedan.  

Provtagning 1 (2021-03-12): 
• Råvatten (TOC) 
• Skum i flockningskammaren 
• Skum i flotation 
• Innan sedimentering (TOC) 
• Utgående vatten från flotation (TOC) 

Provtagning 2 (2021-04-21): 
• Råvatten (TOC) 
• Skum i flockningskammaren (TOC) 
• Skum i flotation (TOC) 
• Precis under vattenytan flotation (TOC) 
• Slam från flotation (TOC) 
• Utgående vatten från flotation (TOC) 
• Utgående vatten från sedimentering (TOC) 

Norrvattens eget laboratorium har inte möjlighet att mäta PFAS och därför gjordes en 
beställning hos företaget Eurofins. Vid beställningen skickade företaget passande provflaskor 
för varje provtagningspunkt samt för vilket ämne som skulle undersökas. För provtagning av 
PFAS i vatten och slam beställdes ”PFAS-Vatten 2x100 ml”, för skummet ”Plastburk 500 ml 
PFAS jord” och för alla TOC ”Plastflaska 250 ml”, se Figur 6. Provtagningarna var kostsamma 
och valdes därför att göras vid endast 2 tillfällen under studiens period. 

 

Figur 6. Provtagningsflaskor från företaget Eurofins. 

När proverna för skummet i flockningskamrarna skulle tas, stängdes sprayvattnet av ca 1 
timme innan provtagningen för att nytt skum skulle hinna bildas, se Figur 7 för nybildat 
skum. Det fanns skum på ytan som låg kvar sedan tidigare, se Figur 8. Det valdes bort vid 
provtagningen. Provflaskan drogs längs skummet på ytan av vattnet tills flaskan var full av 
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skum. Vid första provtagningstillfället kom även lite vatten med från vattenytan. Datum, tid 
och provpunkt noterades i loggbok vid provtagningarna. Provflaskorna placerades sedan i en 
kylväska av frigolit med kylklampar för transport till Eurofins.  

 

Figur 7. Nybildat skum i flockningskammare vid avstängt sprayvatten. 

 

Figur 8. Skum som har legat ett tag på ytan i flockningskammare med sprayvatten på. 

För PFAS använde Eurofins en tysk standardiserad analysmetod DIN 38407-42 som 
använder sig av HPLC/MS-MS (high performance liquid chromatography and mass 
spectrometric detection) (SIS, 2021a), där mätosäkerheten var 29 %. För mätning av TOC 
användes en svensk standard SS-EN 1484 (SIS, 2021b), där mätosäkerheten var 20 %. 

Två enkäter skickades ut via mail, en till skiftingenjörerna på Görvälnverket och den andra till 
dricksvattenverk i Sverige. Frågorna i enkäten till skiftingenjörerna var formulerade för att 
hitta ett upplevt samband eller tillfälle då det skummar i flockningskamrarna. Till de andra 
vattenverken undersöktes det om det fanns fler som hade spontan skumbildning någonstans i 
reningsprocessen och hur det hanterades.  

För att undersöka hur mycket vatten det går åt för att spraya sönder skummet gjordes en 
flödesmätning, se spraymunstycke till vänster i Figur 9. Mätningarna genomfördes med 
tidtagarur och en kanna som rymde 2 liter med markering för milliliter, se till höger i Figur 9. 
Under en mätning startades tidtagaruret samtidigt som kannan fördes in under vattenstrålen 
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från spraymunstycket. Tiden stoppades när kannan hade fyllts till drygt hälften. Tid och 
volym lästes av och noterades.  

Varje fällningslinje har, som tidigare nämnts, flera flockningskamrar och varje kammare har 
0-2 stycken munstycken. Några munstycken var svåråtkomliga och därför antogs att alla 
munstycken på linjen hade samma flöde. På grund av ombyggnation vid mättillfället saknades 
spraymunstycken vid en av fällningslinjerna men det antogs att två munstycken var i bruk 
under normala förutsättningar. Vid intilliggande linje antogs att det fanns två munstycken 
fast det vid mätningen endast fanns ett. Detta gjordes på begäran av Norrvatten. Utifrån 
mätningarna beräknades ett totalt flöde för alla linjer, sprayvattnet antogs gå konstant dygnet 
runt. Vattnet som sprayas är färdigt dricksvatten. 

 

Figur 9. Till vänster: Munstycke som sprayar sönder skum i flockningskammare med 
vatten. Till höger: 2-literskanna som användes vid mätningar av sprayvattnet. 

På Görvälnverket görs det regelbundna mätningar av bland annat TOC, konduktivitet, flöden 
samt temperatur på vattnet. Mätdata från den 3 maj 2016–10 maj 2021 erhölls i en Excelfil 
som medelvärden för varje timme och för parametrarna: 

• TOC råvatten 
• TOC efter sandfilter 
• Konduktivitet råvatten (innan tillsats av aluminiumsulfat) 
• Temperatur råvatten 
• Flöde blandningsrör 1 
• Flöde blandningsrör 2 

För att undersöka om det finns något samband mellan de olika parametrarna plottades två 
parametrar i ett diagram. I ett svar på enkäten framgick det att Uppsala Vatten hade hittat att 
skumbildning påverkas av konduktivitet och organiskt material, därför valdes att undersöka 
dessa parametrar. Enkäten till skiftingenjörerna på Görvälnverket gav att vid hög produktion, 
alltså vid höga flöden, bildades mycket skum i flockningskamrarna. Eftersom det inte fanns 
någon data om när det har skummat tidigare utgick studien från de svar som erhölls i 
enkäterna och ett samband försökte upptäckas utifrån det. I mätdata från Görvälnverket 
fanns värden då flödet var 0 l/s. Det är när verket inte har någon produktion och det sker 
vanligtvis under några timmar vid planerat nattstopp. Under de timmarna fortsätter 
apparaturen att göra mätningar och vid de tidpunkterna är mätdata därför missvisande.  
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6 Resultat 

Resultat från provtagningar, enkäter, flödesmätning och sambandsundersökning redovisas i 
följande kapitel.  

6.1 Provtagning 
Provresultat från de två provtagningstillfällena presenteras i Tabell 2, halten för varje PFAS-
ämne, summan för PFAS11 samt TOC. Vid provtagningstillfälle 1 den 12 mars var halten 2600 
ng/l PFAS11 i skummet från flockningskammare och i skummet från flotation 3800 ng/l. 
Halten från provtagningstillfälle 2 den 21 april var 3200 ng/l PFAS11 och 180 mg/l TOC i 
skummet från flockningskammare och 1400 ng/l PFAS11 och 200 mg/l TOC i flotation. Se 
resultat från alla provtagningspunkter i Bilaga 1. 

Tabell 2. Provresultat från provtagningstillfälle 1 och 2. Skum från flockningskammare 
(Flock) och skum från flotation (Flot) testades för PFAS och TOC. 

Ämne 
Provtagningstillfälle 1 

2021-03-12 
Provtagningstillfälle 2 

2021-04-21 Enhet 

Skum Flock Skum Flot Skum Flock Skum Flot 
Korta kedjor 

PFBS <10 <10 <10 <10 ng/l 
PFBA <20 <20 <20 <20 ng/l 
PFPeA <10 <10 <20 <20 ng/l 
PFHxA <10 <10 <10 <10 ng/l 
PFHpA 14 20 82 <10 ng/l 

Långa kedjor 

PFOS 2000 1900 1600 1100 ng/l 
6:2 FTS <10 880 20 <10 ng/l 
PFHxS 120 150 370 48 ng/l 
PFOA 220 530 920 100 ng/l 
PFNA 160 230 220 75 ng/l 
PFDA 56 44 28 27 ng/l 
Summering 
PFAS11  2600 3800 3200 1400 ng/l 

TOC - - 180 200 mg/l 
 

 

6.2 Enkät till skiftingenjörer 
Fyra skiftingenjörer som jobbar på Görvälnverket svarade på enkäten. Tre av fyra svarade att 
det är vid höga flöden (hög förbrukning av vatten) som det skummar som mest. Alla fyra 
konstaterade att det skummar på våren. En person tyckte att det skummade året runt medan 
de andra uppfattade att det inte skummar under vintern. Två personer nämnde att det sker 
vid algblomning (detta sker på våren). Alla fyra svarade att sprayvattnet är konstant och att de 
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har behövt avlägsna skummet manuellt med vattenslang vid något tillfälle. Se fullständiga 
frågor och svar till enkäten i Bilaga 2. 

 

6.3 Enkät till vattenverk i Sverige 
En enkät skickades ut till flera olika vattenverk i Sverige, dels för att ta reda på om de hade 
spontan skumning någonstans i deras verk, dels för att ta reda på hur de hanterar eventuell 
skumning idag. Sex vattenverk svarade varav fem av dem var ytvattenverk. Fyra av 
ytvattenverken upplevde skum i flockningskammare och vissa även på andra ställen i verket. 
Däremot var det ingen som hade avskiljning av skummet utan de som hade så mycket att det 
var till besvär sprayade sönder skummet med vatten precis som på Görvälnverket. Se 
fullständiga frågor och svar till enkäten i Bilaga 3. 

Uppsala Vatten hade noterat att skumbildning påverkas av konduktivitet, Fe3+ samt organiskt 
material i deras avloppsanläggningar. Borgs Vattenverk hade mer skumbildning i linjerna 
nära råvattenutloppet och en misstanke om att proteiner eller annat som är mindre 
vattenlösligt efter pH-sänkning påverkar. Ringsjöverket misstänkte algblomning eller 
syreövermättnad. Råberga vattenverk hade funderingar på om fett och proteiner påverkade 
och eventuellt även pollen. Mariebergs vattenverk har två flockningskammare där den med 
snabb omrörning skummade mer. 

 

6.4 Flödesmätning av sprayvatten 
Mätningarna av vattnet som sprayar sönder skummet i flockningskamrarna ses i Bilaga 4 med 
beräkningar för totalt flöde. Det totala flödet för sprayvattnet i alla flockningskamrar var 
sammanlagt 41 l/min från 14 antal munstycken. 41 l/min motsvarar en åtgång av knappt 22 
miljoner liter vatten på ett år. 

 

6.5 Analys av mätdata 
I Bilaga 5 finns diagram plottade med TOC och konduktivitet för ett år i taget. I diagrammen 
observerades ett direkt samband mellan TOC och konduktivitet (dvs med ökande TOC-halter 
ökar även konduktiviteten). Temperaturen visade dock inget samband med vare sig TOC eller 
konduktivitet, se Bilaga 6. 

Ett samband mellan flöde och TOC-halten kunde inte ses i diagrammen. Eftersom kurvorna 
för konduktiviteten och TOC-halten var så pass lika plottades endast TOC och flödet i Bilaga 
7, ett diagram för varje år. Det som kunde observeras var att TOC-halten ökar under våren 
och är som lägst under vintern under de fem åren. Flödet var som högst under juni månad för 
alla fem åren. TOC-halten rörde sig mellan ca 6-9 mg/l under de fem åren. 
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7 Avskiljningsmetoder för skum 

Vid flotation avskiljs skum på ytan med en skrapa. Denna metod är skrymmande och kräver 
en kant att föra skummet över. Metoden för även med sig en stor mängd vatten utöver 
skummet. Dessa faktorer ansågs inte passande och metoden är därför inte lämplig för att 
avskilja skummet i flockningskamrarna på Görvälnverket. 

Oljeskimmer är en annan metod där ett band används för att avlägsna oljehinnor från en 
vattenyta. Bandet attraherar oljan så att oljan följer med upp från vattenytan. Attraktionen 
baseras på oljans egenskaper. Samma princip skulle kunna utnyttjas för skummets 
egenskaper. Två företag som säljer sådana produkter kontaktades men de hade ingen 
erfarenhet av att avskilja skum med sina produkter och trodde ej att det skulle fungera.  

Tidigare har en Surf cleaner (dammsugare som håller sig på vattenytan) testats för att ta upp 
skummet men detta fungerade ej för skummet i Görvälnverket. 

 

7.1 Förslag till Görvälnverket 
Ett alternativ för att avskilja skummet är att utnyttja en sugfunktion (dammsuga upp 
skummet). Det skulle kunna utföras manuellt någon gång per dag med en våtdammsugare 
eller genom en permanent installation som sköts per automatik eller från driftcentralen i 
verket. En permanent lösning skulle kunna bestå av ett sugmunstycke placerat ovanför varje 
flockningskammare. För att leda skummet till sugmunstycket kan en plåt placeras under 
vattenytan i ca 45 ° vinkel mot vattnet, se Figur 10. 

 

Figur 10. En illustration över förslag på skumavskiljning i Görvälnverket med sugfunktion. 

För att denna lösning ska kunna fungera måste skummet transporteras till 
uppsugningspunkten. Det skulle kunna göras genom en blåsfunktion. Alternativt undersöka 
om skummet drar sig till en kortsida i flockningskamrarna genom att följa vattnets flöde, se 
Figur 11. 
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Figur 11. Illustration över hur skummet rör sig mot plåt och sugmunstycke med hjälp av 
vattenflödet som går genom flockningskammaren. 

För båda lösningsalternativen kan videoövervakning installeras för att få en överblick över 
skumbildningen inifrån driftcentralen. 
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8 Diskussion 

Resultaten från provtagningen visar att samma PFAS-ämnen finns i flotationsskummet och i 
skummet från flockningskamrarna. Skummet som bildas i flotationen avskiljs redan och 
hamnar inte i dricksvattnet. Görvälnverket ska installera flotation i alla fällningslinjer så det 
skum som bildas i flockningskammarna och sprayas ner i vattnet igen borde dyka upp i 
flotationen. Det skulle kunna innebära att det PFAS som finns i skummet i 
flockningskammaren tas omhand i flotationen och avskiljs ändå. Dock finns det planer på att 
spara energi genom att inte köra flotation året runt, då kommer avskiljning av skummet i 
flockningskammaren definitivt vara ett viktigt alternativ för att avskilja PFAS. Dessutom 
kommer det avskilda skummet bidra till att flotationsslammet får en lägre PFAS-halt och 
kanske kan återanvändas i framtiden. 

Erfarenheten som skiftingenjörerna delade med sig av i enkäten gav att det råder olika 
uppfattning om när det skummar i flockningskamrarna. En gemensam nämnare var att det 
skummar på våren även vid hög förbrukning nämnde flera i enkäten. För att få en tydligare 
bild över skumbildningen bör en dokumentering utföras, då kan mätdata (som flöde, 
konduktivitet och andra parametrar som avläses kontinuerligt) undersökas i efterhand. 

I svaren från enkäten som skickades ut till vattenverk i Sverige framgick att flera ytvattenverk 
upplevde skumbildning i flockningskammare. Ingen kunde svara på vad det berodde på men 
många hade en idé eller en gissning om vad det kan det bero på. Borgs Vattenverk hade 
observerat att linjerna nära råvatteninloppet hade mer skumning. Detta gäller förmodligen 
vid Görvälnverket också eftersom det fanns fler spraymunstycken vid de två fällningslinjerna 
närmast råvatteninloppet. Det kan vara intressant att undersöka vidare vad det kan bero på. 
Ett verk nämnde fetter och proteiner och ytterligare ett verk nämnde proteiner. Enligt 
litteratur kan fetter och proteiner påverka skumbildningen i sjöar. Ett annat verk nämnde 
algblomning vilket även en skiftingenjör gjorde som också enligt litteratur skulle kunna vara 
en påverkande faktor, även organiskt material och DOC nämns. Det finns ingen tydlig enskild 
påverkande faktor utan det kanske är så att är fler bidragande faktorer som krävs för 
bildandet av skum. 

Resultatet från flödesmätningarna av sprayvattnet gav att det går åt nästan 22 miljoner liter 
dricksvatten under ett år för att spraya sönder skummet. Om avskiljning av skummet utförs 
istället skulle detta vatten besparas. Mätningarna gjordes för hand och antagandet om att 
flödet var detsamma för alla munstycken gör tillsammans att siffran är en grov uppskattning. 

Analysen av mätdata visade ett samband mellan TOC och konduktivitet. Det lösta organiska 
kolet (DOC) är negativt laddat och det borde delvis ge upphov till att konduktiviteten i vattnet 
ökar. Vid avloppsvattenrening hade Uppsala Vatten upptäckt att konduktivitet och organiskt 
material påverkar skumbildning. Det fanns inget samband mellan flöde och TOC-halten men 
det observerades att TOC var som högst under vår och sommar och som lägst under vintern 
generellt över de fem åren, 2016-2021. TOC hade en peak under mars eller april för åren 
2017-2021. Det var på våren skiftingenjörerna upplevde att det bildades mest skum och minst 
under vintern så där skulle det kunna finnas en korrelation. Flödet var som högst under juni 
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för de fem åren. Även höga flöden är en faktor som ökar skumbildning, enligt 
skiftingenjörernas uppfattning, vilket skulle kunna betyda att det bildas mycket skum under 
juni månad. 

Kommer en avskiljning av skummet att bidra till en bättre vattenkvalitet? Det finns 
miljögifter som vi inte har mätmetoder för än, som skulle kunna avskiljas med skummet 
redan idag. I skummet fanns det även organiskt material, så en avskiljning av skummet skulle 
kunna ge en förbättrad vattenkvalitet med tanke på det utöver PFAS. DOC kan föra med sig 
toxiska ämnen och därför skulle flera provtagningar för andra miljögifter kunna utföras på 
skummet. 

Vid provtagningen stängdes sprayvattnet av och därefter gjordes testerna. Detta kan ha 
påverkat halterna i flotationsskummet. Ett sätt att undersöka hur hög avskiljningsgrad man 
skulle kunna få av PFAS genom avskiljning av skummet är genom att: 

1. Ta prov på det renade vattnet 
2. Stänga av sprayvattnet i alla flockningskammare 
3. Vänta så länge som det tar för vattnet att passera alla reningssteg 
4. Ta prov på det renade vattnet igen och beräkna differensen  

I teorin borde detta ge en avskiljning av PFAS genom att inte låta skummet sprayas ner i 
vattnet. Dock är halterna som finns i dricksvattnet hos Görvälnverket så låga att de ligger nära 
detektionsgränsen för mätinstrumenten och det kommer förmodligen vara svårt att observera 
en skillnad. 

Det skummar olika mycket vid olika tillfällen på året. Testerna som utfördes under studien 
ägde rum på våren. Vid ett annat tillfälle då det skummar mer kanske PFAS-halten späds ut. 
Därför kan det vara bra att undersöka PFAS-halten under flera tillfällen på året. 

Eftersom det finns PFAS i skummet skulle det kunna vara önskvärt att öka skumbildningen 
för högre avskiljning. Eventuellt genom att föra in mer luft i blandningsrännorna eller direkt i 
flockningskamrarna. 

Det skum som avskiljs skulle kunna gå till avlopp eller förbränning. Ett annat alternativ är att 
installera en reningsmetod för PFAS direkt på plats i Görvälnverket. Om Norrvatten skulle 
välja att rena skummet på plats är det viktigt att ha i åtanke att det finns höga halter DOC 
(180 mg/l) i skummet som kan påverka reningsmetoden. Dock är de flesta metoder som finns 
i dag effektiva för långkedjade PFAS-ämnen och det är de som finns i skummet från 
flockningskamrarna. 

De avskiljningsmetoder som finns idag är bättre för långkedjade PFAS. När användningen av 
de kortkedjade utökas behöver avskiljningsmetoder för dem också utvecklas för dricksvatten 
(Li et al., 2020). Kortkedjiga PFAS-ämnen fanns i väldigt låga halter i skummet från 
flockningskamrarna. Korta kedjor kan möjligtvis fästa sig vid vattenytan; ytterligare 
provtagning skulle kunna utföras för att undersöka detta.   



 

20 
 

9 Slutsats 

Under vilka förutsättningar som skum bildas i flockningskamrarna på Görvälnverket råder 
det fortfarande tvivel om efter studiens genomförande. Det som antas påverka skumbildning 
är årstid, algblomning och vattenförbrukning. Rekommendationer för fortsatt arbete är att 
föra dokumentation över när det skummar som mest och dagar när det inte skummar alls för 
att hitta ett samband och påverkande parametrar. Ett förslag är att installera 
videoövervakning för att underlätta arbetet. Utför några provtagningar vid olika tillfällen på 
året och undersök vattnet med Ross-Miles eller Bikerman-metoden för att hitta ett mönster 
när det skummar och under vilka förutsättningar. Undersök om ytterligheterna för TOC ger 
stor skillnad i skumbildning. 

Resultatet från provtagningstillfälle 1 visade att det finns 2600 ng/l PFAS11 och vid tillfälle 2 
3200 ng/l PFAS11 och 180 mg/l TOC i skummet från flockningskammare. Som väntat var det 
i huvudsak långkedjade PFAS som förekom i skummet. Genom att avskilja skummet skulle 
vattenkvaliteten bli bättre eftersom det ger en avskiljning av PFAS. Det skulle också kunna 
bidra till ökad avskiljning av DOC. Eftersom DOC är bärare av toxiska ämnen skulle 
skumavskiljning teoretiskt kunna förbättra vattenkvaliteten ytterligare, vilket dock inte är 
fastställt. DOC i skummet skulle kunna avskiljas vid efterföljande reningssteg i processen när 
skummet sprayas ner i vattnet men det skulle också kunna vara en del av det som inte kan 
avskiljas i reningsprocessen. 

Ett förslag som den här utredningen kommit fram till är att det borde gå att avskilja skummet 
i flockningskamrarna med hjälp av någon slags sugfunktion. Som ett första steg testa med en 
våtdammsugare för att undersöka om sugtekniken är tillämpbar, men även för att uppskatta 
mängden skum som bildas. Uppskatta mängden skum genom att stänga av sprayvattnet och 
använd endast våtdammsugare under en tidsperiod. För att undvika att det skummar över, 
installera videoövervakning så att det lätt går att övervaka skumbildningen. Utvärdera 
tekniken och bedöm om det finns behov för en permanent lösning. 

En uppmaning till Norrvatten och de ytvattenverk som har spontanskumning i 
flockningskammare är att ha en öppen kommunikation för att upptäcka ett mönster för när 
det skummar. Ta hjälp av varandra och dela med er av era erfarenheter.   
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Bilaga 1 Resultat från provtagningar 

Resultat från provtagningstillfälle 1, se Tabell 3, och provtagningstillfälle 2, se Tabell 4. I 
Figur 12 är provtagningspunkterna numrerade. Råvatten, är ingående vatten från Mälaren (1). 
Skum Flock, är skummet från flockningskammaren (2). Efter Flock, är utgående vatten från 
flockningskammare (3). Ut sed linje 2, är utgående vatten från sedimentering i linje 2 (5). 
Skum Flot, är slammet som flyter i flotationsbassängen i linje 1 (4). Ut Flot linje 1, är utgående 
vatten från flotationen i linje 1 (5). Under skum Flot, är vattnet under ytan och under 
skummet i flotationsbassängen (4). Slam Flot, är avskilt slam från både sedimentering och 
flotation i linje 1 (5). 

 

Figur 12. Förtydligande av var i reningsprocessen provtagningspunkterna är tagna; 
Råvatten (1), Skum Flock (2), Efter Flock (3), Ut sed linje 2 (5), Skum Flot (4), Ut Flot linje 1 
(5), Under skum Flot (4) och Slam Flot (5). 

Symbolen ”<” innebär att resultatet är osäkert och det gick inte att säga ett exakt värde. Vid 
provtagningstillfälle 2 står ND för No Data, vilket betydde att Eurofins inte kunde göra en 
avläsning av provet, enligt dem skummade provet så mycket att det störde mätningarna.  

Tabell 3. Resultat från provtagningstillfälle 1, PFAS11- och TOC-halt. 

Prov 1 
2021-03-12 Råvatten Skum 

Flock 
Efter 
Flock 

Ut sed 
linje 2 

Skum 
Flot 

Ut Flot 
linje 1 Enhet 

PFBS <1 <10 <1 <1 <10 <1 ng/l 
PFBA <3 <20 <3 <3 <20 <3 ng/l 
PFPeA <1 <10 1,3 1,4 <10 1,3 ng/l 
PFHxA 1,2 <10 1,4 1,5 <10 1,2 ng/l 
PFHpA <1,2 14 <1 <1 20 <1 ng/l 
PFOS 1,9 2000 1,9 1,8 1900 2,9 ng/l 
6:2 FTS <1 <10 <1 <1 880 <1 ng/l 
PFHxS 1,2 120 1,3 1,4 150 2 ng/l 
PFOA 1,2 220 1,1 1,4 530 1,8 ng/l 
PFNA <1 160 <1 <1 230 <1 ng/l 
PFDA <1 56 <1 <1 44 <1 ng/l 
Summering 
PFAS 11  

5,5 2600 7 7,5 3800 9,2 ng/l 

TOC 9,8 
 

9,8 5,6 
 

5,2 mg/l 

1 

2 3 

5 

4 
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Tabell 4. Resultat från provtagningstillfälle 2, PFAS11- och TOC-halt. 

Prov 2 
2021-04-21 Råvatten Skum 

Flock 

Under 
skum 
Flot 

Skum 
Flot 

Ut Flot 
linje 1 

Slam 
Flot 

Ut sed 
linje 2 Enhet 

PFBS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 ng/l 
PFBA <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 ng/l 
PFPeA <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 ng/l 
PFHxA <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 ng/l 
PFHpA <10 82 <10 <10 <10 <10 <10 ng/l 
PFOS <10 1600 <10 1100 <10 <10 <10 ng/l 
6:2 FTS <10 20 <10 <10 <10 <10 <10 ng/l 
PFHxS <10 370 <10 48 <10 <10 <10 ng/l 
PFOA <10 920 <10 100 <10 <10 <10 ng/l 
PFNA <10 220 <10 75 <10 <10 <10 ng/l 
PFDA <10 28 <10 27 <10 <10 <10 ng/l 
Summering 
PFAS 11  

ND 3200 ND 1400 ND ND ND ng/l 

TOC 10 180 19 200 5,1 260 5 mg/l 
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Bilaga 2 Enkät till skiftingenjörer 

Åtta frågor ställdes i en enkät som skickades ut via mail till skiftingenjörer på Görvälnverket. 
Fråga 1 och 6 hade svarsalternativ medan resterande frågor hade fri text. Fyra personer 
svarade på frågorna och nedan följer frågorna med svar under varje. På fritextfrågorna är 
svaren numrerade a-d. 

1. När upplever du att det bildas skum? 
Svar: 

 

2. Vid vilka driftförhållanden kan du minnas att det skummar? 
Svar: 
a. Hög förbrukning 
b. Ju mer vatten man pumpar ju mer skum får man 
c. Tycker att det skummar lika året runt 
d. Vid varmare vatten 

3. Minns du något speciellt tillfälle (dag eller tidsperiod) som det har skummat extra 
mycket? 

Svar: 
a. Max dygnsförbrukning 
b. När folk fyller sina poler och vattnar sina odlingar 
c. Kanske mest på våren 

4. Har du varit med om att manuellt ta bort skummet någon gång, hur gjorde du då? 
Svar: 
a. Spola på skummet 
b. Spolat ner det med slang 
c. Spolat bort det med slang 
d. Öppnat golvluckorna och spolat med vattenslangen 

  

1

3

2

2

0

0 1 2 3 4

Året runt

Vår

Sommar

Höst

Vinter
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5. Brukar flödet på vattnet som sprayar ner skummet justeras eller är det konstant? 
Svar: 
a. Konstant 
b. Konstant 
c. Flödet är konstant 
d. Det är konstant 

6. Är det vid några särskilda förhållanden som skummet bildas? 
Svar: 

 

7. Har du någon egen teori om när det skummar? 
Svar: 
a. Skummet uppstår när vattnet från blandningsrännorna slår in i väggen på sin 

väg in till fällningsbyggnaden, tänk dig Torneälven på våren och hösten 
b. Kan va mest på våren 
c. När fällningarna inte hinner med, vid högt flöde 

  

0

0

3

0

0

1

2

0

0

0 1 2 3 4

Lågt pH

Högt pH

Höga flöden

Låga flöden

Låg temperatur

Hög temperatur

Algblommning

ALG-dosering

Vattenglasdosering
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Bilaga 3 Enkät till vattenverk i Sverige 

En enkät skickades ut till flera olika vattenverk i Sverige med frågorna: 

1. Uppkommer det spontant skum någonstans i eran reningsprocess? I så fall vilken del 
av processen? 

2. Hur hanterar ni i så fall skummet idag, avskiljs det och hur? 
3. Har ni noterat några specifika förhållanden för uppkomst av skumning eller en viss 

tidperiod? 
4. Har ni undersökt vad skummet innehåller? 

Följande svar togs emot: 

Bäcklösa, Uppsala – grundvattenverk 

Har inga problem med spontan skumning. I våra lakvatten- och avloppsreningsverk bildas det 
dock skum och vi har hittat att skumbildning påverkas av konduktivitet, Fe3+ samt organisk 
halt. 

Borgs Vattenverk, Norrköping – ytvattenverk 

1. Ja, i flockningskamrarna. Har inte sett det på något av våra övriga 6 vattenverk (1 
ytvatten med flotation samt 5 grundvatten utan fällning) 

2. Det avskiljs ej idag, finns inget behov för det då det är små mängder och det håller sig 
på ytan i flockningskammare 1 (av 6) så det utgör inget problem. Det lilla som blir 
spolas ut i samband med att flockningskamrarna spolas 2 ggr/år. 

3. Noterat att det är något lite mer i de linjer som ligger närmast råvattenutloppet. Kan 
inte minnas att det finns några andra samband. 

4. Nej men tror det är proteiner och annat som inte är lika vattenlösligt efter pH-
sänkningen som tillsatsen av fällningskemikalie för med sig, men det är bara mina 
gissningar. 

Lackarebäck och Alelyckan, Göteborg – ytvattenverk 

1. Flockning, delvis vidare sedimentering. Ibland filter. 
2. Sprayas sönder, avskiljs bara vid rengöring av bassänger. Har tidigare provat med 

band avsett för oljefilm för att ta upp kalkskimmer. Fungerade väl, men sågs som 
estetiskt problem så vi gick inte vidare. 

3. – 
4. Inte mer än av tidigare koll indikatorbakterier. 

Ringsjöverket, Skåne – ytvattenverk 

1. Ja i flockningen, mängden beror av råvatten samt årstid. 
2. Med ordinarie vattentäkt Bolmen bildas endast lite skum i flockningen. Det hanteras 

med sprutmunstycken i ytan som slår sönder det. Med reservvattentäkten Ringsjön 
bildas betydligt mer skum i flockningen så sprutmunstyckena skulle behöva vara fler 
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(täcka hela vattenytan). Skummet behöver hindras att nå lamellsedimenteringen där 
det ställer till problem. Vi satte istället en plåt som hindrade det översta 1-2 dm av 
ytvattnet i flockningen från att gå in i lamellerna. Det stoppade skummet från att ställa 
till problem i sedimenteringen. Vattenstrålarna fortsatte att slås sönder skummet så 
ansamlingen av skum inte ökade. Vad jag minns behövde vi inte avlägsna skummet på 
annat sätt efter det att samtliga sprutmunstycken hade ganska högt flöde i 
kombination med plåtarna. I slamhanteringen efter fällningen har vi också 
lamellsedimentering och där blev det ganska stora problem med flytslam vintertid när 
reservvattentäkten användes, tror inte att vi lyckades lösa det på ett bra sätt. 

3. Tyvärr minns jag inte årstiden för problemen i flockningen med reservråvattentäkten 
helt (det var drygt 10 år sedan)! Jag minns det som sensommar/höst (dvs orsakat av 
tillväxt och algblomning) men andra minns det som vinter-senvinter (dvs orsakat av 
syreövermättnad). Syreövermättnad som resulterar i flytslam har förekommit tidigare 
då reservråvattentäkten var ordinarie vattentäkt. Med ordinarie vattentäkt är 
problemen små (och ej årstidsbundet) så länge de flesta sprutmunstyckena är i drift. 

4. Vi har inte analyserat det vad jag vet. 

Råberga vattenverk, Linköping – ytvattenverk 

1. Ja, efter kontaktfilter (kontinuerlig fällning och sandfiltrering). Periodvis kan det 
skumma i luftningsrören. Fäller med Ekoflock, polyaluminiumklorid.   

2. Tvättar rent luftningsrören. 
3. Nej, vi har funderat men inte hittat någon förklaring. Funderat över om fett/proteiner 

i råvattnet kan ha betydelse. Eventuellt pollen. Pollen skummar ju mycket på vägarna 
under vårarna. 

4. Nej. 

Mariebergs vattenverk, Uddevalla – ytvattenverk 

1. Ja det uppkommer skum i vår lamellsedimentering som renar tvätt-/spolvatten från 
våra kontaktfilter. 

2. Vi spolar sönder skummet så det löser sig i tvättvattnet och går vidare i 
reningsprocessen. 

3. Lamellsedimenteringen har två flockningskammare där den första med snabb 
omröring innehåller mest skum. 

4. Nej. 
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Bilaga 4 Beräkningar för mätning av sprayvatten 

Data från mätningar av sprayvatten visas i Tabell 5, munstyckena var placerade vid olika 
fällningslinjer och olika flockningskammare. Flödesmätningarna gjorde 2-3 gånger per 
munstycke och ett medelvärde beräknades utifrån det. 

Tabell 5. Mätdata för flödet på sprayvatten som slår sönder skum i flockningskammare. 

Munstycke Tid 
[s] 

Volym 
[l] 

Flöde 
[l/min] 

Medel 
[l/min] 

1 
30,07 1,48 3,0 

2,9 
29,99 1,47 2,9 

2 
30,04 1,48 3,0 

3,0 
29,97 1,49 3,0 

3 
18,66 1,62 5,2 

5,1 17,48 1,46 5,0 
16,82 1,44 5,1 

4 
30,01 1,11 2,2 

2,2 
30,12 1,11 2,2 

5 
29,97 1,28 2,6 

2,5 
40,98 1,72 2,5 

 

Vid mätningarna noterades att det totalt fanns 11 munstycken i Görvälnverket. Beräkningarna 
utfördes med antaganden (som presenteras i metoden) och det resulterade i 14 antal 
munstycken. Flödet antogs vara samma för de munstycken som var placerade i samma 
fällningslinje och inte kunde mätas. För fällningslinjerna där sprayvattnet var avstängt (eller 
munstycken inte fanns) antogs flödet vara samma som intilliggande linje. Det resulterade i att 
14 munstycken hade det totala flödet 41 liter vatten/minut 
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Bilaga 5 Samband mellan TOC och konduktivitet 

Mätdata erhölls från Görvälnverket för TOC och konduktivitet. TOC-halten och 
konduktiviteten mäts vid råvattenintaget, en mätning görs varje timme. I Figur 13-17 
plottades TOC på den vänstra x-axeln och konduktivitet på den högra och tiden på y-axeln. 
Varje diagram motsvarar ett års tidsperiod med star 2016 till idag 2021.  

 

Figur 13. Mätdata från Görvälnverket för TOC och konduktivitet över ett år, 2016-2017. 

 

 

Figur 14. Mätdata från Görvälnverket för TOC och konduktivitet över ett år, 2017-2018. 
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Figur 15. Mätdata från Görvälnverket för TOC och konduktivitet över ett år, 2018-2019. 

 

 

Figur 16. Mätdata från Görvälnverket för TOC och konduktivitet över ett år, 2019-2020. 

 

 

Figur 17. Mätdata från Görvälnverket för TOC och konduktivitet över ett år, 2020-2021.  
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Bilaga 6 Samband för temperatur, TOC och konduktivitet 

Mätdata från Görvälnverket för TOC och temperatur plottades i ett diagram mot tiden, se 
Figur 18. Konduktivitet och temperatur plottades mot tiden, se Figur 19. TOC-halten, 
temperaturen och konduktiviteten mäts vid råvattenintaget, en mätning görs varje timme. 

 

Figur 18. Mätdata från Görvälnverket för TOC och temperatur över ett år, 2016-2017. 

 

 

Figur 19. Mätdata från Görvälnverket för konduktivitet och temperatur över ett år, 2016-
2017. 
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Bilaga 7 Samband mellan TOC och flöde 

Mätdata från Görvälnverket över TOC och flöde plottades mot tiden i fem diagram ett för 
varje år från 2016 till 2021, se Figur 20-24. TOC-halten mäts vid råvattenintaget och flödet är 
ett medelvärde för de två blandningsrännorna, en mätning görs varje timme. 

 

Figur 20. Mätdata från Görvälnverket för TOC och flöde över ett år, 2016-2017. 

 

 

Figur 21. Mätdata från Görvälnverket för TOC och flöde över ett år, 2017-2018. 
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Figur 22. Mätdata från Görvälnverket för TOC och flöde över ett år, 2018-2019. 

 

 

Figur 23. Mätdata från Görvälnverket för TOC och flöde över ett år, 2019-2020. 
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Figur 24. Mätdata från Görvälnverket för TOC och flöde över ett år, 2020-2021. 

 


