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Förslag till provtagning av reningsanläggningen i Kyrkviken 

Då reningsanläggningen ligger i Järlasjön är det inte möjligt att genomföra flödesproportionell 

provtagning av det renade vattnet. Istället föreslås ett provtagningsprogram där provtagning 

görs i olika delar av reningsanläggningen och i sedimenten. Utifrån provtagningsprogrammet 

kan en bedömning göras hur effektiv reningsanläggningen är ifråga om att avskilja partikulärt 

material och därmed även de föroreningar som binder till dessa partiklar samt om 

förbättringsåtgärder erfordras. Reningsanläggningen är uppdelad i sektioner med flera 

tvärgående skärmar. För att kontrollera reningsanläggningens funktion föreslås provtagning av 

ytvatten och sediment i varje delsektion. Dessa punkter redovisas som röda stjärnor i figuren. 

Om reningsanläggningen fungerar som avsett bör provtagningsresultatet visa en 

koncentrationsgradient där de högsta halterna av föroreningar i ytvatten och mängd sediment 

föreligger i början av reningsanläggningen för att sedan avta mot utloppet. För att kontrollera 

reningsanläggningens effektivitet föreslås att mätningar sker i ytvatten direkt utanför 

reningsanläggningens utlopp. Halter i denna punkt kan till exempel jämföras med halter längre 

ut i sjön. En provpunkt föreslås därför en bit ut i recipienten för referensvärde. 

 

 
Figur 1. Förslag på hur provtagningspunkter kan placeras i uppföljningen av 
reningsanläggningens funktion 
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Provtagning av ytvatten och sediment 

Provtagning ska ske av behörig provtagare och analyser ska ske på ackrediterade laboratorier. 

Provtagning av ytvatten föreslås ske i fyra provpunkter enligt figuren vilket motsvarar ett 

ytvattenprov i varje delbassäng i reningsanläggningen. Analys av ytvatten sker både utan filter 

och efter filtrering med 0,45 µg filter. Resultaten anges i µg/l.  Sedimentprovtagning tas också i 

varje delbassäng. I varje delbassäng tas 5 st stickprov som sammanställs till ett samlingsprov. 

För sedimenten ska analyserna anges i µg/Kg TS.  

 
Tabell 1. Förslag på analysparametrar 

Fosfor (P) Koppar (Cu) Krom (Cr) Suspenderat material (SS) BaP 

Kväve (N) Zink (Zn) Nickel (ni) Olja   

Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kvicksilver (Hg) PAH16   

 
Provtagningsfrekvens 

Provtagning föreslås ske en gång i månaden i 12 månader efter att reningsanläggningen har 

tagits i drift. Därefter kan provtagningen glesas ut till en gång per kvartal i ett år för att 

säkerställa reningsanläggningens funktion upprätthålls långsiktigt. 

 
Förslag till utvärdering av analysresultaten 

Skärmbassängens reningseffekt föreslås utvärderas genom kombinerad sediment- och 

ytvattenprovtagning då en flödesproportionell mätning av utloppet inte är möjlig. Detta beror 

på att anläggningen hydrauliskt står i förbindelse med recipienten.  

 

Utvärdering ska ske både mot de föreslagna halter som räknats fram vid dimensioneringen av 

dagvattenanläggningen och mot de fältdata som erhålls ifrån provtagningen. 

 
Ytvatten 

• Inom skärmbassängen tas stickprover på ytvatten en gång per månad under första året 

i drift. Proverna tas ca 0,5 m under vattenytan. Uppmätta halter vägs samman till 

samlingsprov i vartdera provpunkt. 

• Stickproverna tas i fyra provpunkter, en i varje kammare förutom i den första då den 

bara mottar dagvatten från inlopp A. 

• Gradient över uppmätt halt skapas där en procentuell reningseffekt kan uppskattas.  

Sediment 

• Provtagning av halter i sediment föreslås göras i samband med ytvattenprovtagning. 

Dock bör sedimentprovtagningen avvakta ca 6 månader efter anläggningen tagits i 

drift eftersom det bedöms att det inte finns tillräckligt med sediment på botten 
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tidigare än så. Provtagning görs i varje kammare (5 st). Uppmätta halter sammanställs 

till ett samlingsprov för varje provtagningspunkt. 

• Total mängd ackumulerat sediment i skärmbassängens 5 kammare under ett år 

uppskattas. 

• Insamlade data avseende halter och mängd sediment används för att uppskatta avskild 

mängd föroreningar över ett år. 

• Avskild mängd föroreningar kan sättas i relation till recipientens referenshalter för att 

beräkna vilken effekt sedimenten som ackumulerats inom skärmbassängen skulle ha 

på halterna i sjön. 

Åtgärdsförslag 

Utifrån analysresultat kan drift och skötsel av dagvattenanläggning planeras. Några förslag på 

åtgärder som kan bli aktuella efter utvärdering är; 

 

• Säkerställ skärmväggarnas kondition och bottenanslutning 

• Hålen i väggarna kontrolleras så att inget hindrar genomflöde 

• Åtgärder för att sänka vattnets hastighet ytterligare för att öka sedimentationen 

• Vattenytan hålls fri från skräp 

• Muddring av botten sker cirka var tionde år 

• Sedimenttömning vid inlopp sker cirka vartannat år 

 


