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Sammanfattning 

På Löts avfallsanläggning bedrivs sortering, behandling och mellanlagring av 
verksamhetsavfall, hushållsavfall och förorenade jordar. På området sker även 
deponering av icke farligt avfall och asbest. Verksamhetsytorna på Löts 
avfallsanläggning utgör ca 10 ha och IFA-deponin utgör ca 16 ha. Totalt sett är 
det 38 ha ytor, deponier, dammar och översilningsyta varifrån nederbörden leds 
vidare till utsläppspunkten.  

Lakvattnet från den stora IFA-deponin innehåller mer kväve än övriga 
delströmmar och samlas därför upp i lakvattendammarna L4 och L2E och sedan 
juni 2014 behandlas det i en testanläggning för kontinuerlig biologisk rening 
(KBR). Vatten från verksamhetsytorna leds vidare till L1-dammen där 
sedimentation sker. Allt vatten pumpas vidare till en våtmark som via en 
översilningsyta är kopplad till utsläppspunkten. Under perioden 2011 t.o.m. 2013 
har i medeltal ca 120 000 m3 vatten från deponi, verksamhetsytor och 
lakvattensystemet släppts ut per år från Löts avfallsanläggning. Den totala 
lagringsvolymen i dammar och våtmark uppgår till 88 000 m3.  

Modellberäkning visar att vid ett 20-årsregn med en varaktighet på 24 timmar 
bildas ca 13 000 m3 lak- och processvatten på anläggningen vilket motsvarar ca 
15 % av den totala lagringsvolymen. Baserat på erfarenhet från tidigare intensiva 
regn finns inget problem med bräddning från diken, brunnar eller 
verksamhetsytor. 

Den totala mängden vatten som bildas enligt Löts avrinningsmodell under ett år 
med extremt stor nederbörd är beräknat till ca 185 000 m3 förutsatt att arean på 
verksamhetsytor och dammar är oförändrad samt att IFA-deponin inte är 
sluttäckt. Testanläggningen för kontinuerlig biologisk reningen är dimensionerad 
att klara de vattenmängder som bildas från deponin under ett extremår. Även 
behandlingen av processvatten från verksamhetsytorna samt uppehållstiden i 
våtmarken är tillräcklig för att kunna lagra och behandla de vattenmängder som 
bildas på anläggningen under ett år med extrem nederbörd. Sluttäckning av IFA-
deponin kommer att minska mängden vatten som bildas på anläggningen och 
därmed minska behovet av säsongslagring av lakvatten. 
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Verksamhetsytor, Deponi och Vattenreningssystem 

På Löts avfallsanläggning bedrivs sortering, behandling och mellanlagring av 
verksamhetsavfall, hushållsavfall och förorenade jordar. På området sker även 
deponering av icke farligt avfall och asbest. Tidigare skedde även deponering av 
askor från förbränningsugnar men verksamheten upphörde år 2008 och 
askcellerna sluttäcktes år 2011. Allt vatten från verksamhetsytorna och deponierna 
samlas upp i lakvattendammarna innan vattnet pumpas vidare till våtmarken (VM) 
och sedermera översilningsområdet (ÖS) innan det färdigbehandlade vattnet når 
utsläppspunkten L3, vid nordöstra hörnet av L2E (figur 1). 

 
Figur 1. Verksamhetsytor, deponier och lakvattenbehandlingssystemet (dammar, våtmark och 
översilningsyta) på Löts avfallsanläggning. 
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Tabell 1. Samtliga verksamhetsytor på Löts avfallsanläggning 
verksamhetsyor      

namn användning area (ha) 

rinner till 
(år 2015 
och 
framåt) 

lagerplats 10 sortering/lagring 0,35 L1 

lagerplats 6:1 (deponibotten) sortering/lagring 1,25 L4 

lagerplats 6:2 sortering/lagring 0,21 L1 

lagerplats 6:3 lagring/sortering 0,34 L1 

lagerplats 1 lagring/sortering 0,84 L1 

lagerplats 8 återvinningscentral 0,21 L1 

lagerplats 3:1 oljeslamanläggning 0,26 L17 

lagerplats 3:3 & lagerplats 12 behandling förorenade jordar & ris 3,21 L17 

lagerplats 9 tryckimpregnerat 0,53 L1 

lagerplats 13 konstruktionsmaterial 0,39 L1 

lagerplats 3:2 biosan 0,87 L17 

lagerplats 7 sortering/lagring 1,39 L1 

 totalt: 9,9 ha  

 
Tabell 2. Samtliga deponiytor på Löts avfallsanläggning 
deponi      

namn användning area (ha) 

rinner till 
(år 2015 
och 
framåt) 

IFA-deponi IFA-deponi 15,9 L4 

ask, el & asbestdeponi ask, el & asbest 2,9 L1 

 totalt: 18,8 ha  

 
Tabell 3. Dammar och övriga ytor i lakvattenreningssystemet på Löts avfallsanläggning 
dammar, våtmark & 
översilning 

 
     

namn användning area (ha) 

rinner till 
(2015 och 
framåt) 

L4 lagring 1,09 L2E 

KBR - testanläggning behandling 0,32 VM 

L1 lagring/behandling 0,35 VM 

L2E lagring 0,87 KBR 

våtmark (VM) behandling 2,26 ÖS 

översilningsområde (ÖS) behandling 4,69 L3 

L17 provtagning 0,07 L1 

 totalt: 9,7 ha  

 

Totalt utgör verksamhetsytorna (lagerplatserna) på Löts avfallsanläggning ca 10 
ha. En stor del av den hårdgjorda ytan används till behandling av förorenade 
jordar och oljeslammottagning (lagerplats 3:1, lagerplats 3:2 & lagerplats 3:3). Den 
verksamheten sköts i dagsläget av SITA marksanering. Vattnet från dessa ytor 
avleds separat till L17-dammen där vattenkvaliteten analyseras innan vattnet 
pumpas över till L1-dammen. Övriga verksamhetsytor, förutom lagerplats 6:1, 
tillsammans med ask, el- och asbestdeponin kommer från och med våren 2015 
avvattnas till L1-dammen där behandling av vatten från icke näringsrika 
delströmmar är planerat att ske. 
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Lakvattnet från den stora IFA-deponin innehåller relativt höga halter kväve och 
samlas upp i lakvattendammarna L4 och L2E och sedan juni 2014 behandlas det i 
en testanläggning för kontinuerlig biologisk rening (KBR). 

Totalt sett är det 38,3 ha ytor, deponier, dammar och översilningsyta varifrån 
nederbörden leds vidare till utsläppspunkten.  

Lakvattenbehandlingens framväxt 

Lakvattenreningen på Löt avfallsanläggning togs i drift hösten 1998 och bestod av 
provtagningsdammen L17, uppsamlingsdammen L1, den luftade dammen L2, 
våtmarken (VM) och översilningsområdet (ÖS). Samtliga delströmmar samlades 
vid den tiden upp i L1-dammen innan det pumpades över till den luftade L2-
dammen. Det uppsamlade vattnet recirkulerades i L2-dammen fram till att önskad 
reduktion av ammoniumhalten uppnåtts innan vattnet pumpades vidare till 
våtmarken och sedermera översilningsområdet. Den totala lagringsvolymen i 
dammarna uppgick vid den här tiden till 37 000 m3. I september 2011 utökades 
magasineringsvolymen ytterligare med 22 000 m3 då L4-dammen färdigställdes. 
Efter att L4-dammen togs i drift fungerade den som uppsamling-
/utjämningsdamm för vatten från IFA-deponin, specialcellsområdet och 
sortering/lagringsytorna. Allt vatten från L1 och L4 pumpades sedan vidare till 
den luftade L2-dammen för att sedan pumpas till våtmarken och 
översilningsområdet. 

Under senare år har även åtgärder genomförts för att öka behandlingssäsongen 
samt effektivisera vattenreningen. Detta för att minska uppehållstiden i systemet 
och på så sätt utöka reningsanläggningens kapacitet samt minska lagringsbehovet. 
I slutet av 2012 förseddes L4 med flytväggar samt befintlig ytluftning 
kompletterades med bottenluftning för att skapa separata syresatta zoner och 
anaeroba zoner där även sedimentation sker. 

Under våren 2013 omdirigerades flödet från L1 som därmed inte längre 
behandlades i den luftade L2-dammen. Omdirigeringen gjordes för att öka 
behandlingstiden för det relativt sett näringsrika deponivattnet i L2–dammen. L1 
vattnet renades under 2013 i ett kombinerat sand- och kolfilter. Åtgärden var ett 
led i att separera och behandla vattenströmmar utifrån dess karaktär. 

Under sensommaren 2013 förstärktes syresättningen i L4 genom att installera flera 
bottenluftare. Efter åtgärden var ca 5 000 m3 av L4-dammen kraftigt syresatt och 
totalomblandad vilket ytterligare har effektiviserat ammoniumreduktionen. 
Åtgärden var en temporär lösning (5-8 månader) under tiden som ordinarie 
behandlingsdamm L2 byggdes om. Under våren och sommaren 2014 byggdes 
delar av L2-dammen om till en pilotanläggning för kontinuerlig biologisk rening 
(KBR) med syfte att optimera och effektivisera kvävereningen på 
avfallsanläggningen. KBRen är dimensionerad för att behandla 100 000 m3 
lakvatten under årets 8 varmaste månader. 

I augusti 2014 kopplades vattnet från samtliga verksamhetsytor för 
lagring/sortering, förutom lagerplats 10, om till L1 i stället för L4. Detta för att 
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inte belasta KBRen med en näringsfattig/oorganisk delström från sortering och 
lagerytorna. För mer information om separeringen av delströmmar se Bilaga D. 

Vattenbalans 

Den avrinning som bildas av regn på verksamhetsytor och deponierna samlas upp 
och leds vidare till lakvattendammarna. Utöver detta sker även ett tillskott av 
vatten från regn som faller direkt på lakvattendammar, våtmark och 
översilningsyta. Eftersom variationen i avrinning och nederbörd per månad är 
relativ stor har nederbörds- och avrinningsdata delats upp i fyra årstider där vår är 
perioden; 1 mars till 31 maj (92 dagar), sommar; 1 juni till 31 augusti (92 dagar), 
höst; 1 september till 30 november (91 dagar) och vinter; 1 december till 28 
februari (90 dagar). Medelavrinningen och medelnederbörden under perioden 
2011 t.o.m. 2013 används för att beräkna ett ”normalår” på Löts 
avfallsanläggning. 

Nederbörd & Avrinning 

Enligt nederbördsdata från SMHIs väderstation i Rimbo (HBV Sverigeområde 
59-002) har årsnederbörden de tre senaste åren varierat mellan ca 900 mm år 2012 
och ca 500 mm år 2013 (tabell 4).  

Tabell 4. Nederbörd (m3/m2 = mm *10^-3) per årstid under 2011 t.o.m. 2013. 
Medelnederbörden representerar ett normalår för Löts avfallsanläggning 
nederbörd 2013 2012 2011 medel 

vår 67 139 63 90 

sommar 137 358 191 228 

höst 185 222 148 185 

vinter 105 177 143 142 

totalt 494 896 545 645 

 
Avrinningen från på Löts avfallsanläggning är beroende av mängden nederbörd 
samt hur mycket vatten som lagras i eller släpps ut från lakvattendammarna och 
våtmarken. Lagringen av lakvatten från IFA-deponin sker främst på vintern då 
ingen biologisk nedbrytning av kväve och syreförbrukande ämnen sker. Vatten 
lagras även vintertid på lagerytorna och ovanpå deponin i form av snö. Under 
perioden 2011 t.o.m. 2013 har i medeltal ca 120 000 m3 vatten från deponi, 
verksamhetsytor och lakvattensystemet släppts ut per år från Löts 
avfallsanläggning.  
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Tabell 5. Avrinning (m3) per årstid under 2011 t.o.m. 2013. Medelavrinningen representerar 
ett normalår för Löts avfallsanläggning 
flöde, L3 2013 2012 2011 medel 

vår 29 720 38 341 41 162 36 408 

sommar 28 138 63 003 8 846 33 329 

höst 20 794 41 559 23 513 28 622 

vinter 26 977 10 886 25 754 21 206 

totalt 105 629 153 789 99 275 119 564 

 
För att beskriva förhållandet mellan avrinning och nederbörd beräknas en 
avrinningskoefficient φ [dimensionslös] för hela anläggningen. Koefficienten 
utgörs av ett tal mellan 0 och 1. Om avrinningskoefficienten är 0 betyder det att 
inget regn som faller över anläggningen rinner ut i utsläppspunkten L3 och om 
koefficienten är 1 når all nederbörd som faller över anläggningen utsläppspunkten. 

Avrinningskoefficienten φ under perioden 2011 t.o.m. 2013 för Löts 
avfallsanläggning var 0,48 (beräknat med formel 1 nedan) vilket innebär att 48 % 
av all nederbörd på verksamhetytorna, deponierna och lakvattensystemet har 
avletts till utsläppspunkten (L3). Resterande 52 % av nederbörden har evaporerat 
eller adsorberats i lagrade massor och förts bort med utgående material från 
anläggningen. Avrinningskoefficienten för avfallsanläggningen har varit högre 
under våren, till och med överskridit det teoretiska taket 1, på grund av 
snösmältning samt att färdigbehandlat lakvatten som lagrats i lakvattendammarna 
släpps ut via utsläppspunkten (tabell 6).  

Formel 1:  � =
���������	
��

������ö��	����
=	

���������	
��

��������∗���∗������ö��	����∗����	
= 

=		
119	564

38,3 ∗ 10& ∗ 645 ∗ 10'(	
= 0,48 

� = avrinningskoefficient för hela anläggningen 

 

Som jämförelse har medelvattenföringen, under perioden 2011 t.o.m. 2013, ut ur 
det delavrinningsområde (AROID 661921-164364) som Löts avfallsanläggning 
befinner sig inom  varit ca 6381*10^3 m3 och delavrinningsområdets area är ca 30 
km2 (SMHI vattenWeb, http://vattenwebb.smhi.se/). Om samma 
medelnederbörd som uppmätts på SMHIs mätstation i Rimbo (tabell 4) appliceras 
på hela delavrinningsområdet kan avrinningskoefficienten 0,33 räknas fram vilket 
är lägre än avrinningskoefficienten för Löts avfallsanläggning. Den lägre 
koefficienten beror på att avrinningsområdet är täckt av ca 82 % skogsmark och 
ca 12 % jordbruksmark (SMHI vattenWeb) vilket gör att en stor del av 
regnvattnet fastnar i trädkronor eller annan växtlighet. Av den nederbörd som når 
marken tas en andel upp av växterna och avgår som evapotranspiration. Löts 
avfallsanläggning består till stor del av hårdgjorda ytor vilket gör att 
avrinningskoefficienten är högre samt att växtlighet endast förekommer i 
våtmarken, på översilningsytan och i begränsad omfattning uppepå IFA-deponin. 
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Tabell 6. Avrinningskoefficient φ (avrinning (m3) / nederbörd (m3)) per årstid under 2011 
till och med 2013 
avr. koeff. φ 2013 2012 2011 

vår 1,16 0,72 1,70 

sommar 0,54 0,46 0,12 

höst 0,29 0,49 0,41 

vinter 0,67 0,16 0,47 

 

Vattenrening och Lagringsvolym 

På Löts avfallsanläggning finns ett antal dammar för magasinering, behandling 
och provtagning av uppsamlat vatten. I dagläget undersöks möjligheten att leda 
allt vatten som inte kommer från IFA-deponin till L1-dammen där luftning och 
sedimentation sker. Behandlingsytorna för förorenade massor som i dagläget 
omhändertas av SITA leds till L17-dammen där provtagning sker innan vattnet 
leds vidare till L1. Modellen är uppbyggd för att bedöma flöden som uppkommer 
på Löts avfallsanläggning och utgår från att vattnet från samtliga ytor är kopplade 
i enlighet med vad som anges i kolumnen ”rinner till (2015 och framåt)” i tabell 1, 
2 & 3. 

Det vatten som infiltrerats i den aktiva IFA-deponin leds till dammarna L4 och 
L2E eller till testreningsanläggningen för kontinuerlig biologisk rening (KBR), 
beroende på om reningssteget är aktivt eller inte. Vintertid kan lagring av den 
näringsrika delströmmen ske i L4 och L2E. Om lagringsvolymen i L2E räcker för 
att säsongslagra den näringsrika delströmmen kan L4 vid behov nyttjas till att 
magasinera och behandla vatten från L1. 

Det behandlade vattnet från L1 och vattnet från KBRen pumpas upp till 
våtmarken som har en teoretisk lagervolym på ca 30 000 m3. Våtmarken är dock 
optimerad för en volym på ca 10 000 – 15 000 m3 och fylls maximalt endast i 
undantagsfall. Våtmarken töms främst under sommaren och hösten genom att det 
färdigbehandlade vattnet sprids på översilningsytan innan det samlas upp och 
passerar en flödesmätare och samlingsprovtagare i utsläppspunkten L3 (figur 2). 

Tabell 7. Dammar, användning och volym i Löts vattenreningssystem 
   

namn användning volym (kbm) 

L4 lagring 22000 

KBR - testanläggning behandling 8000 

L1 lagring/behandling 8000 

L2E lagring 19000 

VM behandling 30000 

ÖS behandling 0 

L17 provtagning 1000 

L3 utsläppspunkt 0 

 totalt: 88000 
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Figur 2. Schematisk bild över delströmmarna och dammarna på Löts avfallsanläggning 

Förutsatt att våtmarken inte är fylld till den teoretiska maxnivån uppgår den totala 
lagringsvolymen till ca hälften av medelårsmängden i utsläppspunkten. Det 
innebär att den teoretiska uppehållstiden för lak- och processvatten är ca 6 
månader i vattenreningssystemet. Eftersom delströmmarna från 
verksamhetsytorna och deponierna är separerade utifrån vattnets kemiska karaktär 
varierar den teoretiska uppehållstiden i de olika dammarna.  

Modellberäkningar & Antaganden 

För att beräkna det relativa bidraget av vatten från de olika verksamhetsytorna och 
deponierna har en enklare avrinningsmodell för Löts avfallsanläggning satts upp. 
Modellen beräknar bidraget till utsläppspunkten genom att avrinningskoefficienter 
(φ) appliceras till de olika ytorna och deponierna. Hårdgjorda ytor som tidvis är 
täckta med lagrade avfallsmängder har tilldelats en avrinningskoefficient på 0,6, 
öppna vattenytor har en avrinningskoefficient på 0,8, översilningsområdet 0,3 och 
deponiernas avrinningskoefficient är satt till 0,4. De olika ytornas koefficienter är 
satta utifrån att viss vattenförlust även sker i dammar, våtmark och på 
översilningsytan nedströms från ytorna, vilket ger lägre koefficienter än vad som 
är brukligt för t.ex. hårdgjorda ytor och öppna vattenspeglar. Deponierna är till 
stora delar täckta av vegetation varpå avrinningskoefficienten är satt till 0,4. 
Översilningsytan är täckt av skog och tät markvegetation och 
avrinningskoefficienten är satt till 0,3 vilket är jämförbart med 
avrinningskoefficienten den omkringliggande jordbruks- och åkermarken. 

Koefficienterna tillsammans med ytans area ger en procentuell källfördelning, som 
beräknas med formel 2, av bidraget av vatten till utsläppspunkten från vardera 
verksamhetyta, deponi eller damm (tabell 7, 8 och 9). I modellen används inga 
säsongsvariationer för avrinningskoefficienten. 

  

IFA-deponi L4 KBR 

L1 

L2E 

VM 

Förorenade jordar 

L17 

Verksamhetsytor 

 }
 

 

 L3 ÖS  }
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Qx% = procentuella bidraget av vatten i utsläppspunkten för yta x 

�x = avrinningskoefficient för yta x 

3* = area för yta x 

n = antalet ytor 

 
Den totala avrinningen för ett normalår (medel för perioden 2011 t.o.m. 2013), 
baserat nederbörden 645 mm per år, ger i modellen 121 304 m3 (summan av de 
teoretiska bidragen i tabell 7 till 9) vilket överensstämmer bra med den uppmätta 
medelvolymen vatten i utsläppspunkten 119 564 m3 (1,4 % avvikelse). Den totala 
avrinningskoefficienten för avfallanläggningen beräknat med formel 3 är 0,49 
vilket i stort överensstämmer med den uppmätta avrinningskoefficienten under 
samma period. 

 

Tabell 7. Samtliga verksamhetsytor på Löts avfallsanläggning 
verksamhetsyor        

namn area (A) ha avr. koeff (φx) 

% av 
avrinning 
(Qx%) 

teoretiskt 
bidrag till 
utsläppspunkt 
(m3), normalår 

lagerplats 10 0,35 0,6 1,1 1355 

lagerplats 6:1 1,25 0,6 4,0 4839 

lagerplats 6:2 0,21 0,6 0,7 813 

lagerplats 6:3 0,34 0,6 1,1 1316 

lagerplats 1 0,84 0,6 2,7 3252 

lagerplats 8 0,21 0,6 0,7 813 

lagerplats 3:1 0,26 0,6 0,8 1007 

lagerplats 3:3 & lagerplats 12 3,21 0,6 10,2 12427 

lagerplats 9 0,53 0,6 1,7 2052 

lagerplats 13 0,39 0,6 1,2 1510 

lagerplats 3:2 0,87 0,6 2,8 3368 

lagerplats 7 1,39 0,6 4,4 5381 

 9,9 ha  31 % 38 131 m3 

 
Tabell 8. Samtliga deponiytor på Löts avfallsanläggning 
deponi        

namn area (A) ha avr. koeff (φx) 

% av 
avrinning 
(Qx%) 

teoretiskt 
bidrag till 
utsläppspunkt 
(m3), normalår 

IFA-deponi 15,9 0,4 34 41138 

ask, el & asbestdeponi 2,9 0,4 6,1 7355 

 18,8 ha  40 % 48 493 m3 
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Tabell 9. Dammar och övriga ytor i lakvattenreningssystemet på Löts avfallsanläggning 
dammar, våtmark & 
översilning 

  
    

namn area (A) ha avr. koeff (φx) 

% av 
avrinning 
(Qx%) 

teoretiskt 
bidrag till 
utsläppspunkt 
(m3), normalår 

L4 1,09 0,8 4,6 5626 

KBR - testanläggning 0,32 0,8 1,4 1652 

L1 0,35 0,8 1,5 1807 

L2E 0,87 0,8 3,7 4491 

våtmark 2,26 0,8 9,6 11665 

översilningsområde 4,69 0,3 7,5 9078 

L17 0,07 0,8 0,3 361 

 9,7 ha   29 % 34 680 m3 

 

Uppehållstid och flöden 

Ovanstående modelluppsättning användes för att beräkna kumulativa volymen 
vatten som teoretiskt bildas och rinner till respektive reningssteg (tabell 10) under 
ett normalår. Modellen beaktar inte säsongsvariationer i avdunstning och 
magasinering i dammar och som snö vilket gör att modellen representerar hur och 
när avrinning bildas, inte nödvändigtvis hur flödet i utsläppspunkten varierar över 
året. 

Medelflödet i utsläppspunkten för ett normalår är beräknat till ca 14 kbm/h. 
Flödet från IFA-deponin till KBRen är beräknat till ca 7 kbm/h. Eftersom den 
biologiska reningen är temperaturberoende och endast är möjlig under ca 7-8 
månader krävs att vattnet från deponin magasineras under övriga månader. Under 
de 5 kallaste månaderna bildas under ett normalår ca 24000 kbm (= 152 dagar * 
24 h * 6,6 kbm/h) som magasineras i L4, L2E och den inaktiva KBRen. Den 
totala lagringsvolymen i dessa tre dammar är ca 42 000 kbm vilket är nästan 
dubbelt så mycket volym som IFA-deponin är beräknad att generera under årets 
kallaste månader. Behandlingshastigheten under årets resterande 213 dagar i 
KBRen givet att den totala mängden vatten från deponin måste behandlas under 
dessa är ca 12 kbm/h (=58000 kbm / (213 dagar*24 h)). KBR-anläggningen är 
designad att behandla 18 kbm/h och fullskaleförsök med biologisk rening i 
testanläggningen under hösten 2014 har visat att det är fullt möjligt. 
Kvävereningen fungerar även väl i våtmarken under sommartid vilket ökar 
anläggningens kapacitet att ta hand om den näringsrika delströmmen från IFA-
deponin. 

Uppehållstiden är kortast i L17 som fungerar som provtagningsdamm för 
delströmmen från behandlingsytorna för förorenade jordar. Medeluppehållstiden i 
L17 under ett normalår är ca 24 dagar. Ingen aktiv behandling sker i dammen utan 
vattnet samlas endast upp för att provtagning ska ske innan vattnet pumpas vidare 
till L1. 

Förutom vattnet som samlas upp i L17 går även från och med år 2015 
delströmmen från övriga verksamhetsytor samt ask-, el- & asbestdeponin in i L1-
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dammen. Medelflödet i L1-dammen är under ett normalår ca 5 kbm/h men 
varierar mellan ca 3 kbm/h under våren till ca 7 kbm/h under sommaren (tabell 
12). Behandlingen i L1 är inte temperaturberoende eftersom avskiljningen av 
föroreningar främst sker med hjälp av sedimentation. I dagsläget finns det 
möjlighet att tömma L1 med en hastighet på ca 50 kbm/h. Eventuella framtida 
reningstekniker inriktade på att behandla vattnet i L1 måste ha en kapacitet på 10 
kbm/h för att inte riskera att obehandlat vatten pumpas upp till våtmarken vid 
normal drift under ett normalår. Under 2014 har en ny 1,38 ha stor deponibotten 
konstruerats. Eftersom lakvattnet från den nya deponin inte kommer att innehålla 
förhöjda halter av näringsämnen kommer uppsamlat lakvatten ledas till L1-
dammen. Efter att den nya deponibotten tagits i bruk kommer avrinning från 
deponin bidra med ca 5300 m3/år (=13800 m2 * 0,645 m * 0,6 
(avrinningskoefficient)) till L1-dammen vilket bidrar med ett ökat flöde i L1 på 0,6 
m3/h. Vartefter som mer material deponeras kommer avrinningskoefficienten och 
därmed även flödet att från deponietappen att minska. 

I och med sluttäckning av IFA-deponin kommer lagringsbehovet av den 
näringsrika delströmmen minska. I sådana fall är det möjligt att behandla och lagra 
vatten från L1 i L4-dammen och därmed lagra lakvatten från IFA-deponin i L2E. 
Om vattnet från L1 leds vidare till L4-dammen innebär det en utökad uppehållstid 
på ca 210 dagar för det vatten som leds till L1. L4 kan alltså användas som ett 
extramagasin och komplettera L1-dammen för behandling av vatten från 
sorterings-, lagrings- och behandlingsytor. 

Allt vatten som bildas på avfallsanläggningen går via våtmarken. Våtmarken 
nyttjas i normala fall till mindre än halva den maximala volymen vilket möjliggör 
lagring av vatten under flera månader vid nödfall. Medelflödet genom våtmarken 
är ca 13 kbm/h vilket ger en teoretisk uppehållstid i våtmarken på ca 100 dagar. 
Våtmarken är, förutom i undantagsfall, inte fylld till brädden och uppehållstiden 
antas i normala fall vara ca 50 dagar. 

Tabell 10. Volymen vatten som passerar respektive damm/reningssteg per årstid under ett 
normalår 

  

volym (kbm) vatten som 
avleds per damm och årstid 

   

namn 

Volym 
damm 
(kbm) vår sommar höst vinter 

summa 
(kbm/år) 

L17 1000 2390 6074 4926 3772 17162 

L1 8000 5964 15152 12290 9410 42815 

L4 22000 7188 18262 14812 11341 51603 

L2E 19000 7813 19851 16101 12328 56094 

KBR 8000 8043 20436 16575 12691 57745 

VM 30000 15631 39716 32214 24665 112226 

ÖS 0 16896 42929 34819 26660 121304 

L3 0 16896 42929 34819 26660 121304 
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Tabell 11. Flöde per damm/reningssteg per årstid för ett normalår 

  

flöde (kbm/h) per damm 
och årstid 

  

 

namn 

Volym 
damm 
(kbm) vår sommar höst vinter medel 

L17 1000 1,1 2,8 2,3 1,7 2,0 

L1 8000 2,7 6,9 5,6 4,4 4,9 

L4 22000 3,3 8,3 6,8 5,3 5,9 

L2E 19000 3,5 9,0 7,4 5,7 6,4 

KBR 8000 3,6 9,3 7,6 5,9 6,6 

VM 30000 7,1 18 15 11 13 

ÖS 0 7,7 19 16 12 14 

L3 0 7,7 19 16 12 14 

 
Tabell 12. Uppehållstid i de olika dammarna och våtmarken per årstid för ett normalår 

  
uppehållstid per årstid 
(dagar)    

namn 

Volym 
damm 
(kbm) vår sommar höst vinter medel 

L17 1000 38 15 18 24 24 

L1 8000 123 49 59 77 77 

L4 22000 282 111 135 175 176 

L2E 19000 224 88 107 139 139 

KBR 8000 92 36 44 57 57 

VM 30000 177 69 85 109 98 

ÖS 0 - - - - - 

L3 0 - - - - - 

 

Intensiva korta regn 

För att testa vattenreningsanläggningens förmåga att ta emot, pumpa vidare och 
lagra vatten som samlas upp vid kortvariga intensiva regnepisoder har en 
förväntad återkomstfrekvens på 5-, 10-, 20 år och en varaktighet på 6, 12 och 24 
timmar testats. 

Nederbördsdata för 20-årsregn hämtades ur Svenskt Vatten:s rapport P104 
”Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppsystem” (tabell 13). 

Tabell 13. Nederbörd i mm under 6, 12 och 24 timmar med ett intensivt regn med en 
förväntad återkomsttid på 5, 10 och 20 år. 
 nederbörd (mm) återkomsttid  
namn varaktighet 5 år 10 år 20 år 
puls 1 6 h 34 42 51 
puls 2 12 h 42 51 62 
puls 3 24 h 55 65 77 

 
Modellen visar att vid ett 20-årsregn med en varaktighet på 24 timmar samlas ca 
5100 m3 processvatten upp som leds till L1-dammen och ca 6700 m3 lakvatten 
samlas upp i deponin som sedermera rinner till L4 och L2E, som är 
lagringdammar för det näringsrika lakvattnet (tabell 14).  

Från L1 kan vatten pumpas vidare till våtmarken med en hastighet på 50 m3/h 
vilket motsvarar 1200 m3 under 24 timmar. L1-dammen står även, via befintliga 
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rörledningar, i kontakt med L4-dammen som har betydligt större 
lagringskapacitet. Om en bräddningssituation skulle uppstå vid extrem nederbörd 
kan L1-vatten enkelt ledas över till L4 och L2E. L4 och L2E:s lagringsvolym 
utgör tillsammans 41 000 m3. Om allt lak- och processvatten (flödet till L1, L2E 
och L4) som bildas vid ett 20-årsregn med varaktigheten 24 timmar leds till L4 
och L2E utgör det endast 30 % av totala magasineringsvolymen i dammarna. 
Samtliga dammar ska vid reguljär drift ej vara fyllda till mer än 2/3 av den totala 
volymen. Det finns även beredskap att pumpa vatten från behandlingsdammarna 
till våtmarken med hjälp av mobila pumpar. Lakvattensystemet på Löt 
avfallsanläggning är därmed väl förberett att ta emot och lagra lak- och 
processvatten som samlas upp vid ett 20-årsregn med en varaktighet på 24 
timmar. 

Tillrinningshastigheten till uppsamlingsdammarna av vatten vid extrema 
nederbördsepisoder är som snabbast vid ett 20-årsregn med 6 timmars 
varaktighet. Tillrinningshastigheten då 34 mm nederbörd faller över anläggningen 
under 6 timmar blir teoretiskt ca 560 m3/h till L1 och ca 740 m3/h till L4 och L2E 
(tabell 15). Flödet är dock en beräknad siffra som förutsätter att allt vatten som 
samlas upp avbördas till dammarna under regntillfället. I verkligheten sker det en 
fördröjning då vatten bromsas upp i ledningar, diken, avfallsmassor och inne i 
deponin vilket jämnar ut och dämpar flödestoppen. Baserat på erfarenhet från 
tidigare intensiva regn finns inget problem med bräddning från diken, brunnar 
eller verksamhetsytor. Avfallsanläggningen är väl förberedd att leda undan och 
lagra vattenmängder som bildas vid ett 20-årsregn. 

Tabell 14. Volymen som bildas fram till vardera damm/reningssteg på Löt avfallsanläggning  

reningssteg 
volym 
(m3) 

puls 1, 
5 år 

puls 1, 
10 år 

puls 1, 
20 år 

puls 2, 
5 år 

puls 2, 
10 år 

puls 2, 
20 år 

puls 3, 
5 år 

puls 3, 
10 år 

puls 3, 
20 år 

L1 8000 2256 2787 3384 2787 3384 4313 3384 4114 5110 

L4 + L2E 41000 2956 3651 4434 3651 4434 5651 4434 5390 6694 

VM 30000 5914 7305 8871 7305 8871 11306 8871 10784 13393 

 

Tabell 15.  Hastigheten (flödet m3/h) som vatten kommer fram till vardera reningssteg 

reningssteg 
volym 
(m3) 

puls 1, 
5 år 

puls 1, 
10 år 

puls 1, 
20 år 

puls 2, 
5 år 

puls 2, 
10 år 

puls 2, 
20 år 

puls 3, 
5 år 

puls 3, 
10 år 

puls 3, 
20 år 

L1 8000 376 232 141 465 282 180 564 343 213 

L4 + L2E 41000 493 304 185 609 369 235 739 449 279 

VM 30000 986 609 370 1218 739 471 1478 899 558 
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Framtida klimat & Extrem årsnederbörd 

Framtida Normalår 

Nederbördsdata från scenarioberäkningar för framtida klimatförändringar i 
Stockholms Län är hämtade från SMHIs hemsida 
(http://www.smhi.se/klimatdata/framtidens-klimat/ladda-ner-scenariodata). Den 
framtida nederbörden baseras på ensemblekörningar med 9 st. globala klimat-
modeller och sträcker sig till år 2099. Som ingångsparmetrar till de globala 
klimatmodellerna valdes framtidsscenariot ”RCP 8.5” som representerar en 
framtid med ökande utsläpp av växthusgaser 
(http://www.smhi.se/klimatdata/framtidens-klimat/klimatscenarier/haag.html#us). 
Modelldata levereras som en förändringsfaktor i procent för nederbörden per 
årstid och år jämfört med ett nutida normalår. SMHI definierar ett normalår som 
medel för perioden 1961 till 1990. I följande beräkningar för Löt avfallsanläggning 
anges ett normalår som medel för perioden 2011 t.o.m. 2013 på grund av brist på 
längre tidsserier med tillförlitlig data. 

Medelförändringen i procent per årstid för perioden 2090 t.o.m. 2099 anges i 
tabell 13. Även om vissa av klimatmodellerna har beräknat att nederbörden 
minskar under enstaka årstider och år under perioden 2090 t.o.m. 2099 jämfört 
med ett nutida normalår visar medlet av samtliga modeller att nederbörden 
kommer att öka under samtliga årstider. Medelnederbörden under århundradets 
sista decennium är enligt klimatmodellerna nästan 26 % (rakt medel över samtliga 
årstider) högre än för ett nutida normalår (tabell 13). 

Tabell 13. Förändring i nederbörd i procent under perioden 2090 t.o.m. 2099 jämfört med ett 
normalår 
förändring i 
nederbörd (%) 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 max min medel 

vår 66 33 24 28 40 33 29 13 28 27 66 13 32 

sommar 15 33 30 5 18 41 21 35 18 11 41 5 23 

höst 12 28 28 27 18 14 0 19 23 19 28 0 19 

vinter 43 24 33 36 22 25 53 18 24 21 53 18 30 

 
Tabell 14. Nederbörd under perioden 2090 t.o.m. 2099 beräknat med hjälp av 
medelnederbörden för SMHIs väderstation i Rimbo under perioden 2011 t.o.m. 2013 och den 
procentuella förändringen angivet i tabell 13 
nederbörd (mm) 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 max min medel 

vår 149 119 112 115 126 120 116 102 115 114 149 102 119 

sommar 262 304 297 240 269 323 277 308 269 253 323 240 280 

höst 208 237 238 235 218 211 185 220 227 220 238 185 220 

vinter 202 176 188 192 172 177 218 168 176 171 218 168 184 

summa 822 837 835 782 785 831 794 798 787 758 - - 803 
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Den största mängden nederbörd i ensemblemodelleringen inträffar år 2091 då 
totala nederbörden under året uppgår till 837 mm vilket är 23 % högre än 
normalåret. Eftersom nederbörden för perioden 2090 till 2100 är baserad på 
medel av 9 st. globala klimatmodeller förvinner en del av den variation som 
förekommer mellan åren. Denna typ av ensemblemodelleringar passar därför inte 
för att beräkna ett framtida extremväder. Däremot kan klimatscenariot användas 
för att beskriva ett framtida normalår. Medelnederbörden för 10-årsperioden ovan 
är 20 % högre än ett nutida normalår och kan anses varan ett framtida normalår. 

Framtida Extremår 

Nederbörden under samtliga år i scenarioberäkningarna för perioden 2090 t.o.m. 
2099 är lägre än nederbörden år 2012 då 896 mm (tabell 4) regn föll över 
anläggningen. För att beräkna framtida extremnederbörd används därför 2012 års 
nederbörd med en tilläggsfaktor på 10 %. Den totala nederbörden under ett 
extremår är beräknat till ca 1000 mm (tabell 15). 

Tabell 15. Nederbörd (mm) för ett normalår och extremår 
nederbörd normalår extremår 

vår 90 153 

sommar 228 394 

höst 185 244 

vinter 142 195 

totalt 645 986 

 
Den totala mängden vatten som bildas enligt Löts avrinningsmodell under ett 
extremår är ca 185 000 m3 (tabell 16) förutsatt att arean verksamhetsytor och 
dammar är oförändrad samt att IFA-deponin inte är sluttäckt.  

Tabell 16. Avrinning i utsläppspunkten  
Källfördelning av avrinning i 
utsläppspunkten L3 (m3) under 
ett år med extrem nederbörd 

            

vår sommar höst vinter totalt/yta  %/yta 

verksamhetsyor 9036 23274 14432 11507 58249 31 

IFA-deponi 9749 25109 15570 12414 62842 34 

ask, el & asbestdeponi 1743 4489 2784 2220 11236 6 

dammar, våtmark & översilning 8218 21167 13126 10465 52976 29 

totalt/årstid 28747 74038 45912 36606 185303 
 %/årstid 16 40 25 20  100 

 
Medelflödet i L1-dammen är under ett år med extrem nederbörd är ca 7,5 m3/h 
jämfört med ett normalår då medelflödet är ca 5 m3/h (tabell 12 & 17). Trots 
extrema nederbördsmängder riskerar L1 inte att bredda eftersom kapaciteten att 
pumpa vidare till våtmarken (50 m3/h) överträffar tillskottet från 
verksamhetsytorna till L1 med god marginal. Vid nödfall kan hela L1s volym 
pumpas upp till våtmarken på drygt 4 dagar.  

Vid extrema nederbördsmängder bildas enligt avrinningsmodellen ca 90 000 kbm 
lakvatten i IFA-deponin, L4- och L2E-dammen. Det resulterar i ett medelflöde på 
17 m3/h genom KBRen under den aktiva behandlingsperioden (2014-04-01 till 
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2014-10-31) vilket är lägre än det flöde som behandlingsanläggningen är 
dimensionerad för. 

Tabell 17. Flöde (m3/h) per damm och årstid under ett extremår 

  

flöde (m3/h) per damm och årstid under 
ett extremår 

 

 

namn 
Volym 

damm (m3) vår sommar höst vinter medel 

L17 1000 1,8 4,7 3,0 2,4 3,0 

L1 8000 4,6 11,8 7,4 6,0 7,5 

L4 22000 5,5 14,3 8,9 7,2 9,0 

L2E 19000 6,0 15,5 9,7 7,8 9,8 

KBR 8000 6,2 16,0 10,0 8,1 10,1 

VM 30000 12,0 31,0 19,4 15,7 19,5 

ÖS 0 13,0 33,5 21,0 16,9 21,1 

L3 0 13,0 33,5 21,0 16,9 21,1 

 
Tabell 18. Uppehållstid i vardera damm och våtmark per årstid för ett år med extrem 
nederbörd 

  
uppehållstid i dagar per 
årstid    

namn 
Volym 

damm (m3) vår sommar höst vinter medel 

L17 1000 8 9 14 17 16 

L1 8000 73 28 45 56 50 

L4 22000 166 64 103 127 115 

L2E 19000 131 51 81 101 91 

KBR 8000 54 21 33 41 33 

VM 30000 104 40 64 80 64 

ÖS 0 - - - - - 

L3 0 - - - - - 

 

Sluttäckning av IFA-deponin 

IFA-deponin är planerad att sluttäckas etappvis med start under 2017. Nederbörd 
som faller ovan tätskiktet kommer inte att avledas till vattenreningsdammarna 
utan leds direkt ut i jordbruksdiket som dagvatten. Om hela IFA-deponin 
sluttäcks reduceras mängden vatten i utsläppspunkten enligt avrinningsmodellen 
med ca 34 % vilket motsvarar ca 41 000 m3 under ett normalår och ca 63 000 m3 
under ett extremår (tabell 8 & 16). Eftersom lakvatten från en modern deponi har 
en annan karaktär än det vattnet som kommer från IFA-deponin, som innehåller 
högre halter av framför allt kväve, kommer eventuellt allt vatten som bildas på 
anläggningen i framtiden behandlas i samma dammar och därmed skulle 
behandlingen heller inte vara temperaturberoende. Sluttäckningen kommer som 
mest att släppa igenom 50 l/(m2*år) vilket teoretiskt kan ge ett lakvattenflöde upp 
till 8000 m3 (=160000 m2 * 0,005 m3/m2) om året. Om samtliga verksamhetsytor 
och dammar förblir oförändrade men IFA-deponin sluttäcks kommer den totala 
uppehållstiden för vatten i vattenreningssystemet vara 372 dagar under ett 
normalår och 246 dagar under extremår vilket är mer än tillräckligt för att 
magasinera och behandla uppsamlat vatten. 

 


