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Järnutfällningar i utloppsvatten från dränage 

Små bakterier ger stora problem 

-Järnutfällningar i kraftverksdammar och bakterierna bakom dem 

 
Svensk vattenkraft är en förnybar och vidsträckt bransch som står för nästan hälften av 
Sveriges elproduktion. Anläggningarna omfattar stora vattenmagasin där en bristning i 
omgivande dammar kan ha katastrofala konsekvenser. Därför ställs höga krav på 
dammsäkerhet; kontinuerlig övervakning och uppskattning av samtliga dammars hälsa 
är ett måste. Ett problem branschen brottas med nationellt är utfällningar av järn 
orsakade av bakterier, som avsevärt försvårar och kan förhindrar korrekt övervakning. 
 
En typisk dammanläggning omfattar flera dammenheter som i sig innehåller flera dammar. Den 
vanligaste typen av damm i Sverige är fyllningsdammen, konstruerad av morän och stenkross för 
att ge en stabil vall mot de enorma vattenmagasin de innesluter. Dammen är konstruerad för att 
tillåta en kontrollerad mängd läckage från magasinet att röra sig genom den. Läckagevattnet 
samlas sedan upp i ett dränagesystem, där läckageflödet kan övervakas för att kontrollera 
tillståndet av dammen. Denna övervakning är en central del 
av de krav för dammsäkerhet som ställs på anläggningarna.  
 
I november 2010 brast Hästberga damm med följden att 
stora översvämningar krävde evakuering av samtliga 
kringliggande bostadsområden. Med rätt sorts övervakning 
hade möjligheten funnits att förutse katastrofen och 
förhindra den i tid. Som ni har förstått är det mycket viktigt 
att kunna noggrant övervaka dammar; något som 
järnutfällningar i mätsystemen grovt försvårar. 

Bakterierna som sätter käppar i hjulet 
Utfällningarna av järn orsakas av järnoxiderande bakterier 
som oxiderar tvåvärt järn (Fe-II) till trevärt järn (Fe-III), som 
inte längre är lösligt i vatten och bildar ett slam. I branschen 
kallas dessa utfällningar även för rödslam, eftersom det karaktäriseras av sin röda färg. 
Rödslammet består av en biomatta av de järnoxiderande bakterierna samt det utfällda järnet. Vid 
beröring är slammet löst och geléartat, och det kan vara svårt att förstå varför det orsakar sådana 
problem. Problemet är att slammet tillväxer snabbt och blir mycket massivt. Slammet fyller upp 
mätbrunnar och sätter igen mätinstrument; och kan även i värsta fall blockera hela dränage. 
 
För att komma åt problemet krävs en större förståelse av de järnoxiderande bakterierna (FeOB) i 
fråga. De FeOB man har kunnat identifiera i samband med rödslammet är Gallionella ferrugginea 
och Leptothrix ochracea. Men det är inte säkert att dessa är dem enda bovarna i dramat. Forskning 
har visat att den biomatta G. ferrugginea och L. ochracea bygger, i form av stjälkar och skidor av 
komplexa polysackarider, utgör en god levnadsmiljö för andra FeOB som Sideroxydans paludicola 
och Ferritrophicum radicicola. Den information man har om FeOB kommer från förmågan att 
kunna kultivera arterna i labb, vilket har visat sig vara svårt med L. ochracea. Eftersom L. ochracea 
verkar vara den huvudsakliga producenten av rödslammet är det av största intresse att utveckla 
metoder för att kultivera dem i labb, för att kunna studera deras levnadsförutsättningar närmare. 
Dock skapar inte dessa små bråkmakare endast elände, då en studie har pekat på att den biomatta 
de skapar faktiskt kan fånga upp skadliga tungmetaller som arsenik. 
 


