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Vattenkraft är en omfattande nationell industri som förser Sverige med ungefär 45 % av dess energiproduktion 

(Molin 2016). Ett problem branschen brottas med är rödfärgade utfällningar som sätter igen mätinstrument och drä-

nageledningar vid dammarna, så kallat. rödslam. Rödslammet produceras av järnoxiderande bakterier, FeOB, som 

oxiderar Fe(II) till Fe(III) (Hamrén 2013). Det partikulära järnet ansamlas i bakteriernas biomatta, med andra par-

tiklar, och bygger upp rödslammet. Gallionella ferruginea och Leptothrix ochracea är två FeOB som har kopplats 

till den främsta produktionen av rödslam (Hamrén 2013). Den aktuella rapporten vill besvara hur vanligt det är med 

rödslam i dammanläggningar, hur allvarliga problem rödslammet orsakar, vilka/vilken FeOB som står för den 

främsta produktionen av rödslam, vilka levnadsförutsättningarna är för dessa FeOB samt om det finns några åtgär-

der man kan vidta för att minska tillväxten av FeOB. Den aktuella rapporten undersöker omfattningen av problemet 

bland dammanläggningar spridda över Sverige genom en enkätstudie. Ett fältbesök till en dammanläggning genom-

fördes, där vattenprover togs i mätbrunnar med varierande mängder rödslam. Ytterligare gjordes en litteraturstudie 

med fokus på de järnoxiderande bakterierna. 7 av 8 enkätrespondenter svarade att de hade problem med rödslam i 

sina dammanläggningar, där det orsakar små till betydande problem. Rödslammet rapporteras försvåra mätningar 

för dammövervakning och orsaka igensättningar av dränageledningar. Från vattenanalyser konstaterades förhöjda 

halter järn i den mätbrunnen med mest rödslam, jämfört med dem som hade små mängder rödslam till inget alls. 

Det antas att L. ochracea står för den främsta produktionen av rödslam samt att den är mer anpassad i sitt levnads-

sätt för miljön i mätbrunnar och dränageledningar jämfört med G. ferruginea. Tillväxten av L. ochracea kan i viss 

mån begränsas av hög salinitet, tillsatsen av natriumazid samt frånvaron av kalcium och magnesium (Fleming et al. 

2018;  Eggerichs et al. 2020).  
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Hydropower is an extensive national industry which supplies Sweden with about 45 % of its total energy produced 

(Molin 2016). A problem which the industry is currently fighting is the presence of ochre-colored precipitations 

that clog vital measuring tools and drainage pipes at the dams, commonly called red mud. The red mud is produced 

by iron-oxidizing bacteria, FeOB, which oxidize Fe(II) to Fe(III) (Hamrén 2013). The particles of oxidized iron 

accumulate in the microbial mat, with other particles, and build up the red mud. Gallionella ferruginea and Lep-

tothrix ochracea are two FeOB which have been connected to the foremost production of red mud (Hamrén 2013). 

This article examines the occurrence of red mud in dam facilities, the severity of the problems caused, which FeOB 

produces the main amount of red mud, which are the living conditions of these FeOB and are there any measures 

which you can take to halt the growth of the FeOB. The scope of the problem within different facilities across Swe-

den is examined through a survey. A visit to a facility with problems with red mud was realized, where samples of 

water was collected from different problem areas. Further, a literature study was done with the focus on the iron-

oxidizing bacteria. 7 out of 8 respondents confirmed that they had problems with red mud within their facilities, 

where they cause small to considerable problems. The red mud is reported to severely complicate monitoring 

measurements and cause clogging of drainage pipes. From the analysis of the water-samples elevated amounts of 

iron was found in the areas which contained the most amount of red mud, compared to those which contained less 

or no amount of red mud. It is assumed that L. ochracea is responsible for the main production of red mud, and it is 

confirmed that L. ochracea is better suited for the environment within a dam compared to G. ferruginea.  The 

growth of L. ochracea is limited by high levels of salt, the addition of sodium azide and the absence of potassium 

and magnesium (Fleming et al. 2018;  Eggerichs et al. 2020).  
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1  Introduktion  
Vattenkraft som industri producerar normalt 68 TWh 
energi per år, vilket står för ungefär 45% av Sveriges 
energiproduktion (Molin 2016). Antalet vattenkraft-
verk nationellt uppskattas till att vara cirka 2100 till 
antalet. Vattenkraft är en förnybar energikälla som 
släpper ut mycket lite klimatgaser, relativt övrig ener-
giproduktion (Lindholm 2020). Det är även en anpass-
ningsbar energikälla för att vatten kan sparas i maga-
sin, för att mycket snabbt kunna släppas genom kraft-
verket då en högre elproduktion krävs. Är magasinen 
stora, så kallat årsmagasin, kan vatten sparas till vin-
terhalvåret då elproduktion oftast är nödvändig. Stora 
vattenmagasin är ett av de främsta sätten att spara 
energi tills då det behövs som mest, som ett gigantiskt 
miljövänligt batteri. Som den stora industri vattenkraft 
är krävs det rigorös övervakning för att se till att allt 
följer protokoll och inga olyckor sker. I Sverige finns 
RIDAS, Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet, 
som en branschgemensam vägledning gällande konti-
nuerlig övervakning av dammar och riskutvärdering 
(Engström et al. 2013). Inom övervakningen ingår 
bland annat att mäta och utvärdera läckageflödet från 
dammarna inom en dammanläggning (Engström et al. 
2013). 
 Inom alla industrier som hanterar vatten stöter man 
på rödfärgade utfällningar som ansamlas i stora mäng-
der (De Vet et al. 2012). Denna utfällning har olika 
namn beroende på industrin en befinner sig i eller be-
roende på vilken miljö den återfinns i. Inom vatten-
kraftsbranschen kallas denna rödfärgade utfällning 
vanligtvis för rödslam. Rödslam består typiskt av en 
blandning av främst partikulärt oxiderat järn och ett 
mikrobiellt matrix, så kallad biomatta. (Emerson et al. 
2010;  Hamrén 2013). Järnoxiderande bakterier, Fe-
OB, utvinner energi från att oxidera Fe(II) till Fe(III) 
som fälls ut som olösligt partikulärt järn i vatten. 
Dessa FeOB frodas vid gränsen mellan oxiska och 
anoxiska miljöer, det vill säga då vatten från en miljö 
med låg syrehalt omblandas eller kommer i kontakt 
med atmosfären vilket resulterar i en förhöjd syrehalt 
(Emerson et al. 2010). Halten syre som de kräver är 
dock låg relativt sett vad som behövs för nedbrytning 
av organiskt material, vilket leder till att FeOB kon-
kurrerar ut bakterier som använder andra metaboliter i 
den oxiska-anoxiska gränsen. De FeOB som framför-
allt har kopplats till förekomsten av rödslam är 
Gallionella ferruginea och Leptothrix ochracea 
(Hamrén 2013). Även andra FeOB förekommer i sam-
band med rödslam, men de uppträder ej i frånvaron av 
G. ferruginea och L. ochracea då det verkar som att de 
kräver deras mikrobiella matrix för att existera 
(Emerson et al. 2010). G. ferruginea bildar ”stjälkar” 
och L. ochracea bildar ”skidor” som respektive bakte-
rie använder för att orientera sig i vattnet för optimal 
syreupptagning. Det är dessa stjälkar och skidor som 
bygger upp det mikrobiella matrix där oxiderat järn 
och andra partiklar fastnar i.  
 I dränagesystem och mätbrunnar kan en avsevärd 
mängd rödslam ansamlas. Detta försvårar framför allt 
flödesmätningar av läckagemängd från angränsande 
damm, men kan också sätta igen dräneringsförmågan. 
Utfällningen av Fe(III) orsakas av järnoxiderande bak-
terier (FeOB) som oxiderar Fe(II) (Hamrén 2013). Det 
Fe(II) som finns i systemet och används av FeOB 

kommer i sin tur från järnreducerande bakterier 
(FeRB) som har reducerat järn(III). I viss mån kan 
även humussyror i kringliggande terräng bidra med 
ytterligare reduktion av järn(III) till järn(II) (Kappler 
et al. 2004). Flödesmätningarna med bland annat 
Thomsonöverfall ger inte längre ett mått på damm-
kroppens faktiska läckage när de sätts igen med 
rödslam. Man förlorar då möjligheten att utvärdera 
dammens hälsa och löper risk för att missa tecken på 
till exempel erosion av tätkärnan. Utvärderingen av 
flödesmätningarna ingår under den tillståndskontroll 
som måste ske, mer specifikt ingår det i övervakningen 
för dammanläggningar (Engström et al. 2013). Sätter 
rödslammet igen dräneringsledningar kan dammens 
förmåga att dränera läckagevatten försämras och por-
vattentrycket kan öka i nedströmsslänten, varvid slänt-
stabiliteten minskar och risken för ett dammbrott ökar. 
 

1.1 Dammens och dränagets uppbygg-
nad 

 Fyllningsdammar förekommer som två huvudsakliga 
typer: med vertikal tätkärna (Figur 1) eller med lu-
tande tätkärna i uppströmsdelen av dammen. Tätkär-
nan, ofta bestående av morän, skall vara tät nog för att 
endast släppa igenom en liten kontrollerad mängd 
läckagevatten från magasinet. Utanpå tätkärnan läggs 
ett övergångslager av olika sten/grusfraktioner. Detta 
övergångslager, även ibland kallat för filter, har till 
uppgift att dels hindra den finkorniga tätjorden att 
tränga ut i omgivande grovkorniga lager och dels, vid 
nedströmssidan av tätkärnan, dränera bort eventuellt 
läckvatten som tränger igenom tätkärnan. På upp-
strömssidan hindrar övergångslagret tätjorden att sköl-
jas ut i magasinet. Övergångslagret byggs principiellt 
upp med finare kornfraktioner ju närmare tätkärnan 
man kommer. Stödfyllningens uppgift är, som namnet 
antyder att utgöra ett stöd för de tätande delarna och 
för dammen som helhet. Den består vanligtvis av grov-
korniga fraktioner som sten eller stenkross och kan 
överlagras av ett erosionsskydd på uppströms sida. 
Stödfyllningen stabiliserar dammen. För att förhindra 
tjälinträngning ner i de finkorniga delarna av dammen 
måste jorden vara tillräcklig tjock ovanför grundvat-
tenytan i dammen.  
 Fyllningsdammar kan i princip brista på två huvud-
sakliga sätt, (i) genom inre erosion eller (ii) genom 
släntutglidningar. I båda fallen spelar läckage genom 
dammen en stor roll. Är läckaget stort och kanske kon-
centrerat till ett visst snitt ökar risken för inre erosions-
brott, ofta bakåtskridande, in i dammen. Ett stort läck-
age kan även öka porvattentrycket i nedströmsslänten, 
speciellt om denna utgörs av relativt finkornigt materi-
al. Som förstås är det därför viktigt att dräneringsled-
ningar inte sätts igen och att läckagemängderna kan 
övervakas. Läckagemängderna får inte vara för stora 
eller öka med tiden. 
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Läckagevatten som tränger igenom dammens upp-
ströms sida från vattenmagasinet samlas upp i över-
gångslagret/filtret på tätkärnans nedströmsyta och vi-
dare ner till en dräneringsfyllning som leder vattnet ut 
från dammtån, eller till dräneringsledningar i 
dammtån. Den består ofta av grovkornig stenkross. 
Filterförsedda brunnar samlar upp vattnet från dräne-
ringsfyllningen och leder det genom rör av plast 
och/eller metall. Vattnet leds sedan ofta till speciella 
mätbrunnar som är jämt positionerade utmed dam-
mens/dammarnas längd. I mätbrunnarna finns instru-
ment för att mäta flödet av läckagevatten, ofta i form 
av så kallade Thomsonöverfall (Figur 2). 

1.1 Syfte och frågeställning 
Den aktuella rapporten ska med en enkätstudie över-

siktligt utreda omfattningen av problemet med järnut-

fällningar i dammanläggningar, samt vilka problem det 

ger upphov till. Enkätstudien ska huvudsakligen för-

söka svara på följande frågor: 

• Hur vanligt är det med rödslam i dammanläggning-
ar? 

• Hur allvarliga problem orsakar rödslammet? 

Rapporten ämnar även att utifrån en litteraturstudie 

besvara ett antal frågeställningar gällande de järnoxi-

derande bakterierna: 

• Vilka FeOB står för den främsta produktionen av 

rödslam av de identifierade Gallionella ferruginea 

och Leptothrix ochracea? 

• Vilka är levnadsförutsättningarna för Gallionella 

ferruginea och Leptothrix ochracea, och hur relate-

rar det till miljön vid en dammanläggning? 

• Hur kan man minska tillväxten av FeOB? 

 

2 Metoder 
2.1 Enkätstudie och fältbesök 
För att samla in information om problematiken hos 
och utsträckningen av järnutfällningar bland Sveriges 
dammanläggningar konstruerades en enkät. Enkäten 
skickades ut digitalt via Lunds universitets enkätsy-
stem Sunet Survey and report till 28 respondenter, 
tilldelade till av AFRY Malmö. AFRY är ett konsult-
företag verksamt bland annat inom dammsäkerhet. 
Urvalet baserades på att respondenten skulle ha ansvar 
för/insikt i de dagliga processerna i en specifik damm-
anläggning. Inom urvalet ingår dammanläggningar 
spridda över Sverige utan specifik geografisk fördel-
ning eller förkunskap om vilka som har problem med 
rödslam. Respondenterna ansvarar för dammanlägg-
ningar fördelade främst över norra och södra Sverige, 
med ett fåtal i mellersta Sverige. Dammanläggningar-
na de ansvarar för varierar i storlek, där de flesta är 
relativt stora. Enkäten består av 14 frågor formulerade 
för att få en översiktlig uppfattning över hur utbrett 
problemet med rödslam är, samt vilka problem 
rödslammet kan orsaka och dess bakomliggande förut-
sättningar, se Bilaga 1 för enkätfrågorna. Under varje 
fråga har det även funnits möjlighet för att kommen-
tera sitt svar. I denna rapport behandlas främst frå-
gorna 3–5, i enlighet med rapportens syfte. Övriga 
frågor bearbetas i Simon Engs arbete (2021). 

Fig. 1. En principskiss av en fyllningsdamm med rät tät-

Fig. 2.  Exempel på hur ett thomsonöverfall ser ut. Tekniken 

karaktäriseras av det v-formade överfallet med en 90° vin-

kel. Det ger ett konstant flöde som relateras till vattenytans 

höjd vilket ger ett enkelt sätt att beräkna vattenflödet.  

Fig. 3. Karta över provtagningsplatserna från dammanläggningen dit fältbesöket gick. Den vänstra kartan visar tilloppskanalen 

till kraftstationen, där proverna P1, P2 och P6 togs. Den högra kartan visar området strax uppströms tilloppskanalen, i själva 

magasinet, där proverna P3, P4, P5, P7 och P8 togs. De två områdena ligger cirka 1,5 km ifrån varandra, längs samma vatten-

magasin.  
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 Ett fältbesök till en dammanläggning genomfördes. 
Fältbesöket användes för att få en tydligare bild av hur 
problemen såg ut i fält och vilka specifika delar av 
dammanläggningarna som påverkades och dess relat-
ion till varandra. Under besöket inspekterades sär-
skilda problemområden med störst mängd rödslam: 
dränagekanaler och mätbrunnar. Det togs även vatten-
prover vid punkterna P1-P8, se Figur 3.  Provtagning-
en gjordes med 50 ml plastvial. Metoden för provtag-
ningen utfördes enligt SS-EN 25667–2, där proverna 
togs för hand. Provflaskorna sköljdes med provvattnet. 
Efter att locket sköljts av med vatten från flaskan för-
des provflaskan snabbt ner under vattenytan med myn-
ningen nedåt. Vid provtagningplats med strömt vatten 
vändes provflaskan mot strömmen fattad i botten av 
flaskan mot nedströmssidan, och fylldes till brädden 
med provvatten. Med plasthandskar skruvades locket 
på utan att vidröra gängorna eller lockets insida. 
 

2.2 Vattenkemisk analys och litteraturstu-
die 

Av de åtta proverna P1-P8 valdes tre ut, P2, P3 och 
P6, för att skickas för analys till SGS Analytics Swe-
den AB. P2, P3 och P6 valdes av anledning att prover-
na var från tre olika mätbrunnar med stor variation i 
mängden rödslam. Proverna analyserades med avse-
ende på totalmängden järn i vattnet, med ICP(induktiv 
kopplad plasma)-analys. Proverna togs den 15/4 och 
analyserades den 6/5, vilket innebär att de överskred 
intervallet av 48 timmar som rekommenderas. Prover-
na hade från provtagningstillfället till analysen förva-
rats i kyl under 4–7°C. 
 Litteraturstudien utgår till viss del från Anders 
Hamréns examensarbete (Hamrén 2013), där litteratur 
har hämtats från dess angivna referenser enligt snö-
bollsmetoden: referenserna styr vilket det nästa arbetet 
man fortsätter med är. Från Hamrén fortsätts det med 
arbetet XYZ, och från XYZ fortsätts det med arbete 
ABC, och så vidare. Alternativet är att använda speci-
fika sökord och sökmotorer. Litteratur har inhämtats 
från databaserna Web of Science och Researchgate. I 
sökningen användes bland annat söktermerna: 
”Gallionella ferruginea”, ”Leptothrix ochracea”, 
”Fe(II)”, ”Fe(III)” och ”D, Emerson”. David Emerson 
är en nyckelperson inom fältet av järnoxiderande bak-
terier, med många publikationer och hög kredibilitet. 
Inom sökandet hittades ingen litteratur som hanterade 
FeOB specifikt i dammanläggningar, i stället gjordes 

en bedömning av dess relevans till vattenkraft genom 
läsning av abstract. Litteraturen inom databaserna val-
des först med avseende på dess titel, och sedan utifrån 
relevansen av dess abstract. 

 

3  Resultat 
3.1 Enkätresultat 
Av de 28 respondenterna var det 8 som svarade på 
enkäten. Vissa respondenter har noterat att de ej har 
haft insikt i vissa specifika frågor, med hjälp av kom-
mentarsfunktionen i enkätsystemet. Den frågan en ej 
kunnat svara på täcks dock in av övriga respondenters 
svar. Detta gäller alla frågor förutom fråga 7: ”När 
under året är problemen med rödslam som störst?”. I 
svaren för fråga 7 är konsensus om att det ej finns nå-
gon uppfattning om det. I enlighet med rapportens 

syfte är frågorna 3–5 (Figur 4) i enkäten av störst in-
tresse, då de ger en bild över problemfrekvensen samt 
problematiken som uppstår. 7 av 8 respondenter be-
kräftar att de har problem med rödslam i sin damman-
läggning, redovisat i Figur 4. Den svarande som angett 
”Nej” kommenterade följande: ”Kanske, vet ej. Idag 
inget stort problem, hålls under uppsikt/uppföljning”. 
Problemgraden har varit varierande, där de flesta har 
uppskattat problemen som ”medelstora”. En 
”försvårad dammövervakning” rapporteras som det 
främsta problemet orsakat av rödslammet, men 
”igensättning av dränage” förekommer nästan lika 
mycket. 
 En generell konsensus mellan respondenterna är att 

rödslam orsakar frekventa problem som åtgärdas hu-

vudsakligen med spolning en till flera gånger per år. 

Problemen som rödslammet orsakar är sällan av hög 

allvarlighetsgrad utan förekommer som: mätosäkerhet-

er i dammövervakning, ökat underhåll och i vissa fall 

som ett mindre arbetsmiljöproblem. Rödslammet har 

Fig. 4.  Svarsstatistik från frågorna 3–5 i enkäten. Fråga 3 visas till vänster i figuren, följt av fråga 4 och fem åt höger.  

Tab. 1.  Analysresultat från prover tagna i punkterna P2, P3 

och P6, alla mätbrunnar. I P3 hade mätbrunnen stora mäng-

der rödslam jämfört med P2 som hade en mycket liten 

mängd och P6 som ej hade något synbart rödslam. Se Bilaga 

2 för kompletta analysrapporter.  
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även rapporterats utlösa falsklarm då det sätter igen 

mätutrustning och simulerar en grov ökning i läckage-

mängd, vilket i andra fall tyder på en försämrad dräne-

rande funktion hos dammen. 

3.2 Analysresultat 
Resultaten från den vattenkemiska analysen presente-

ras i Tabell 1. Totalmänden järn står ut i provpunkt P3, 

vilket även var den punkt där mest rödslam visuellt 

observerades bland de undersökta mätbrunnarna. Rap-

porterad mäng järn i P3 är 20 mg järn per liter provvat-

ten, vilket är nästan 4000% mer än vad som uppmätts i 

P2 och P6. 

3.2 Resultat av litteraturstudie 
En metod för att odla Leptothrix ochracea i en artifici-

ell miljö, i fält, har utvecklats. I metoden användes in 

situ vatten för att tillåta tillväxten av L. ochracea för 

att sedan studera dem med nanoscale secondary-ion 

mass spectrophotometry, en teknik som tillåter mycket 

noggranna intracellulära mätningar (Fleming et al. 

2018). Studien fann att L. ochracea kan assimilera 

organiskt kol, saknar omvänd elektrontransport för 

reduktion och har en förgrenad elektrontransportkedja; 

egenskaper som ger dem god möjlighet att överleva 

och frodas i en mängd olika miljöer. Fleming et al. 

(2018) skriver följande i sin artikel gällande dessa ny-

funna egenskaper: “This combination of traits allows 

for it to be metabolically flexible and to compete in a 

changing environment versus organisms that are more 

restricted in their metabolic potential”. Detta tillåter 

även L. ochracea att utkonkurrera G. ferruginea i rela-

tivt syrerika miljöer. Det har fastställts att Gallionella 

spp. (samtliga arter av Gallionella) naturliga nisch är 

den av en grundvattenmiljö med mycket låg på syre-

nivå, medan Leptothrix spp. främst lever i öppna söt-

vattensystem (Eggerichs et al. 2020) med större till-

gång på syre. En ökning i syrehalten är givetvis fördel-

aktig för G. ferruginea, men bara till en viss mängd 

visar (De Vet et al. 2012), vilket stödjer uppfattningen 

om att de är strikt mikroaerofila. 

 Den stora mängd järnoxyhydroxid som bildas av L. 

ochracea är förvånande jämfört med antalet organ-

ismer som ingår i kulturen (Fleming et al. 2018). Detta 

förklaras dock av den låga nettoenergi de utvinner från 

oxidationen av järn. Oxidationen av Fe(II) till Fe(III) 

ger en nettoenergi på -29kJ/mol: 

 

Om järnoxyhydroxid däremot bildas vid circumne-

utralt pH (6.5–7.5) ökar nettoenergin utvunnen till -

68kJ/mol: 

 

Ytterligare, om oxidationen av Fe(II) sker under lågt 

partiellt tryck av syre uppgår nettoenergivinsten till -

90kJ/mol (Emerson et al. 2010;  Fleming et al. 2018). 

Denna nettoenergivinst är fortfarande relativt sett låg, 

vilket är anledningen till att så stora mängder järn oxi-

deras i systemet. Halten syre i systemet spelar stor roll 

för att möjliggöra oxidation av stora mängder Fe(II). 

Lösligheten av syre i vatten är låg, vid 25°C och atmo-

sfäriskt tryck innehåller syremättat vatten ca 250 µmol 

syre/liter. Detta minskar ännu mer med ökad tempera-

tur och salinitet. Det är lätt att syrehalten sjunker vid 

hög katabolisk aktivitet (Brune et al. 2000). Det resul-

terar i en syregradient genom vattenmassan, vilket 

leder till en stratifiering av biomattan där endast den 

översta delen innehåller aktiva FeOB. I fallet för L. 

ochracea leder detta till att skidorna i de undre delarna 

av biomattan är helt tomma (Fleming et al. 2018). 

 Enligt Fleming et al. (2018) i sina försök att odla L. 

ochracea fann de att bakterien ej tillväxte i ett salthal-

tigt medium, utan behövde 0.22 µm filtrerat vatten 

från där den tillväxte naturligt. Det har även fastställts 

att både Gallionella spp. och Leptothrix spp. är själv-

ständigt kolimiterade av både Ca och Mg; kolimiterade 

innebär att deras tillväxt begränsas av tillgången till 

dessa jordartsmetaller. Gallionella spp. visade större 

affinitet (behov) för Ca och Mg än vad Leptothrix spp. 

gjorde. Båda arterna har dock större affinitet för Mg än 

Ca: de behöver lägre koncentrationer av Mg för till-

växt än vad de behöver av Ca (Eggerichs et al. 2020). 

 
4 Diskussion 
Enkäten utskickad till 28 respondenter, varav 8 sva-
rade, väcker frågan om enkätstudiens representativitet 
gällande framför allt frekvensen av rödslam som ett 
problem i dammanläggningar. Av alla respondenter 
enkäten skickades ut till finns en viss överlapp mellan 
vilka som ansvarar för vilka dammanläggningar. Vid 
korrespondens med respondenterna framkom det att 
flera ansvarade för samma dammanläggningar, vilket 
innebär att det var naturligt att svarsfrekvensen var låg 
då det räckte att endast en person svarade på enkäten 
avseende samma dammanläggning. Vid korrigering 
för detta faktum stiger svarsfrekvensen från 28% till 
35%. Flera av respondenterna ansvarar dessutom för 
flera dammanläggningar vilket ytterligare förbättrar 
enkätstudiens representativitet. Med tanke på att anta-
let vattenkraftverk i Sverige är cirka 2100 är det inte 
rimligt att anta statistiken producerad av enkätstudien 
representerar alla dammanläggningar i fullo. Däremot 
är fördelningen av de dammanläggningar inkluderade i 
enkätstudien jämt utspridda nationellt internationellt, 
vilket talar för att statistiken (Figur 4) bör vara relativt 
representativ. Huvuddelen av dammarna ligger i norra 
Sverige, vilket stämmer överens med var det finns flest 
anläggningar. Det finns ingen statistik över den exakta 
fördelningen av kraftverk/dammanläggningar, dock 
produceras cirka 80% av all energi från vattenkraft i 
Norrland, vilket talar för att det finns flest kraft-
verk/dammanläggningar där. Från enkäten är 5 av 8 
dammanläggningar belägna i Norrland, en majoritet.  
 Utifrån värdena från vattenanalysen presenterade i 

Tabell 1 ser man en tydlig skillnad mellan järnhalten 

vid de olika provpunkterna, där den totala järnhalten i 

P3 bestämdes till 20 mg/l medan järnhalten i P2 och 
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Fig. 5.  Bilder tagna i fält från mätbrunnarna i provpunkter-

na P2, P3 och P6. I P2 observerades en mycket liten mängd 

rödslam, vilket framgår av vattnets rödlätta färg. I P3 kan 

man tydligt se hur rödslammet fyller hela vattenmassan i 

mätbrunnen, upp till ytan. I P6 observerades inget synligt 

rödslam, vilket inte framgår helt tydligt av bilden.  

P6 var 0.06 respektive <0.05 mg/l. Detta är en stor 

skillnad i järnhalt för tre mätbrunnar som är anslutna 

till samma vattenmagasin, dock med ett avstånd på 

cirka 1,5 km mellan P3 och P2/P6. Under fältbesöket 

vid dammanläggningen dokumenterades att P3 var den 

punkt med absolut störst mängd rödslam, jämfört med 

P2 som hade en mycket liten mängd och P6 som ej 

hade något synligt rödslam alls, se Figur 5. Då både G. 

ferruginea och L. ochracea har ett absolut krav på järn 

för tillväxt enligt Emerson et al. (2018), är det tydligt 

att anledningen till den stora mängden rödslam i P3 

var för att vattnet lokalt innehåller mer järn där. Det är 

återigen visat att L. ochracea kräver järn för sin till-

växt, även i systemen vid en dammanläggning. I detta 

exempel finner vi en direkt relation mellan hög järn-

mängd och stor mängd rödslam, i fält. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Metoden utvecklad av Fleming et al. för att odla L. 

ochracea har gett ny kunskap om bakterien som man ej 

hade vid tillfället för (Hamrén 2013). Den nya datan 

tyder på att miljöerna i mätbrunnarna närmast liknar 

den naturliga miljön för L. ochracea, som har större 

möjlighet att utnyttja förhöjda syrenivåer. L. ochracea 

har även visat sig besitta egenskaper som gör dem 

högst anpassningsbara, däribland egenskapen att assi-

milera organiskt kol. Samtliga fakta tyder på att L. 

ochracea bör vara mer anpassad för miljön i en mät-

brunn, samt att dem har god möjlighet att utkonkurrera 

G. ferruginea. Detta är i linje med de resultat Hamrén 

(2013) fick vid mikroskopering av provatten. Vid mik-

roskoperingen fann han tecken på L. ochracea i 8 av 

10 prover, och tecken på G. ferruginea i 4 av 10 pro-

ver. Trots detta finner man de båda bakterierna i sam-

levnad. Det har ej gjorts någon studie där man kvanti-

fierar mängden av respektive bakterie, vilket gör det 

omöjligt att vid detta tillfälle avgöra vilken som kvan-

titativt förekommer mest i mätbrunnarna. Det är dock 

rimligt att anta att L. ochracea står för den främsta 

mängden av producerat rödslam då de har en snabb 

tillväxt och en otrolig produktion av sina skidor och 

järnoxyhydroxid.  

 Mikrobiellt orsakade utfällningar av järn är defini-

tivt inget som sker exklusivt inom vattenkraftsindu-

strin. De bakterier som oxiderar järn har rapporterats 

finnas inom flera industrier som hanterar vatten (De 

Vet et al. 2012); däribland vattenreningsverk. G. 

ferruginea och L. ochracea finns naturligt i överflöd, 

det råkar endast vara så att miljön vid en dammanlägg-

ning liknar bakteriernas naturliga miljöer. Dessa bakte-

rier har även funnits under väldigt lång tid, då man kan 

finna efterlämningar av dem i det geologiska arkivet. 

Järnoxiderande bakterier, som en generell grupp, har 

kopplats till formationen av bland annat bergarter som 

hematit (Tucker 2001).  Bakterierna har rapporterats 

finnas globalt; med litteratur inom ämnet från bland 

annat USA och Tyskland. Den globala fördelningen av 

bakterierna har jag dock ej funnit någon statistik över. 

Det är rimligt att fördelningen är relativt jämn, med 

högre koncentration av dem i miljöer med god tillgång 

av vatten. 

 Rödslammet orsakar utan tvekan problem. De åt-

gärder som finns, främst spolning, är nödvändiga att 

utföra med jämna mellanrum för att hålla problemen 

under styr. Även om hastigheten av uppbyggnaden 

inte är så snabb, är det bra att spola relativt ofta då 

rödslammet efter tid kan forma hårda kristallina struk-

turerar (Eggerichs et al. 2020). Vad som dock inte äg-

nas mycket tanke är faktumet att biomattan skapad av 

de järnoxiderande bakterierna fungerar som ett ut-

märkt filter för diverse tungmetaller och miljögifter. 

Detta skulle kunna utnyttjas om man har en tydlig pro-

cess för senare hantering av rödslammet, då det kan ha 

samlat upp många giftiga ämnen. 

5 Slutsatser 
• 7 av 8 enkätrespondenter har rapporterat ha pro-

blem med rödslam i sina dammanläggningar. En 
statistik som antas vara relativt representativ för 
Svenska anläggningar. 

• Allvarlighetsgraden av problemen orsakade av 
rödslam har i huvudsak rapporterats som liten till 
medel, där de huvudsakliga problemen orsakade är 
en försvårad dammövervakning och igensättning 
av dränage. 

• Leptothrix ochracea antas här vara den huvudsak-
liga producenten av rödslam, där det dock ej går att 
avgöra om de utgör den kvantitativt största mäng-
den. 

• Den oxiska-anoxiska miljön i dränageledningar 
och mätbrunnar liknar främst den naturliga miljön 
för Leptothrix ochracea. Denna miljö frångår 
Gallionella ferruginea’s naturlig nisch, men inne-
håller samma element som den kräver för tillväxt. 

• Gällande Leptothrix ochracea påverkas dess till-
växt negativt av höga salthalter. Bakterien kolimi-
teras av Ca och Mg, vilket innebär att ett under-
skott av dessa jordartsmetaller kan ha en negativ 
effekt på bakteriens tillväxt.  
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Bilaga 1 Enkäten 

Bilaga 2 Analysresultaten 

Bil. 1.  Frågorna från enkäten med respektive svarsal-

ternativ. Där det ej har angetts svarsalternativ har 

svarande haft möjligheten att besvara frågan i fritext.  

Bil. 2.  Analysrapporter för prover tagna vid P2, P3 

och P6 utförda av SGS Analytics Sweden AB. Samtliga 

rapporter har kommentaren: ”På uppdragsgivares 

begäran har analys utförts trots att specificerade för-

hållanden ej varit uppfyllda. Resultat kan därför ha 

påverkats.” Kommentaren syftar på att analysen ut-

fördes efter mer än 48 timmar efter provtagning.  
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