
Efterpolering av spillvatten i Örsundsbro våtmark

Örsundsbro våtmark utanför Enköping anlades 1999 för att fungera som ett ef-
terpoleringssteg efter Örsundsbros avloppsreningsverk (cirka 2000 pe), framfö-
rallt för att reducera fosfor och BOD. 
Våtmarken föregås av mekanisk, kemisk och biologisk rening med aktivslam-
metod i reningsverket. Järnklorid används som fällningskemikalie i renings-
verket. Våtmarken är anlagd på gammal åkermark som tidigare varit sjöbotten 
med blålera, vilken enligt geotekniska undersökningar ansågs vara tät. Befint-
liga jordmassor användes vid anläggandet och endast bärlagergrus tillfördes 
utifrån för att bygga den körbara vägen mellan de två dammsystemen.

Huvuddelen av kvävet som inkommer till våtmarken är i ammoniumform vilket 
innebär att våtmarken står för både nitrifikation och denitrifikation av kväve.

Våtmarken har en total yta på 1,6 hektar fördelat på två parallella dammsystem 
med tre dammar i vardera system. I augusti 2004 övergick man till att använda 

ett av de två parallella systemen ett år i taget. Anledningen till detta var att fos-
for släppte från sedimenten under sommartid vilket kunde ha sin grund i att 
vattnet fick för lång uppehållstid i våtmarken. 

Övriga dammar i kommunen
I kommunen finns även Altuna biodamm som anlades i början av 1960-talet för 
att rena spillvatten från ett område med cirka 60 pe. Dammens area är 2275 
kvm och volym 2000 kbm . Uppehållstiden i dammen är ungefär två månader. 
Reduktionen av näringsämnen har under de senaste åren varit dålig och dam-
men kommer att kompletteras med förfällning samt rensning av växtlighet och 
sediment.

Dagvattnet från halva Enköping renas i en vattenpark med översilningsytor och 
ett dammsystem med omväxlande grunda och djupa delar. En ny vattenpark för 
att ta hand om delar av det resterande dagvattnet är under anläggande.
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Vy över Örsundsbro våtmark, damm 3. Ränna mellan damm 2 och 3, Örsundsbro våtmark.

14,0
In Ut

12,0

10,0

8,0
mg/l (BOD7)

6,0

0,0

2,0

4,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

72%
68% 69%78% 69%64% 76%81%69%

30
In Ut

25

20

0

5

10

15

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

mg/l (Tot N)
33%

36%39% 30% 30%34%41%
43%39%

0,8

In Ut
0,7

0,6

0,5mg/l (Tot P)

0,4

0,0

0,1

0,2

0,3

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

6%40% 31%
51%

60%72% 86% 74%78%

Inkommande och utgående halter av BOD7 i Örsundsbro våtmark 2004-2012 samt procentuell avskilj-
ning av inkommande mängd.

Inkommande och utgående halter av totalfosfor i Örsundsbro våtmark 2004-2012 samt procentuell av-
skiljning av inkommande mängd.

Inkommande och utgående halter av totalkväve i Örsundsbro våtmark 2004-2012 samt procentuell av-
skiljning av inkommande mängd.
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