
Marks kommun renar 
vattnet med ozon

Järn- och mangan-nivåerna 
hamnade klart under 

gränsvärdena

Öxabäck vattenverk 
Ett Mellifiq referensprojekt



Öxabäck vattenverk, Marks kommun, Sverige
I Marks kommun får medborgarna sitt vatten från flera små vattenkällor, alla med god kvalitet på råvatten. 
Vattnet renas vid kommunens vattenverk innan det pumpas ut i ledningarna till invånarna som dricksvatten.

Allt avloppsvatten från invånarna tas till det kommunala avloppsreningsverket där det renas för att åter släppas 
ut i naturen. Mangan är en metall som finns naturligt i grundvatten, ofta tillsammans med järn. Grundvatten 
från borrade brunnar innehåller ofta löst järn och mangan. Råvattnet i grundvattenbrunnen i Marks kommun 
har halter av järn och mangan som överstiger Livsmedelsverkets rekommendationer och renas därför innan det 
distribueras till hushållen.

I början av 2013 rapporterade media att Öxabäcks 

vattenverk hade fått ett haveri vilket innebar att vattnet 

inte kunde renas från mangan. Manganhalten var för 

hög, vilket missfärgade vattnet – vilket dock inte var 

farligt för vuxna att dricka. Barn och spädbarn fick 

däremot inte dricka vattnet eller blanda det med något.

Problemet

Öxabäck vattenverk 
Ett Mellifiq referensprojekt

Avloppsreningsverk i Marks kommun.

Fakta
Öxabäck vattenverk

Marks kommun, Sverige

Kommunal vattenrening

Reduktion av järn och mangan

260 m³/h

400 x 400 x 200 mm

1 kW

49 dB

Namn:

Plats:

Bransch:

Syfte:

Flöde:

Lösning:
Ozonetech RENA 

högprestanda ozonsystem

Storlek (HxBxD):

Effekt:

Ljudnivå:



Marks kommun kontaktade oss för information om hur 

ozon kan användas för att rena dricksvatten. På kort 

tid installerades ett mindre ozonsystem som direkt 

efter installation började rena vattnet. I samband 

med driftsättningen tog vi fram rekommendationer 

för optimering av det totala systemet. Anläggningen 

optimerades bland annat med avseende på mängden 

tillsatt ozon och upplösningen av ozon i vattnet.

Lösningen

Utvärdering

Ozon fungerar utmärkt för att rena mangan från 

dricksvatten. Anläggningen levererades och optimerades 

på mycket kort tid, eftersom det var viktigt att snabbt 

komma igång med reningen av dricksvattnet. Det hela 

resulterade i ett kostnadseffektivt och mer tillförlitligt 

vattenreningssystem för kommunen.

Öxabäck vattenverk 
Ett Mellifiq referensprojekt

”Mellifiq visade sig vara mycket 
kompetenta inom ozonbaserad 
vattenrening. Efter en kort 
överläggning dimensionerades 
och levererades en ny 
anläggning. Tidiga antaganden 
reviderades och man fann att 
ett mindre RENA ozonsystem 
än vad man ursprungligen 
trodde skulle ge tillräcklig 
rening. Med Mellifiqs hjälp 
fungerar anläggningen nu 
bra. Vi hamnade långt under 
gränsvärdet för mangan.”



Om Mellifiq

Elektravägen 53, SE-126 30 Hägersten, Sweden  + 46 10 252 30 00 www.mellifiq.com

Mellifiq är en flerfaldigt prisbelönad företagsgrupp inom miljöteknik som sedan 

början av nittiotalet utvecklats till en världsledande system- och lösningsleverantör 

med flera banbrytande applikationer för industri-, kommun- och fastighetskunder. 

Vi levererar avancerad teknik för att hantera de mest sofistikerade luft-, vatten- och 

energiproblemen.

Mellifiq erbjuder ett komplett utbud av teknologier och lösningar för luft- och 

vattenrening inom många branscher som bearbetningsindustrin, energisektorn, 

mat och dryck, läkemedel, avloppsrening och kommersiella fastigheter.

Mellifiq erbjuder starka och välkända varumärken som Ozonetech, Nodora och 

Water Maid, samt ingenjörstjänster i världsklass och en högklassig meritlista med 

över 40 år av innovation. Vi hjälper våra kunder få de mest effektiva och hållbara 

lösningarna samtidigt som vi skapar maximalt värde för deras företag.

Mellifiq har affärsenheter över hela Europa med huvudkontor i Stockholm där forskning 

och utveckling, produktion, QA och certifiering sker. Vår unika teknik och vår omfattande 

expertis har gjort oss till Center of Excellence för världens mest komplexa projekt och en 

global aktör med installationer på alla sex kontinenter.

Varje dag litar miljoner människor på våra lösningar för ventilation, desinfektion, 

sanitet och luktkontroll. Vi är fast beslutna att höja ribban både för innebörden 

av begreppet rent och industristandarden för teknik, tekniska tjänster och allmän 

entreprenad.

För ytterligare information, besök vår webbplats på www.mellifiq.com


