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ABSTRACT  

Eutrophication of the Baltic Sea is extensive and is seen as one of 
the most serious pollution problem of the area today. The reason is 
an increased nutrient load of nitrogen and phosphorus. The 
increased nutrient load is a direct consequence of the urbanization. 
Swedish private wastewater treatment system account for 16% of the 
total phosphorus load to the Baltic Sea. In 2006, the Swedish 
guideline regarding phosphorus load from private wastewater 
treatment system was adjusted. Almost a third of the Swedish 
625,000 private wastewater treatment system can not reach this new 
increased guideline. As a part of this, research in the field has been 
performed during the past 20 years. The research has resulted in new 
and more efficient wastewater treatment technologies where the so-
called reactive filter materials are used to capture phosphorus. 

 

In common for the developed filter materials are a high calcium 
content and large specific surfaces, which capture phosphorus at 
high pH in an efficient way. The reactive filter materials technology 
enables a resource-efficient use of phosphorus since recirculation of 
the element is possible.  

 

The aim of this bachelor degree work was to examine if the lifetime 
of two different reactive filter materials can be extended by a dual 
filter technology. A technique in which the filter consists of two 
different reactive filter materials with different properties. The 
hypothesis has been that the dual filter technology can reduce the 
leakage of calcium from these dual filters. The two dual filters that 
have been investigated are Polonite®–Sorbulite® and Argon oxygen 
decarburisation–Blast furnance slag. The work has been performed 
as a column study. The main analysis that have been performed are 
alkalinity and leakage of calcium. 

 

The main conclusions are listed below: 

 

o The dual filter that has showed the best ability for long term 
phosphorus sorption in private wastewater treatment systems is 
Polonite®–Sorbulite®.  
 

o The material Sorbulite® has showed ability to decrease the leakage 
of calcium, which confirm the hypothesis of the study. The results 
indicate that Sorbulite® can be used to extend the lifetime of the 
reactive filter material Polonite® . 
 

o The material Blast furnace slag has showed no ability to collect the 
leakage of calcium. Hence the Blast furnace slag is not a suitable 
material in a dual filter, when the aim is to extend the lifetime of the 
filter.  



SAMMANFATTNING  

Eutrofieringen av Östersjön är omfattande och ses i dag som ett av 
områdets allvarligaste föroreningsproblem. Orsaken till detta är en 
förhöjd näringsbelastning av kväve och fosfor. Den ökade 
näringsbelastningen beror på att de naturliga flödena av dessa 
näringsämnen har rubbats, vilket är en direkt följd av urbaniseringen. 
Sveriges enskilda avlopp står för 16% av den totala 
fosforbelastningen till Östersjön. År 2006 skärptes de svenska 
riktvärdena för fosforbelastning från enskilda avloppsanläggningar.  
Nästan en tredjedel av dagens 625 000 enskilda avloppsanläggningar 
klarar inte dessa skärpta krav. Som ett led i detta har forskning och 
utveckling inom ämnesområdet bedrivits under de senaste 20 åren. 
Forskningen har resulterat i nya effektivare avloppsreningstekniker 
där så kallade reaktiva filtermaterial används som fosforfälla.  

 

Gemensamt för de reaktiva filtermaterial som har utvecklats är dess 
höga kalciumhalt och stora specifika fastläggningsytor, vilket vid 
höga pH-värden skapar förutsättning för en hög 
fosforfastläggningen. Den reaktiva filtermaterialstekniken möjliggör 
ett resurseffektivt användande av fosfor då recirkulation av 
grundämnet möjliggörs.  

 

Syftet med detta kandidatexamensarbete har varit att undersöka om 
livslängden för två olika reaktiva filtermaterial kan förlängas genom 
en dualfilterteknik. En teknik där fosforfällan består av två olika 
reaktiva filtermaterial med olika egenskaper. Hypotesen har varit att 
en dualfilterteknik kan minska kalciumutlakningen från filtret. De två 
dualfilter som har undersökts är Polonite®–Sorbulite®  och  Argon 
oxygen decarburisation–Hyttsand. Arbetet har utförts som en 
kolonnstudie. De viktigaste analyserna som har genomförts är 
alkalinitet och kalciumutlakning.   

 

Arbetes slutsatser listas nedan:  

 

o Det dualfilter som har visat bäst förutsättningar som långvarig 

fosforfälla i enskilda avloppsanläggningar är Polonite®–Sorbulite®. 

 

o Materialet Sorbulite®  har visat sig kunna minska 

kalciumutlakningen, vilket bekräftar studiens hypotes. Arbetets 

resultat pekar på att Sorbulite®  kan användas för att förlänga 

filterlivslängden för det reaktiva filtermaterialet Polonite® . 

 

o Materialet Hyttsand uppvisar ingen förmåga till att kunna samla upp 

utlakade  kalciumfraktioner. Detta medför att Hyttsand ej är ett 

lämpligt material i ett dualfilter där syftet är att förlänga filtrets 

livslängd. 

 

 



NYCKELORD  

Eutrofiering, enskilda avloppsavloppsanläggningar, reaktiva 

filtermaterial, dualfilter, Polonite®, Sorbulite®, AOD, Hyttsand. 
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1. INLEDNING  

Eutrofieringen av Östersjön orsakas av förhöjda halter av 

näringsämnena fosfor (P) och kväve (N). Miljökvalitetsmålet “ingen 

övergödning” tillsammans med EU: s havsmiljödirektiv ställer hårda 

krav på en minskad näringsbelastning av Östersjön. Länderna inom 

Östersjöområdet har tillsammans beslutat om att ta fram en gemensam 

handlingsplan, BSAP- Baltic Sea Action Plan, för att förbättra 

havsmiljön (HELCOM, 2015). 

 

En betydande utsläppskälla av P och N är de enskilda avloppen. Detta 

beror på en bristande reglering av att P- och N-avskiljning i dessa 

anläggningar i jämförelse med  kommunala 

vattenreningsanläggningarna (Naturvårdsverket, 2016). 

 

Enskilda avloppsanläggningar bygger ofta på konventionella tekniker i 

form av infiltrations- och markbäddar. En förbättring av dessa system 

krävs för att minska P-belastningen. Med bakgrund av detta har det 

under de senaste 20 åren bedrivits forskning på detta ämnesområde vid 

bland annat KTH. Forskningen har centrerats till att utveckla olika 

material så kallade reaktiva filtermaterial som effektivt kan fungera som 

fosforfälla i enskilda avloppsanläggningar, utan kemiska tillsatser. 

Gemensamt för de reaktiva filtermaterial som har utvecklats är en hög 

kalciumhalt och ett högt pH-värde (Renman, 2008).  

 

Projektet SWIM, Small-scale Wastewater treatment system based on 

Innovative filter Materials, är ett samarbete mellan KTH och det 

svenska företaget Ecofiltration Nordic AB (f.d. Bioptech Sweden) samt 

de tre polska företagen Bioptech Poland, Dot-Eko och POMInnO. Ett 

av projektets huvudmål är att främja en hållbar utveckling, vilket 

innebär ett resurseffektiv användande av naturresursen P.  Genom att 

recirkulera P i det förbrukade reaktiva filtermaterialet som 

gödningsmedel på jordbruksmark ökar kontrollen över P-flödena i 

samhället (Norén, 2014). 

 

De reaktiva filtermaterial som idag finns på marknaden fungerar alla 

som en effektiv fosforfälla . Problem som uppstår under en långvarig 

drift är att materialens egenskaper försämras med tiden och därmed 

dess förmåga att fungera som fosforfälla.  För att förlänga 

filterlivslängden behövs ytterligare forskning av hur de reaktiva 

filtermaterialens egenskaper ska kunna upprätthållas. Faktorer som 

påverkar filterlivslängden är bland annat koncentrationen organiskt 

material i avloppsvattnet och filtrets kornstorleksfördelning. Dessa 

faktorer påverkar i sin tur kalciumutlakningen från filtret som påverkar 

filterlivslängden negativt (Eveborn et.al., 2009). Tidigare studier pekar 

på att utlakningen kan reduceras genom att kombinera två olika reaktiva 

filtermaterial som fosforfälla, ett så kallat dualfilter (Renman & 

Renman, 2013). 
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2. SYFTE  

Syfte med detta kandidatarbete är att undersöka om livslängden för två 

reaktiva filtermaterial, Polonite®  och Argon oxygen decarburisation 

(AOD), kan förlängas genom att använda en dualfilterteknik. Arbetet 

syftar även till att jämföra två olika dualfilters lämplighet som långvarig 

fosforfälla i enskilda avloppsanläggningar. De två dualfilter som har 

undersökts är Polonite®–Sorbulite®  och AOD–Hyttsand. 

 

Hypotesen är att de valda tilläggsmaterialen Sorbulite®  och Hyttsand 

ska minska utlakningen av kalciumfraktioner. Teoretiskt sätt bör en 

minskad kalciumutlakning öka filtrets fastläggningsförmåga, vilket i sin 

tur skulle innebära en förlängning av filterlivslängden. 

 

De analyser  som har genomförts för att pröva hypotesen är: 

 

o Utlakning av kalciumfraktioner  

o Turbiditet 

o Alkalinitet 

o pH-värde 

o Hårdhet 
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3. BAKGRUND  

3.1. Eutrofiering av Östersjön 
En konsekvens av den mänskliga belastningen på de biogeokemiska 

kretsloppen för N och P är en fortsatt eutrofiering av världens kuster 

och hav (Erisman et al., 2013; Elser & Bennet, 2011). Enligt 

Olshammar et al. (2015) är i Sveriges två största tillförselkällorna av P 

och N jordbruk (48% respektive 50%) och kommunala avlopp (20% 

respektive 30%). De enskilda avloppen står för 16 % av det totala P-

utsläppet samt 3% av det totala N-utsläppet. 

 

Dessa förhöjda näringshalter påverkar marina ekosystemtjänser 

negativt, däribland den biologiska mångfalden, marina 

rekreationsvärden samt fisk- och skaldjursindustrin. (Ahtiainen et al., 

2014)  

 

Eutrofieringen av Östersjön är omfattande och ses i dag som ett av 

områdets allvarligaste föroreningsproblem (HELCOM 2011). Många 

åtgärder har vidtagits för att försöka minska näringsbelastningen och 

mellan åren 1995-2010 reducerades den totala P-tillförseln till Östersjön 

från vattendrag med 20% (HELCOM 2015).  

 

Trots den minskade yttre belastningen har den totala koncentrationen 

av P och N i Östersjön inte minskat (HELCOM 2015). Det kan komma 

att ta årtionden innan havet som system når ett nytt jämviktsläge för 

dessa näringsämnen. Den långa återhämtningstiden beror bland annat 

på Östersjövattnets långa omsättningstid på 20-25 år. En annan 

bakomliggande faktor är den interna eutrofieringen. Denna mekanism 

bidrar till en återmobilisering av P från syrefattiga bottensediment till 

havsvattnet. Återmobiliseringen ökar tillväxten av växtplankton och 

bidrar till en ökad eutrofieringsgrad,  vilket kan ses om somrarna som 

algblomning (Ahtiainen et al., 2014). 

 

3.1.1. Styrmedel och samordning 

Eutrofieringen av Östersjön är ett internationellt problem och berör i 

första hand alla kringliggande kustländer men på sikt även resterande 

Europa. För att få en bättre kontroll över vattenkvalitén bland annat 

eutrofieringsgraden har olika myndigheter, direktiv och styrmedel 

inrättats på olika nivåer. 

 

På nationell nivå har Havs och vattenmyndigheten (HaV) sedan 2011 

på uppdrag av Sveriges regering det huvudsakliga  ansvaret för havs- 

och vattenplanering samt  tillsyn och reglering av Sveriges vatten (SFS 

2011:619; Havs- och vattenmyndigheten 2013a). HaV arbetar aktivt 

med åtgärdsprogram för att förbättra vattenkvalitén i Östersjön. År 

2015 avsattes resurser motsvarande drygt 3 miljoner som en åtgärd för 

att öka kommuners kunskap om miljöbelastningen från enskilda avlopp 

(Naturvårdsverket 2016). 
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Mellan EU och östersjöländerna har ett samordnat arbete pågått sedan 

1974 då Helsingforskommissionen (HELCOM) grundades. HELCOM 

är det styrande organet för konventionen över skyddandet av det 

marina livet i östersjön (HELCOM 2016; Regeringen 2016). HELCOM 

har  påbörjat arbetet med ett omfattande program för att återställa en 

god ekologisk status i Östersjön fram till år 2021. Arbetet har resulterat 

i ett åtgärdsprogram, Baltic Sea Action Plan (BSAP) (HELCOM 2011). 

 

På en övergripande nivå inrättade Europaparlamentet år 2000  

vattendirektivet (2000/60/EG). Målet med direktivet är att uppnå en 

god vattenstatus för inlandsytvatten, vatten i övergångszon, kustvatten 

samt  grundvatten. (Havs och vattenmyndigheten 2013b; 

2000/60/EG). 

 

Samtliga EU-länder har infört vattendirektivet i sin lagstiftning. I svensk 

lagstiftning regleras hela vattendirektivet sedan 2004 i Miljöbalken 

(MB). De delar av direktivet som rör eutrofieringsproblematiken 

regleras i ett av de 16 miljömålen, “Ingen övergödning”. 

Europaparlamentet hade som målsättning att direktivet skulle vara 

uppfyllt år 2015 (Havs- och vattenmyndigheten, 2014;  2000/60/EG). 

Naturvårdsverket meddelade år 2016 att det Svenska miljömålet “Ingen 

övergödning” ännu ej är uppfyllt. I Naturvårdsverkets uppföljning från 

år 2016 rapporterades att Östersjön har börjat återhämta sig. 

Återhämtningen anses vara en effekt av de åtgärder som har 

genomförts för att minska näringstillförseln från 

land(Naturvårdsverket,  2016). 

 

3.1.2. Fosforbelastning från enskilda avlopp 

Sverige ska enligt HELCOM (2007) minska de totala P-utsläppen till 

Östersjön med 290 ton/år. HaV har sedan juli år 2011 ansvaret för 

övervakning och styrning av näringsbelastning från små enskilda 

avloppsanläggningar. Ett enskilt avlopp definieras som en 

avloppsanläggning dimensionerad för upp till 200 person ekvivalenter 

(pe) (Olshammar et al., 2015). I HaV:s åtgärdsprogram för perioden 

2009-2015 fastslogs att 60 ton P, vilket motsvarar 20 %,   skulle 

reduceras från de enskilda avloppen varje år (Risinger, 2013). 

 

I dagsläget regleras installation och användning av enskilda 

avloppsanläggningar i miljöbalkens allmänna hänsynsregler kap 2. 

Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet och 

hälsoskydd är enskilda avloppsanläggningar med enbart slamavskiljare 

förbjudna. HaV har identifierat ett utvecklingsbehov av regelverket.  

Regelverket saknar enligt myndigheten en tydlig helhetsbild med särskilt 

anpassade regler för enskilda avlopp utöver miljöbalkens allmänna 

hänsynsregler. 
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Svenska Miljö Emissions Data (SMED) har på uppdrag av HaV år 2015 

genomfört en enkätundersökning med målsättning att kartlägga 

statusen på de enskilda avloppsanläggningarna i Sverige. 84% av 

Sveriges kommuner inkom med kompletta svar (Olshammar et al., 

2015). Resultatet från Olshammar et al. (2015) visar att det år 2015 

fanns 625 000 enskilda avloppsanläggningar, varav 26% av dessa enbart 

hade slamavskiljare, vilket strider mot förordningen (1998:899). Den 

vanligaste reningstekniken är enligt undersökningen infiltrationsbädd 

(30%). Reningstekniken innebär att avloppsvattnet efter 

slamavskiljning renas från näringsämnen genom infiltration i naturliga 

sediment. Undersökningen visar även att 14% använder markbädd som 

reningsteknik. I en markbädd infiltreras det slammade avloppsvattnet 

genom ett uppbyggt sandlager. Dessa två reningsmetoder är inte 

tillräckliga för att minska P-belastningen. 

 

För att minska P-belastningen ytterligare från enskilda avlopp krävs nya 

hållbara och effektivare tekniker. Tekniker som möjliggör P-

fastläggning och recirkulation av P på ett kontrollerat sätt. Anläggningar 

baserad på så kallade reaktiva filtermaterial är en teknik under 

utveckling där detta kan möjliggöras (Renman, 2008).  

 

3.2. Fosfor  
P är ett essentiellt grundämne för allt liv på jorden då det utgör en viktig 

komponent i DNA-molekylen. P i form av fosfater är ett oersättligt 

ämne för organismers fotosyntes, respiration samt nerv- och 

muskelfunktion (Renman & Gustafsson, 2012). Grundämnet är 

reaktivt, vilket i naturen avspeglas genom att det ej förekommer i löst 

jonform. I naturen förekommer P istället som  organiska- eller 

oorganiska föreningar till exempel som olika lösta fosfater (Brady, 

1984). 

 

3.2.1. Fosforflöden och kretslopp 

Det naturliga fosforflödet mellan natur och samhälle sker genom att P 

frigörs från berggrunden, transporteras genom mark, växter, djur och 

hav. Fosfor återgår sedan till berggrunden genom sedimentering på 

havsbotten. Processen har en maximal omloppstid  på 10 miljoner år, 

vilket är betydligt längre än för andra icke-metallers kretslopp. Den 

långa omloppstiden beror på att P saknar gasfas samt har en lång 

geologisk uppehållstid (Renman & Gustafsson, 2012).  

 

På grund av en växande befolkning, urbanisering och 

internationalisering har de lokala  fosforkretsloppen mellan åker och 

hushåll rubbats (Cordell, 2010). I det gamla småskaliga 

jordbrukssamhället rörde sig fosfor i ett lokalt kretslopp mellan åker 

och hushåll. Organiskt restavfall från jordbruk och djurhållning 

användes som gödsel på åkrar för att återföra näringsämnen som 

förskingrats vid skörd. I det moderna jordbruket används konstgödsel 
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för att optimera avkastningen för att tillgodose samhällets ökade 

efterfråga på livsmedel.  

 

P som är en huvudkomponent i konstgödsel utvinns till stor del från 

bergarter genom gruvdrift (Renman & Gustafsson, 2012). P-rika 

bergarter är en ändlig naturresurs i det avseende att det kan bli 

ekonomiskt olönsamt samt tekniskt svårt att bryta dessa. P finns i stora 

koncentrationer i mineralet apatit, ett fluoridhaltigt kalciumfosfat 

(Fredén, 2009). Stora fyndigheter av apatit finns i Ryssland, USA, 

Sydafrika, Marocko och Kina (Driver et al., 1999). 

 

Ett alternativ till användning av konstgödsel är recirkulation av P 

genom spridning av P-rikt slam från kommunala och enskilda 

avloppsanläggningar på jordbruksmark. Detta innebär en resurseffektiv 

användning av P, då gruvbrytningen på sikt  kan reduceras (Olofsson et 

al. 2013). Slamspridningen har dock sina begränsningar. På grund av 

risk för spridning av tungmetaller och andra gifter är det i dag enbart en 

liten del av allt avloppsslam som används i detta ändamål (Renman & 

Gustafsson 2012; Naturvårdsverket 2013 ; Eveborn, 2010; Renman 

2008). 

 

3.3. Teori sorptionsmekanismer 
Sorption är ett samlingsnamn för de mekanismer som möjliggör 

fastläggning av lösta joner, komplex eller molekyler på ett fast material 

i en vattenlösning (Krauskopf & Bird, 1995). De två kemiska 

huvudmekanismer som styr fosfors mobilitet i ett material är utfällning 

och adsorption (Arai & Sparks, 2007; Devau et al., 2009). Dessa 

mekanismer beskrivs i teoriavsnittet nedan.  

 

3.3.1. Adsorption  

Adsorption är en ytprocess som uppstår mellan joner och ytgrupper på 

ett material. Mellan materialets yta och jonen utvecklas kemiska 

bindningar och komplex vilket innebär att jonen fastläggs på ytan. 

Adsorption är starkt pH-beroende. Vid höga pH-värden blir 

ytgrupperna negativt laddade på grund av den låga 

vätejonkoncentrationen. Detta möjliggör adsorption till ytan för 

katjoner. Vid låga pH-värden är vätejonkoncentrationen hög och 

ytgrupperna blir positivt laddade, vilket attraherar anjoner (Gustafsson 

et al., 2010). Ett materials specifika yta har stor betydelse för dess 

adsorptionsförmåga, eftersom ett ökat antal ytgrupper ger fler 

adsorptionsplatser, fastläggningsytor, på materialet (Maxe, 2003) 

  

3.3.2. Utfällning 

Utfällningar uppkommer när olika lösningar reagerar med varandra. 

Reaktionen resulterat till att kristaller så kallade utfällningar bildas. 

Utfällningar sker då  löslighetsjämviktskonstanten för en kemisk 

reaktion överskridits och fortgår fram tills dess att jämvikt uppnås. 

Processen är temperatur och pH-beroende (Gustafsson et al., 2010). 
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3.4. Reaktiva filtermaterial 
Det har under de senaste 20 åren bedrivits forskning på olika materials 

P-fastläggningsförmåga. Ett brett spektra av material med olika 

ursprung har undersökts i varierande omfattning. Några exempel på 

dessa är snäckskal, flygaska och bergmineral (Johansson Westholm 

2010).  

 

Några av de material som enligt olika studier har visat på en hög P-

fastläggningsförmåga är Polonite® , Sorbulite® , Hyttsand och AOD 

(Brogowski & Renman, 2004; Johansson Westholm 2006; Zuo et al. 

2015). Materialen  kan därmed fungera som fosforfälla i enskilda 

avloppsanläggningar. Gemensamt för dessa reaktiva filtermaterial är 

dess höga kalciumhalt samt stora specifika ytor, vilket vid höga pH-

värden ger en god P-fastläggning genom utfällning och adsorption 

mellan kalcium (Ca) och P (Cucarella Cabañas, 2009). 

 

Enligt Renman (2008) kan den reaktiva filtermaterialstekniken 

användas för en effektivare rening av avloppsvatten från enskilda 

avlopp. Teknikens fördelar i jämförelse med konventionella tekniker, så 

som infiltrationsanläggningar och markbäddar, är den ökade kontrollen 

av P-fastläggning. Fastläggningen kan med hjälp av denna teknik 

begränsas till en specifik volym av reaktivt material. Hela filtermaterialet 

kan sedan på grund av den höga P-halten och materialets 

sammansättning recirkuleras som växtnäringsämne. En annan fördel är 

systemets låga underhållsbehov. Underhållsbehovet är lågt på grund av 

teknikens enkla utformning som ej kräver ett elektriskt 

pumpningssystem. Slutligen har dessa material en hög förmåga att 

reducera bakterier från avloppsvattnet i jämförelse med 

infiltrationsanläggningar och markbäddar (Eveborn, 2003). 

 

Reaktiva filtermaterial kan delas in i tre grupper utifrån dess 

bildningssätt: Fabricerade material, slaggprodukter från industrin och 

naturliga råmaterial (Johansson Westholm, 2006; Cucarella Cabañas, 

2009). Att materialen är återanvända alternativt kan återanvändas är en 

viktig grundsten i utvecklingen av den  reaktiva filtermaterialtekniken. 

Förutsättningar för en resurseffektiv reningsteknik i enskilda 

avloppsanläggningar kan därmed möjliggöras (Renman, 2008). 

 

3.4.1. Teknisk tillämpning av reaktiva filteramaterial 

Den reaktiva filtermaterialtekniken bygger på att komplettera befintliga 

enskilda avloppsanläggningar som inte klarar vattendirektivet 

(2000/60/EG) krav gällande P-utsläpp. I projektet SWIM baseras den 

tekniska lösningen för P-fastläggning på en passiv metod. Den passiva 

metoden utnyttjar gravitationen genom att förbehandlat avloppsvatten 

filtreras genom en horisontell bädd av materialet Polonite® .  
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Det reaktiva filtret Polonite®  som används i SWIM-projektet kan 

användas som ett komplement till många av marknadens redan 

befintliga avloppslösningar. Som bild 1 illustrerar placeras filtret sist i 

reningskedjan, det vill säga efter slamavskiljning och mellanliggande 

reningssteg. För att Polonite®  ska fungera optimalt i en enskild 

avloppsanläggning bör fraktionerna 2-5,6 mm användas. Dessa 

fraktioner ger filtret en god P-fastläggning samt lämplig hydraulisk 

konduktivitet. I verkligheten förekommer dock både finare och grövre 

fraktioner på grund av begränsade resurser vid tillverkning (Renman, 

2008). 

 

Bild 1: Konceptuell bild över en markbädd med fosforfilter. Från vänster: slamavskiljare, 

trekammarbrunn, markbädd, fosforfilter samt recipient (Ecofiltration, 2016a). 

 

För ett normalhushåll på 5 pe behövs ett filter på 500 kg likt det som 

visas i bild 2.  Filterlivslängden varierar enlig leverantören Ecofiltration 

AB (fd. Bioptech AB) mellan 2 och 4 år. Variationen beror på 

kommunens uppsatta skyddsnivå för P-belastning. En hög skyddsnivå 

innebär att 90% av P-belastningen från avloppsvattnet ska reduceras i 

reningsanläggningen. För en normal skyddsnivå är motsvarande siffra 

70 % (Ecofiltration, 2016b) 
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Bild 2: Installation av ett reaktivt filter (Ecofiltration, 2016a) 

 

3.4.2. Fosforfastläggning i reaktiva filtermaterial  

Fosforfixering i reaktiva filtermaterial sker genom utfällning och 

adsorption. De ämnen som är av betydelse för dessa kemiska 

mekanismer är Ca-föreningar samt aluminium (Al)- och järn (Fe)oxider 

(Brady, 1984).  Materialets pH-värde styr över vilka ämnen som deltar i 

P-fastläggningen, vilket illustreras i figur 1. De reaktiva filtermaterial 

som har studerats i detta arbete är alla verksamma vid medelhöga till 

höga pH-värden (pH: 9-13). 

 

Vid höga pH-värden (>9) är utfällning den dominerande P-

fastläggningsmekanismen. Utfällningar av kalciumfosfater tenderar att 

ske i material där Ca förekommer som kalciumoxid (CaO). Detta på 

grund av att CaO har en högre löslighetsjämviktskonstant i jämförelse 

med kalciumkarbonat (CaCO3) , som är  en annan  vanligt 

förekommande Ca-föreningen i dessa material (Cucarella Cabañas, 

2009).  

 

Ett exempel på en utfällning av kalciumfosfat som bildas i dessa 

material är hydroxylapatit (HAP) (Nordkalk, 2016). 

 

Reaktionsformeln för HAP är:   

 

5Ca2+ + 3PO4
3- + OH- -> Ca5(PO4)3OH 
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Vid medelhöga pH-värden (7<pH<9) sker P-fastläggningen främst 

genom adsorption. Förekomsten av CaCO3 är en avgörande faktor för 

denna mekanism (Eveborn, 2013).  

 

Vid låga pH-värden (<7) dominerar adsorption mellan negativt laddade 

fosfatjoner och Fe- och/eller Al-oxidytor (Eveborn, 2013). Oxidytorna 

har en variabel laddning som är beroende av materialets pH-värde. Vid 

låga pH-värden är oxidytorna positivt laddade på grund av den höga 

vätejonkoncentrationen. Detta möjliggör adsorption mellan positivt 

laddade oxidytor och negativt laddade fosfatjoner (Duffy, 2011). Vid 

höga P-koncentrationer kan även utfällningar av Fe- och/eller Al-

fosfater bildas (Eveborn, 2013).  

 

 
Figur 1: Olika ämnens betydelse för P-fastläggningens i de reaktiva filtermaterialen vid olika pH-

värden(Brady, 1984). 

 

3.4.3. Avloppsvattnets påverkan på fosforfastläggningen 

Det är idag ej fastställt hur avloppsvattnets kemiska sammansättning 

påverkar P-fastläggningen i reaktiva filtermaterial. Känt är att 

avloppsvatten innehåller organiska syror och andra joner som på grund 

av konkurrens kan hämma utfällningen av kalciumfosfater. Enligt 

Eveborn et. al., (2009) är slamavlagringar och mikrobiell tillväxt andra 

faktorer som hypotetiskt kan påverka P-fastläggningen i dessa filter. 

Den mikrobiella tillväxten har visat sig kunna påskynda P-

fastläggningen samt upprätthålla kemiska förhållanden som påverkar 

både utfällnings- och adsorptionsprocessen. Avloppsvattnets kemiska  

sammansättning är med bakgrund av detta betydelsefull för framtida 

forskning. 
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3.4.4. Filterlivslängd 

Filterlivslängden styrs utöver belastningsgraden till stor del av Ca-

koncentrationen i det reaktiva filtermaterialet (Renman, 2008). Enligt 

litteraturen är även följande faktorer av betydelse för filterlivslängden:  

 

o Förbehandling av avloppsvattnet 

o Filtrets alkalinitet  

o Igensättning i filtret 

o Dualfilterteknik 

o Viloperioder 

 

För att uppnå en effektiv P-fastläggning i  det reaktiva filtermaterial 

krävs god förbehandling av avloppsvattnet. Genom att avskilja 

organiskt material, bakterier, slam, N och andra konkurrerande joner 

förbättras P-fastläggning i filtret. En god förbehandling av 

avloppsvatten kan således förlänga filterlivslängden, då konkurrensen 

om Ca:s fastläggningsytor minskar (Nilsson, 2012; Renman & Renman, 

2010; Renman, 2008). 

 

Filtrets alkalinitet är ytterligare en betydande faktor för filterlivslängden. 

Ett filtermaterial med hög alkalinitet har god förmåga att buffra mot 

pH-förändringar. De reaktiva filtermaterial som används i enskilda 

avloppsanläggningar är Ca-rika, vilket innebär en effektiv P-

fastläggning vid höga pH-värden. Avloppsvattnet har generellt ett lägre 

pH-värde i jämförelse med dessa filtermaterial. På grund av drift och 

omgivningspåverkan kommer filtrets pH-värde därför med tiden att 

sjunka. I laboratorieförsök har ett avtagande pH-värdet påvisat en 

försämrad P-fastläggningsförmåga. I fullskaliga fältstudier har denna 

korrelation dock ej kunnat påvisas. En sänkning av filtrets pH-värde 

kan således ej ensamt indikera att filtret bör bytas (Renman, 2008; 

Fatehi Pouladi, 2011).  Med bakgrund av detta är filtermaterial med hög 

alkalinitet där pH-värdet bevaras en förutsättning för en lång 

filterlivslängd. 

 

Finare fraktioner (<2mm) av filtermaterialet har en hög P-

fastläggningsförmåga på grund av ett stort antal fastläggningsytor. 

Tidigare kolonnstudier, exempelvis Gustafsson, Renman, Renman & 

Poll (2008), visar att igensättning i kolonnens utlopp tenderar att uppstå 

vid långtidsförsök. Igensättningen uppstår då de finare fraktionerna av 

filtermaterialet utlakas. Detta påverkar i sin tur filterlivslängden negativt 

eftersom P-fastläggningsförmåga avtar då fastläggningsytorna blir 

färre1.  

 

Filterlivslängden har enligt laborationsexperiment och fältförsök kunna 

förbättras genom att använda en dualfilterteknik (Fatehi Pouladi, 2011). 

                                                      
1 Gunno Renman, Professor i ekoteknologi vid KTH. Intervju på KTH i 
Stockholm den 13 maj 2016. 
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I ett fält- och laboratorieförsök har ett dualfilter av Sorbulite®  i botten 

följt av Polonite®  undersökts. Resultatet pekar på en god potential till 

en förbättrad filterlivslängd genom att använda denna 

materialkombination (Renman & Renman, 2013). Sorbulite®  har en 

bättre förmåga att avlägsna organiskt material och bakterier i jämförelse 

med Polonite® . Detta beror på materialets högre porositet och lägre 

pH-värde i jämförelse med Polonite® . Ett tilläggsfilter av Sorbulite®  

kan således förbättra P-fastläggningen i Polonite®  genom en minskad 

konkurrens om fastläggningsytor från andra ämnen (Nilsson, 2012).  

 

Slutligen kan en växelvis torkning och vätning av materialet möjliggöra 

nya fastläggningsytor. Naturliga viloperioder för filtret som uppstår i 

exempelvis icke-permanenta hushåll kan ha en positiv inverkan på 

filterlivslängden (Renman, 2008; Renman & Renman, 2010). 

 

3.4.5. Recirkulation av reaktiva filtermaterial  

Mättade reaktiva filtermaterial innehåller höga koncentrationer av P 

samt kalk och kisel (Si). De mättade filtermaterialen är vid recirkulation 

därför ett potentiellt växtnäringsämne. Växttillgängligheten av P är 

beroende av i vilka kemiska former P är bundet i filtermaterialet. I 

material med höga pH-värden bildas kalciumfosfater. De kemiska 

bindningarna mellan fosfat- och kalciumjonen är relativt svaga. De 

svaga bindningarna innebär att P är växttillgängligt och att 

filtermaterialen kan recirkuleras som växtnäringsämne till 

jordbruksmark. I motsats till filtermaterial med högt pH-värde är 

material med lågt pH-värde svårare att direkt recirkulera, vilket beror på 

den lägre växttillgängligheten av P. Den lägre växttillgängligheten beror 

på att det vid dessa pH-värden bildas järn- och aluminiumfosfater. 

Dessa kemiska bindningar mellan fosfat- och oxidytor är starka 

(Eveborn, 2010; Gustafsson et al., 2010).  
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4. MATERIAL  

4.1. Filtermaterial 
De reaktiva filtermaterial som har använts i detta dualfilterexperiment 

är Polonite®, Sorbulite®, AOD och Hyttsand. Materialvalen bygger på 

resultat från genomförda forskningsstudier  där ibland: Brogowski & 

Renman (2004),  Zuo et. al. (2015) och  Johansson Westhom (2006). 

Polonite®  och Sorbulite®  används som reaktiva filtermaterial i 

SWIM-projektet. I dagsläget pågår doktorandstudier vid KTH på 

materialen AOD och Hyttsand. Syftet med dessa doktorandstudier är 

att undersöka deras kapacitet och egenskaper som reaktivt 

filtermaterial. I detta arbete har ett dualfilter av AOD–Hyttsand 

undersökts med syftet att utvärdera hur materialens kapacitet förhåller 

sig till dualfiltret Polonite®–Sorbulite® . Materialens kemiska 

sammansättning presenteras i tabell 1. 

 

4.1.1. Polonite®  

Polonite®  framställs genom upphettning och krossning av bergarten 

Opoka. Opoka är en sedimentär bergart som tillhör gruppen kiseldioxid 

kalciter. På grund av sitt geologiska ursprung, som marina avsättningar, 

har Opoka ett naturligt högt innehåll av CaCO3 (Brogowski & Renman, 

2004). De största fyndigheterna av Opoka finns idag  i områdena runt 

Nordsjön och Ukraina samt de baltiska länderna Polen och Litauen. 

 

Polonite®  har visat sig ha en högre P-fastläggningsförmåga i jämförelse 

med råmaterialet Opoka. Detta beror på att materialets kemiska 

sammansättning förändras vid upphettning. Under denna termiska 

process omvandlas CaCO3 till den mer reaktiva föreningen CaO 

(Cucarella Cabañas, 2000). Den termiska processen höjer även 

materialets porositet och specifika yta som är av betydelse för P-

fastläggningen (Brogowski and Renman, 2004). Den specifika ytan för 

materialet är 40-60 m2/g, Polonite®:s struktur visas i bild 2. 

 

Enligt Brogowski och Renman (2004) har Polonite®  av fraktionerna 

2-5,6 mm en P-fastläggningsförmåga på upp till 98% av det infiltrerade 

avloppsvattnet.  
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Bild 2: Vä: Materialet Polonite, Hö: Polonite:s struktur i mikroskop (Renman et al., 2015). 

 

4.1.2. Sorbulite®  

Sorbulite®  framställs genom att krossa autoklaverad lättbetong 

(AKLB). AKLB är ett vanligt husbyggnadsmaterial och det finns god 

tillgång på materialet. Materialet tillverkas av silikatrik sand, cement, 

kalk och vatten. För att höja materialets porositet utsätts det för 

luftning, upphettning och tryck. Detta resulterar i att materialet får en 

amorf struktur med en stor specifik yta som domineras av 

kalciumsilikathydraten Tobermorite (Renman & Renman, 2012). I bild 

3 visas Sorbulite® s struktur.  

 

Sorbulite®  är ett relativt nytt material och studier av dess egenskaper 

är begränsade.  Med hjälp av det empiriska sambandet Langmuir 

isoterm har Sorbulite®  uppvisat en hög P-fastläggningsförmåga 

(Renman & Renman, 2012). I en kolonnstudie genomförd av Nilsson 

et. al. (2013) visade resultatet att Sorbulite®  även har en hög förmåga 

att reducera N, organiskt material och bakterier från avloppsvatten. 
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Bild 3: Vä: Materialet Sorbulite, hö: Sorbulite:s struktur i mikroskop (Renman et al., 2015). 
  

4.1.3. AOD 

AOD är en slaggprodukt från den rostfria stålindustrin. En bild av 

materialet visas i bild 4. Den kemiska sammansättningen består till stor 

del av Ca-, Al- och Si-oxider (Renman et al., 2013). En tredjedel av 

materialet består av lättlösliga kalciumsilikater (Zuo et al 2015). AOD 

har till skillnad från Polonite®  och Sorbulite®  ingen porös struktur, 

vilket gör att materialet har en mindre specifik yta (Renman et al., 2013). 

Trots många användningsområden inom bland annat vägbyggnad finns 

idag ett överskott av materialet. Med bakgrund av detta har forskning 

på alternativa användningsområden genomförts (Huaiwei & Xin, 2011). 

 

På grund av materialet höga Ca-halt har Zuo et al. (2015) undersökte 

huruvida materialet har lämpliga egenskaper för att användas som 

reaktivt filtermaterial i enskilda avloppsanläggningar. Resultaten visar 

att AOD har en P-fastläggningsförmåga på upp till 88%. 

 

 
Bild 4: Materialet AOD. 

 

4.1.4. Hyttsand 

Hyttsand (eng. Blast furnance slag, BFS) framställs av masugnsslagg 

vilket är en restprodukt från stålindustrin. En bild av materialet visas i 

bild 5. Framställning av materialet sker genom avkylning av smält 

masugnsslagg, så kallad granulering. Processen ger materialet en amorf 

och porös struktur (Merox, 2016). Den kemiska sammansättningen 

består huvudsakligen av  CaO, magnesiumoxid (MgO), aluminiumoxid 
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(Al2O3) och kiseldioxid (SiO2). Den kemiska sammansättningen ger 

teoretiskt sätt goda förutsättningar för  P-fastläggning i materialet 

(Johansson Westholm, 2010). 

 

I laboratorieförsök har Hyttsand visat god förmåga att reducera fosfor. 

Studien, där avloppsvatten har används, visar på en P- 

fastläggningsförmåga >98 %. I de fältförsök som har genomförts har 

resultaten visat på en avsevärt lägre fastläggningsförmåga 40-53% 

(Johansson Westholm, 2010).  

 

 
Bild 5: Materialet Hyttsand. 
 

 
Tabell 1: Materialens huvudsakliga kemiska sammansättning. 

 
Material Huvudsaklig kemisk sammansättning 

Polonite®  SiO2, CaO, Fe2O3 och Al2O3 

Sorbulite®  SiO2, CaO, AlO2O3, Fe2O3 

AOD CaO, Al2O3, SiO2 

Hyttsand CaO, MgO, Al2O3, SiO2 

 
 

4.2. Avloppsvatten 
Det avloppsvatten som har används är hämtat från ett hushåll på fem 

personer under perioden 2016-03-10 - 2016-03-15 i Brottby, norr om 

Stockholm. Avloppsvattnet har förbehandlats genom slamavskiljning. 

Den initiala fosfathalten i vattnet har uppmätts till 65 mg/l. 
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Mätningarna har genomförts med instrumentet “Pocket Colorimeter 

™”( tillverkare: Hach). Avloppsvattnet har förvarats syrefritt i en 

behållare med volymen 25 liter. 

5. METOD  

5.1. Experimentuppställning 
För att undersöka arbetets syfte har två kolonnexperiment med 

dualfilteruppställningarna Polonite®–Sorbulite®  och AOD–Hyttsand 

genomförts. Utöver detta har två referenskolonner med en singulär 

filteruppställning av Polonite®  respektive AOD studerats.  

Laborationsexperimentet har genomfört i Mark- och vattentekniks 

laboratorium på KTH i Stockholm. 

 

De kolonner som har använts för uppställningen är tillverkade av PVC-

plast. Kolonnernas mått är 50cm x Ø4,5 cm och har volymen 900 ml. 

 

I kolonn A har 80% av kolonnens höjd fyllts med Polonite® . Kolonn 

B har fyllts med 80% Polonite®  följt av 20% Sorbulite® . Kolonn C 

har fyllts till 50% av kolonnens höjd med AOD. I kolonn D har 

kolonnen fyllts med 50% AOD följt av 50 % Hyttsand. Valen av 

materialandelar bygger på rekommendationer från Gunno Renman2.  

Experimentuppställningen illustreras grafiskt i figur 2 och 

materialspecifikation presenteras i tabell 2. Fotografier från 

laborationsexperimentet presenteras i bilaga 2. 

 

Kolonnerna har förvarats på laboratoriet i dagsljus och rumstemperatur 

(20-22°C). Det flöde som har pumpats genom kolonnerna är 1,1 

l/dygn. Flöde har beräknats utifrån Naturvårdsverkets schablonvärde 

för ett hushåll på 5 pe (NFS 2006:7). Detta motsvarar en 

spillvattenvolym på 1000 l/dygn. Enligt Ecofiltration AB behövs ett 

filter på 500 kg till motsvarande hushåll. Utifrån dessa data har 

kolonnflödet på 1,1 l/dygn beräknats. 

 

Den pump som har använts är tillverkad av Christian Berner AB och 

har pumphastigheten 0,3 l/h. Den totala pumptiden för denna 

pumphastighet och volym är 4,5 timmar.  Avloppsvattnet har pumpats 

genom kolonnerna tre gånger/dygn: 8:00-10:00; 

13:00-14:30; 16:00-17:00. Intervallen är valda för att på bästa sätt 

efterlikna funktionen hos en enskild avloppsanläggning i drift.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Gunno Renman, Professor i ekoteknologi vid KTH. Intervju på KTH i 
Stockholm den  18 mars 2016 
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Figur 2 : Konceptuell bild över kolonnstudiens experimentuppställning. 

  

Tabell 2 : Materialspecifikation för kolonnstudiens experimentuppställning 

 Andel 

(-) 

Massa 

(g) 

Porvolym 

(ml) 

Polonite® 
(A) 

0,8 570 400 

Polonite®  + 
Sorbulite® 
(B) 

0,8+0,2 570+69,5 550 

AOD 
(C) 

0,5 471 200 

AOD + BFS 
(D) 

0,5+0,5 471+471 200 

 

5.2. Provtagning 
Vattenprover från varje enskild kolonns utloppsvatten har dagligen 

samlats in i en syrefri behållare. Provtagningen pågick under 

femdagarsperioden 2016-03-30 - 2016-04-03. Totalt har 20 stycken 

vattenprov samlats in för analys. Proverna har förvarats i kylskåp mellan 

provtagning och analys. 

  

                     
Polonite® 80% 

Polonite®80%+ 

Sorbulite® 20% 

AOD 50% 

AOD 50%+ 

Hyttsand 50% 

  A           B            C          D   
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5.3. Analyser 
 

o pH- mätning 

För pH-mätningar har en pH-meter av tillverkaren Bergman & Beving 

Lav använts.  

 

o  PO4-P mätning 

PO4-mätningar har gjorts med en “Pocket Colorimeter ™” Test kit av 

tillverkaren Hach. 

 

o Kalciumutfällning 

100 ml vattenprov har indunstats vid 86 ºC i en ugn av tillverkaren 

Binder , sedan har partiklars massa vägts med våg av märket Mettler AE 

260 Delta Range. 

 

o Turbiditet 

För att mäta turbiditeten har 2100Q Portable Turbidimeter från 

tillverkaren Hach använts. 

 

o Alkaliniteten 

Alkaliniteten har mäts utifrån Löwén (2014) vilket är en modifiering av 

svensk standard (SS-EN-ISO 9963-2). Titrering med svag 

saltsyralösning till pH-värdet 5,6 har genomförts. 

 

o Hårdhet 

Metod 2340 enligt Eaton et al. (1995) har använts för att mäta 

hårdheten. 

Notering: Hårdhet för metallhaltiga vattenprov har ej kunnat mätas. 
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6. RESULTAT  

Nedan presenteras resultaten från analyserna av kolonnexperimentet. 

En sammanställning av resultaten presenteras i tabell 3.  

 

Tabell 3: Sammanställning av kolonnstudiens resultat. 

 Alkalinitet 
         [g/l] 

Kalciumutfällning 
[g/l] 

Fosforreduktion 
[%] 

pH-
värde 

Turbiditet 
[NTU] 

Hårdhet 
[mg/l] 

POL  2,0 2,1 99,8 12,6 5,80  1,7 
POL + SOR 1,5  1,0 99,8 12,0 3,60  0,84 
AOD 0,89  0,5 98,0 10,2 43,4  - 
AOD + HYTT 0,61 1,0 99,4 9,92 113 0,41 
Avloppsvatten 1,1 - - 7,18 156 0,020 
Gränsvärde dricksvatten (Vattenprovtagningen, 2016) 

 
3  

       

 
 

6.1. pH-mätning 
Utloppsvattnets pH-värde från kolonn A-D varierar mellan 9,92 – 12,6 

vilket presenteras i figur 3. Kolonn A och B uppvisar liknande pH-

värden vilket även gäller för kolonn C och D. Mellan dessa två 

kolonnpar syns en tydlig skillnad i pH-värde. Avloppsvattnets initiala 

pH-värde uppmättes till 7,18.  

 

 
Figur 3: Vattenprovernas pH-värde. 
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6.2. PO4-P Mätning 
Reduktionen av oorganisk fosfor (PO4-P) i kolonn A-D  varierar mellan 

98,04 - 99,81 %, vilket presenteras i figur 4. Kolonn A och B uppvisar 

den högsta PO4-P reduktionen.  

 

 
Figur 4: PO4-P reduktionen i kolonnerna. 

 

6.3. Kalciumutfällning 
Kalciumutfällningen varierar mellan kolonn A-D, vilket presenteras i 

figur 5. Kolonn A uppvisar den största koncentrationen och kolonn C 

den lägsta. Koncentrationerna varierar mellan 0,54-2,08 g/l. 

 

 
Figur 5: Kalciumutfällning från kolonn A-D. 
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6.4. Turbiditet 
Turbiditeten varierar för kolonn A-D mellan 3,6-113,6 NTU, vilket 

presenteras i figur 6 och kan ses i bild 6. Kolonn A och B uppvisar låg 

turbiditet medan kolonn D uppvisar den högsta turbiditeten bland 

kolonnerna. Avloppsvattnet initiala turbiditet uppmättes till 152 NTU. 

 

 
Figur 6: Vattenprovernas turbiditet. 

 

 

 
Bild 6: Variationen i turbiditet mellan vattenproverna. Från vä: Kolonn A-D.  
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6.5. Alkalinitet 
Alkaliniteten för kolonnernas utloppsvatten ligger i intervallet 0,61-

1,98g/l. Avloppsvattnet initiala alkalinitetet uppmättes till 1,12 g/l. 

Resultaten från alkalinitetsanalysen presenteras i figur 7. 

 

 
Figur 7: Vattenprovernas alkalinitet.  
 

 

6.6. Hårdhet 
Hårdheten mellan kolonn A, B och D  varierar mellan 0,41 - 1,7 mg/l. 
Avloppsvattnets initiala hårdhet uppmättes till 0,02 mg/l. Notera att 
resultat för kolonn C ej kunde mätas. Resultaten presenteras i figur 8. 

 

 
Figur 8: Vattenprovernas hårdhet.  
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7. DISKUSSION  

Resultaten från kolonnförsöket visar väsentliga skillnader mellan de två 

olika dualfiltrenas (kolonn B: Polonite®–Sorbulite®  och kolonn D: 

AOD–Hyttsand) förutsättningar att fungera som en effektiv och 

långvarig fosforfälla. De båda dualfiltrena visar under testperioden en 

hög P-fastläggningsförmåga. Gemensamt för de båda dualfiltrena är att 

infiltration genom dessa markant höjer avloppsvattnet pH-värde. 

Arbetets resultat bekräftar att pH-värdena i filtermaterialen är höga, 

vilket skapar förutsättning för en hög P-reduktion. Under testperioden 

uppvisade samtliga kolonner en reduktionsgrad på nära 99%. 

 

Resultaten uppvisar skillnader i utloppsvattnets uppmätta alkalinitet, 

kalciumutfällning och turbiditet för de olika dualfiltrena. Alkaliniteten 

är ett mått på filtermaterialens buffringsförmåga mot surare miljöer och 

pH-förändringar. Alkalina filtermaterial har således en potentiellt längre 

livslängd. Det dualfilter som visade högst alkalinitet var kolonn B. 

Kolonn B uppvisar under testperioden dubbelt så hög alkalinitet i 

jämförelse med det andra dualfiltret, kolonn D. Resultatet pekar på att 

dualfiltret Polonite®–Sorbulite®  potentiellt sett har bättre 

förutsättningar för en effektiv P-fastläggning under en längre tid i 

jämförelse med AOD–Hyttsand. 

 

Utfällning av kalciumfraktioner är en annan aspekt som påverkar 

livslängden för ett reaktivt filtermaterial. Tidigare studier av 

fillermaterialet Polonite®  har visats att kalciumutlakningen har 

betydelse för livslängden. Hypotesen för arbetet är att studera om 

utlakningen kan minskas med hjälp av en dualfilterteknik. För att 

utvärdera detta har ur resultatet från arbetet en jämförelse mellan 

dualfiltret och dess respektive referenskolonn genomförts. I det första 

fallet där kolonn B har jämförts med kolonn A, visar resultatet att 

kalciumutlakningen i utloppsvattnet från kolonn B är hälften av 

utlakningen från kolonn A. Detta innebär att tilläggsmaterialet 

Sorbulite®  potentiellt kan förlänga Polonite® s livslängd genom att 

samla upp kalciumfraktioner. I det andra fallet där kolonn D och C har 

jämförts visar resultatet ingen minskning av utlakade kalciumfraktioner 

i kolonn D. Följaktligen fungerar Hyttsand dåligt som tilläggsmaterial i 

syfte att minska utlakade kalciumfraktioner. Det som istället sker är att 

utlakningen av kalciumfraktioner ökar. Pågående doktorandstudier, 

som nämnts i metoden, pekar på att utfällningarna består av 

kalciumfosfat- kristaller. Förhoppningen är att med dessa 

doktorandstudier kunna utveckla en metod där anrikning av kristaller 

kan ske i ett efterföljande filter. Detta filter skulle ha goda 

förutsättningar som växtnäringsämne på grund av den högre 

koncentrationen av P och Ca i jämförelse med recirkulation av 

Polonite® . 

  

Litteraturen och tidigare genomförda kolonnstudier har påpekat att 

närvarandet av organiskt material påverkar P-reduktionen, som på sikt 
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har betydelse för filterlivslängden. Okulärt uppvisar kolonn A och B ett 

klart utloppsvatten, vilket återspeglas i det låga turbiditetsvärdet. Värt 

att notera är att dessa turbiditetsvärden ligger strax ovanför det svenska 

gränsvärdet för kranvatten. Följaktligen lämpar sig dualfiltret 

Polonite®–Sorbulite®  bra som fosforfälla i enskilda 

avloppsanläggningar även ur detta perspektiv. Kolonn C visar okulärt 

ett relativt klart utloppsvatten och ett medelhög turbiditet. 

Utloppsvattnet från kolonn D är grönt, vilket tyder på en låg reduktion 

av bakterier. Resultatet visar att utloppsvattnet från Kolonn D har det 

högsta turbiditeten av de fyra kolonnerna. Skillnaden i resultat mellan 

kolonn C och D är anmärkningsvärd. Kolonn D:s drygt dubbelt så höga 

turbiditet kan troligtvis bero på att Hyttsanden släpper ifrån sig 

partiklar. Sammantaget lämpar sig dualfiltret AOD–Hyttsand sämre än 

Polonite®–Sorbulite® , som reaktivt filtermaterial i enskilda 

avloppsanläggningar även ur detta perspektiv.  

 

Generellt är hårdhetsanalys av ringa intresse inom ramarna för 

avloppsvattensreningsteknik. De genomförda analyserna uppvisar dock 

några intressanta resultat. Intressant är att inga resultat för hårdheten 

för kolonn C kunde fastställas. Anledningen till att resultatet uteblev 

beror enligt den tillämpade standarden på närvaron av höga 

koncentrationer av organiskt material och/eller ett metallhaltigt 

utloppsvatten. Reduktion av organiskt material genomfördes enligt 

standarden på vattenprov från kolonn C samt avloppsvattnet. Efter 

denna behandling kunde hårdheten för avloppsvattnet mätas. 

Hårdhetsbestämning av vattenprov från kolonn C gav fortfarande inget 

resultat. Den slutsats som kan dras utifrån detta är att kolonn C släpper 

ifrån sig metalljoner, vilket borde vara direkt kopplat till ADO:s 

kemiska sammansättning. I dualfiltret AOD–Hyttsand kunde 

hårdheten däremot mätas. Detta indikerar att metalljoner från AOD har 

anrikats i Hyttsanden. Således skulle Hyttsand kunna används i syfte att 

rena metallhaltiga vatten från exempelvis olika industriverksamheter.  
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8. SLUTSATS 

Arbetets centrala slutsatser listas nedan:  

 

o Det dualfilter som har visat bäst förutsättningar som långvarig 

fosforfälla i enskilda avloppsanläggningar är Polonite®–Sorbulite® 

. Kombinationen av dessa material ger ett dualfilter som står emot 

pH-förändringar, vilket skapar förutsättningar för en effektiv och 

långvarig P-fastläggning .  

 

o Tilläggsmaterialet Sorbulite®  har visat sig kunna minska 

utlakningen av kalciumfraktioner, vilket bekräftar studiens hypotes. 

Arbetets resultat pekar på att Sorbulite®  kan användas för att 

förlänga filterlivslängden för det reaktiva filtermaterialet Polonite® 

. 

 

o Tilläggsmaterialet Hyttsand uppvisar ingen förmåga till att kunna 

samla upp utlakade kalciumfraktioner från AOD. Resultatet 

bekräftar således ej arbetets hypotes. Detta medför att Hyttsand ej 

är ett lämpligt tilläggsmaterial då syftet är att förlänga AOD:s 

filterlivslängd.  

 

9. FRAMTIDA STUDIER  

En utveckling av den reaktiva filterbäddstekniken skulle kunna skapa 

förutsättningar för att dualfiltret AOD–Hyttsand kan fungera effektivt 

som P-fälla. Genom att utveckla ett efterföljande filter som nämns i 

diskussionen kan kalciumfosfater samlas upp i en mer koncentrerad 

volym. En effektivare recirkulation av P till jordbruksmark skulle där 

med möjliggöras. 
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10.  BEGRÄNSNINGAR  

Det som begränsar resultatens tillämplighet för en enskild 

avloppsanläggning i drift  är den korta testperioden på 5 dygn samt att 

studien har utförts som ett laborationsförsök utan yttre påfrestningar. 

Vidare krävs kompletterande studier som genomförs under längre 

perioder och i fält för att kunna bekräfta slutsatserna. 
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12.  BILAGOR  

12.1. Bilaga 1: Ordlista 
 

Turbiditet Ett mått på en vätskas grumlighet. 

 

NTU Nephelometric Turbidity Unit, 
måttenhet för turbiditet. 

 

Alkalinitet Mått på ett materials förmåga att 
stå emot pH-förändringar. Mäts 
som koncentration CaCo3. 

 

Hårdhet Mått på en vätskas magnesium- 
och kalciumkoncentrationer. 
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12.2. Bilaga 2: Kolonnuppställning  

Bild 1: Kolonnuppställning 


