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SAMMANFATTNING  

Denna rapport behandlar enskilda avlopp i Frösunda socknen i 
Vallentuna norr om Stockholm. Enskilda avlopp står för en stor del av 
utsläpp av fosfor till sjöar och vattendrag. I Frösunda använder sig 
många fastigheter av enskilda avlopp för att rena vattnet från hushållen. 
Att det finns så många enskilda avlopp som släpper ut stora mängder 
fosfor påverkar Frösundas grund-och ytvatten. Allt vatten som rinner 
genom Frösunda är en del av det avrinningsområde för vatten som kallas 
för Åkerströmmen. Åkerströmmen har sedan en tid tillbaka haft stora 
problem med utsläpp av fosfor då detta orsakat övergödning och fått 
sjöar att växa igen. Fosfor i Åkerströmmen transporteras sedan vidare till 
Östersjön. 

 

Naturvårdsverket ställer sedan 2006 strängare krav på funktionen hos 
enskilda avlopp vilket har som mål att kunna reducera halten av fosfor i 
avloppsvatten med 90 %. I denna rapport så undersöks sju stycken i 
Frösunda utvalda fastigheters enskilda avloppsanläggningar. 
Undersökningens mål var att kontrollera funktionen hos avloppen 
genom att granska anläggningen via en inspektion i fält med hjälp av 
ritningar från Vallentuna kommuns arkiv. Den pågående reningen i 
avloppsanläggningen undersöktes också genom provtagning av 
avloppsvatten i anläggningen som därefter analyserades i laboratorium.  

 

Resultaten ifrån undersökningarna i fält och provtagningarna visade att 
ingen enskild avloppsanläggning i Frösunda med säkerhet kan påstås 
klara av kravet på att reducera halten av fosfor i avloppsvattnet med 90 
%. Många anläggningar var konstruerade på så vis att provtagning av det 
renade avloppsvattnet var omöjligt. Andra anläggningar hade potentialen 
att klara av reduktionkravet men missköttes så kraftigt ur driftssynpunkt 
att kravet inte ändå uppfylldes. Slutsatsen är att fortsatt exploatering och 
utbyggnad i Frösunda bör följas av en skärpning av kommunen i fråga 
om utdelning av tillstånd. I framtiden bör endast avloppsanläggningar 
som är möjliga att kontrollera funktionen på ges tillstånd. 

 

Förslag till vidare forskning och åtgärder är att mer noggrant undersöka 
de befintliga avloppen och i form av nyinvesteringar i anläggningarna 
bygga bättre anpassade lösningar för avloppsrening som fosforfällor, 
minireningsverk eller slutna tankar.  
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  ABSTRACT  

In Sweden there is estimated that about one million households rely on individual 
waste treatment systems. The reduction of phosphorus in these systems are usually 
very poor and seen in a national perspective the individual systems emits as much 
phosphorus to the watercourses as the municipal waste treatment plants. The emitted 
phosphorus causes problems in the waterways, such as eutrophication. 

 

The drainage basin of Åkerströmmen north of Stockholm has severe problems with 
emissions of phosphorus. The aim of this study was to investigate selected systems in 
the community of Frösunda and determine their reduction of phosphorus. In 2006 
The Swedish Environmental Protection Agency decided that individual waste 
treatment systems should be able to reduce the emissions of phosphorus with 90 %.  

 

The conlusion of the study is that none of the investigated systems were able to reduce 
the emissions of phosphorus with 90 %. Either the system didn’t have an obvious 
effluent making it impossible to test the clean water or the system had the potential to 
meet the requirements but failed to do so as a result of the owner’s mismanagement 
and neglect of the system.  

Key words:  Enskilda avlopp;  Fosfor;  Vallentuna kommun;  Övergödning;  
Frösunda;  
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1. INLEDNING  

1.1. Syfte 

Rapporten syftar till att undersöka hur pass effektiva ett antal enskilda 
avlopp är i Vallentuna och hur väl de klarar utsläppskravet att reducera 
utsläppen av fosfor med 90 av enligt Naturvårdsverkets allmänna råd i 
NFS 2006:7.  

1.2. Bakgrund  

Toaletter och avlopp används varje dag, över hela landet och av alla 
invånare. Vatten som spolas och sköljs varje gång en toalett eller 
tvättmaskin används innehåller fosfor, kväve och andra näringsämnen 
som är en del av naturens kretslopp. Det innehåller också bakterier och 
syreförbrukande ämnen. Vanligtvis tas alla dessa utsläpp hand om i de 
kommunala reningsverken där en prioriterad åtgärd är att reducera 
återtillförseln av fosfor till sjöar och vattendrag, eftersom dettta kan 
orsaka övergödning och syrebrist. Det är också en hygienisk fråga 
eftersom rent dricksvatten är en naturresurs att vara mån om och som till 
varje pris bör undvikas att förorena. 

 

Idag är många fastigheter i Sverige inte anslutna till kommunala 
reningsverk och har inte heller en sådan VA-lösning att avloppsvattnet 
tas hand om på ett helt renligt sätt. Det finns fritids- och 
sommarstugeområden med torrdass samt ensligt belägna villor långt 
utanför kommunernas verksamhetsområde för VA-planering som löser 
sina behov med hjälp av enskilda avlopp. Enligt Naturvårdsverket finns 
det närmare 1 miljon enskilda avlopp i Sverige och upp till hälften av 
dem har ingen godtagbar reningsanläggning (Naturvårdsverket, 2011a). 
Vetskapen om dessa anläggningars skick skiljer sig mycket mellan olika 
kommuner liksom de tillgängliga resurserna att utvärdera och åtgärda 
dem.    

 

I Vallentuna kommun uppskattas cirka 2500 avlopp vara av enskild 
karaktär och många är belägna i omvandlingsområden där fritidsboenden 
blir permanenta (Vallentuna kommun, 2009a). Denna omvandling 
medför en ökad belastning och nya krav på VA-lösningar. Sådan 
exploatering kommer att ge nya utmaningar i framtiden samtidigt som 
tillståndet redan idag är allvarligt med bristfällig kontroll och inventering 
av befintliga avlopp. Vallentuna kommun är en del av ett 
avrinningsområde som kallas för Åkerströmmen vilket är starkt belastat 
av just fosfor och dessutom transporterar ämnet vidare ut i Östersjön. 
Halterna av fosfor är viktiga att kontrollera eftersom de bidrar till 
övergödning och försämrad kvalitét av vattendrag. Enligt EU:s 
vattendirektiv (2000/60/EG) ska yt- och grundvatten i Europa vara av 
bra kvalitét år 2015 och förvaltningen av dessa ska utgå från bestämda 
avrinningsområden (Ramdirektivet för vatten, 2000/60/EG). 

 

Detta arbete kommer därför att fokusera på enskilda avlopp som belastar 
Åkerströmmen, närmare bestämt det mindre delavrinningsområdet 
Kyrkån, ett jordbruksområde i Frösunda socken. Rapporten består av en 
beskrivning av det aktuella området och en teoretisk sammanfattning av 
olika aktuella anläggningar och regelverk. Detta ger en grund för 
förståelse av kommande resultat, diskussion och slutsats. Resultatet 
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baseras främst på provtagningar gjorda i fält. Arbetet förväntas besvara 
följande frågeställningar: 

 

1.3. Frågeställningar 

 Vilka koncentrationer av fosfor belastar de undersökta 
anläggningarna? 

 Uppfyller de undersökta anläggningarna målet att reducera utsläpp av 
fosfor med 90 %? 

 Vilka åtgärder skulle kunna göras i de undersökta anläggningarna för 
att förbättra reduktionen? 

 

1.4. Material och metod 

Böcker och guider om enskilda avlopp har studerats mestadels ifrån 
Naturvårdsverket men även från forskningsrådet Formas. Ett test med 
betyg och slutsatser av olika lösningar för enskilda avlopp som 
genomförts av Stockholm Vatten studerades. Besök på Vallentuna 
kommun med rådgivning av miljöinspektör Stefan Nyström gjordes, 
samt en djupdykning i kommunens fastighetsarkiv för att få ett underlag 
för ett provtagningförsök. Detta underlag baserades på 
tillståndsansökningar för enskilda avlopp och bestod av ritningar och 
jordundersökningar. Lämpliga platser för provtagning valdes ut genom 
ett urval beroende på lokalisering och typ av anläggning. Detta följdes 
upp av ett genomgående provtagningsprogram och fältstudie som 
genomfördes 28 och 31 mars 2011. 

1.4.1. Provtagning 

Provtagningsområdet valdes ut i Frösunda socken i norra Vallentuna 
som bildar ett sammanhängande kluster av fastigheter med enskilda 
avlopp kring den östra delen av Stolp-Ekebysjön. De provtagna 
fastigheterna benämns inte med exakta adresser och 
fastighetsbeteckningar av hänsyn till fastighetsägarna. Syftet med arbetet 
var inte att peka ut anläggningar som inte håller måttet utan att 
undersöka det allmänna tillståndet. Vattenprov togs ifrån olika 
fastigheters avloppssystem samt omkringliggande diken och brunnar.  

1.4.2. Laboratorieanalys 

Vattenproven analyserades i mark och vatteninstitutionens laboratorium 
på KTH. Analyserna bestod av tester av provernas koncentration av 
totalfosfor (tot-P), ortofosfat (PO4

-3) och mängd suspenderade partiklar. 
Koncentrationen av tot-P ger den halt av totalt löst fosfor i vattnet. 
Analysen av vattnets innehåll av ortofosfat mäter bara halten fosfor som 
är bunden till fyra stycken syreatomer. 

Analys av ortofosfat(PO4
-3) 

Alla vattenprov filtrerades genom ett 0,45 μm filter, mättes upp till 10 ml 
i provrör och analyserades i en kalibrerad Aquatec 5400 Analyzer. 

Analys av tot-P 

Varje vattenprov mättes upp till 10 ml i varsitt provrör. Vattnet 
filtrerades samtidigt genom ett 0,45 μm filter för att avlägsna partiklar. 
Sedan tillsattes 0,1 ml av en 4 M sulfursyra och 2 ml kaliumpersulfat till 
alla prover. Proverna värmdes i 30 minuter i en autoklav och fick sedan 
svalna. Sist mättes koncentrationen av tot-P i en kalibrerad Aquatec 5400 
Analyzer. 
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Suspenderade partiklar 

Vattenprovernas mängd av suspenderade partiklar eller turbiditet mättes 
i laboratorium med en kalibrerad turbidimeter. Halterna mättes i NTU 
(Nephelometric Turbidity Unit).  

 

1.4.3. Beräkningar 

Hydraulisk belastning 

Under arbetet med denna rapport beräknades olika hydrauliska 
belastningar för infiltrationsanläggningar. Den hydrauliska belastningen 
uttrycktes i liter/m2, dygn och beräknades utifrån hur många pe som 
använde anläggningen och hur stor yta spridningslagret i anläggningen 
var. Varje pe förväntas avge 200 liter spillvatten om dagen ifrån toalett, 
tvätt och matlagning (Naturvårdsverket, 2006a, s11). Antalet pe 
multiplicerades med 200 liter för att ge den dagliga vattenförbrukningen 
för ett hushåll. Denna förbrukning dividerades med spridningslagrets yta 
i anläggningen för att ge den hydrauliska belastningen per dygn. 

 

Belastning av tot-P 

Även belastningen av tot-P i infiltrationsanläggningarnas spridningslager 
beräknades utifrån uppmätta halter av tot-P i det inkommande 
avloppsvattnet till spridningslagret. Uppmätta halter av tot-P 
multiplicerades med den hydrauliska belastningen för att beräkna en 
belastning av tot-P, uttryckt i g/m2, d. 

1.5. Begränsningar 

De enskilda avloppen som var utformade som infiltrationsanläggningar 
var svåra att mäta hus reduktionen av fosfor var. Detta beror på att det 
renade avloppsvattnet infiltrerade direkt till grundvattnet och inget 
tydligt utlopp fanns att ta prover ifrån. Det var omöjligt att säga hur 
mycket fosfor som nådde grundvattnet. Däremot kunde prov ifrån 
fördelningsbrunnen som visade halten tot-P innan avloppsvattnet nådde 
själva infiltrationen ge en fingervisning om anläggningens funktion.  

 

2. OMRÅDESBESKRIVNING  

Området som denna rapport kretsar kring är ett bestämt område för 
ytvattenavrinning, ett så kallat avrinningsområde i Norra Stockholms län. 
Det kallas för Åkerströmmen och är intressant att undersöka av två 
orsaker. Dels är det ett utpräglat jordbrukslandskap med många enskilda 
avlopp vilket föranleder många diffusa utsläpp av fosfor. Åkerströmmen 
är också ett kustnära avrinningsområde och utsläppen i vattnet som 
lämnar området hamnar i Östersjön (Vattenmyndigheten, 2011). 

2.1. Geografi  

2.1.1. Åkerströmmens huvudavrinningsområde 

Åkerströmmen är ett knappt 400 km2 stort avrinningsområde strax norr 
om Stockholm och som breder ut sig över flera kommuner; Vallentuna, 
Norrtälje, Österåker och Sigtuna, Täby och Knivsta (Fig. 1). 
Avrinningsområdets huvudfåra har sitt ursprung i den lilla källan 
Vattenledningssjön och utlopp i Östersjön via Åkers Kanal och 
Tunafjärden i Åkersberga. Huvudfårans sträckning är 41 km lång 
(Renman, 2010, s12).  
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Fosfor i Åkerströmmen 

Vattnet i Åkerströmmen är hårt ansatt av fosforutsläpp från enskilda 
avlopp och jordbruk. Det redovisas i en rapport om Åkerströmmens att 
det årligen släpps ut 7,9 ton fosfor i Åkerströmmen. Av dessa 7,9 ton 
härstammar cirka 74 % från jordbruket och cirka 12 % från enskilda 
avlopp. Mer än hälften, närmare bestämt 62 % av den utsläppta fosforn 
når till slut Östersjön. I rapporten är de utsläppta halterna av fosfor 
hämtade från Svenska MiljöEmissionsData (Renman, 2010, s24). 

 

I samma rapport graderas vattnet i Åkerströmmen som klass 4 
beträffande dess höga halter av fosfor (Renman, 2010 s23). 

En gradering av klass 4 betyder dålig status och att halten av fosfor är 
mycket hög och mäter en koncentration av tot-P i intervallet 50-100 μg/l 
(Naturvårdsverket, 2003, s77) 

 

Enligt Europeiska Unionens vattendirektiv (2000/60/EG) om förbättrad 
ekologisk status i sjöar och vattendrag förväntas åtgärder för att förbättra 
statusen hos kontinentens vattenförekomster. Enligt Renman har det 
ställts upp vattenvårdsplaner som inom en tidsram kommer att förbättra 
Åkerströmmens status. Tidsplanen är att 2021 ska de vattenförekomster 
med klass 4 eller klass 5 ha lyckats uppnått sådana nivåer av fosfor att de 
kan anses tillhöra klass 2 som innebär god status och att halterna av tot-P 
är måttligt höga (Renman, 2010, s4). En gradering av klass 2 innebär att 
halten av tot-P ligger i intervallet 12,5 – 25 μg/l (Naturvårdsverket, 2003, 
s77). 

 

Åkerströmmen som avrinningsområde bedöms tillhöra en hög 
skyddsnivå för miljö och hälsoskydd på grund av den hårda belastningen 

Fig. 1. Åkerströmmens utbredning norr om Stockholm (VISS, 2011). 
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av fosfor och de stora diffusa föroreningskällorna ifrån avlopp och 
jordbruk (Renman, muntl.). En hög skyddsnivå innebär att området står 
under särskilt beskydd (kapitel 4.2.2). 

Åkerströmmen består i sin tur av flera små mindre 
delavrinningsområden som bidrar till vattnets flöde och som skapar en 
huvudfåra av strömmande vatten i Åkerströmmen. (Renman, 2010, s79) 

 I denna rapport har undersökningen och provtagningar gjorts i ett 
sådant delavrinningsområde vid namn Kykån. De fastigheter där 
provtagningar gjordes låg samlade öster om Stolp-Ekeby-sjön strax söder 
om Frösunda Station. 

2.1.2. Kyrkåns delavrinningsområde 

Kyrkån kallas det delavrinningsområde som är beläget i västra sidan av 
Åkerströmmen, i mitten av huvudfårans flöde (bilaga 11.1). Det har en 
area på 50,3 km2 och hela området tillfaller Vallentuna kommun 
(Renman, 2010, s14). Huvuddelen av vattnet i delavrinningsområdet 
rinner i en flod som strömmar ifrån Lillsjön i väst, via Stolp-Ekebysjön 
och senare ut i Helgösjön (bilaga 11.2). I Helgösjön ansluts vattnet ifrån 
Kyrkån till Åkerströmmens huvudfåra (Renman, 2010 s. 79). 

 

Svenska Miljödemissionsdata uppmätte 2006 att enskilda avlopp 
inverkan på Kyrkån motsvarar en bruttobelastning av fosfor på 134 
kg/år.  

Andelen av den belastningen som når Östersjön; nettobelastningen 
uppmättes samma år till till 84 kg/år (SMED, 2008). 

 

2009 bedömdes den allmänna statusen för vattnet i Kyrkån vara god 
enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Kyrkån tillhör också de 
skyddade områdena som är kategoriserade som ”avloppskänsliga vatten 
för fosfor – inland” (VISS, 2009). 

2.1.3. Frösunda 

Frösunda är ett bebyggt område längs Roslagsbanans sträckning norrut i 
Kyrkåns avrinningsområde och består till stor del av villor, större gårdar 
och små fritidshus. Frösunda ligger utanför kommunens 
verksamhetsområde för VA vilket gör att alla fastigheter har egna 
lösningar och anläggningar för sina avlopp (Vallentuna kommun, 2001). 
I området finns en kyrka ifrån 1400-talet (Svenska Kyrkan, 2011) och ett 
antal fornlämningar. Frösunda sockencentra kring Frösunda station 
växte fram i samband med Roslagsbanans utbyggnad på 1880-talet. Med 
anledning av detta får Frösunda anses ha ett stort värde för 
kulturhistorien och de centrala delarna med kyrka, socknencentra och 
station är av riksintresse för kulturmiljö; K75. Området bör också, enligt 
Vallentuna kommun omfattas av en biotopskyddsförordning för att 
skydda hotade djur och växtarter i jordbrukslandskapet (Vallentuna 
kommun, 2009b, s 28-30). 

 

2.1.4. Stolp-Ekebysjön 

Stolp-Ekebysjön är det största vattendraget närmast det utvalda 
provtagningsområdet. Sjön är 200 meter bred och nästan 2 kilometer 
lång lerslättssjö. Tillståndet är näringsrikt och befinner sig i kraftig 
igenväxning (Renman, 2010 s. 50). Detta har dock inte hindrat de 
boende i området från att aktivt arbeta för att hålla sjön öppen genom att 
gräva upp en lågmark kring sjöns södra delar (Sockenstrunt, 1997, s3).  
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Fig. 2. Provtagningsområde vid Stolp-Ekeby-sjön markerat i rött. 
(VISS, 2011). 

 

Fågellivet i sjön består bland annat av sångsvan, trana, brun kärrhök som 
häckar i närheten av sjön (Frösunda hembygdsförening, 2011). Övriga 
djur i sjön är bäver och trollsländor (Renman, 2010 s50). 

Sjön deltog i en inventering utförd av Länsstyrelsen i Stockholms län 
1997 och tilldelats ett naturvärde på klass 3; vilket betyder att sjön har ett 
visst naturvärde (Renman, 2010 s. 13) 

 

Ett av de stora miljöproblemen i området är påverkan av utsläpp ifrån 
enskilda avlopp från de boende kring sjön (Renman, 2010 s50). 
Provtagningar av olika enskilda avlopp i detta arbete valdes i ett område 
runt östra delen av Stolp-Ekebysjön (Fig. 2). Frösunda station och kyrka 
ligger precis utanför bild men strax norrut längs järnvägen som går i 
mitten av figuren.   

 

2.2. Topografi och Geologi 

Frösunda och området kring Stolp-Ekebyssjön är ett lågt beläget, flackt 
jordbruksområde i en dalgång. Jordarterna som dominerar är morän och 
postglacial lera samtidigt förekommer det berg i dagen på många ställen. 
De västra delarna av Stolp-Ekebysjön består av gyttja och längs Kyrkåns 
strömningsriktning öster om Stolp-Ekebysjön fram till Helgösjön finns 
det inslag av gyttjelera (bilaga 11.3) (SGU, 2011). 
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2.3. Hydrologi 

Hydroligiska data för Kyrkåns avrinningsområde är: 

 Nederbörd: 575 mm/år 

 Avrinning: 175 mm/år 

 Specifik Avrinning: 5,55 l/s, km2 

 Flöde: 0,279 m3/s 

(Renman, 2010, bilaga 3) 

Två stycken av fastigheterna innanför provtagningsområdet har 
genomfört grundvattenundersökningar. Den ena undersökningen 
fastställde enligt fastighetsägaren en grundvattennivå på drygt två meter 
under marken (bilaga 15.6.1). Den andra undersökningen, också utförd 
av fastighetsägaren visade en grundvattennivå på 1,2 meter under 
markytan (bilaga 15.6.2). 

 

3. KEMISK BAKGRUND -  FOSFOR  

3.1. Avloppsvattnets innehåll 

Avloppsvatten från ett hushåll innehåller närsalter som fosfor och kväve, 
syreförbrukande ämnen och smittämnen. Det förekommer också olika 
tungmetaller och miljöskadliga ämnen samt rester från läkemedel. 
Avloppsvatten kan delas upp i två kategorier beroende på dess ursprung. 
Det kan vara vatten från bad, dusch och tvätt som vanligen kallas för 
BDT-vatten eller vatten från toaletter som går under benämningen 
klosettvatten eller KL-vatten. Vanligtvis så blandas de två olika typerna 
när de når avloppsanläggningen (Johansson et al., 2002, s15).  

 

3.1.1. Fosfor; Bakgrund och mängder 

Fosfor är ett växtnäringsämne i naturens kretslopp och är nödvändig för 
att växter och grödor ska växa. Ämnet betraktas som en ändlig resurs 
och är känsligt för störningar i dess naturliga kretslopp (Steen, 2009, s2-
3). Fosfor är till exempel svårt att återföra till kretsloppet när det spätts 
ut i vatten (Johansson et al., 2002, s13). 

 

Stora utsläpp av fosfor kan leda till övergödning av sjöar och vattendrag. 
Fosforn bidrar till att näringstillståndet ökar och följande effekter i 
vattnet påträffas: 

 Större tillväxt av vattenväxter och alger, vilket ger minskat siktdjup 

 Syrebrist i sjöars undre skikt 

 Förändrad artsammansättning 

 Försämrad smak och lukt 

(Gustafsson et al., 2008, s131) 

 

En bidragande orsak till stora utsläpp av fosfor är enskilda avlopp. Alla 
enskilda avlopp i Sverige levererar lika mycket fosfor till vattendragen 
som de kommunala reningsverken tillsammans (Johansson et al., 2002, 
s7). Denna rapport nöjer sig med att titta på ett hushållsperspektiv. 

 

Den förväntade mängden fosfor, mätt i gram som en person i 
genomsnitt bidrar med per dygn i orenat avloppsvatten är 2 g (Tabell 1). 
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Tabell 1. Beståndsdelar och halter av tot-P i avloppsvatten 
(Naturvårdsverket, 2006a, s11). 

 Urin (g/p, d) Fekalier + papper (g/p, d) BDT (g/p, d) Totalt (g/p, d) 

Tot - P 1 0,5 0,5 2 

 

 I vatten från ett avlopp kommer det mesta av fosforn ifrån själva 
klosettvattnet och det är urinen som bidrar med den största 
beståndsdelen (Fig. 3).  

 

Innehållet av fosfor i BDT-vatten reduceras om hushållet använder sig 
av hushållskemikalier fria från fosfat. Mängden fosfor ifrån BDT kan då 
sänkas till 0,15 g/p, d. 

 

Räknar man med schablonvärden kan det antas följande: 

En person i ett hushåll med klosett och BDT-vatten använder sig i snitt 
av mellan 150 till 200 l avloppsvatten per dygn. Den förväntade 
fosfortillskottet är 2 g per person och dygn, eller mindre om fosfatfria 
hushållskemikalier används(Naturvårdsverket, 2006a, s11). Halten av 
fosfor i normalt avloppsvatten kan då beräknas till att ligga mellan 8,25 
och 14 mg/l (bilaga 13.1). 

 

4. JURIDISK BAKGRUND –  REGELVERK FÖR AVLOPP  

4.1. Europeiska Unionens vattendirektiv  

Europeiska Unionen upprättade 2000 en ram för skydd och förvaltning 
utav vatten. Enligt ramdirektivet 2000/60/EG ska europeiska vattendrag 
kartläggas och dess karaktär fastställas. Syftet med direktivet är att 
minska föroreningar och skapa ett hållbart bruk av vatten. Målet är att 
vattentäkter senast 2015 ska hålla en god kvalitétsmässig status och 

främja ett långsiktigt hållbart nyttjande (Ramdirektivet för vatten, 
2000/60/EG). 

 

Fig. 3. Fosforns ursprung i avloppsvatten (Naturvårdsverket, 2006a, s11). 
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I svensk lagstiftning finns kraven från ramdirektivet med i Förordningen 
om förvaltningen om kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) . Detta 
innebär att svensk vattenförvaltning också styrs av målet att uppnå 
god vattenstatus senast år 2015. 

4.2. Svensk lagstiftning 

Det finns i huvudsak två stycken regelverk som styr bruket av enskilda 
avlopp och det är  

 

 Miljöbalken(1998:808) (MB) 

 

 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
(1998:899).  Angående avloppsanordningar för behandling av 
hushållsspillvatten från enskilda hushåll och från 
gemensamhetsanläggningar dimensionerade för upp till 25 
personekvivalenter (FMH) 

 

Enligt 9 kap. 7§ i MB:  

”Avloppsvattnet ska avledas och renas eller tas hand om på något sätt så att 
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål 
skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar anordnas.” 

 

Vilket i klartext betyder att vatten från en fastighets WC- och BDT-
avlopp i bebyggelse utan kommunalt VA ska tas hand om enligt en 
godkänd anläggning  

 

Enligt 12 § i FMH: 

”Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller 
tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än 
slamavskiljning.” 

 

Vilket tydligt klargör att anläggningar utan något renande steg efter 
slamavskiljning är förbjudna. 

 

Naturvårdsverket har konstruerat allmänna råd; NFS 2006:7 för 
tillämpning av de bestämmelser i regelverken som är relevanta för 

enskilda avlopp. Dessa antogs 1 augusti 2006 och är inte rättsligt 
bindande. De råd som är intressanta för detta arbete är formulerade 
enligt följande: 

 

4.2.1. Kunskapskrav 

Råd angående 2 kap. 2§ MB: 

Kunskapskrav 

”Den som inrättat eller driver en avloppsanordning bör genom att ta del av 
tillverkarens instruktioner, anlitande av sakkunnig eller på annat sätt, skaffa sig 
tillgång till sådan kunskap så att anordningen underhålls och sköts på ett sätt så att 
dess funktion säkerställs” (Naturvårdsverket, 2006a, s2). 

Enligt MB är det verksamhetsutövaren som måste kunna visa att 
anläggningen fungerar enligt kommunens krav.  
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De allmänna råden från 2006 ställer inte samma krav på att en specifik 
teknik ska användas för rening utan begär istället att en 
avloppsanläggnings funktion ska möta vissa krav. Till exempel ska en 
anläggning medföra en viss reducering av exempelvis fosfor i 
avloppsvattnet. Detta reduktionskrav beror på vilken skyddsnivå som 
gäller för anläggningen (Naturvårdsverket, 2011b). 

4.2.2. Skyddsnivå 

Råd angående 2kap. 3§MB: 

Skyddsnivå 

”De kommunala nämnderna kan i varje enskilt fall bestämma skyddsåtgärder 
angående hälso- och miljöskydd för den enskilda anordningen till en normal eller hög 
skyddsnivå” (Naturvårdsverket, 2006a, s2). 

 

Normal eller hög nivå för miljö- och hälsoskydd gäller för ett område om 
ett eller flera av särskilda kriterier är uppfyllda enligt Naturvårdsverket 
(Naturvårdsverket, 2006a, s2).  

 

Skyddsnivå i Vallentuna kommun 

Det finns omständigheter som gör att Åkerströmmen och det 
undersökta området i Frösunda borde betraktas som ett intresse med 
hög nivå för miljöskydd. 

 

Ett kriterium som uppfylls är formulerat enligt nedan: 

”Den sammanlagda belastningen i området är eller riskerar bli hög på grund av 
antalet utsläppskällor, exempelvis inom så kallade omvandlingsområden där 
fritidsbebyggelse har omvandlats till permanentbostäder och där detta kan medföra 
successivt försämrad vattenkvalitet eller kvantitet” (Naturvårdsverket, 2006a, s3). 

 

Trakterna i Frösunda är ett omvandlingsområde med många fastigheter 
som tidigare endast använts som fritidsboende men som nu är 
omvandlade till en mer permanent boendesituation. Enligt Vallentuna 
kommun betraktas nu Frösunda som ett område med permanentboende 
men som på sikt i framtiden kommer att planläggas och eventuellt få en 
samlad VA-lösning. (Vallentuna kommun, 2001, s.5) 

 

Ett annat kriterium som nästan uppfylls enligt Naturvårdsverkets allmäna 
råd (NFS 2006:7) är: 

”Skyddsintresset för områden som är skyddade enligt 7 kap. Miljöbalken medför ett 
behov av särskilda försiktighetsmått” (Naturvårdsverket, 2006a, s3). 

 

Sjunde kapitlet i MB behandlar olika typer av skydd för områden och 
enligt 7kap. 9§ MB beskriver lagen skydd för Kulturreservat. Skydd för 
Biotopskyddsområden gäller också enligt 7kap. 11§ MB. Inget av dessa 
två skydd finns idag i området men Frösundas gamla sockencentra där 
Kyrkån precis rinner förbi är utsagt riksintresse för kulturmiljö; K75. 
Vallentuna kommun anser också att samma område bör utnämnas till 
biotopskyddsområde (Vallentuna kommun, 2009, s 28-30). 

 

I dagens läge finns alltså inte rent juridiskt de skyddsområden som 
kriteriet ovan kräver men skulle kunna finnas i framtiden.  

 



Felix Lindberg  Kandidatarbete  LWR-KAND-EX-2011:5 

 

12 

Fig. 4. Principskiss över infiltrationsanläggning (Naturvårdsverket, 2006b, s2). 

Vallentuna kommun har inte inventerat området kring Frösunda ännu 
angående skyddsnivåer men enligt miljöinspektör Stefan Nyström görs 
bedömningar från fall till fall med utgångspunkten att det är hög 
skyddsnivå nära sjöar, vattendrag samt i områden med skyddsvärda 
grundvattentillgångar (Nyström, muntl.). 

 

Enligt uppfyllande av det tidigare första kriteriet och nästan det andra 
tillsammans med kommunens bedömning anses det i denna rapport att 
vattenområden runt Frösunda tillhör en hög nivå för mijöskydd. 

4.2.3. Grundkrav 

Enligt Naturvårdsverket råd i NFS 2006:7 bör vissa grundkrav ställas på 
enskilda avloppsanläggningar.  

 Anläggningen ska vara tät för att förhindra in- och utläckage av 
avloppsvatten. Detta gäller inte en eventuell infiltrerande del. 

 Funktionen hos avloppsanordningen ska vara enkel att 
kontrollera. 

 Möjlighet att ta prover på det utgående renade avloppsvattnet 
från anläggningen. 

(Naturvårdsverket, 2006a, s.3) 

 

4.2.4. Utsläppskrav 

I och med de två olika nivåerna av hälso- och miljöskydd bör det enligt 
Naturvårdsverket ställas olika krav på avloppsanordningen (bilaga 14.1). 

Det viktigaste kravet är att enskilda avlopp inom område med en hög 
skyddsnivp ska reducera utsläppen av fosfor med 90 %. 

 

5. TEKNISK BAKGRUND -  AVLOPPSANLÄGGNINGAR  

5.1. Infiltrationsanläggning för avloppsvatten 

Den vanligaste typen av anläggning i provtagningsförsöket var av typen 
infiltrationsanläggning med tillhörande slamavskiljare och 
fördelningsbrunn. Tekniken baseras på att det i botten av 
infiltrationsanläggningen bildas en biologiskt aktiv zon som bryter ned de 
bakterier som följer med spillvattnet samtidigt som de tillförda halterna 
av fosfor fastnar i materialet i markens profil (Naturvårdsverket, 2006b, 
s2).  

 

5.1.1. Principiell uppbyggnad 

En infiltrationsanläggning består i princip av en slamavskiljare, 
fördelningsbrunn och en eller flera spridningsledningar i ett 
spridningslager (Fig. 4). 
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Första steget i reningen är att avloppsvattnet direkt från fastighetens 
byggnad leds i en tilloppsledning till en slamavskiljare, vanligtvis via så 
kallat självfall vilket innebär att vattnet rinner fram endast med hjälp av 
sin egen tyngd. I slamavskiljaren fastnar de grövsta partiklarna och 
samlas upp för att inte andra delar av anläggningen ska slammas igen 
(Naturvårdsverket, 2006c, s3). Slamavskiljaren har tre kammare och i den 
första sjunker tyngre partiklar till botten och bildar ett bottenslam och 
lättare partiklar flyter till ytan och bildar ett ytslam. Mellan dessa slam 
finns det vatten som via ett hålrum rinner vidare till nästa kammare där 
samma fördelning av slam upprepas (Raguna kommun, 2009, s1). Den 
tredje och sista kammaren fylls med vatten upp till en nivå motsvarande 
nästa rör som leder det slamavskiljda vattnet vidare till en 
fördelningsbrunn.  

I en slamavskiljare så får inte slamkakan i den första kammaran växa upp 
över tilloppsledningens mynning. Händer detta är det ett tecken på att 
anläggningen är för hårt belastad. I den tredje kammaran ska vattanytan 
nå upp till en utloppsledning. Gör den inte det är det ett tecken på att det 
kan finnas en läcka i slamavskiljaren som läcker slam och avloppsvatten 
(Fig. 5) (Naturvårdsverket, 2006d).  Förekommer det höga halter av tot-
P och stora mängder suspenderat material i avloppsvattnet är det ett 
tecken på att slamavskiljaren läcker slam, även kallat slamflykt (Renman, 
G., 2011). 

Det är viktigt att slamavskiljaren hålls tät och det finns en metod enligt 
Svensk Standard 82 56 27 för att bedöma slamavskiljarens skick. 
Sökandet efter sprickor och otätheter genomförs med okulär besiktning 
och sjunktest i en tömd slamavskiljare (Nandorf, 2011). 

Det finns ingen större förmåga att reducera närsalter i slamavskiljaren; 
huvudparten av föroreningarna finns fortfarande kvar efter att 
avloppsvattnet avskiljts från slam (Naturvårdsverket, 2006c, s3).  

 

 

 

Fig. 5. Överst i bilden ses tilloppsledningen från husets 
avloppsledningar som rinner ut i den första stora kammaren. 
De två mindre kammarna där slammet successivt har avskiljts 
syns nedan i bild. I den tredje och sista kammaren längst ned 
till höger i bilden är vattnet inte i nivå med röret som leder till 
fördelningsbrunnen. Detta tyder på läckage i slamavskiljaren. 
(Lindberg, 2011). 
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Efter slamavskiljaren når avloppsvattnet en fördelningsbrunn som 
sprider vattnet i ett jämt flöde via två eller flera fördelningsledningar. 
Dessa ledningar är direkt ansluten till en spridningsledning med 
nedåtriktade hål som för vattnet ut i ett spridningslager. Lagret består av 
makadam eller singel och har en tjocklek på 30-35 centimeter som täcker 
hela spridningsröret Minsta fraktion på materialet i spridningslagret bör 
vara 12-24 millimeter och största fraktion 16-32 millimeter. I slutet av 
spridningsledningen är det vanligt att det finns inspektionsrör 
(Naturvårdsverket, 2006b, s3).  

 

Vattnet fortsätter sedan att rinna genom jordlagret för att sedan spridas 
vidare i kontakt med grundvattnet under marken. I bilaga 12.1 visas ett 
principiellt tvärsnitt av en infiltrationsanläggning.  

 

En infiltrationsanläggning kan även ha inspektionsrör i slutet av 
anläggningen. Dessa är sammankopplade med spridningsrören i marken 
vilket gör att det går att kontrollera hur avloppsvattnet infiltrerar i 
spridningslagret. Finns det överskott av vatten i rören tyder på att 
infiltrationens yta i spridningslagret är vattendränkt. Detta skulle kunna 
bero på att grundvattenytan har höjts på grund av kraftig snösmältning 
eller att spridningslagret är för tätt och är igensatt av en för stor 
föroreningsbelastning (Naturvårdsverket, 2006d). 

 

5.1.2. Förutsättningar i marken 

Förutsättningar för infiltrationsanläggningar skiljer sig mycket åt 
beroende på markens tillstånd vilket kan vara väldigt olika. Vid 
byggandet måste följande tillstånd beaktas: 

 Kornstorleksfördelning i marken 

 Topografi och lutning hos fastigheten 

 Avstånd till markens grundvattenyta, dess lutning och 
strömningsriktning. 

 Anpassning och dimensionering av storleken på anläggningen efter 
förväntad användning.  

 

Beroende på hur kornstorleksfördelningen ser ut på en anläggningsplats 
kan en infiltrationsanläggning behöva kompletteras. Vid en undersökning 
av en lämplig plats görs minst två stycken provgropar där ett jordprov 
tas från varje skikt i jordens profil. Dessa jordprov genomgår en 
undersökning och skiktning och resultatet redovisas slutligen i ett 
gemensamt kornfördelningsdiagram. 

 

För att en plats ska vara lämplig för byggande av en 
infiltrationsanläggning måste kornfördelningskurvan ligga innanför de 
färgade fälten A och B (Fig. 6) (Naturvårdsverket, 2006e, s3). 
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Faller kurvan utanför de färgade fälten betyder det att jorden är olämplig 
på grund av att den är för grov- eller finkornig. I grova jordar renas inte 
avloppsvattnet tillräckligt bra samtidigt som det transporteras allt för 
snabbt ner till grundvattnet. Finkorniga jordar däremot klarar av att rena 
vattnet bättre än grova men problem uppstår då de fina kornen gör 
marken väldigt tät och det förorenade vattnet stannar därför kvar istället 
för att röra sig till grundvattnet. Detta går dock att åtgärda med förstärkt 
infiltration (Naturvårdsverket, 2006b, s4). 

 

5.1.3. Förstärkt och upphöjd infiltration  

Faller kornfördelningskurvan en liten bit till höger om Fält A eller 
vänster om fält B i ett kornfördelningsdiagrem (Fig. 6), kan en 
infiltrationsanläggning byggas ändå. Anläggningen måste i ett sådant fall 
förstärkas med ett lager sand av bestämd kvalité i botten av 
spridningslagret för att uppnå önskade resultat. Det extra lagret av sand 
fungerar som ett försteg till reningen i det vanliga spridningslagret och i 
grova jordar minskar detta risken för föroreningar. I fina jordar hjälper 
det extra lagret vattnet att sjunka ned i tätare jordlager. 

(Naturvårdsverket, 2006b, s4)  

 

Om det inom 1 m under infiltrationsanläggningen finns en 
grundvattenyta eller berg bör anläggningen istället konstrueras som en 
upphöjd infiltrationsanläggning (Avloppsguiden, 2010a). Detta gäller 
även om det i sammanhanget finns finkorniga jordarter i marken. Denna 
lösning fungerar i princip som en vanlig infiltrationsanläggning men 
byggs ovanpå marken istället för i marken och får då en annan form 
(Naturvårdsverket, 1990, s35).  

Fig. 6.  Kornfördelningsdiagram, med en kurva dragen i. Den streckade 
kurvan visar att 10 % av det totala jordmaterialet har en kornstorlek 
mindre än 0,063 mm, och att cirka 50 % har en kornstorlek mindre än 
0,25 mm (Naturvårdsverket, 2006e, s3). 
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Förbehandling Kapacitetsökning 

Mekanisk + Biologisk 10 – 25 % 

Mekanisk + Kemisk 25 – 75 % 

Mekanisk + Biologisk + Kemisk 75 – 300 % 

 

5.1.4. Dimensionering av storlek 

Kornstorleksfördelningen har också betydelse för hur stor yta 
infiltrationsanläggningens spridningslager behöver bredas ut. En 
bedömning görs via kornfördelningskurvan av hur stort flöde 
avloppsvatten anläggningen klarar av. Denna belastning av flödet 
bedöms vara anläggningens infiltrationskapacitet och mäts i liter 
avloppsvatten, per kvadratmeter anläggning och dygn, (l/m2, dygn). 
Beroende på markens kornstorleksfördelning kan infiltrationskapaciteten 
variera mellan 30 till 60 l/m2, dygn (Naturvårdsverket, 1990, s31 & s34). 

 

Om en förbehandling med mekanisk, biologisk eller kemisk rening utförs 
på avloppsvatten innan en infiltrationsanläggning, kan 
infiltrationskapaciteten ökas med 10 till 300 % beroende på en eller flera 
kombinationer av förbehandling (Tabell 2) (Naturvårdsverket, 1991, 
s35).  

 

Om exempelvis en infiltrationsanläggning enligt ett 
kornfördelningsdiagram har en infiltrationskapacitet på 40 l/m2, dygn 
och avloppsvattnet förbehandlas med mekanisk och biologisk rening kan 
infiltrationsanläggningens infiltrationskapacitet utökas med högst 25 %, 
det vill säga blir den maximala belastningen istället 50 l/m2, dygn. 

 

Är anläggningens infiltrationskapacitet känd beräknas den nödvändiga 
storleken på anläggningens spridningslager ut utifrån hur stor hushållets 
vattenförbrukning är. Vattenförbrukningen beror i sin tur på den 
genomsnittlige användningen per person och för hur många pe 
anläggningen behöver vara dimensionerad för. Spridninglagrets yta för 
infiltration beräknas som kvoten mellan hushållets totala 
vattenanvändning i liter och anläggningens infiltrationskapacitet i l/m2 
(formel 1). Spridningslagret dimensioneras så att den hydrauliska 
belastningen i spridningslagret inte blir större än markens 
infiltrationskapacitet. Den hydrauliska belastningen i spriningslagret 
utrycks i l/m2 och är hur stor volym av hushållets avloppsvatten som 
belastar spridningslagrets yta.  

      (1) 

 

Tabell 2. Kapacitetsökning vid olika kombinationer av 
förbehandling. Kapacitetsökningen är i relation till 
slamavskiljning som enda förbehandling 
(Naturvårdsverket, 1991, s35). 
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5.1.5. Provtagning och reducering av fosfor 

Provtagning av infiltrationsanläggningars reduktion av fosfor är väldigt 
svår att genomföra eftersom det renade vattnet blandas med grundvatten 
på en gång i marken. Att infiltrationsanläggningar inte har ett definierat 
utlopp gör att det blir väldigt svårt att mäta den halt av fosfor som 
hamnar i mark och grundvatten (Johansson, M. et.al., 2002, s29-30). Att 
göra en bedömning av anläggningens funktion får då istället uppskattas 
på ett annat sätt än med mätningar. Exempelvis så anses anläggningar 
utförda enligt Naturvårdsverkets publikation ”Små avloppsanläggningar – 
Hushållsspillvatten från högst 5 hushåll” uppnå en reduktion av fosfor (tot-P) 
på minst 70 % (bilaga 14.2). Detta motsvarar en nivå som tillåts för 
områden med normal skyddsnivå (Naturvårdsverket, 2006a, s5). 

  

Vid hydrauliska belastningar av avloppsvatten över 100 l/m2, dygn 
minskar reduktionen av fosfor i en infiltrationsanläggning 
(Naturvårdsverket, 1991, s16). 

 

5.2. Markbädd & förbättrad reduktion av fosfor 

5.2.1. Markbädd 

Ingen markbädd medverkade i rapportens undersökning av enskilda 
avlopp men tekniken är ändå värd att nämna. En markbädd kan byggas 
när markförhållandena inte tillåter en infiltrationsanläggning. Skillnaden 
är att i en markbädd filtrerar och renas avloppsvattnet genom särskilt 
tillfört markbäddssand istället för i den befintliga jorden. I botten av 
markbäddsanden når vattnet ett dränerande jordlager med 
dräneringsledningar som leder det renade avloppsvattnet vidare (Fig. 7). 
Sist når avloppsvattnet en provtagningsbrunn och en recipient via ett 
definierat utlopp (Naturvårdsverket, 2006f, s2). En fördel med att det 
finns ett definierat utlopp är att renade avloppsvattnet inte infiltrerar och 
försvinner direkt till grundvattnet utan faktiskt går att ta prover på 
(Johansson et al., 2002, s33). 

 

5.2.2. Förbättrad reduktion av fosfor 

I en markbädd försämras reduktionen av fosfor med tiden. En 
nykonstruerad markbädd kan i teorin reducera fosfor med 90 % men 
egenskapen försämras med tiden. Efter 20 år i drift reducerar en 
markbädd fosfor med cirka 25 % (Naturvårdsverket, 1990, s14). 

 

Fig. 7. Tvärsnitt av en markbädd. Till vänster visas en slamavskiljare och en fördelningsbrunn. 
Till höger visas markbäddens spridningslager och dräneringslager med tillhörande ledningar 
samt en provbrunn. Spridningslagret är det övre lagret, följt av markbäddssand och 
dräneringslager (Naturvårdsverket, 2006f, s2). 
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Att reduktionen av fosfor försämras med tiden går att åtgärda med hjälp 
av kemikaliedosering som enkelt installeras i hushållets avloppsledningar. 
Detta säkerställer att anläggningen reducerar fosfor med 90 % 
(Stockholm Vatten, 2004, s18). 

 

Det finns teknik för avancerad och mer effektiv vattenrening i 
färdigförpackade och lätthanterliga moduler som grävs ned i marken. 
Dessa moduler kan anpassas och användas som en infiltration- eller 
markbäddsanläggning (Fann, 2011). 

 

Markbäddar och infiltrationsanläggningar kan också öka sin reduktion av 
fosfor genom att bygga till en fosforfälla som fångar upp stora mängder 
fosfor. Det finns fosforfällor från olika tillverkare och vissa klarar av att 
reducera halter med 50 % med hjälp av kemiskt flockningsmedel 
(Uponor, 2011a; Uponor, 2011b). 

 

5.2.3. Sluten tank 

För att minska belastningen av vatten och fosfor till en markbädd eller 
infiltrationsanläggning kan en uppdelning av hushållets BDT- och KL-
vatten göras. En separat hantering av KL-vatten innebär att en särskild 
uppsamlingstank anläggs på tomten och att en snålspolande toalett 
installeras. Allt KL-vatten samlas i uppsamlingstanken och BDT-vattnet 
leds som den enda del av avloppsvattnet till markbädden. Det finns 
fördelar med detta (Johansson etl al., 2002, s65): 

 BDT-vatten står i normala fall för cirka 25 % av ett hushålls 
fosforutsläpp. Är det endast BDT-vatten som filtreras i 
markbädden kommer mängden utsläppt tot-P till recipienten att 
minska. Används fosfatfira hushållskemikalier blir utsläppen av 
fosfor ännu mindre. 

 Uppsamlat klosettvattnet i en sluten tank är rikt på fosfor som 
efter hygienisering enkelt skulle kunna återföras till jordbruk. 
Hygienisering innebär att innehållet i tanken lagras och 
behandlas i en våtkomposterings- eller rötningsanläggning 
(Avloppsguiden, 2010b). Detta görs för att undvika 
smittspridning av de bakterier som urin och fekalier för med sig. 

5.3. Minireningsverk Biovac 10 pe 

Biovac är ett minireningsverk som dels syresätter orenat avloppsvatten 
med aktivt biologiskt slam och dels tillför en fällningskemikalie för att 
binda vattenlöst fosfor. Avloppsvattnet renas på mekaniskt, biologiskt 
och kemiskt vis. Reningen sker inte kontinuerligt utan i omgångar och 
kallas för Satsvis Biologisk Rening (Goodtech Environment, 2010, s12). 

SBR-tekniken är inte unik för Biovac då tekniken används av flera 
minireningsverk av tillverkare.  

 

Konstruktionen i Biovac 10 pe består av en uppsamlingstank som ligger 
nedgrävd i marken utanför hushållets byggnad (Hellström et al., 2003, 
s16). Denna tank är 1,4 m3 stor (Goodtech Environment, 2010, s7) och 
det är till den tanken som avloppsvattnet leds först. Avloppsvattnet förs 
sedan vidare med hjälp av en pump till en större tank ovan jord inomhus 
som är 1,8 m3 stor och kallas för reaktortank. Det är i den tanken som 
reningen av vattnet sker med hjälp av luftning av befintligt aktivt slam 
och tillförande av kemikalier. När avloppsvattnet är renat förs det vidare 
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Fig. 9. Reningsprocessen I Biovac minireningsverk 
(Goodtech Environment, 2010, s12). 

Sedimentering 

Reaktion 

till en recipient (Fig. 8). Under reningsprocessen har ytterligare slam 
bildats och det slam som inte behövs till nästa reningscykel tappas till en 
separat tank för att torkas (Hellström et al., 2003, s16).  

5.3.1. Reningsprocessen 

Reningsprincipen i reaktortanken består av flera steg. Avloppsvatten 
pumpas först från uppsamlingstanken vidare till reaktortanken tills den är 
fylld med avloppsvatten och reningsprocessen kan påbörja. 
Tillkommande avloppsvatten stannar tillfälligt kvar i uppsamlingstanken 
under tiden reningsprocessen är igång. Den satsvisa biologiska reningen 
består av fyra olika steg som följs åt i en cykel (Fig. 9). 

 

 Reaktion – Denna fas startar när reaktorn är fylld med avloppsvatten. 
I reaktortanken består 30 % av volymen utav aktivt biologiskt slam. 
Detta slam blandas med det orenade avloppsvattnet och syresätts med 
hjälp av luft. Syresättningen gör att det orenade, näringsrika 
avloppsvattnet utvecklar en tillväxt av bakterier och mikroorganismer 
som renar vattnet. Den fosfor som är löst i vattnet binds via ett 
kemiskt flockningsmedel till slammet. Mängden aktivt slam ökar i 
detta steg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Principskiss över ett Biovac minireningsverk (Hellström et al., 
2003, s17). 
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 Sedimentering – När luftningen i reaktionsfasen är avslutad påbörjas 
nästa fas med sedimentering av slammet. Eftersom luftningen stannat 
av så blir förhållandena i reaktortanken lugna och stabila vilket gör att 
det slam som bildats kan sjunka sakta till botten av tanken. 

 Slamuttag – Då slammet sedimenterar till botten sker en bortledning 
av slammet. Reaktionsfasen har gett ett extra tillskott på slam och för 
att upprätthålla en tillräcklig mängd slam inför nästa cykel leds det 
extra överskottet bort till ett separat kärl där slammet kan torka 

 Utlopp – I nästa steg av reningen dräneras det renade avloppsvattnet 
ifrån reaktortanken och leds ut till ett dike eller en 
infiltrationsanläggning. Reaktortanken är sedan redo att ta emot nytt 
avloppsvatten från uppsamlingstanken. 

(Goodtech Environment, 2010, s12) 

 

Anläggningen kan även gå in i en vilofas om det inte finns något 
avloppsvatten att leda till reaktortanken. Då luftas slammet periodvis i 
reaktortanken för att hålla den biologiska aktiviteten vid liv (bilaga 12.2). 
(Goodtech Environment, 2010, s12) 

 

5.3.2. Reduktion av fosfor 

Enligt företaget Goodtech Enironment som tillverkar Biovac 
reningsverk ska anläggningen klara av en reduktion av fosfor med 90-95 
% (Goodtech Environment, 2010, s.3). I avloppsvatten är reduktionen 
av fosforn mätt i hur stor del av tot-P som anläggningen kan reducera. 
Då Biovac klarar av en reduktion på 90 % av tot-P är den lämplig enligt 
naturvårdsverket att använda i områden som står under hög nivå för 
miljöskydd (Naturvårdsverket, 2006a, s4). 

 

VA-bolaget Stockholm Vatten påbörjade år 2000 en utvärdering av olika 
avloppsanläggningars funktioner och reningskapaciteter. En mindre 
variant av Biovac som var dimensionerad för 5 pe deltog i testerna. Två 
stycken Biovac 5 pe anläggningar genomgick kontinuerlig användning av 
två hushåll under 3 års tid (Hellström, et al, 2003, s4 & s16). Resultaten 
visade att anläggningarna periodvis klarade av förväntningen att reducera 
halterna av tot-P med 90 % under vissa förutsättningar. Det visade sig 
vara viktigt att driften av anläggningen fungerade felfritt och att dosering 
av fällningskemikalier var rätt utförd (Hellström, et al, 2003, s6). 
Minireningsverket är beroende av fällningskemikalier och elektricitet för 
att fungera i drift vilket medför en driftskostnad. Den mindre varianten 
av Biovac minireningsverk anpassad för 5 pe hade en årlig kostnad på 
1000: - för el och kemikalier i Stockholm Vattens utvärdering 
(Stockholm Vatten, 2004, s11). 

 

5.4. Ifö trapper sandfilterbrunn 

En sandfilterbrunn kan användas om markmöjligheterna för en fastighet 
inte tillåter en infiltrationsanläggning eller markbädd. Principen baseras 
på att avloppsvatten först skiljs från suspenderat material i en 
konventionell slamavskiljare. Vattnet leds sedan till den övre delen av 
sandfilterbrunnen och filtrerar ned genom dess filtermaterial. På detta 
sätt bildas en biologiskt aktiv zon vilket precis som i en markbädd bryter 
ned bakterier samtidigt som fosforn fastnar i filtermaterialet. Brunnen 
består av en gjuten tunna tillverkad i plast med en tät botten samt ett 
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lock. Brunnen är fylld med ett 85 cm tjockt lager av grus eller lecakulor, 
med en kornstorlek på 2-4 mm. I botten av tunnan finns ett 15 
centimeter tjockt lager singel med en kornstorlek på 8-16 mm samt ett 
rör som för vattnet vidare till en recipient. Brunnen har en diameter på 
1,2m vilket ger en infiltrationsarea på 1,13 m2 (Bilaga 12.3).  

 

Den undersökta sandfilterbrunnen i denna rapport var utformad så att 
efter sandfilterbrunnen leddes vattnet vidare till ytterliggare en brunn 
som var utrustad med en pump. Denna pump förde vidare det renade 
avloppsvattnet till en fördelningsbrunn och vidare till ett spridningsrör i 
en infiltrationsanläggning (Fig. 10).  

 

Enligt en rapport från ett samarbetsprojekt i miljö- och 
hälsoskyddsfrågor kallad Miljösamverkan 98 led Ifö Trapper 
sandfilterbrunn av kapacitetsproblem och klarade inte av den 
rekommenderade hydrauliska belastningen. Detta gjorde troligen att den 
utgick ur IFÖ’s sortimentet (Hermansson & Lind, 1999, s11). 

Fig. 10. En principbild av hur avloppsvattnet i ett hushåll först 
når slamavskiljaren, sedan sandfilterbrunnen och sist 
pumpbrunnen (Vallentuna kommun, 2011). 



Felix Lindberg  Kandidatarbete  LWR-KAND-EX-2011:5 

 

22 

 

6. PROVTAGNA FASTIGHETER  

Tabell 3: Sammanfattning av de provtagna fastigheterna 
Fastighet Anläggningstyp Antal pe Infiltrationsyta (m

2
) Byggår 

A Minireningsverk 9 12 2007 

B Sandfilterbrunn 2 1,13 1986 

C Infiltration 3 30 1972 

D Endast slamavskiljare 2 - Okänt 

E Infiltration 3 50 2006 

F Upphöjd infiltration 10 50 2007 

G - Huvudbyggnad Infiltration 2 40 ~1995 

G - Gäststuga Infiltration 1 16 ~1985 

 

6.1. Fastighet A – Biovac 10 pe 

Denna fastighets avlopp bestod av en Biovac 10 pe, det enda kemiska 
minireningsverket i denna rapport (Fig. 11). Anläggningen omhändertog 
både BDT- och KL-vatten ifrån hushållets 9 personer. Provtagning, 
planering, tillståndsansökan samt uppförande av anläggningen var utförd 
i januari 2007. Vallentuna kommun gav tillstånd för avloppet med villkor 
att det behandlade vattnet som avleddes till recipient skulle som 
riktvärde innehålla högst 0,5 mg/l tot-P (bilaga 15.1.1). 

 

Enligt uppgifter av fastighetsägaren användes inte kemikaliedosering för 
fosforfällning ifrån avloppsvattnet. Reningsverket i fråga renade vattnet 
då endast med avseende på suspenderat material och bakterier. 
Utfällning av fosfor uteblev eftersom dosering av fällningskemikalier inte 
utfördes. Avloppsvattnet leddes vidare till en infiltrationsanläggning där 
en mindre reduktion av fosfor istället skedde. Infiltrationsanläggningens 
spridningslager angavs enligt ritningar bestå av en total yta på 12 m2 
(bilaga 15.1.2). 

 

Ett vattenprov av det renade avloppsvattnet togs efter att 
minireningsverket genomfört en reningscykel. 

Fig. 11. Biovac minireningsverk placerad i fastighet 
A:s förråd (Lindberg, 2011). 
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6.2. Fastighet B – Ifö Trapper 

Anläggningen för fastighet B var en Ifö Trapper sandfilterbrunn (Fig. 
12). Brunnen var anlagd och besiktigad 1986 och utnyttjades enligt 
ägaren av 2 pe. Avloppsvattnet leddes först till en slamavskiljare och 
sedan till Ifö Trapper sandfilterbrunn, för rening av bakterier och 
reduktion av fosfor. Brunnen hade en diameter på 1,2 m vilket betyder 
att arean för infiltration i filtermaterialet var 1,13 m2. Efter 
sandfilterbrunnen leddes avloppsvattnet via pump vidare till en 
infiltrationsanläggning. Infiltrationen var uppdelad på två spridningsrör 
varav den ena anlades i samband med sandfilterbrunnen 1986 och det 
andra röret existerade och användes sedan tidigare (bilaga 15.2) 

 

Två vattenprov togs från denna anläggning; ett ifrån sandfilterbrunnen 
med det orenade avloppsvattnet och ett ifrån brunnen med pump och 
renat vatten. 

 

6.3. Fastighet C – Infiltrationsanläggning och bevattningsbrunn 

Fastighet C hade en gammal infiltrationsanläggning som fick tillstånd att 
byggas 1972. I anläggningen ingick också slamavskiljare och 
fördelningsbrunn. I slutet av infiltrationsanläggningen fanns inga 
inspektionsrör. Anläggningen var enligt ansökan dimensionerad för 3 pe 
när den byggdes 1972 och vid undersökningen belastades anläggningen 
som mest av 3 pe som var permanentboende. Med hjälp av en ritning 
som visade anläggningens utsträckning över tomten uppskattades 
infiltrationsanläggningens yta till cirka 30 m2. 

 

Vid den östra tomtgränsen fanns en brant slänt och nedanför den 
sträckte sig bilvägen mellan Vallentuna och Frösunda. Precis i början av 
den slänten var en annan brunn anlagd och som verkade tjäna som 
bevattningsbrunn för hushållets trädgård (Fig. 13). 

 

Fig. 12.  Ifö Trapper sandfilterbrunn. Locket på 
brunnen sticker upp ur marken (Lindberg, 2011). 
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Fig. 13. Tre brunnar på fastighet C. Från vänster till höger: 
Fördelningsbrunn, slamavskiljare och bevattningsbrunn (Lindberg, 
2011). 

Avståndet mellan bevattningsbrunnen och systemet med slamavskiljare 
och fördelningsbrunn bedömdes vara cirka 9 m. Det togs prov i 
bevattningsbrunnen och fördelningsbrunnen. 

 

6.4. Fastighet D – Endast slamavskiljare 

Avloppsanläggningen på fastighet D saknade ritningar. Detaljerade 
uppgifter om vilken typ av anläggning det var kunde inte styrkas men via 
inspektion och samtal med de boende kunde följande konstateras: 

 Anläggningen belastades av 2 pe som var permanentboende 

 Avloppsvatten fördes till slamavskiljare och sedan till en 
fördelningsbrunn. 

 

Efter fördelningsbrunnen var det väldigt oklart vart avloppsvattnet tog 
vägen. Avloppsvattnet leddes vidare i marken. Det fanns inga spår av en 
infiltrationsanläggning eller liknande som följde avloppsvattnets väg efter 
fördelningsbrunnen. Detta tyder på att en rening av vattnet efter 
slamavskiljare verkar saknas för fastigheten och att avloppsvattnet leddes 
rätt ut i marken. Markförhållandena var flacka och marken bestod av en 
leråker. Ett vattenprov togs ur anläggninens slamavskiljare. 

6.5. Fastighet E – Infiltrationsanläggning 

På fastighet E fanns en infiltrationsanläggning placerad vid tomtens 
norra kant. Anläggningen var byggd i en svagt lutande sluttning där det 
fanns större klippblock och berg i dagen (Fig. 14). 
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Fig. 14. Sluttande infiltrationsanläggning. I bakgrunden ses berg i 
dagen (Lindberg, 2011). 

  

Tillståndet till anläggningen gavs 2006 och de boende i hushållet 
motsvarade 3 pe. Vid undersökningen av anläggningen upptäcktes ett 
dike några meter ned i slänten. Diket fortsatte ned i slänten förbi en 
leråker och nådde floden Kyrkån. Avståndet mellan Kyrkån och 
infiltrationsanläggningen bedöms vara drygt 100 m. Enligt en enkel 
ritning i ansökan är infiltrationsytans spridningslager 50 m2 stor (bilaga 
15.4). I inspektionsrören i slutet av anläggningens fanns det tydligt vatten 
som stod på en bestämd nivå. Det togs ett vattenprov ur 
fördelningsbrunnen och från vattnet i ena inspektionsröret. 

 

6.6. Fastighet F – Gemensam Infiltrationsanläggning 

Avloppslösningen för Fastighet F bestod av en stor upphöjd 
infiltrationsanläggning som också brukades av grannfastigheten. Det var 
en gemensamhetslösning där vardera fastigheten hade en egen 
slamavskiljare och fördelningsbrunn men som ledde avloppsvattnet 
vidare via spridningsrör till en gemensam upphöjd infiltrationsyta. I fält 
bedömdes denna yta vara ungefär 5 x 10 m, motsvarande en area på 50 
m2. Hela avloppsanläggningen från slamavskiljare till inspektionsrör var 
tillverkad av företaget Uponor.  Enligt ansökan till kommunen var 
infiltrationsanläggningen dimensionerad för 10 pe, det vill säga 5 pe för 
varje fastighet. Tillståndet för att inrätta anläggningen gavs 2007. Några 
meter vid sidan av den upphöjda infiltrationen fanns en samling av färgat 
ytvatten som följdes av en vidsträckt leråker (Fig. 15). Vid sidan av 
leråkern sträckte sig ett långt dike. Vattenprov togs ur vardera 
fastighetens fördelningsbrunn samt ännu ett prov från det färgade 
ytvattnet.  
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Fig. 15. Färgat ytvatten. I bakgrunden syns den upphöjda infiltrationen. 
I förgrunden syns början på leråkern (Lindberg, 2011). 

 

6.7. Fastighet G – Separat infiltration för huvudbyggnad och hyreshus. 

Fastighet G bestod av två hus.  Det fanns en större huvudbyggnad och 
ett mindre gästhus vid sidan av. Vardera byggnaden var kopplad till en 
egen infiltrationsanläggning.  

6.7.1. Huvudbyggnadens infiltrationsanläggning 

Infiltrationsanläggningen som var kopplad till huvudbyggnaden bestod 
av en slamavskiljare, fördelningsbrunn, spridningsrör och inspektionsrör 
(Fig. 16). Enligt samtal med de boende var anläggningen byggd i mitten 
av 90-talet och belastades av 2 pe som var permanentboende. Det fanns 
ingen tillgång till ritning över infiltrationsanläggningen på fastighet G. De 
boende på fastighet G byggde år 2006 en annan infiltrationsanläggning 
till ett hus på en närliggande tomt. Den nyare infiltrationsanläggningen 
byggdes med en infiltrationsyta och spridningslager på 4 x 10 m. Den 
äldre infiltrationsanläggningen på fastighet G hade omkring samma mått 
som den nyare från 2006.  
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Fig. 16. Infiltrationsanläggning för fastighet G. I förgrunden syns två 
brunnar som utgör slamavskiljaren. I bakgrunden syns 
fördelningsbrunnen och två stycken inspektionsrör (Lindberg, 2011). 

 

6.7.2. Gästhusets infiltrationsanläggning 

Det mindre gästhuset vid sidan av den stora huvudbyggnaden var 
ansluten till en egen mindre infiltrationsanläggning. Avloppsanläggningen 
var enligt fastighetsägaren byggd i mitten av 80-talet och belastades vid 
undersökningen av 1 pe. Inga ritningar över bygget fanns tillgängliga. 
Måtten på spridningslagrets infiltrationsyta uppskattades i fält till att vara 
cirka 2 x 8 m. Anläggningen avslutades med tre tätt placerade 
inspektionsrör i slutet. Detta betyder att även spridningsrören ligger lika 
tätt placerade varandra i spridningslagret. Anläggningen var placerad på 
en kulle med en brant slänt precis bredvid infiltrationens kant (Fig. 17). 

 
 

 
Fig. 17. Infiltrationens inspektionsrör. Till vänster är det 
en brant slänt (Lindberg, 2011). 
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6.7.3. Nedströms täckdike 

Nedströms om fastighet G fanns en utsträckt leråker med ett dike som 
skar rätt igenom åkern i södergående riktning mot Stolp-Ekebysjön. I 
detta dike fanns två rör som ledde dränerat vatten ifrån åkern ut i diket 
(Fig. 18). Avståndet mellan utloppet och fastighet G var cirka 100 m. 
Diket fortsatte cirka 1 km söder om detta utlopp och rann ut i Stolp-
Ekebysjön.  

 

7. RESULTAT  

7.1. Fastighet A – Biovac 10 pe 

Det vattenprov som togs av det renade vattnet ifrån minireningsverket 
påvisade en halt av tot-P på 21,1 mg/l. Koncentrationen av PO4

-3 mättes 
till 11,6 mg/l.  

Infiltrationsanläggningen var dimensionerad för 10 pe och var byggd 
med ett spridningslager med ytan 12 m2. Detta betyder att den 
hydrauliska belastningen i infiltrationsanläggningen kunde nå upp till 167 
liter/m2, dygn.  Enligt koncentration av tot-P i vattenprovet från 
Fastighet A var den dagliga belastningen av tot-P 3,5 gram/m2 i 
infiltrationsanläggningen. Analys av det renade vattnets turbiditet gav ett 
utslag på 2 NTU. 

7.2. Fastighet B – Ifö trapper sandfilterbrunn 

Två provtagningar ifrån anläggningen gjordes. Det ena provet togs ifrån 
det slamavskiljda vattnet innan rening i sandfilterbrunnen och det andra 
provet togs efter rening ifrån brunnen med pump. Koncentrationen av 
tot-P, ortofosfat och vattnets turbiditet i de båda proven visade sig i en 
laboratorieanalys vara: 

 Före sandfilter: 

o Tot-P: 7,8 mg/l 

o PO4
-3: 5,5 mg/l 

Fig. 18. Utloppsrör ut till diket (Lindberg, 2011). 
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o Turbiditet: 60,7 NTU 

 Efter sandfilter:  

o Tot-P: 0,82 mg/l 

o PO4
-3: 0,6 mg/l 

o Turbiditet: 22,7 NTU 

Anläggningen belastades av 2 pe och infiltrationsytan i brunnen var 
1,13m2. Detta gav en hydraulisk belastning på 353,7 l/m2, dygn i 
sandfilterbrunnen. Den dagliga belastningen av tot-P på sandfiltret är då 
enligt provtagningen 2,7 g/m2. 

7.3. Fastighet C – Infiltrationsanläggning och bevattningsbrunn 

Det gjordes två provtagningar på denna fastighet; ett från 
fördelningsbrunnen i avloppssystemet och ett ifrån den närliggande 
bevattningsbrunnen. En laboratorieanalys gav följande resultat: 

 Fördelningsbrunn:  

o Tot-P: 18 mg/l 

o PO4
-3: 13,5 mg/l 

o Turbiditet: 301 NTU 

 Bevattningsbrunn: 

o Tot-P: 0,17 mg/l 

o PO4
-3: 0,14 mg/l 

o Turbiditet: 25 NTU 

Anläggningen belastades av 3 pe och infiltrationsytan i brunnen var 30 
m2. Detta gav en hydraulisk belastning på 20 l/m2, dygn i 
spridningslagret. Den dagliga belastningen av tot-P på sandfiltret var då 
enligt provtagningen 0,36 g/m2. 

 

7.4. Fastighet D – Endast slamavskiljare 

Ett vattenprov togs ifrån slamavskiljaren och visade efter analys i 
laboratorium en koncentration av tot-P på 14,9 mg/liter, en halt av PO4

-3 
på 10,6 mg/l och en turbiditet på 70,7 NTU 

 

7.5. Fastighet E – Infiltrationsanläggning 

Varsitt vattenprov togs ifrån anläggningens fördelningsbrunn och 
inspektionsrör. En laboratorieanalys gav följande resultat: 

 Fördelningsbrunn:  

o Tot-P: 12,5  mg/l 

o PO4
-3: 8,14 mg/l 

o Turbiditet: 87,6 NTU 

 Inspektiosnrör: 

o Tot-P: 27,9  mg/l 

o PO4
-3: 11,1 mg/l 

o Turbiditet: 428 NTU 

 

Anläggningen belastades av 3 pe och infiltrationens yta var 50 m2. Detta 
gav en hydraulisk belastning på 12 l/m2, dygn i spridningslagret. Den 
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dagliga belastningen av tot-P på infiltrationens yta var då enligt 
provtagningen från fördelningsbrunnen beräknad till 0,15 g/m2. 

 

7.6. Fastighet F – Gemensam Infiltrationsanläggning 

Varsitt vattenprov togs ifrån de två fördelningsbrunnarna med 
avloppsvatten från varsin fastighet. Även ett prov från samlingen av 
ytvatten bredvid den upphöjda infiltrationen togs. En laboratorieanalys 
gav följande resultat: 

 Fördelningsbrunn, Fastighet F:  

o Tot-P: 18,5 mg/l 

o PO4
-3: 12,9 mg/l 

o Turbiditet: 155 NTU 

 Fördelningsbrunn, grannfastigheten:  

o Tot-P 18,6 mg/l 

o PO4
-3: 13,3 mg/l 

o Turbiditet: 97.3 NTU 

 Ytvatten vid sidan: 

o Tot-P: 0,23 mg/l 

o PO4
-3: 0,07 mg/l 

o Turbiditet: 34,5 NTU 

 

Anläggningen belastades av 10 pe och infiltrationens yta var 50 m2. Detta 
gav en hydraulisk belastning på 40 l/m2, dygn i spridningslagret. Den 
dagliga belastningen av tot-P på infiltrationens yta var då enligt 
provtagningen från de två fördelningsbrunnanra beräknad till 0,744 
g/m2. 

 

 

7.7. Fastighet G – Separat infiltration för huvudbyggnad och hyreshus. 

Vattenprov togs i vardera anläggningens fördelningsbrunn. Ytterligare 
två vattenprov togs; ett ifrån från huvudbyggnades slamavskiljare och ett 
ifrån vattnet vid utloppet i tidigare nämnda täckdike.  

7.7.1. Huvudbyggnadens infiltrationsanläggning 

Koncentrationen av tot-P i vattenprovet från slamavskiljaren uppmättes 
till 4,6 mg/l och med en turbiditet på 33,2 NTU. Halten av PO4

-3 blev 
3,9 mg/l. 

Vattenprovet från fördelningsbrunnen påvisade liknande värden med en 
halt av tot-P på 4,9 mg/l, en halt av PO4

-3 på 3,6 mg/l och en turbiditet 
på 59,1 NTU.  

Beräknat med 2 pe och en spridningsyta på 40 m2 hade anläggningen en 
hydraulisk belastning på 10 l/m2, dygn i spridningslagret. Den dagliga 
belastningen av tot-P på infiltrationens yta var då enligt provtagningen i 
fördelningsbrunnen beräknad till 0,049 g/m2. 

7.7.2.  Gäststhusets infiltrationsanläggning 

Koncentrationen av tot-P i vattenprovet visade sig vara 14,5 mg/l och 
turbiditeten var 335 NTU. Halten av PO4

-3 blev 8,9 mg/l. 

Beräknat med 1 pe och en spridningsyta på 16 m2 hade anläggningen en 
hydraulisk belastning på 12,5 liter/m2, dygn i spridningslagret. Den 
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dagliga belastningen av tot-P på infiltrationens yta var då enligt 
provtagningen i fördelningsbrunnen beräknad till 0,181 gram/m2. 

7.7.3. Nedströms täckdike 

Vattenprovet från täckdiket visade efter analys en koncentration av tot-P 
på 0,18 mg/l, en halt av PO4

-3 på 0,16mg/l och en en turbiditet på 17,6 
NTU. 

 

7.8. Grafiska resultat 

Nedan representeras de uppmätta och beräknade reslutaten i form av 
stapeldiagram. Diagrammen är grupperade efter kategorierna tot-P, 
turbiditet, hydraulisk belsatning och belastning av tot-P och visar 
resultaten för varje undersökt anläggning eller provpunkt.. 

7.8.1. Tot-P 

 

Fig. 19. Uppmätta halter av tot-P för olika fastigheters anläggningar och 
omgivningar. Markeringen i diagrammet representerar ett intervall mellan 8,25 och 
14 mg/l som är normala förväntade halter av tot-P i slamavskiljaren (bilaga 13.1). 
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7.8.2. Turbiditet 

 
Fig. 20. Uppmätta nivåer av turbiditet för olika fastigheters anläggningar och 
omgivningar. 

 

7.8.3. Hydraulisk belastning 

 
Fig. 21.  Beräknade hydrauliska belastningar för olika fastigheters 
infiltrationsanläggningar. Markeringen visar när reduktionen av fosfor försämras 
vid 100 l/m2, dygn (Naturvårdsverket, 1991, s16). 
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7.8.4. Belastning av tot-P 

 
Fig. 22. Beräknade belastningar av tot-P för olika fastigheters 
infiltrationsanläggningar. 

 

 

8. DISKUSSION  

8.1. Fastighet A – Biovac 10 pe 

8.1.1. Utvärdering av anläggningens potential 

Tidigare tester av Biovac visade att en reduktion på 90 % av tot-P var 
fullt möjlig förutsatt att inga problem med driften uppstod och att 
dosering av kemikalier utfördes korrekt (Hellström, et al, 2003, s6). 
Eftersom ingen dosering av kemikalier skedde i undersökningen, fanns 
det inte heller någon reduktion av fosfor i reningsverket. Detta medförde 
problem för infiltrationsanläggningen då den enligt ritningar var 
dimensionerad för att ta emot avloppsvatten som var förbehandlat med 
mekanisk, biologisk och kemisk rening.  

Enligt den avloppsplanering som utfördes av en entreprenör för fastighet 
A, och som tidigare nämnts i denna rapport kan den hydrauliska 
belastningen mångdubblas om en förbehandling av avloppsvatten sker 
innan dess ankomst till en infiltrationsanläggning (Naturvårdsverket, 
1991, s35). 

 

Infiltrationsanläggningen i detta fall var dimensionerad för att klara av 
2000 liter avloppsvatten per dygn. Infiltrationens yta var 12 m2 vilket gav 
en dimensionerad hydraulisk belastning på 167 liter/m2, dygn och ska då 
hantera vatten som genomgått mekaniskt, biologisk och kemisk rening. 
Enligt den planering som genomfördes i samband med byggandet av 
infiltrationsanläggningen skulle en belastning på 40 liter/m2, dygn kunna 
hanteras om det inkommande vattnet i anläggningen endast vore avskiljt 
från slam. 

Avloppsvattnet från fastighet A genomgick inte den reningsprocedur i 
minireningsverket som infiltrationsanläggningen var dimensionerad för.  
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8.1.2. Utan kemikaliedosering 

Utan tillsats av fällningskemikalier genomgick avloppsvattnet endast 
mekanisk och biologisk rening i minireningsverket (Goodtech 
Environment, 2010 s 12). Det betydde att den hydrauliska belastningen i 
infiltrationsbädden kunde utökas med som mest 25 % utifrån de 40 
liter/m2, dygn som anläggningen klarar av med avslammat vatten 
(Naturvårdsverket, 1991, s35). Detta gav en ny ökad dimensionerad 
belastning på 50 l/m2, dygn. Denna belastning gjorde att 
infiltrationsanläggningens yta skulle behöva öka till 40 m2 istället för 12 
m2 för att klara av den dimensionerande dagliga användningen av 
hushållets 2000 l spillvatten. Infiltrationsanläggningen skulle alltså 
behöva utökas med drygt tre gånger så stor yta för att vara korrekt 
dimensionerad för avloppsvatten utan kemikaliedosering. Belastningen 
av fosfor blir då dagligen 1,05 g/m2 i anläggningen. 

Kommentar om de saknade kemikalierna 

 Fastighet A utnyttjade inte sin anläggnings fulla potential när de valde 
att inte använda fällningskemikalier i reningsverket. Enligt uppgifter från 
fastighetsägaren hade hushållet blivit informerat av Vallentuna kommun 
att kemikaliedosering inte var nödvändigt i reningsverket när 
avloppsvattnet leddes vidare till den byggda infiltrationsanläggningen. 
Denna upplysning var missvisande då infiltrationen på fastighet A inte 
var dimensionerad för vatten som endast genomgått mekanisk och 
biologisk rening.  

 

8.1.3. Hög koncentration av fosfor 

Koncentrationen 21,13 mg/l tot-P var högt, även för ett hushåll med 9 
personer. Enligt fastighetsägaren själv förbrukar hushållet mellan 1000 
och 1500 liter vatten per dygn. Under en dag med snål användning av 
vatten behöver varje familjemedlem bidra med 2,35 gram fosfor för att 
nå upp till nämnda koncentration av tot-P. Denna tillförsel är inte helt 
omöjlig då familjen också uppgett att de inte använder miljömärkta 
hushållskemikalier fria från fosfater. (bilaga 15.1.3). 

 

8.1.4. Bedömning om anläggningens reduktion 

Min bedömning är att utan kemisk förbehandling kan aldrig fastighetens 
infiltrationsanläggning ensam klara av att reducera hushållets 
avloppsvatten ned till kommunens riktvärde på 0,5 mg/l tot-P vilket är 
en reduktion på nästan 98 % 

 

8.1.5. Åtgärder för att det enskilda avloppet ska kunna nå 90 % reduktion 

Vallentuna kommun ställde villkor på avloppsanläggningen när tillstånd 
för att inrätta biovac 10 pe gavs till ägaren av fastighet A. Dessa villkor 
innebar ett riktvärde på att det behandlade avloppsvattnet skulle 
innehålla 0,5 mg/l tot-P innan det når recipienten.  Detta medför en 
skyldighet för ägaren av fastighet A att vidta sådana åtgärder att det 
riktvärdet inte överskreds. Den enklaste åtgärden hushållet kan göra för 
att nå 90 % reduktion är att återuppta doseringen av fällningskemikalier i 
minireningsverket. Om fosfatfria hushållskemikalier dessutom också 
skulle användas kommer halten av tot-P i det orenade avloppsvattnet att 
minska.  Då blir det också lättare att uppnå det av kommunen ställda 
riktvärdet på 0,5 mg/l tot-P i det renade vattnet. Åtgärden med 
kemikaliedoserinh i reningsverket är också billig att utföra. En mindre 
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variant av fastighet A:s reningsverk; Biovac 5 pe har en årlig kostnad på 
1000:- för el och kemikalier (Stockholm Vatten, 2004, s11). Eftersom 
fastighet A:s verk hade en kapacitet för 10 pe blir så klart kostnaden lite 
större. Dock är kostnaden för el och kemikalier betydligt lägre än vad det 
skulle kosta att bygga ut infiltrationsanläggningens yta. Biovac 
minireningsverk har visat att det under rätt drift klarar av en reduktion av 
tot-P på 90 % och bör då drivas enligt angivna instruktioner. 

 

8.2. Fastighet B – Ifö Trapper sandfilterbrunn 

8.2.1. Utvärdering av anläggningens potential 

Koncentrationen av tot-P på 7,75 mg/l innan rening är rimlig för ett 
hushåll. Enligt analysen i laboratoriet var halten av tot-P i det renade 
avloppsvattnet 0,82 mg/l. Detta betyder att det utgående vatten ifrån 
sandfilterbrunnen har en koncentration av tot-P som är ungefär 89 % 
lägre än det ingående. Denna stora reduktion är väldigt otrolig för 
anläggningen eftersom filtermaterialets förmåga att reducera fosfor 
försämrats sedan sandfilterbrunnen byggdes 1986. Troligen är det ett 
problem med brunnen som gör att halterna av fosfor blir så låga i det 
utgående vattnet. 

Problem med kapacitet 

Vid närmare undersökning av sandfilterbrunnen upptäcktes en 
vattennivå som stod ovan filtergruset och som hade en grön-röd-aktig 
färg (Fig. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den missfärgade höga vattennivån tyder på att sandfilterbrunnen 
verkade vara överbelastad. Överbelastning kan skapa problem med 
driften eller att brunnen svämmar över och sprider orenat avloppsvatten, 
lukt och bakterier över tomtens mark. Ifö Trapper sandfilterbrunn har 
tidigare visat sig lida av kapacitetsproblem vilket gjort att den inte klarat 
av den rekommenderade hydrauliska belastningen (Hermansson & Lind, 
1999, s11). 

 

När det gäller slamavskiljare så får inte slamkakan växa upp över 
tilloppsledningens mynning. Händer detta är det ett tecken på att 

Fig. 23.  Missfärgad vattenyta ovan filtermaterial i sandfilterbrunn (Lindberg, 
2011). 
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anläggningen är för hårt belastad (Naturvårdsverket, 2006d).  I den 
undersökta sandfilterbrunnen syntes inte tilloppsledningen och troligen 
var den dold under det missfärgade vattnet (Fig. 23). Brunnen verkade 
vara utsatt för överbelastning. Då anläggningen var i bruk för 2 pe var 
den hydrauliska belastningen 353,7 liter/m2, dygn vilket var det största 
uppmätta i undersökningen och mycket högre än vad som 
rekommenderas av Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 1990, s31 & 
s34). 

 

När tillståndet för avloppsanläggningen gavs av Vallentuna kommun 
1986 ställdes krav på att slamavskiljaren skulle slamsugas minst en gång 
om året. Samtidigt skulle 2 dm av filtergruset i brunnen tas bort och 
ersätts med ny i samband med varje slamsugning. När denna rapport 
skrevs var det cirka 2 år sedan filtermaterialet i den översta delen av 
brunnen byttes ut. Några veckor efter undersökningen i slutet av mars 
slamsögs brunnen.   

 

 Problem med suspension av partiklar 

Missfärgningen och den höga vattennivån kan också vara ett tecken på 
att slamavskiljaren inte förmår avskilja tillräcklig mängd partiklar. En 
analys av avloppsvattnets suspension av partiklar genomfördes på det 
vattenprov som inte filtrerat igenom sandfilterbrunnen. Detta test av 
vattnets turbiditet gav ett utslag på 60 NTU. Detta betyder att i 
jämförelse med slamavskiljare från andra fastigheter så avskiljer 
slamavskiljaren på Fastighet B fasta partiklar med ungefär samma 
framgång som de andra i undersökningen. 

 

Inläckage av grundvatten 

Enligt ansökan ifrån 1986 angående tillstånd för avloppet (bilaga 15.2) så 
är grundvattennivån nära markytan. I ansökan beskrivs grundvattennivån 
ligga på ett djup drygt 2 meter under marknivå. Det skulle kunna vara 
möjligt att det läcker in grundvatten i sandfilterbrunnen via sprickor. Då 
skulle halterna av tot-P spädas till en mindre koncentration, likt den 
uppmätta i sandfilterbrunnens utlopp.  

 

8.2.2. Bedömning om anläggningens reduktion 

På grund av den höga hydrauliska belastningen bedöms inte 
anläggningen klara av en reduktion av fosfor med 90 %. Att resultatet av 
halten av tot-P efter rening är så låg tros bero på brister i 
sandfilterbrunnen som gör att allt avloppsvatten inte leds vidare. 

 

8.2.3. Åtgärder för att det enskilda avloppet ska kunna nå 90 % reduktion 

Anläggningen hade problem att klara av den tillförda mängden vatten 
även från 2 pe. En rensning av hela brunnen samt att ersätta det 
filtermaterialet skulle kunna förbättra filtreringen och minska risken för 
driftproblem. Brunnen och slamavskiljaren borde också inspekteras efter 
sprickor. Att minska den förbrukade mängden vatten är också viktigt och 
hushållet skulle kunna installera snålspolande kranar, toalett och kanske 
framförallt särskilja klosett och BDT-vatten. 

Separat hantering av klosettvatten 

För att minska belastningen i sandfilterbrunnen skulle en sluten tank 
kunna installeras som klosettvattnet leds till. Detta gör att BDT-vatten är 
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det enda vatten som når den överbelastade sandfilterbrunnen och den 
hydrauliska belastningen skulle i bästa fall kunna halveras.  

 

8.3. Fastighet C – Infiltrationsanläggning och bevattningsbrunn 

8.3.1. Utvärdering av anläggningens potential 

Vid undersökning av slamavskiljaren upptäcktes att vattennivån i 
slamavskiljarens tredje kammare inte stod i nivå med dess utloppsrör. 
När detta händer i en slamavskiljare är det enligt naturvårdsverket ett 
tecken på en läcka (Naturvårdsverket, 2006d). Koncentrationen av tot-P 
i fördelningsbrunnen var 18 mg/l vilket är lite större än det förväntade 
intervallet som koncentrationen normalt hamnar inom (bilaga 13.1). 
Halten av suspenderade partiklar i vattenprovet från fördelningsbrunnen 
visade sig också vara högt jämfört med andra halter då testet av 
avloppsvattnets turbiditet gav ett utslag på 301 NTU. Höga halter av tot-
P och suspenderade partiklar tyder på att slamflykt i slamavskiljaren 
förekommer (Renman, muntl.). Det antas att slamavskiljaren på fastighet 
C läcker orenat avloppsvatten ut i marken.  

 

Vattenprovet som togs från bevattningsbrunnen vid tomtgränsen hade 
en koncentration av tot-P på 0,17 mg/l. Sådana koncentrationer av tot-P 
i grundvatten anses vara kraftigt förhöjda jämfört med normalt. Detta 
bekräftar att det läcker ut avloppsvatten och fosfor ifrån slamavskiljaren 
(Renman, muntl.). 

 

8.3.2. Konsekvenser av slamflykt 

Avloppsvatten som inte renas ordentligt i anläggningen innehåller 
förutom höga halter av fosfor även bakterier som riskerar att sprida 
sjukdomar om det skulle nå och spridas i markens grundvatten. Det är 
oklart hur stor mängd avloppsvatten som faktiskt läcker ut ifrån 
slamavskiljaren. 

 

8.3.3. Bedömning om anläggningens reduktion 

Själva läckaget i slmavskiljaren anses vara tillräckligt för att 
underkänna avloppsanläggningens funktion. Anläggningen når inte 
upp till Naturvårdsverkets grundkrav att anläggningen ska vara tät 
(Naturvårdsverket, 2006a, s.3). Om inte allt avloppsvatten når 
infiltrationsanläggningen kommer aldrig 90 % reduktion av tot-P 
kunna ske. 

 

8.3.4. Åtgärder för att det enskilda avloppet ska kunna nå 90 % reduktion 

Täta slamavskiljaren 

För att garantera att allt avloppsvatten leds vidare till 
infiltrationsanläggningen borde skicket på slamavskiljaren undersökas. 
Undersökningen kräver att slamavskiljaren först töms och spolas rent. 
En besiktning görs sedan enligt Svensk Standard 82 56 27 för att avgöra 
slamavskiljarens skick. Sökandet efter sprickor och otätheter genomförs 
med okulär besiktning och sjunktest vilket kan beställas av olika 
miljökonsulter (Nandorf, 2011) 
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Kontrollera smittospridning  

Det anses vara nödvändigt att kontrollera bakteriehalterna i de två 
omgivande vattentäkterna på fastigheten. Är läckaget från 
slamavskiljaren vidsträckt finns risk att den tidigare nämnda 
bevattningsbrunnen och även hushållets dricksvattenbrunn innehåller 
sjukdomsframkallande bakterier. Bakteriologiska vattenprov skulle också 
bekräfta om vattentäkten nås av slamavskiljarens läckage.  

 

8.4. Fastighet D – Endast slamavskiljare 

8.4.1. Utvärdering av anläggningens potential 

Enligt 12 § i FMH är det förbjudet att inte ha något mer steg i reningen 
än slamavskiljare. Eftersom fastighet D verkar sakna detta borde 
anläggningen utökas med ytterligare rening av fosfor. Marken kring 
fastigheten och slamavskiljaren består av lera vilket kan medföra problem 
med genomsläpplighet för en infiltrationsanläggning. 

 

8.4.2. Bedömning om anläggningens reduktion 

En anläggning med endast en slamavskiljare kan aldrig reducera 
utsläppen av fosfor med 90 % vilket gör att fastighet D:s avlopp inte 
klarar reduktionskravet. 

 

8.4.3. Åtgärder för att det enskilda avloppet ska kunna nå 90 % reduktion 

En bättre lösning skulle vara att anlägga en markbädd istället. En 
markbädd har fördelen att det renade vattnet går att ta prover på. Istället 
för att vattnet infiltrerar ned till grundvattnet samlas vattnet upp i botten 
av markbädden och leds via ledning vidare till en provtagningsbrunn och 
sedan till en recipient (Johansson et.al 2002, s33) 

 

Potentiell markbädd 

Ny avancerad teknik för vattenrening i färdigförpackade moduler som 
grävs ned i marken skulle reducera utsläppet av fosfor mer än vad som 
sker nu på fastighet D om de anlades efter slamavskiljaren (Fann, 2011). 
Reduceringen skulle också gå att säkerställa till 90 % med hjälp av 
kemikaliedosering som enkelt installeras i hushållets avloppsledningar 
(Stockholm Vatten, 2004 s18). Detta är två påbyggnader till det befintliga 
avloppet som skulle kunna hjälpa fastighet D att nå upp till 
Naturvårdsverkets krav för rening av enskilda avlopp.  

 

Eftersom det inte finns några befintliga ritningar över det nuvarande 
avloppssystemet kan det vara väldigt problematiskt att anpassa en sådan 
tillbyggnad. Slamavskiljaren kanske exempelvis inte klarar av en höjd 
kapacitet av kemikaliernas utfällningsslam. En genomgående utredning 
om vad som döljer sig i marken på fastighet D borde göras innan 
åtgärder överhuvudtaget kan börja.  
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8.5. Fastighet E – Infiltrationsanläggning 

8.5.1. Utvärdering av anläggningens potential 

Vattnet som fanns i inspektionsröret tydde på att infiltrationens yta i 
spridningslagret var vattendränkt. Det rann helt enkelt inte ned vatten 
som det ska. Detta skulle kunna bero på att grundvattenytan har höjts på 
grund av kraftig snösmältning (Naturvårdsverket, 2006d). Vattnet i 
spridningsröret hade enligt provtagningsresultatet en dubbelt så hög 
koncentration av tot-P som vattnet i fördelningsbrunnen. Om en förhöjd 
grundvattennivå orsakade vattnet så borde det extra tillsatta vattnet ha 
spätt koncentration av tot-P till en lägre halt. 

 

Det verkade istället som att det endast var avloppsvatten som samlades 
på hög i anläggningen. Orsaken till det kan vara att det var stopp i 
infiltrationen på grund av en föroreningsbelastning som anläggningen 
inte var dimensionerad för. Spridningslagret kan bli så tätt att 
avloppsvattnet inte kan passera igenom (Naturvårdsverket, 2006d).  
Eftersom anläggningen endast var knappt 5 år gammal samt att potentiell 
belastning av tot-P beräknades till 0,15 g/m2,d gör denna orsak inte 
heller trolig. 

 

Infiltrationsanläggningen var byggd i en slänt med tydliga inslag av stora 
klippblock och även synligt berg. Vid undersökningstillfället var 
inspektionsrören i olika höjdnivåer vilket tyder på att även 
spridningsrören inte är anlagda i samma djup i marken. Detta kan göra 
att spridningen av avloppsvatten blev ojämt i spridningslagret. Mer 
vatten rann då till det spridningsrör som är placerat djupast i marken. 
Enligt en enkel skiss i ansökan var spridningslagret 30 mm tjockt och 
under följde ett lager av cirka 1 m tjock morän(bilaga 15.4). Under 
moränen var det oklart vad som fanns. Det var möjligt att det var 
massivt berg under infiltrationen som hindrade vattnet att filtrera ned 
ordentligt och på så sätt skapade ett stopp som samlade ihop 
avloppsvattnet i spridningslagret. 

 

Läckage från infiltration 

Att spridningslagrets yta för infiltration var vattendränkt gjorde att det 
lätt läckte orenat avloppsvatten ut ur anläggningen. I detta fall hade 
vattnet i inspektionsrören en väldigt hög koncentration av tot-P på 27,9 
mg/l. Att så höga halter av fosfor läckte i en slänt med ett dike som 
rinner direkt till Kyrkån var inte heller bra. Enligt tillståndet från 
Vallentuna kommun ska marken nedströms anläggningen vara tillräckligt 
genomsläpplig för borttransport av avloppsvattnet (bilaga 15.4). Vid 
undersökningstillfället märktes att det var en utsträckt leråker nedströms 
anläggningen. Som tidigare behandlats i rapporten har lera låg 
genomsläpplighet för vatten på grund av de små finkorniga partiklarna i 
materialet. (kapitel 5.1.2).  

8.5.2. Bedömning om anläggningens reduktion 

Läckaget av vatten gör att anläggningen inte bedöms klara kravet på 90 
% reduktion.  

 

8.5.3. Åtgärder för att det enskilda avloppet ska kunna nå 90 % reduktion 

Problemet med att infiltrationsrören var vattenfyllda skulle kunna 
åtgärdas om anläggningen gjordes om och istället anlades som en 
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upphöjd infiltration. Som tidigare behandlats i rapporten är upphöjd 
infiltration att rekommendera då avståndet till grundvatten eller berg är 
mindre än en meter och om jordarten runt och nedströms anläggningen 
är finkornig (kapitel 5.1.3). Ännu hellre hade anläggningen byggts som en 
markbädd med en provtagningsbrunn för kontroll av det utgående 
renade vattnets fosforhalt. 

 

8.6. Fastighet F – Gemensam Infiltrationsanläggning 

8.6.1. Utvärdering av anläggningens potential 

Den gemensamma infiltrationsanläggningen var byggd som en upphöjd 
infiltration. Det gjorde att anläggningen hade förbättrade chanser att 
filtrera vattnet till grundvattennivå. Det besynnerliga var den lilla 
samlingen av ytvatten mellan infiltrationsanläggningen och leråkern. 
Koncentration av tot-P i ytvattnet visade sig efter en laboratorieanalys 
vara 0,23 mg/l . Enligt Renman är den koncentrationen betydligt högre 
än vad som är normalt i vanligt ytvatten (Renman, muntl.). 

 

Ytvattnet vid sidan av anläggningen 

Frågan är då vart ytvattnet kom ifrån. De förhöjda värdena av tot-P 
tydde på att det inte var vatten från den pågående snösmältningen utan 
förmodligen har vattnet runnit genom infiltrationsanläggningen och 
sedan läckt ut igen till markytan, eller så kom det från den närliggande 
åkermarken. För att bekräfta att ytvattnet var avloppsvatten från 
anläggningen skulle ett bakteriologiskt prov kunna tas.  

 

Alternativt kan det gå att göra en spårämnesanalys på avloppsvattnet. Då 
tillsätts exempelvis ett färgämne i fördelningsbrunnens vatten. Om då 
ytvattnet vid sidan efter en tid också innehåller färgämnet tyder det på en 
hydraulisk förbindelse. (Knutsson & Morfeldt, 2002, s111) 

Om nu en spårämnesanalys skulle göras och det visade sig att ytvattnet 
härstammar från infiltrationsanläggningen skulle halten av tot-P ha 
reducerats med nästan 99 % mätt mellan fördelningsbrunnen och 
ytvattnet. Att infiltrationsanläggningen ensamt klarar av en sådan stor 
reducering är väldigt otrolig och förmodligen vore det nog så att halterna 
har spätts ut i grundvattnet. Ett tillsatt spårämne skulle också ge en 
mindre koncentration i ytvattnet än vad som först tillsattes. Spårämnet 
skulle precis som tot-P också spädas till en lägre koncentration i 
grundvattnet.  

 

8.6.2. Bedömning om anläggningens reduktion 

Det är inte möjligt att bedömda om infiltrationsanläggningen klarar 90 % 
reduktion av fosfor utan en närmare undersökning som till exempel en 
spårämnesanalys. Eftersom det fanns en samling av ytvatten med en hög 
koncentration av fosfor tyder den ändå på att anläggningen inte filtrerar 
ned till grundvattnet och att den på något sätt läcker. En läckande 
anläggning anses inte helt klara en reduktion med 90 %. 

 

8.6.3. Åtgärder för att det enskilda avloppet ska kunna nå 90 % reduktion 

Infiltrationsanläggningen låg nära en vidsträckt leråker med ett 
tillhörande dike. Med de förutsättningarna hade en stor markbädd 
kunnat byggas istället. Då hade kanske inte ens infiltrationsanläggningen 
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behövt vara upphöjd och närheten till diket hade gjort att markbäddens 
utloppsrör hade varit lätt att anlägga. Fördelen hade då varit att det 
utgående avloppsvattnet enkelt skulle gå att ta prover på och vattnets 
ursprung skulle vara väldigt exakt. En nackdel dock är att markbäddar 
som bäst reducerar 75 % fosfor och blir sämre med tiden 
(Naturvårdsverket, 1990, s14) 

 

Eftersom slamavskiljare, fördelningsbrunn och alla rör i anläggningen är 
tillverkade av företaget Uponor skulle ett komplement till reningen vara 
en fosforfälla av samma tillverkare som installeras efter slamavskiljare 
(Uponor, 2011a). Enligt tillverkaren Uponor bidrar fosforfällan med 
ytterligare 50 % reduktion av fosfor som fälls ut via ett tillsatt 
flockningsmedel (Uponor, 2011b). 

 

8.7. Fastighet G – Separat infiltration för huvudbyggnad och hyreshus. 

8.7.1. Huvudbyggnadens infiltrationsanläggning 

Halten av fosfor i fördelningsbrunnen och slamavskiljaren var väldigt 
låga. Koncentrationen låg mellan 4 och 5 mg/l och är lägre än vad som 
är förväntat att finna i brunnarna (bilaga 13.1). Denna låga halt tros bero 
på att att grundvatten har läckt in i slamavskiljaren och spätt ut 
avloppvattnet och då också koncentrationen av tot-P.  

 

Det extra tillförda grundvattnet som läckt in i slamasvkiljaren skulle 
kunna orsaka en överbelastning i spridningslagret och orsaka 
översvämning och läckage av orenat avloppsvattnet. Vid 
undersökningstillfället kontrollerades spridningsrören i anläggningen via 
de två inspektionsrör som fanns i slutet av anläggningen. Att bedöma om 
det fanns vatten i rören var svårt eftersom två stora stenar blockerade 
sikten ned i inspektionsrören. Stenarna var nedlagda som något typ av 
rackartyg och försvårade inspektionen. Trots svårigheterna med sikten 
och med hjälp av en ficklampa syntes inga spår av vatten. Anläggningen 
bedöms enligt den låga beräknade hydrauliska belastningen på 10 l/m2 
klara av att ett extra tillskott av grundvatten filtrerar ned i 
sprindingslagret. 

 

Slamavskiljaren skulle behöva tömmas och kontrolleras efter sprickor 
enligt Svensk Standard 82 56 27. Endast en anläggning med en tät 
slamavskiljare kan fullt ut klara av reduktionskravet på 90 % tot-P. 

 

8.7.2. Hyreshusets infiltrationsanläggning 

Provet ifrån hyreshusets fördelningsbrunn hade den högsta turbiditeten 
av alla provtagna brunnar. Ett uppmätt värde på 335 NTU betyder att 
hyreshusets slamavskiljare fungerar sämst av alla i undersökningen och 
att halten av suspenderade partiklar är väldigt stor i vattnet som når 
infiltrationsanläggningen. Halten av tot-P i fördelningsbrunnen var också 
högt. En koncentration på 14,5 mg/l är precis i överkant på förväntad 
koncentration (bilaga 13.1). Enligt Renman tyder höga halter av Tot-P 
och suspenderade partiklar på att slamflykt i slamavskiljaren förekommer 
(Renman, muntl.). Vilket inte är helt otroligt, anläggningen är byggd för 
25 år sedan och sprickor och håligheter i slamavskiljaren har kunnat 
uppstå.  
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Enligt råd från Naturvårdsverket rekommenderas ett c/c-avstånd på 2 m 
mellan spridningsrören. Avståndet mellan spridningsrören motsvarar 
avståndet mellan inspektionsrören. Vid undersökningen uppskattades 
avståndet mellan anläggningens inspektionsrör vara cirka 1 m. Detta 
skulle kunna orsaka överbelastning i spridningslagret men eftersom 
anläggningen vid provtillfället endast belastas av 1 pe är det inte en trolig 
konsekvens. 

 

Vidare analys 

Om slamavskiljaren läcker klarar inte anläggningen kravet på reduktion 
av 90 % tot-P. Däremot är anläggnigens placering på en kulle med en 
tydlig slänt intressant och lämplig för vidare analys. Det skulle vara 
möjligt att föra in rör i slänten och skapa en tillfällig markbädd. Då skulle 
det renade avloppsvattnet dräneras ut ur marken och vara möjligt att ta 
prover på. Att mäta hur stor reduktionen av fosfor är skulle bli mycket 
tydligare. 

 

8.7.3. Nedströms täckdike 

Provet ifrån utloppsledningen i täckdiket en bit nedströms från fastighet 
G påvisade en förhöjd halt av tot-P på 0,18 mg/l. Detta tros bero på att 
utloppsledningen dränerar en stor mängd vatten ifrån åkern som i sig 
innehåller en hel del fosfor. Enligt boende på fastighet G är det flera 
närliggande fastigheter runt denna åker som inte har någon rening av 
hushållets avloppsvatten. Det rörde sig om cirka 5 till 9 fastigheter inom 
en radie om 700 m från mätpunkten vid utloppsrören som endast har 
slamavskiljare och kanske en stenkista som avloppslösning. Så många 
orenade avlopp runt ett täckdike samt påverkan ifrån odlingen på åkern 
tros ge de förhöjda halterna av tot-P.  

 

9. SLUTSATS 

Ingen enskild avloppsanläggning kan med säkerhet sägas klara kravet att 
reducera utsläppen av fosfor med 90 %. Osäkerheten beror på att nästan 
alla undersökta anläggningar var infiltrationsanläggningar som inte hade 
något definierat utlopp för det renade vattnet. De enda två 
anläggningarna som hade en möjlighet att analysera det renade 
avloppsvattnet och en chans att klara reduktionskravet underkändes på 
grund av att anläggningarna i fråga inte sköttes och drevs på rätt sätt. 

 

Infiltrationsanläggningar visade sig vara den vanligaste lösningen hos 
fastighetsägare i Frösunda för att ta hand om avloppsvatten. Detta är 
problematiskt för fastighetsägaren eftersom det enligt 2 kap 2§ MB är 
verksamhetsutövaren av anläggningen som ska kunna visa att avloppet 
fungerar som det ska. Finns det inte ett tillförlitligt sätt att analysera det 
renade vattnet blir det också svårt att kontrollera om avloppet lever upp 
till det tillstånd kommunen har gett avloppet och de funktionskrav som 
Naturvårdsverket ställer i NFS 2006:7. Att från kommunens sida 
bedöma om fastighetsägaren behöver åtgärda sitt avlopp för att nå 
funktionskraven blir därför en otydlig bedömning. 

 

Ett grundkrav enligt NFS 2006:7 är att det renade vattnet som lämnar 
det enskilda avloppet ska vara möjligt att ta prov på. Därför är det 
beklagligt att de två enskilda avloppen i undersökningen som var byggda 
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efter att de allmänna råden beslutades 2006 var just 
infiltrationsanläggningar. Med en annan typ av reningsteknik som 
minireningsverk eller markbädd hade funktionen av anläggningen kunnat 
gå att kontrollera. 

 

Det är också vanligt att det saknas dokumentation av vilka typer av 
avlopp som döljer sig i marken eller utförliga ritningar som i detalj visar 
hur avloppet är byggt. Detta gör att framtida undersökningar och 
eventuella tillbyggnader blir svåra att genomföra då kunskapen om 
anläggningen i marken blir bristfällig och osäker. 

 

Slutsatsen är att när nya permanentbostäder byggs i Frösunda och andra 
delar av Åkerströmmens avrinningsområde så bör också det enskilda 
avloppet kunna gå att undersöka samt ha en möjlighet att ta prover från 
det renade vattnet. Dokumentation och ritningar borde också alltid 
finnas tillgängliga både hos Vallentuna kommun och hos 
fastighetsägaren. Extra viktigt är det också att fastighetsägaren har 
kunskap om sitt avlopp så det sköts på rätt sätt. Ett avlopp med potential 
av reducura fosfor med 90 %, kan misslyckas med att göra det om 
anläggningen missköts. 
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11. BILAGA -   KARTOR  

11.1.  Kyrkån i Åkerströmmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Delavrinningsområdet Kyrkån är det färgade området i figuren 
som också visar andra delavrinningsområden (VISS, 2011) 
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Figuren visar Kyrkåns strömningsriktning via Stolp-Ekebysjön och anslutning till 
Åkerströmmens huvudfåra i Helgösjön (VISS, 2009). 

11.2.  Kyrkåns strömningsriktning 
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Figuren visar jordarterna som finns runt Frösunda och Stolp-Ekebysjön 
(SGU, 2011). 

11.3. Jordarter kring Stolp-Ekebysjön 

 

 

 

 

 

 



Felix Lindberg  Kandidatarbete  LWR-KAND-EX-2011:5 

 

52 

Tvärsnitt av en infiltrationsanläggning. 

1. Bottenytan. Plan och horisontell    2. Spridningslager av tvättad makadam eller singel.    3. Spridningsledning 
med hål placerade på undersidan av röret.   4. Materialskiljande skikt mellan anläggning och återfyllnad. 
Vanligen geotextil eller finsingel med kornstorlek 4-8 mm.   5. Återfyllnad med jord utan större stenar, minst 40 
cm tjockt och med en lätt förhöjning överst för att leda bort vattenytan.   6. Inspektionsrör (Naturvårdsverket, 
2006). 

12.  BILAGA -  RITNINGAR  

 

12.1. Infiltrationsanläggning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomenderad minsta tjocklek på 
spridningslage (Naturvårdsverket, 1990, s46) Exempel på spridningsledning 

vis självfall (Naturvårdsverket, 
1990, s46) 

Lutningsförhållanden för spridningsledning (Naturvårdsverket, 
1990, s49) 
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12.2. Biovac 10 pe 

 

 

1. Uppfyllning (ventil från tilloppsledning och uppsamlingstank öppen) 

2. Reaktion (alla ventiler stängda, luftning av tanken) 

3. Sedimentering (alla ventiler stängda, luftning avslutas) 

4. Slamuttag (ventil för ledning till torkkärl för slam öppen) 

5. Utlopp (ventil för utlopp till recipient öppen) 

6. Vänt (alla ventiler stängda i väntan på avloppsvatten) 

(Goodtech Environment, 2010 s12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden till höger visar hur de olika 
stegen i reaktortanken ser ut under 
Satsvis Biologisk rening (Goodtech 
Environment, 2010, s12) 
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12.3. Ifö Sandfilterbrunn 

 

Från är ifrån Vallentuna kommuns arkiv fastighet B 
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13.  BILAGA -  TABELLER  

13.1. Halter av fosfor 

 Första tabellen visar hur mycket fosfor en person i genomsnitt tillför ett 
avlopp varje dygn. Variationen i BDT-kolumnen beror på om fosfatfira 
hushållskemikalier används eller inte. Används inte sådana blir mängden 
fosfor större.  

 

 

 

 

 

Den andra tabellen visar hur mängden fosfor späds i avloppsvattnet 
beroende på förbrukad vattenmängd hos hushållet. Raderna står för olika 
mängder tillförd fosfor i gram per person och dygn enligt tabellen ovan. 
Kolumnerna representerar olika vattenflöden i liter per person och dygn. 
I matrisen redovisas de halter av total-fosfor som kan förekomma i ett 
normalt avloppsvatten. 

 

 

 Alla värden är beräknade med förutsättning att ett hushålls 
avloppsvatten innehåller både klosett och BDT-vatten, eftersom alla 
hushåll i provtagningen hade det (Naturvårdsverket, 2006a, s11). 
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14.  BILAGA-  REGLER &  KRAV  

14.1. Krav på avloppsanläggning för hög nivå av miljöskydd 

Vad gäller miljöskydd för hög nivå är det följande krav som bör ställas på 
avloppsanläggningen: 

 Teknik som begränsar användningen av vatten ska användas, till 
exempel vattensnåla armaturer. 

 Fosfatfria tvättmedel och fosfatfria hushållskemikalier ska användas. 

 Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av 
organiska ämnen (mätt som BOD7). 

 Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av 
fosfor (mätt som tot-P). 

 Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion av 
kväve (mätt som tot-N). 

 Avloppsanordningen möjliggör återvinning av näringsämnen ur 
avloppsfraktioner eller andra restprodukter. 

 Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet 
för djur. 

(Naturvårdsverket, 2006a, s4) 

 

14.2. Utformning av infiltration enligt Naturvårdsverket 

De råd som ”Små avloppsanläggningar – Hushållsspillvatten från högst 5 hushåll” 
ger angående byggande av infiltrationsanläggningar är:  

 

 Den grävda bottenytan med spridningslager bör vara 1 meter bred. 

 Om flera parallella bäddar byggs bör spridningsrören som placeras i 
mitten på bottenytan ha ett c/c-avstånd på minst 2 meter.  

 Parallella bäddar bör ha bottenytorna på samma nivå som ska vara 
helt plan och horisontell. 

 Lutningen på spridningsröret bör inte vara mindre än 5‰, det vill 
säga 5 millimeter sänkning per meter dragen ledning.  

 Början av spridningsledningen som är den högsta punkten bör ligga 
minst 5 centimeter under spridningslagrets överkant. Slutet av 
ledningen bör vara minst 10 centimeter över bottenplanets nivå. 

 Rören som utgör spridningsledningen ska vara styva och släta. 
Innerdiametern bör inte vara mindre än 80 millimeter. 

 Hålen i rörets undersida bör vara 8 millimeter stora i diameter, ligga 
längs en rak linje med ett c/c-avstånd mellan 30-60 centimeter. 
Jämför man med urtavlan på en klocka är dessa hål placerade 
”klockan 6”.  Extra hål på undersidan ”klockan 4 eller 5”, och 
”klockan 7 eller 8” rekommenderas som komplement.  

 Ledningen bör avslutas med ett luftningsrör som är vinkelrätt vänt 
uppåt mot marknivån. Om röret ventileras så transporteras lukt och 
gaser lättare bort från anläggningen samtidigt som ledningen torkar 
snabbare. 

 Spridningslagret bör vara mellan 30 och 35 centimeter tjockt och 
bestå av makadam eller singel. För en anläggning med självfall 
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rekommenderas att den lägsta fraktion på materialet är mellan 12 – 24 
millimeter och den största fraktionen mellan 16-32 millimeter.  

 Hålet för infiltrationsbädden kan fyllas igen med samma jordmassor 
som först grävdes ut. Detta återfyllnadsmaterial bör först rensas från 
stora stenar för att undvika skador på rören och för att återfyllnaden 
ska få en bättre frostisolerande förmåga.  

 Fyllningen bör genomföras så att spridningsledningen hamnar mellan 
60-80 centimeter under marknivå. Detta gör att anläggningen tål en 
viss belastning från markytan. Dock bör anläggningen inte placeras så 
att den utsätts för ständig belastning. 

 Ett lageravskiljande skikt bör finnas mellan spridningslagret och 
återfyllnadsmaterialet ovanför. Detta skikt kan vara en fiberduk, en så 
kallad geo-textil. Ett 3-5 centimeter tjockt lager dräneringsgrus eller 
finsingel med fraktion 4-8 millimeter fungerar också. 

Relevanta figurer för dessa råd finns i bilaga 12.1. 

Dessa råd gäller om anläggningen använder sig av självfall. Om 
pumpning används är råden mildare men snarlika (Naturvårdsverket, 
1990, s 46-50) 
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15.  BILAGA –  VALLENTUNA KOMMUN ARKIVMATERIAL  

15.1. Fastighet A 

15.1.1. Tillstånd 
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15.1.2. Planering 
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15.1.3.  Ansökan 
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15.2. Fastighet B 
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15.3. Fastighet C – Infiltration och bevattningsbrunn 
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15.4. Fastighet E – Infiltration 
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15.5. Fastighet F – Gemensam Infiltration 
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15.6. Grundvattennivåer i provtagningsområdet. 

15.6.1. Fastighet B 
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15.6.2. Fastighet X (ej provtagen och undersökt) 
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16.   BILAGA –  ORDLISTA  

I detta kandidatarbete förekommer följande begrepp och förkortningar; 

 

Avloppsanläggning:  

Samtliga delar som ingår i anläggningen; rörledningar, slamavskiljare, 
tankar, infiltrationsanläggningar med flera komponenter. 

 

Avrinningsområde: 

 Område som från nederbörden samlar det vatten som rinner fram till en 
viss plats. 

 

Biologiskt aktiv zon:  

Beteckning på det tunna skikt av mikroorganismer där den biologiska 
reningen äger rum. Även kallat biofilm. 

 

Enskilt avlopp: 

 Avloppsanläggning utanför kommunalt område för hantering av 
avloppsvatten. Oftast endast för ett hushåll, men kan också behandla 
avloppsvatten från en samling hushåll. 

 

Hygienisering: 

 Process där sjukdomsframkallande mikroorganismer avdödas för att 
säkerställa att ingen risk för smittspridning förekommer. 

 

Recipient: 

 Sjö, vattendrag eller havsvik dit avloppsvattnet släpps. Kan även vara 
grundvattnet. 

 

Tot-P:  

Total (både partikelbunden och löst) innehåll av fosfor. 

 

Personekvivalent (pe): 

 Den mängd utsläpp som motsvarar det genomsnittliga dagliga utsläppet 
per person.  


