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ABSTRACT
One of our major environmental problems is eutrophication of streams, lakes and seas. The
leakage of nitrogen and phosphorus from agriculture is a major contributor to eutrophication.
New techniques are today developed to reduce nitrogen pollution from agriculture. This report
examines and analyses two newly constructed denitrifying biobeds located in Skåne, southern
Sweden. The main purpose of the bioreactors is to reduce watershed export of excess nitrogen to
sensitive aquatic ecosystems. This is performed by denitrification; the conversion of nitrate to
nitrogen gases. Some of the variables that affect this process are the concentration of nitrogen,
temperature and the substrate of carbon. Material properties of the bed affect bacterial attachment
and efficiency but also the flow and residence time. Together with other research, more studies
on stressors, structure and hydrology of denitrifying biobeds brings us forward in the effort to
reduce one of the marine environments greatest threats, eutrophication.
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1 INLEDNING
Jordbrukets användning av handelsgödsel tog sin start redan på slutet av 1800-talet men först
efter andra världskriget slog det igenom ordentligt. Utflödet av fosfor och kväve till vattendrag,
sjöar och kustområden är större idag än början på 1900-talet. Då en stor del av gödseln passerar
åkerjorden utan att tas upp av växterna sker ett läckage till angränsande recipienter. Människans
påverkan med exampelvis utdikning, förändrade sjöar och uträtning av vattendrag bidrar till att
läckaget inte hindras i samma mån som förr. (Krebs J. 2008)
Förhöjda kvävehalter i terrestriska, akvatiska och atmosfära miljöer kan ge negativa
konsekvenser på jordens ekosystem. En handfull strategier är utvecklade för att minska
kväveläckage till ytvatten i jordbrukslandskapet. En populär åtgärd är att integrera våtmarker i
landskapet. Andra åtgärder kan vara odling av anpassade grödor för upptag av kväve,
kontrollerad dränering och skyddszoner mellan åker och ytvatten. (Schipper et al 2010)
Filterbäddar för rening av dräneringsvatten är en relativt ny teknik till skillnad från till exempel
våtmarker, och har syftet att minska nitrathalterna i dräneringsvattnet för att förbättra
vattenkvaliteten. Vatten innehållande nitrat passerar bädden där denitrifikationsbakterier
omvandlar nitrat till kvävgas. (Schipper et al 2010) Teknologin för rening med hjälp av bäddar är
redan känd genom exempelvis markbädd för avloppsvatten. Utifrån de kunskaperna kan man
utvärdera hur en bädd ska anpassas för dräneringsvatten från åkermark. Detta genom att anpassa
anläggningen till de förhållanden som krävs för dräneringsvattnets egenskaper. Vattnet från
åkermarken skiljer sig på ett antal punkter jämfört med avloppsvatten varav bland annat
dräneringsvattnet innehåller mycket nitrat, dvs. oxiderat kväve, och i många fall även mycket
fosfor. Vattnet har större variationer i flöde och koncentrationer men innehåller å andra sidan lite
BOD (Biochemical Oxygen Demand) och patogener i jämförelse med avloppsvatten. (Davidsson
2012)

1.1 SYFTE
Syftet med provtagningar och denna rapport är att analysera hur effektivt kvävereduktionen sker i
filterbäddarna.

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR
Då filterbäddar är nyutvecklad teknik är ett stort antal frågeställningar intressanta i utvärderingen.
Denna rapport kommer avgränsa sig till kvävereduktionens effektivitet. Följande frågeställningar
ska belysas:





Sker det någon reduktion av kväve i bäddarna?
Hur effektiv är reduktionen?
Varierar reduktionseffektiviteten* över året?
Vilken påverkan har nitratbelastningen** i ingående vatten på denitrifikationen?
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Kan substratet i bädden inverka på reduktionen?
Beror effektiviteten på någon av nedanstående parametrar?
o Temperatur
o Grumlighet
o Flöde

*Reduktionseffektivitet: Andelen minskning, dvs. reduktion, (%) av totalkväve respektive nitrat och nitrit
som sker i bädden.
**Nitratbelastning: Koncentration av nitrat i ingående vatten i µg/l.

2 METODIK OCH GENOMFÖRANDE
2.1 DENITRIFIKATION I FILTERBÄDDAR
Den mest studerade processen för kvävereduktion från terrestiska och akvatiska system är
heterotrofisk denitrifikation, det vill säga en metabolism där mikroorganismer omvandlar nitrat
till kvävgas under syrefria förhållanden. I filterbäddar sker denna denitrifikation när
denitrifikationsbakterier omvandlar nitratet i inkommande dräneringsvatten. (Schipper et al 2010)
En kolkälla i bädden är nödvändig för att omvandlingen ska ske då kolkällan behövs för
bakteriernas tillväxt och fungerar som elektrondonator i processen. Bakterierna fäster sig med
exopolymerer på filterbäddsmaterialet och bygger upp en biofilm på ytan. På grund av trängseln
blir miljön syrefattig i biofilmen närmast substratet. Bakteriernas anaerobiska metabolism
möjliggörs därmed. Syreatomen bredvid kväveatomen i nitrat används varav denitrifikationen
sker. Detta resulterar att kvävgas bildas som en biprodukt, gasen rör sig genom bädden eller följer
med utgående vatten för att sedan avgå till atmosfären där kvävgas finns som en naturlig
komponent. I områden där mer syre finns tillgängligt i biofilmen går metabolismen över till
aerobisk och denitrifikationen blir långsammare eller upphör. Det kan även bildas kanaler i
biofilmen där syre tar sig in och stör denitrifikationen. Förutom en gradient i syrgashalt kommer
också gradienter i pH-värde och mängd näringsämne bildas i bädden. Detta resulterar i en ojämn
effektivitet i bädden. (ToxCafe, Youtube 2011) Processen för denitrifikation visas schematiskt i
figur 1.
BOD

Nitrat

Kvävgas

OH

Energi

Figur 1. Schematisk bild över denitrifikation.
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2.2 STUDERADE ANLÄGGNINGAR
Vid Börringesjöns avrinningsområde i regionen mellan åkermark och vatten är två filterbäddar
anlagda av Ekologgruppen AB hösten 2012. Anläggningarna kommer här att kallas B11 och B14.
Bädd B11 har ett tillrinningsområde på 35ha medan tillrinningsområdet för bädd B14 är 30ha.
Utöver detta är bäddarna nästintill identiska. Bäddarna är fyllda med främst bokflis men också
makadam i botten. Båda anläggningarna har en yta på 150m2 och en volym på 150 m3 varav
flistjockleken är en meter. Ett överliggande lager jord finns överst. Se bild i figur 2. För fler
bilder se Bilaga C.
Bäddarna tillförs med
vatten från två olika
dräneringsbrunnar i
åkermarken. Vattnet leds
genom dräneringsrör till en
brunn för vardera bädd. I
brunnen för respektive
bädd är fyra rör
installerade för utledande
av inkommande vatten till
filtret. Se bild 3 Bilaga C.
Perforering i rören gör att
vattnet sprids över ytan för
att sedan röra sig genom
anläggningen. I ett
makadamlager i botten är
Figur 2. Bild över anläggning B11 vid byggnadsskedet.
även här rör inmonterade
för att ta hand om
utgående vatten. Vattnet leds för bädd B11 direkt till Börringesjön. Bädd B14 har ett utlopp i ett
dike i koppling till Kringelviken i Börringesjön.

2.3 PROVTAGNING
Utifrån mätningar och observationer är avsikten att studera filterbäddarna vid Börringesjön. Ett
antal olika mätningar har utförts av Ea Baden en gång i veckan med start 7 november 2012.
Författaren har deltagit i provtagningarna vid tre tillfällen från 17 april 2013 till 14 maj 2013.
Provtagningen sker på in och utgående vatten i de båda filterbäddarna. Flöde, temperatur och
syrgas mäts på plats. Analys av totalkväve, nitrat och nitrit utförs av Alcontrol laboratorie i
Malmö. Då några av de senast tagna proven inte än är analyserade av laboratoriet kommer antalet
provtagningstillfällen skilja sig åt mellan graferna i resultatdelen.
Viktigt att poängtera är att provtagningen för varje provtagningstillfälle har skett på in- och
utgående vatten vid samma tidpunkt. Detta innebär att ett prov på utgående vatten på en specifik
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dag inte har tagits på samma vatten som provet för inkommande vatten. Uppehållstiden har inte
involverats i mätningarna då denna inte är känd.
Författaren har valt att redovisa erhållna resultat från framförallt bädd B11 i resultatdelen då
denna tydligast visar de resultat som vill lyftas fram. Resultat från bädd B14 redovisas med
figurer i Bilaga A.
I denna rapport görs avgränsningen till dessa mätparametrar, vardera både innan och efter bädd:







Totalkväve Tot N (µg/l)
Nitrat och nitrit NO3 + NO2 (µg/l)
Flöde (l/s)
Temperatur (°C)
Syrgas (mg/l)
Grumlighet (turbiditet)

2.4 STATISTIK
Statistiska analyser av mätdata är utförda i IBM
SPSS Statistics. Analyser som har genomförts är
test av normalfördelning (Se Bilaga B), boxplot,
linjär regression, Kruskal-Wallis test, Anova med
flera. Förklaring till box för boxplot visas i figur 3.
Syftet med de statistiska analyserna är att få en
uppfattning om vilka parametrar, och med vilken
säkerhet, dessa påverkar reduktionen i bäddarna.
Även för att utvärdera hur reduktionen skiljer sig
mellan olika månader.
Andelen minskning, dvs. reduktion, är uträknad efter
följande: 100*(Koncentration in i bädden –
Koncentration ut ur bädden) / Koncentration in i
bädden.

Figur 3. Förklaring av box för boxplot.

Vattnet som provtas innan bädd är samma som provtas efter bädd vid samma tidpunkt. Detta
stämmer inte då proverna tas samtidigt och ingen information om uppehållstiden är erhållen.

2.4.1



Nollhypoteser, statistiska antaganden

Andel reduktion beror på hur stor koncentration av totalkväve respektive nitrat och nitrit
det ingående vattnet innehåller.
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Andel reduktion beror på flödet efter bädden.
Andel reduktion beror på temperaturen i vattnet efter bädden.
Andel reduktion beror på mängden syrgas i vattnet efter bädden.
Andel reduktion beror på hur grumligt vattnet är efter bädden.
Andel reduktion skiljer sig över året, här mellan månaderna november till maj

En signifikansnivå sätts som en gräns för att förkasta eller icke förkasta uppsatta nollhypoteser.
Att förkasta en hypotes innebär att den inte stämmer och vise versa. Signifikansnivån har i denna
studie valts till 5%. En signifikans med ett p-värde under 0,05 innebär att nollhypotesen inte bör
förkastas. Med ett p-värde över 0.05 kan däremot nollhypotesen förkastas. En signifikant på 5%nivån betecknas med en stjärna (*). Högre signifikansnivå, på 1% (0.001< p < 0.001) respektive
0.1% (p < 0.001) betecknas med två (**) respektive tre (***) stjärnor. (Olsson et al 2005)

3 RESULTAT OCH ANALYS
Resultat och analys kommer redovisas nedan utifrån uppsatta frågeställningar.
 Sker det någon reduktion av kväve i bäddarna?
 Hur effektiv är reduktionen?
 Varierar reduktionseffektiviteten över året?
 Vilken påverkan har nitratbelastningen i ingående vatten på denitrifikationen?
 Kan substratet i bädden inverka på reduktionen?
 Beror effektiviteten på någon av nedanstående parametrar?
o Temperatur
o Grumlighet
o Flöde

3.1 SKER DET NÅGON REDUKTION AV KVÄVE I BÄDDARNA?
I avrinningsområdet kring Börringesjön, Skåne anlades två filterbäddar hösten 2012. Mätningar
på bland annat kväve- och fosforfraktioner har utförts en gång i veckan sedan november 2012. I
april månad i år uppskattade man i snitt en kväverening på 10 %. Pilotförsök från Agricultural
and Biosystem Engineering South Dakota i USA visar att en väldimensionerad och anpassad
filterbädd kan nå upp till kvävereningar på 30 – 70 % (Schipper et al 2010).
I Figur 4 visas koncentrationer vid olika provtagningstillfällen för totalkväve i in- och utgående
vatten. De orange kvadraterna redovisar totalkväve i inkommande vatten och de röda punkterna i
utgående vatten. Skillnaden mellan kvadraterna respektive punkterna visar hur stor reduktion som
skett vid respektive tillfälle. Vid ett antal tillfällen är koncentrationen totalkväve lika stor i
ingående som utgående vatten varav två värden ligger över varandra. Detta är särskilt tydligt i
början av mätserien strax efter bädden startades. Detta tyder på att anläggningen kräver en
inkörningsfas, en teori är att biofilm ännu inte har hunnit skapas på flisen. De flesta
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provtagningarna visar på en högre koncentration i ingående vatten jämfört med utgående vatten.
Vid 13 av 22 tillfällen är ingående halt högre än utgående. De fem senaste provtagningarna visar
på en reduktion som är högre än vid tidigare tillfällen.
25000

Koncentration µg/l

20000

15000
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Utgående

10000

5000

0
0
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20

25

30

Provtagningstillfälle

Figur 4. Inkommande totalkväve (µg/l) (orange kvadrater) och utgående totalkväve (µg/l) (röda
punkter). Dessa redovisade mot provtagningstillfälle 1-21 på x-axeln. Figuren visar att reduktion
av totalkväve har skett vid 13 av 22 provtagningstillfällen.
Inkommande och utgående koncentrationer av nitrat och nitrit vid olika provtagningstillfällen
redovisas i Figur 5. Vid samtliga tillfällen med undantag från tre (21 av 24 tillfällen) har
inkommande koncentration nitrat och nitrit varit högre än utgående, varav en reduktion har skett.
Två tillfällen har ingen förändring mellan in- respektive utgående koncentration för nitrat och
nitrit. Ett tillfälle visar på högre utgående koncentration än inkommande. Detta behöver dock inte
innebära att bädden har släppt från sig mer nitrat och nitrit än vad som anlände. Med tanke på att
provtagning inte sker på samma vatten in som ut kan den slutsatsen inte dras.
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Figur 5. Figuren visar punkter för inkommande koncentration nitrat och nitrit (µg/l) (blå
kvadrater) respektive utgående nitrat och nitrit (µg/l) (gröna punkter). Detta i relation till
provtagningstillfälle 1-24 på x-axeln.

3.2 VARIERAR REDUKTIONSEFFEKTIVITETEN ÖVER ÅRET?
För både andel totalkväve samt andel nitrat och nitrit visar sig reduktionen öka under våren med
start under mars månad. En jämförelse mellan reduktion av totalkväve för olika månader
redovisas i en boxplot, Figur 6. Utförda provtagningar är här sammanslagna månadsvis där
siffran anger månad efter starten, nämligen 1: November, 2: December, 3: Januari, 4: Februari, 5:
Mars, 6: April. Boxarna visar minsta och högsta uppmätta värden samt medianen för vardera
månad. För mer information se rubrik 4.2 Statistik. April visar på större andel reduktion för
minsta-, högsta- och medianvärdet jämfört med motsvarande i övriga månader. Även mars och
december har något högre reduktion än november, januari och februari.
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Figur 6. Boxplot med andel minskat totalkväve uppdelad över månader 1-6 där; 1: November, 2:
December, 3: Januari, 4: Februari, 5: Mars, 6: April. Vardera box visar minsta uppmätta värde,
högsta uppmätta värde och median för den månaden.
I figur 7 visas en boxplot över reduceringsgraden för nitrat och nitrit vid olika månader. Mars,
april och maj (månader 5-7) visar på högre reduceringsresultat än övriga månader. Högsta
uppmätta värdet på andel minskat nitrat och nitrit uppmättes i maj med en reducering på 25%.
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Figur 7. Andel minskning av nitrat och nitrit (%) uppdelad på månader där; 1: November, 2:
December, 3: Januari, 4: Februari, 5: Mars, 6: April, 7: Maj.

3.3 VILKEN PÅVERKAN HAR NITRATBELASTNINGEN I INGÅENDE VATTEN PÅ DENITRIFIKATIONEN?
Reduktion i andel minskning totalkväve, uttryckt i procent, redovisas i ett samband med
inkommande koncentration totalkväve (µg/l) i Figur 8. Figuren visar ett signifikant samband
mellan dessa parametrar med signifikansen 0,005. I flertalet fall gav högre koncentrationer
totalkväve in i bädden en högre andel reduktion, dock med några undantag. Detta tyder på att de
biologiska processerna blir mer effektiva vid tillgång på mer näring, dvs. högre koncentration
totalkväve.
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Figur 8. Andel minskning av totalkväve som funktion av inkommande koncentration totalkväve
(µg/l).
Figur 9 visar att det finns ett samband mellan andel minskning nitrat och nitrit och inkommande
koncentration av dessa. Den mest effektiva reduktionen har skett vid höga koncentrationer av
inkommande nitrat och nitrit. Sambandet är signifikant med signifikansen 0,011, dvs tvåstjärnig
signifikans **.

Figur 9. Andel nitrat- och nitritminskning (%) i förhållande till inkommande koncentration (µg/l)
nitrat och nitrit till bädden.
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3.4 KAN SUBSTRATET I BÄDDEN INVERKA PÅ REDUKTIONEN?
På mikrobiell nivå bestäms den heterotrofiska denitrifikationshastigheten av bland annat syrehalt,
nitrathalt och mängd tillgänglig kol. Mikroorganismer erhåller energi genom oxidation av
organiska föreningar och använder syrgas som elektronacceptor. Vid syrebrist kommer nitrat
istället användas som elektronacceptor. Därav spelar substratet två nyckelroller för att möjliggöra
denitrifikation; skapa en anaerob miljö och agera elektrondonator. (Schipper et al 2010)
I de fältstudier som utförts på denitrifikationsbäddar har framförallt träprodukter såsom flis och
sågspån använts som kolkälla för denitrifikationen. Generellt är detta på grund av att trämaterial
är lättillgängligt, kostnadseffektivt och har visat på en förmåga att agera substrat för
kvävereduktion i ett långt perspektiv, 5-15 år. I mindre laboratorieexperiment har försök gjorts på
andra substrat. Några av de högsta kvävereduceringsvärdena som uppmätts enligt dessa studier
har varit i försök med bland annat cellulosa, alfalfa (blålusern, en ört), vetehalm och risskal som
kolsubstrat. (Schipper et al 2010)
Andra laboratorieresultat visar också att instabila substrat så som krossad majs, majsstjälkar och
majshalm bidrar till högre reduceringsmängder än trämaterial. I en studie kunde man se att
majsmaterial bidrog till en 6.5-faldig högre nitratreduktion än vad trämaterial gjorde under en 24månaders period. Instabiliteten ger dock en snabbare utarmning av kolet i dessa material vilket
betyder att substratet måste bytas ut mer frekvent än ett trämaterial antagligen behöver. Detta gör
anläggningen dyrare och mer krävande. (Schipper et al 2010) Stewart et al (1979) har visat att
även humusrik jord är ett effektivt substrat för kortare perioder. Under längre tidsperspektiv blir
det ineffektivt på grund av den snabba kolnedbrytningen.
Fler studier visar på att det i trämaterial inte finns någon signifikant skillnad i nitratreduktion
mellan olika partikelstorlekar. Dock visade Greenan et al (2006), i en jämförelse mellan två
bäddar, en högre reduktion för både träflis och papp med en storlek mindre än 2mm. Det finns
inte heller några klara besked om reduktionen skulle skilja sig mellan hårt respektive mjukt, mer
snabbväxade trämaterial (Schipper 2010). Rimligtvis behåller hårdare träslag sina fysikaliska
egenskaper längre på grund av dess högre densitet. Däremot kan hårda träslag vara svårare och
dyrare att få tag på.
Försök som har gjorts i laboratorieskala ger självfallet inte lika tillförlitliga eller
verklighetsbaserade indikationer jämfört med större fältförsök. Många parametrar påverkar
reduktionen i ett fältförsök. Laboratorieförsök är oftast över en relativt kort period, reduktionen
tenderar att minska efter en viss tidsperiod i takt med att kolet bryts ner. Dessa studier kan ändå
ge oss bättre uppfattning om vilka parametrar som påverkar reduceringen och hur.
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3.5 ANDRA PARAMETRARS REDUKTIONSPÅVERKAN
I artikeln Denitrifying bioreactors – An approach for reducing nitrate loads receiving waters från
2012 uttrycker författarna Schipper och Robertson med flera kvävereduktion i gram nitrat
reducerad per meter reaktionvolym per dag (g NO3-N m-3 day-1). Enligt studier i artikeln
varierar kvävereduktionen för bäddar med trä-material mellan en kapacitet på 2 till 22 g NO3-N
m-3 day-1. Variationen beror enligt dem övervägande på temperatur i bädden och/eller
nitratkoncentrationen i inkommande vatten. Högsta reduceringen enligt denna artikel har blivit
uppmätt av Blowes et al (1994) och Robertson et al. (2000) i en denitrifikationsbädd belägen i
Canada. Här användes, precis som i B11 och B14, träflis som substrat. I denna bädd varierade
reduktionen mellan 4 till 22 g NO3-N m-3 day-1, beroende på temperaturen som var mellan 2-20
grader Celsius. En kombination av flis och sågspån i en annan studie visade på en något lägre
kapacitet som varierade mellan 2 och 20 g NO3-N m-3 day-1. (Schipper et al 2010)
3.5.1

Temperatur

Generellt ökar biologiska reaktioner med ökad temperatur. Ett flertal studier, med obegränsad
tillgång på nitrat, visar korrelation mellan kvävereduktion och temperatur. (Schipper et al 2010)
Fältförsök på ytliga bäddar i Canada har visat att reduktionen fortsätter på vintern fast i blygsam
takt, 2 g NO3-N m-3 day-1, vid temperaturer på 1-5 grader Celsius. Reduktionen pågick hela
vintern trots att vattnet i perioder var fruset. I dessa försök användes olika typer av träpartikelmaterial. Troligt är att inte bara temperaturen påverkade dessa resultat, utan även degraderingen
av olika kolsubstrat. Bäddar som är konstruerade med ostabilt material så som majs kan under en
lång period visa på lägre reduktion vid högre temperaturer, detta då kolet snabbare bryts ner vid
högre temperaturer. Trots att reduktionen generellt blir högre med högre temperatur krävs mer
information om olika substrats påverkan på reduktionen.
Figur 10 visar på att det inte finns något signifikant samband mellan hur stor andel totalkväve
som reduceras och temperaturen i utgående vatten vid provtagning. Signifikans 0,505. Det finns
inte heller något signifikant samband mellan andel minskning av nitrat och nitrit och
temperaturen på utgående vatten, signifikans 0.177, se figur 11.
Boxplot över temperaturvariationen uppdelat på månader visas i figur 12 för bädd B11 och figur
14 för bädd B14. I figur 13 och 15 redovisas de Kruskal-Wallis test som gjorts på
boxplotdiagrammen. Figurerna visar att temperaturen på utgående vatten har varit något högre i
början och slutet på försöken. Framför allt maj månad visar på betydligt högre temperaturer i
vattnet jämfört med resterande månader. Om man går tillbaka och tittar på figur 6 och 7 kan man
se liknande struktur på boxarna med där ökning av andel reduktion under våren. En teori är då att
reduktionen, trots förgående icke-signifikanta samband, beror på temperaturen.
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Figur 10. Andel minskat totalkväve (%)
som funktion av temperaturen i utgående
vatten.

Figur 11. Andel minskning av nitrat och nitrit
i förhållande till temperatur på utgående
vatten.

Figur 13. Signifikant skillnad mellan
temperatur i utgående vatten för olika
månader i bädd B11. Signifikans 0.004

Figur 12. Utgående vattnets temperatur i bädd B11 uppdelat månadsvis
där 1: November, 2: December, 3: Januari, 4: Februari, 5: Mars, 6:
April och 7: Maj.
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Figur 15. Signifikant skillnad mellan
temperatur i utgående vatten för olika
månader i bädd B14. Signifikans 0.01.

Figur 14. Utgående vattnets temperatur i bädd B14 uppdelat
månadsvis där 1: November, 2: December, 3: Januari, 4: Februari, 5:
Mars, 6: April och 7: Maj.

3.5.2

Grumlighet

Grumligheten i vattnet varierar för lite mellan provtagningstillfällena för att få något signifikant
samband mellan andel reduktion och grumlighet i bädd 11B. p-värdet för totalkväve blev 0.185
och för nitrat och nitrit blev ännu högre, 0.406. Se figur 16 och 17.

Figur 16. Andel minskning totalkväve (%)
mot grumlighet i utgående vatten.

Figur 17. Andel minskning nitrat och nitrit
(%) mot grumlighet i utgående vatten.
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3.5.3

Flöde

Flödet kan påverka denitrifikationen på olika sätt. Större flöden har varit uppmätta vid mycket
regn eller snösmältning. Vid dessa flöden når möjligen vattnet en större yta i bädden varav större
andel utnyttjas till reduktion. Samtidigt kan uppehållstiden i filterbädden bli kortare, särskilt om
kanalflöden (genvägar) förekommer. Vid torka och därav små flöden kan man tänka sig att
vattnet inte når mer än till början av de perforerade rören innan det sipprar ner i bädden. Detta
innebär att bara en liten andel av bädden utnyttjas. Inkommande vatten kan, som tidigare nämnt,
göra att det skapas kanaler och liknande vilket gör att belastningen blir ojämn. Vissa delar av
bädden tar då emot mer respektive mindre dräneringsvatten.
Precis som för grumligheten förändrades inte flödet tillräckligt från provtagning till provtagning
för att ge några statistiska samband med andel reduktion.

Figur 18. Andel minskning totalkväve (%)
mot flöde i utgående vatten (l/s).

Figur 19. Andel minskning nitrat och nitrit
(%) mot flöde i utgående vatten (l/s).

4 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER PÅ VIDARE STUDIER
Utförda analyser visar att det sker reduktion av nitrat i studerade filterbäddar. Reduktionen har
varierat i ett spann mellan 0-31 % men även ett par negativa värden förekommer. I snitt har en
rening på 9,3 % skett i bädd B11 under perioden anläggningen varit igång med undantag från fyra
provet som togs i inkörningsfasen och visade på 0 % i reducering. För april och maj månad har
snittreduceringen i bädd B11 legat högre, på 16.8 %.
Minskningen av totalkväve-, nitrat- och nitritkoncentration har varierat från tillfälle till tillfälle
men också över året med överlag högst reduktion under vårsäsongen. Då temperaturen varierat i
liknande mönster kan detta vara en stor bidragande faktor till resultatet. Även nitratbelastningen
följde samma mönster varav ett signifikant samband hittades mellan nitratkoncentration i
inkommande vatten och andel reducering. Detta innebär rent praktiskt att en filterbädd passar
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bäst i ett område med ett dräneringsvatten som har hög belastning på nitrat och tillräckligt hög
temperatur.
Kolkälla i filterbädden har precis som de externa parametrarna en inverkan på reduktionen.
Materialets egenskaper påverkar bakteriernas fäste och effektivitet men också flödet och
uppehållstiden. Studier på olika typer av träflis, men också andra material, är intressant för att
utveckla kunskaperna om filterbäddar. En möjlighet som skulle kunna provas är att blanda in
inert material till kolkällan. Detta för att öka volym och genomflöde och därmed möjligen
reduktionen.
I filterbäddarna sker en dränering av vattnet vilket gör att bädden bara är syrefri i områden
närmast biofilmen. Grundvattenytan ligger under anläggningen och substratet är inte mättat på
vatten. En möjlig ändring i konstruktionen hade varit att dra upp vatten i bädden för att skapa en
större syrefri yta och därmed en möjligt effektivare reduktion. Det bör dock undvikas att ha
stillastående vatten i biobädden då detta kan resultera i bildning av svavelväte och
metylkvicksilver.
Den hydrologiska uppehållstiden, tiden det tar för vattnet att vandra genom anläggningen, är ännu
inte känd. Denna måste vara tillräcklig för att minska nitrathalten till önskvärd koncentration vid
specifikt flöde. Eftersom bädden är ett filter med material bromsas vattnet under sin väg. Det är
svårt att uppskatta uppehållstiden då denna dessutom antagligen varierar från tillfälle till tillfälle.
Framtida projekt kan vara att göra ett spårämnesförsök eller liknande för att få en uppfattning om
hur länge vattnet befinner sig i anläggningen.
Fortsatta studier på filterbäddars påverkande faktorer, uppbyggnad och hydrologi kan skapa
bättre uppfattning om hur tekniken ska anpassas till respektive område. Tillsammans med annan
forskning är detta ett steg framåt i strävan att minska ett av sjö- och havsmiljöns största hot,
övergödningen.
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BILAGA A
Nedan redovisas resultat utifrån mätningar på bädd B14.
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Figur 1. Koncentration totalkväve i inkommande vatten (orange kvadrater) och koncentration totalkväve i
utgående vatten (röda punkter) för vardera provtagningstillfälle.
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Figur 2. Koncentration nitrat och nitrit i ingående vatten (gröna trianglar) och koncentration nitrat och
nitrit i utgående vatten (blåa punkter) för vardera provtagningstillfälle.
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Figur 3. Andel minskning totalkväve (%) mot
koncentration totalkväve (µg/l) i

inkommande vatten. Inget signifikant
samband, med signifikansen 0.702

Figur 5. Andel minskning totalkväve (%) mot
temperatur i utgående vatten. Signifikant

samband med signifikansen 0.032.

Figur 4. Andel minskning nitrat och nitrit
(%) mot koncentration nitrat och nitrit (µg/l)
i inkommande vatten. Signifikant samband

med signifikansen 0.003.

Figur 6. Andel minskning nitrat och nitrit
(%) mot temperatur i utgående vatten. Inget

signifikant samband, signifikansen 0.079.
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Figur 7. Andel minskning totalkväve (%) mot
grumlighet i utgående vatten. Inget

signifikant samband, signifikansen 0.355.

Figur 8. Andel minskning nitrat och nitrit (%)
mot grumlighet i utgående vatten. Signifikant
samband med signifikansen 0.000.

.

Figur 8. Andel minskning nitrat och nitrit (%) mot flöde i utgående vatten. Signifikant samband med

signifikansen 0.002.
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BILAGA B
I Bilaga B redovisas normalfördelningstest utförda på respektive parameter för bädd B11.
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Normalfördelningstest på andel minskning totalkväve (bild 1) respektive nitrat och nitrit (bild 2).
Båda i bädd B11.

1
.
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.
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BILAGA C
I bilaga C redovisas kartbilder över Börringesjön i Skåne dit vattnet från jordbruksmarken
dräneras. Bäddarna är anlagda öster om sjön. Se figur 1 och 2. I figur 3 och 4 visas bilder på bädd
samt brunn.

Figur 1 och 2. Kartbilder över Börringesjön. Pilen i figur 1 visar Börringesjöns läge i Skåne.
(www.maps.google.se)

Figur 3. Bild på brunnen till en av bäddarna. Inflöde
från vänster och utportionering av vatten till bädden
i de fyra mindre rören. Till höger syns ett
översvämningsrör.

Figur 4. Bild på Bädd B14 med dess brunn.
Jordbruksmark till höger och Börringesjön i
bakgrunden.
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