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1. Introduktion
Utvärdering av dikesfilter och dikesdammar för avskiljning av fosfor från jordbruksmark
inleddes hösten 2009 då fältstationerna i Lagga och Rimbo i Uppland togs i bruk. Projektet
har finansierats av Baltic Sea 2020 och Stiftelsen IVL. Flödesstyrda mätningar på
inkommande och utgående vatten har nu pågått i fyra år på de två äldsta anläggningarna
och i drygt tre år på den tredje, som togs i bruk under 2010 och är belägen norr om
Nyköping. Filtrens avskiljningsförmåga har visat sig vara god även under de dynamiska
flödesförhållanden som råder i diken. Varje anläggning består av fyra filterbrunnar, där
följande material utvärderas; Filtralite P, Filtra-P, Polonite och Hyttsand. Samtliga material
är kalkbaserade. Resultaten visar att de bästa materialen, med avseende på
reduktionsförmåga, Polonite, Hyttsand och Filtralite P avskiljer fosfor med i genomsnitt ca
40 % under verkliga driftsförhållanden. Filtra P uppvisade redan tidigt under försöken en
tydlig degradering och även momentant betydande utläckage av adsorberad fosfor och
bedömdes därför olämpligt för användning i dikesfilter.
Dikesfilter i form av filterbrunnar eller filterbäddar ska inte förväxlas med kalkfilterdiken,
som är nyanlagda täckdikessystem vilka delvis fylls igen med obränt kalkstensgrus istället
för vanligt grus. Dikesfilter enligt den definition som är aktuell här består av bränd kalk
placerad i bäddar eller brunnar med mycket hög andel kalciumoxid vilket omvandlas till
kalciumhydroxid vid kontakt med vatten. Vid högt pH binder fosfor till kalciumhydroxid.
Filtermaterialen binder dock även partikulärt fosfor, men då troligtvis som ett mekaniskt
(fysiskt)filter snarare än med kemisk bindning.
Filtermaterialen binder alltså både löst och partikulärt fosfor. Den lösta fraktionen består
framförallt av fosfat och är den som är direkt biotillgänglig, och därmed också den som
framförallt orsakar övergödningsproblem.
Fältförsöken har visat att vattnets uppehållstid i ett filter bör vara runt 60 minuter. Filter i
mindre diken som ofta står torra under långa perioder bör kombineras med en fångstdamm
som fångar upp vattnet under flödestoppar så att det kan ledas genom filtret med optimal
uppehållstid. Dammen har dessutom i sig en avskiljande effekt eftersom en del av den
partikulärt bundna fosforn sedimenterar i dammen. Den totala avskiljningsförmågan för
totalfosfor i en korrekt dimensionerade filteranläggning med fångstdamm ligger på ca 60
%.
Intresset från lantbrukare, myndigheter och media har varit stort. Därför startades
utvärdering upp på ytterligare tre svenska fältstationer upp under 2012 syftande till att
utvärdera kalkfiltrens och dikesdammarnas funktion för ett utvidgat urval av representativa
jordbruksförhållanden. Även detta projekt finansierades huvudsakligen av Baltic Sea 2020
och Stiftelsen IVL, men nu även med bidrag från Simrishamns kommun, Segeåprojektet
och Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund. Projektet benämndes ”Dikesfilter utvidgning”
och avrapporteras här.
I det föreliggande projektet utvärderas dikesdammar och dikesfilter för nya
lutningsförhållanden och jordar, och i jordbruksregioner där kalkfilter inte tidigare
utvärderats. Därmed finns mätbaserad utvärdering som ger ett gott underlag för slutsatser
om hur väl tekniken fungerar i det svenska jordbrukslandskapet.
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Dikesdammar och dikesfilter utvärderas här på två lokaler i Skåne; Gnalöv utanför
Simrishamn och Havgårdssjön norr om Trelleborg, samt på en lokal i Hälsingland; Glössbo
strax väster om Söderhamn. Samma filtermaterial som i Fas 1 har utvärderats med
undantag av Filtra-P som inte tillverkades längre vid projektets start. De utvärderade
materialen är Filtralite-P, Polonite och Hyttsand.

2.

Målsättning

•

Att utvärdera dikesdammar och dikesfilter för avskiljning fosfor från jordbruksmark,
genom installation av pilotanläggningar vid tre lokaler utvärderade med
flödesproportionella mätningar. Dessa tre lokaler ska ge möjlighet att dra slutsatser för
jordbruksförhållanden som inte studerades i Fas 1, framförallt med fokus på mark med
relativt hög lutning alternativt småbrutet jordbrukslandskap, samt stallgödsel och
mo/mjäla.

•

Gemensam utvärdering av de tre nya fältstationerna anlagda i detta projekt och de tre
tidigare anlagda stationerna.

•

Att sprida kunskap om resultat och tillämpningsmöjligheter i Sverige, genom
seminarier för intressenter och myndigheter från varje land samt disseminering av
presentations- och broschyrmaterial till myndigheter och lantbrukare.

3.

Metodik

Dikesfiltren i detta projekt byggdes på samma sätt som i Fas 1 för att medge jämförelser
mellan den observerade avskiljningsförmågan på de olika lokalerna.
Den ena av de tre lokaler som studeras i detta projekt är ett fält i Segeås avrinningsområde i
Skåne, beläget vid Havgårdssjön. Fältet lutar avsevärt för att vara åkermark, 5-10 grader,
marken är lerig även om sandinslaget ökar närmast sjön, och grödan har de senaste åren
varit vete och sockerbetor. Den andra lokalen, Glössbo i Hälsingland domineras av
lerjordar och svag lutning. Den tredje, Gnalöv i Tommarpsåns avrinningsområde ligger
delvis på lutande mark (5-7 grader) med siltig lers, delvis på plan mark, också med siltig
lera. Installationerna av anläggningarna har dragit ut på tiden och projektet har därför
förlängts från planerade två år till knappt tre år. Mätningarna planerades pågå i upp till 1,5
år, och har pågått i 1,5 år i Havgårdssjön och Glössbo, och i 1 år i Gnalöv. I Glössbo har
diket dock legat torrt under längre perioder än förutsett, på grund av att 2013 var torrare än
normalt.
3.1 Filtermaterial och filterbrunnar
Filtralite-P består av LECA-kulor (Light Expanded Clay Aggregates) med additiv av främst
kalcium. Kornstorleken är 0,5-4 mm. Polonite är en produkt av krossad, upphettad
kalksten, med kornstorlek 2-5,6 mm. Hyttsand framställs genom vattengranulering av
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masugnsslagg. Materialet bränns alltså under stålframställningen och kalciumfraktionen
består alltså liksom för de två andra materialen av bränd kalk. Produkten innehåller främst
kisel, kalcium och magnesium. Kornstorlek 0-4 mm.
De färdigbyggda anläggningarna är konstruerade på samma sätt vid de tre äldre, existerande
anläggningarna och består i huvudsak av fyra delar:
•
•
•
•

Sedimentations/fångstdamm
brunnar med filtermaterial
distributionssystem för vatten
utrustning för datainsamling

För filterbrunnarnas utformning valdes en standardlösning som ger möjlighet att utvärdera
filtermaterialen under identiska förhållanden. Den bygger på Nordkalks lösning för Filtra-P
(Figur 2). En skillnad är att rörslingan i botten där det inkommande vattnet leds ut, ligger i
ett grusskikt för att säkerställa att vattnet fördelas så jämnt så möjligt i filtret. Utan grus
finns risk för att de mer porösa materialen sätter igen nära utflödesröret där mycket vatten
passerar, en effekt som observerades i ett tidigare pilotförsök. På de tre nya anläggningarna
i detta projekt ligger filtermaterialet inte heller i en säck utan hälls direkt ner i brunnen, på
gruslagret i botten.
I filtret placeras ett rörsystem som består av ett tätt vertikalt rör som distribuerar vatten till
ett horisontellt liggande dräneringsrör i ett varv på botten av filtret. Distributionssystemet i
botten av ligger inbäddat i ett täckande gruslager så att rörsystemet inte kommer i direkt
kontakt med filtermaterialet.
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Figur 1: Principskiss över filterbrunn
För anläggningarna i Gnalöv och Glössbo så pumpas vattnet från sedimentationsdammen
(invattnet) upp till en distributionstank med botten ca 1,2 m över brunnarnas bräddutlopp.
Tanken är tillverkad i rostfri plåt och vattnet distribueras därifrån via bräddning över vformade slitsar via ett rörsystem till var och en av brunnarna. Slitsarna är utskurna i rör som
är ställbara i höjdled för finjustering av flödet så att vattnet fördelas jämnt till de fyra
brunnarna. Inloppsvattnet leds från distributionslådan via ett rörsystem till botten av
filterkassetterna. För anläggningen i Havgårdssjön så rinner vattnet med självfall från
sedimentationsdammen till filterbrunnarna.
Efter passage genom filterkassetterna från botten och upp når det filtrerade vatten en liten
fri vattenvolym och utflödet från filterbrunnen sker sedan via bräddning. Flödet tvingas då
gå mot gravitationen och därmed utnyttjas en större del av filtret. Inlopp i botten och
utlopp i toppen ger längst uppehållstid (Suliman, 2006). Porositeten på de olika materialen
varierar mellan 34,4 och 46,7 %
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3.2

Mätstrategi

För anläggningarna i Gnalöv och Glössbo mäts vattenföringen i diket genom att
vattenståndet registreras en gång varje minut med en automatisk nivågivare. Tillsammans
med överfallsekvationen för ett 120° skarpkantat v-format överfall som är inprogrammerad
i dataloggerenheten kopplad till huvudprovtagaren erhålls vattenföringen i valfri enhet (t.ex.
m3/tim). Vattenståndet i distributionslådan registreras med hjälp av en separat nivågivare
kopplad till en av de automatiska provtagarna. En avbördningsfunktion för bräddavloppen
har tagits fram genom att relatera vattenståndet i distributionslådan till utgående
vattenflöden från brunnarna vid olika genomströmning i systemet.
Vid anläggningen i Havgårdssjön så rinner vattnet till filterbrunnarna via självfall i ett rör
från sedimentationsdammen till en flödesregleringsbrunn. I denna så tvingas vattnet genom
ett hål vars diamater och höjdläge är anpassat för den kortaste upphållstiden (ca 1 timme i
respektive filter) och den lägsta nivån då vattnet från dammarna tillåts rinna till
filterbrunnarna. Från flödesregleringsbrunnen så rinner vattnet vidare till en
distributionsbrunn från vilken flödet till respektive filter kan fördelas med hjälp av små vformade överfall. Om tillflödet till dammarna är större än det definierade maxflödet till
filterbrunnarna så bräddar dammen vid inloppdelen vid en nivå som ligger några decimeter
under dammkrönet.

Automatisk provtagning
All provtagningsutrustning inklusive de automatiska provtagarna, styrsystemen och den
flödesstyrda pumpen placerades i en 8 fots container, med undantag för Havgårdssjön där
en mindre trälåda istället byggdes av estetiska skäl. Containrarna är uppvärmda för att hålla
temperaturen över fryspunkten. Provtagning av ingående och utgående vatten sker
automatiskt med provtagare av modell ISCO 6712. På grund av de höga kostnader som är
förknippade med denna typ av avancerade provtagare så delas provtagarna så att två
provpunkter använder samma provtagare. Provtagning sker vid inlopp till filtren, mellan
damm och filter, samt på utgående vatten efter var och en av filterbrunnarna.
Provtagningen styrs genom att master-provtagaren programmerats att styra slavprovtagaren
varvid ventiler öppnar och stänger enligt en förutbestämd sekvens vid provtagning.
Proverna pumpas från brunnarna till provtagarna via slangar som är uppvärmda med
värmeslingor och isolerade för att förhindra frysning. Provtagning och vattenflöden
övervakas genom fjärranslutning till provtagarna via modem. Provtagningskassetten
innehåller totalt 24 flaskor med volymen 1000 ml. Normal provvolym är 700 ml och
vattenproverna konserveras med 4M H2SO4 i förhållandet 1:100. Vid provhämtning skakas
kassettflaskorna och proverna hälls över till 250 ml provflaskor som transporteras till
förvaring i kylrum vid en temperatur av max + 4 °C.
Vid varje provhämtning tvättas kassettflaskorna med avjoniserat vatten och vid jämna
mellanrum sker även tvätt med saltsyra och sköljning med avjoniserat vatten.
Provtagningen kan antingen tidsstyras eller styras flödesproportionellt så att vattenprover
tas med tätare intervall vid höga flöden.
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Laboratorieanalyser
I den tidigare förstudie som utförts i Rimbo, och även i andra mätprojekt i bäckar, har
observerats att när flödet går ner lågt händer inte mycket vad gäller koncentrationen.
Eftersom det vid varje mättillfälle tas sex vattenprover med analys av totalfosfor och
fosfatfosfor var det redan när projektet startades klart att vi inte skulle klara att analysera
alla prover som togs, av budgetskäl. Det sågs dock som positivt att ta fler prover än vi
kunde analysera, om det skulle uppstå frågor runt koncentrationerna och
avskiljningsförmågan för vissa perioder, varvid vi då skulle kunna gå tillbaka och utföra
analyser på ytterligare några utvalda prover. Samtliga laboratorieanalyser har utförts av
ALS, ett ackrediterat laboratorium.

Figur 2: Automatiska vattenprovtagare av den typ som använts på de tre fältstationerna. Behållarna
innehåller 24 flaskor. Prover på inkommande och utgående vatten tas när en fördefinierad mängd vatten
passerat genom respektive filter.
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Havgårdssjön
Under 2011 togs översiktliga ritningar för två dammar med vardera två kalkfilter brunnar
fram, som underlag för anmälan om vattenverksamhet. Anmälan skickades in till
länsstyrelsen och beslut om bifall för anläggningarna erhölls under sensommaren 2011.
Länsstyrelsen hade i sitt bifall dock krav på släntlutning för dammarna på 1:6, mycket
flacka slänter alltså, vilket gör att vattenvolymen i dammarna inte blir så stor som avsett.
Dammarna kommer därför bara att fånga upp en del av vattenflödet från täckdikena vid
högflöden, inte större delen som avsett. Under hösten 2011 togs detaljutformningen för
kalkfilter och rördragning fram, anpassad till platsen.

Figur 3: Karta över Havgårdssjöns västra strand med dammarna markerade. Kalkfiltren ligger i direkt
anslutning till dammarna, mellan damm och strandlinje.
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De två dammarna vid Havgårdsjön ligger i anslutning till utloppen från två olika
täckdikessystem. Tillrinningsområdena (täckdikessystemens omfattning) är relativt små,
bara 5 respektive 9 ha. Det innebär att det finns vattenflöde till dammarna under relativt
korta perioder, mellan vilka flödet till filtren är noll. Valet av platser med små
avrinningsområden i Havgårdssjön och Glössbo var avsiktliga, i syfte att endast få
avrinning från jordbruksmark, och för att utvärdera dikesfilter på platser högt upp i
avrinningsområden där fosforkoncentrationerna är höga under flödestoppar.
Dammplatserna mättes in och instruktioner för grävning togs fram, med angivna
schaktvolymer och plats för deponi invid dammarna, i samråd med markägaren. Senvintern
2012 kontrakterades Nöbbelövs Entreprenad (NEAB) för grävarbetet. NEAB hade då
bekräftat att man hade maskin tillgänglig för grävning i mars, men på grund av förseningar
på andra platser där NEAB’s maskiner användes kunde maskinen trots allt inte
tillgängliggöras förrän i maj, då dammgrävningen utfördes. I juni 2012 grävdes
kalkfiltergroparna ut, brunnarna i hårdplast installerades och fylldes med kalkfiltermaterial.
Rördragning, vattenintag och vattenreglering för dammarna installerades i juli 2012.
Kalkfiltren har sedan dess varit i funktion. Automatisk provtagningsutrustning för
flödesstyrd provtagning installerades i augusti 2012.
Två filterbrunnar installerades vid respektive damm. Vid den södra dammen utvärderades
Hyttsand och Filtralite, vid den norra dammen belägen ca 200 m bort utvärderades
Hyttsand och Polonite. Anledningen till att välja Hyttsand för två av de fyra brunnarna var
att Hyttsand vid tidpunkten för installationen utkristallerats som det troligen mest
kostnadseffektiva materialet.
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Figur 4: Södra dammen vid Havgårdssjön efter slutfört grävarbete. Dammen har ännu inte fyllts upp med
vatten.
Sommaren 2012 var torr i södra Skåne, till skillnad från resten av landet, och flödet var
därför lågt eller obefintligt vid Havgårdssjön. Det ökade i september och vatten rann
därefter genom filtren fram till vinterkylan. Under hösten 2012 genomfördes också visst
kompletterande arbete: Modifiering av nivåregulator för dammen, installation av
bräddavloppsrör, och installation av omkopplingsmöjlighet från första batteriet till ett
andra batteri vilket gör att provtagningen kan fortgå under längre perioder utan att personal
behöver ladda batterierna.
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Figur 5: De två kalkfiltren vid södra dammen vid Havgårdssjön. Boxen vid filtren innehåller de
automatiska vattenprovtagarna.
Gnalöv
Under 2011 identifierades en lämplig plats, med tillgång till el, vid det dike som avvattnar
marken syd och öst om Östergård i Gnalöv utanför Simrishamn. Diket är det tillflöde till
Tommarpsån som har de högsta fosforkoncentrationerna i avrinningsområdet. Under
våren 2012 slöts en överenskommelse med driftschefen på Östergård om anläggningens
utformning och placering. Diket rensades i april 2012 och en spontfördämning som ger
förlängda perioder med tillgång till vatten i diket installerades.
Under juni och juli 2012 installerades kalkfilter och mätutrustning. För grävarbetet
engagerades Vallby Gräv och Schakt AB. Tre filterbrunnar i plast med tre olika
filtermaterial har utvärderats: Polonite, Hyttsand och Filtralite. Elinstallationen för
vattenpumpning och den automatiska mätutrustningen installerades i september 2012.
Tillrinningsområdet i Gnalöv är större än i Glössbo och Havgårdsjön, 150 ha, vilket gör att
det finns vattenflöde i diket under längre perioder, dock inte året runt.
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Figur 6: Dämmet i diket i Gnalöv, som syftar till att fånga upp vatten och möjliggöra vattenföring genom
filtren under förlängda perioder.

Figur 7: Kalkfilterbrunnarna i plast installeras i Gnalöv sommaren 2012.
Östergård såldes under 2013 och under den processen meddelades att man funnit att
dämmet i diket stör dikets avvattnande funktion. Inga störningar kunde observeras vid
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besök på plats, men troligtvis har den tillträdande ägaren varit orolig för att den
nivåhöjning med 20 cm som dämmet gav teoretiskt skulle kunna höga markfukten på ett
sätt som är negativt för skörden. Den gamla markägaren framhärdade i att anläggningen
måste avlägsnas trots att mätperioden inte nått sitt slut, och i juni 2013 togs därför dämmet
bort och någon månad senare avlägsnades även mätutrustningen.
När mätningarna i Gnalöv avslutades i juni 2013 hade de pågått i ett år. Avvecklingen
sammanföll med att flödet i diket avstannade på grund av sommartorkan. Därmed erhölls
trots allt ett gott mätunderlag, tillräckligt för att utvärdera filtrens avskiljningsförmåga.
Sommartorkan höll 2013 i sig ända till slutet av oktober, och därmed missades bara någon
månads mätningar innan anläggningen egentligen skulle ha avvecklats enligt projektplanen,
i december 2013 efter 1,5 års mätperiod.
Glössbo
I samråd med Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund och med markägare under 2011
valdes lokalen i Glössbo ut för installation av en kalkfilteranläggning. Kalkfilter och
mätutrustning installerades redan under sommaren 2011 men på grund av att avståndet till
närmaste elskåp var långt krävdes tillstånd från elleverantören, Fortum, och särskilt
installationsarbete vid skåpet. Tillståndet och arbetet drog ut på tiden och anläggningen
kunde därför inte tas i drift förrän under sommaren 2012. Även därefter har anläggningen
tidvis drabbats av tekniska problem, till exempel med pumpen. Torrperioderna har under
andra halvan av 2012 och 2013 varit längre än normalt. Längden på de perioder där det var
möjligt att samla in mätdata från Glössbo är därför kortare än från de två andra stationerna.
Provtagningen är dock tillräckligt omfattande för slutsatser rörande filtrens
avskiljningsförmåga under de markförhållanden som dominerar i tillrinningsområdet.
Tre filterbrunnar med tre olika filtermaterial utvärderas: Polonite, Hyttsand och Filtralite.
Kalkfiltren har sedan dess varit i funktion och mätningarna fortgått. Det bör noteras att
tillrinningsområdet i Glössbo liksom vid Havgårdssjön är litet, ca 4 ha, vilket innebär att
diket står torrt under betydande delar av året. För att utvärdera filtren för vatten som
enbart härrör från jordbruksmark var det dock nödvändigt att placera anläggningarna högt
upp i delavrinningsområdet.
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Figur 8: Mätstationen i Glössbo, Hälsingland

4.

Resultat

Havgårdssjön
För Havgårdssjön så analyserades 314 vattenprover för totalfosfor (Tot-P) och fosfatfosfor
(PO4-P) för det södra brunnsgalleriet där tre stycken automatiska provtagare var
installerade. De testade materialen vid det södra brunnsgalleriet var Hyttsand och Filtralite
P. Utöver detta så inhämtades 46 manuella fosforprover vid fältbesök under 2012 och
2013. Vid det norra brunnsgalleriet där Hyttsand och Polonite testades så togs fosforprover
vid endast två tillfällen på grund av att dammen och filterbrunnarna vid fältbesöken inte
avbördade vatten. I inloppet och utloppet till dammarna samt efter filterbrunnarna togs
även prover på totalkväve och nitratkväve vid tre tillfällen, totalt 24 prover.
Medelhalterna för Tot-P och PO4-P i vattnet från jordbruksmarken var under mätperioden
höga. Medelkoncentrationen för Tot-P var 54 µg/l och för PO4-P så var koncentrationen
29 µg/l. Under långa perioder så var fosfatfosforhalterna i det inkommande vattnet från
jordbruksmarken relativrt låga, ofta nära eller under detektionsgränsen. Resultaten i Tabell
1 visar att filtermaterialen vid den södra dammen beräknat för hela mätperioden inte
avskiljer någon totalfosfor eller fosfatfosfor alls. Istället kan ett utläckage av fosfor från
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filtermbrunnarna observeras. Orsaken till den uteblivna fosforreduktionen var att slam och
lerpartiklar fastnat i filterbrunnarna under vintern/våren 2013.
Tabell 1. Havgårdssjön. Reduktionsgrad (%) av Tot-P och PO4-P
Filtralite P

Hyttsand (södra)

Hyttsand (norra)

Polonite

Tot-P hela perioden

-30,7

-165,3

7,9

14,8

Tot-P efter backspolning

67,7

20,4

-

-

PO4-P hela perioden

-74,3

-242,7

4,6

15,4

PO4-P efter backspolning

70,6*

31,1

-

-

*Baserat

på ett provtagningstillfälle i mars 2014.

Brunnarna backspolades med hjälp av tryckluft i juni 2013 och bräddningsnivån från
dammen som styrs av flödesregleringsbrunnen höjdes för att undvika att sediment som
samlats i dammen sveps längs botten på dammarna och in i filtren initialt vid kraftiga regn.
Efter backspolningen så har brunnen med Filtralite P visat en nedsatt funktion med
begränsad genomströmning av vatten. Vid provtagning i mars 2014 så rann dock vatten
normalt genom filtret och fosforreduktionen vid provtagningstillfället var hög. Brunnen
med Hyttsand verkar ha har återhämtat sig snabbare och uppvisar rimlig reduktionsgrad
efter backspolningen (Tabell 1). Den norra dammen har stora delar av året varit torrlagd.
Sannolikt är dräneringssystemet som mynnar i dammens inloppsdel i dåligt skick och vatten
letar sig via gamla ledningar ut i sjön utan att mellanlagras i dammen. De få manuella
prover som har kunnat inhämtas härstammar från hösten 2012 och uppvisar bara beskedlig
reduktion av fosfor för både Hyttsand och Polonite (Tabell 1). Det är högst sannolikt att
även den norra anläggningen har fått en nedsatt kapacitet på grund av att sediment från
dammarna har hamnat i filterbrunnarna.
I inloppet och utloppet till dammarna samt efter filterbrunnarna togs även prover på
totalkväve (Tot-N) och nitratkväve (NO3-N) vid tre tillfällen under vintern 2012-2013.
Resultaten visar en reduktion av totalkväve i dammarna på 6,1 % och en reduktion av
nitratkväve på 9,2 %.
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Gnalöv
För Gnalöv så analyserades totalt 240 prover med avseende på Tot-P och på PO4-P för
dikesvatten som passerat brunnarna med filtermaterialen Polonite, Hyttsand och Filtralite
P. Medelkoncentrationen av Tot-P i dikesvattnet under mätperioden var 71 µg/l och för
PO4-P var medelkoncentrationen 60 µg/l. Under långa perioder, särskilt under vintern var
dock inhalterna av främst fosfatfosfor lägre, inte sällan under detektionsgränsen (10 µg/l).
Reduktionsgraden för både Tot-P och PO4-P var extremt hög för alla de tre material som
testades vid försöksanläggningen (Tabell 2).

Tabell 2. Gnalöv. Reduktionsgrad (%) av Tot-P och PO4-P
Polonite

Hyttsand

Filtralite P

Tot-P

82,1

82,8

64,6

PO4-P

82,7

83,3

70,5

Glössbo
För försöksanläggningen i Glössbo så analyserades 362 vattenprover på totalfosfor och
fosfatfosfor för i huvudsak filtermaterialen Filtralite P och Polonite för vilka automatisk
provtagning gjordes på ingående vatten och utgående vatten från filterbrunnarna. De
ingående koncentrationerna av Tot-P och PO4-P i dikesvattnet var 147 µg/l respektive 57
µg/l.

Tabell 3. Glössbo. Reduktionsgrad (%) av Tot-P och PO4-P
Filtralite P

Polonite

Hyttsand

Tot-P

15,1

39,8

11,0*

PO4-P

-17,1

35,5

30,0*

*Baserat

på ett provtagningstillfälle.
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Den låga reduktionsgraden för Filtralite P, särskilt med avseende på fosfatfosfor, beror
med stor sannolikhet på inläckage av ytavrinning i skarven mellan bottendelen av brunnen
och den övre brunnsringen. Läckaget upptäcktes i ett sent skede av mätperioden och kan
ha lett till att vatten från omgivande mark tidvis har läckt in i brunnen och kontaminerat
filtermaterialet i denna och försämrat den fosforreducerande kapaciteten.

5.

Diskussion och slutsatser

De tre försöksanläggningarna i projektet Dikesfilter utvidgning är byggda på vitt skilda
platser och resultaten med avseende på reduktionsgraden uppvisar stora skillnader.
Gemensamt för de ter anläggningarna är dock att vattenföringen under mätperioderna från
våren/sommaren 2012 till och med hösten/vintern 2013 varit mycket lägre än för ett
normalår, främst beroende på det mycket torra sommarhalvåret 2013. Dikena och
dammarna vid anläggningarna har därför avbördat vatten väldigt ojämnt och stått torra
långa perioder. Den automatiska provinsamlingen har varit väldigt pulsartad och många
vattenprover har samlats in under flödestoppar med ofta väldigt kort varaktighet och
relativt få vattenprover har tagits under perioder med mer varaktiga flöden. Detta var
väntat för anläggningarna i Glössbo och Havgårdssjön där avrinningsområdena är små (4-9
ha), men även anläggningen i Gnalöv har uppvisat långa perioder då diket inte avbördar
vatten, utan detta har varit stillastående uppströms den låga fördämningen.
Absolutkoncentrationerna av totalfosfor och fosfatfosfor under mätperioderna för de tre
anläggningarna skiljer sig åt. Havgårdssjön har haft lägre koncentrationerna av både Tot-P
och PO4-P (dock oftast inom intervallet för vad som betecknas som höga eller mycket
höga koncentrationer enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder). Glössbo har haft de
högsta koncentrationerna av Tot-P och Gnalöv har uppvisat den högsta koncentrationen
av PO4-P. Även andelen fosfatfosfor av totalfosfor skiljer sig kraftigt åt mellan stationerna,
där andelen är hela 84 % för Gnalöv och 53 % och 39 % för Havgårdssjön respektive
Glössbo. Avrinningsområdet i Gnalöv är väldigt flackt och diket är djupt nedskuret i
jordbruksmarken. Det vill säga grundvattenytan ligger djupt i området och i kombination
med gräsbeväxta dikesslänter och ett brett dike som inte ger höga vattenhastigheter så kan
erosionen och ytavrinningen förväntas vara låg och detta förklarar den höga andelen
fosfatfosfor. Avrinningsområdena i Glössbo och särskilt Havgårdssjön är mycket mer
kuperade. I Glössbo är andelen fosfatfosfor av totalfosfor lägst och vilket kan kopplas till
områdets karaktäristika, med lerjordar med inblandad mo och mjäla. Grundvattenytan
ligger nära markytan i området och vid kraftiga regn så transporteras mycket partiklar till
diket via ytavrinning och mättad ytavrinning. Vattenhastigheten i det smala diket
uppströms den lilla sedimentationsdammen kan ge upphov till stor erosion och
materialtransport som förstärks på grund av det lilla avrinningsområdet då vattenföringen
mycket snabbt reagerar på nederbörd och diket går från torrt till uppfyllt på någon timme.
Havgårdssjön är det mest kuperade området men uppvisar något förvånande också de
lägsta fosforhalterna och en lägre andel fosfatfosfor av totalfosforn under mätperioden än
försöksstationen i Gnalöv. Anläggningen i Havgårdssjön är i sin design väldigt lik en
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operationell anläggning med ett försteg i form av en sedimentationsdamm från vilket
vattnet rinner med självfall in i filterbrunnarna. Dock är dimensioneringen av både dammar
och brunnar något för liten för att vara optimal för de delområden som de två
anläggningarna avvattnar (5 och 9 ha). De första stora höstregnen 2012 visade sig
transportera väldigt mycket sediment genom dammarna och vidare in i filtren som
slammade igen. Sannolikt var det kombinationen av kraftiga regn som sköljde ur det
modifierade dräneringssystemet och en alltför låg initialt vald bräddningsnivå till
regleringsbrunnen som gjorde att filtren under en period fick ta emot stora
sedimentmängder. De flest mätningarna härstammar från perioden efter att filtren slammat
igen och kan vara en förklaring av halterna av både totalfosfor och fosfatfosfor har
stabiliserats och att dammarna fyller sin funktion att sedimentera partikelbundet fosfor.
För andra försöksanläggningar som har varit i drift i flera år så har tester på
fosforreduktionen vid olika uppehållstider på vattnet utförts och den optimala
uppehållstiden i filtren har visat sig vara ca 60 minuter. För att kunna jämföra
filtermaterialens funktion på de tre olika platserna med olika storlek och karaktäristika på
avrinningsområdena så har genomgående uppehållstiden för vattnet i filtren styrts till 60
minuter. Detta gjordes genom att använda ett fixt pumpflöde i Gnalöv och Glössbo och
genom att ha en fix håldiameter och minimal fallhöjdsvariation vid självfallsanläggningen
vid Havgårdssjön.
Reduktionen av både Tot-P och PO4-P är mycket stor i Gnalöv, över 80 % för Hyttsand
och Polonite och över 60 % och 70 % för Tot-P respektive PO4-P för Filtralite P. En
förklaring kan vara just avrinningsområdets storlek och karaktäristika, att fosforhalterna i
diket blir mer utjämnade på grund av det stora området som ger något mer utdragna
flödestoppar än de små områdena i Havgårdssjön och Glössbo. Vattnet i det flacka diket
blir också stående under längre perioder än i de andra två områdena vilket ger en
utjämnande effekt på fosforhalterna. Jämn belastning med avseende på
fosforkoncentrationen ger en bra funktion på filtrens förmåga att adsorbera fosfor.
I Glössbo är resultaten lite mer svårtolkade eftersom materialen i brunnarna med
automatisk provtagning, Filtralite P och Polonite uppvisar så stora skillnader i
reduktionsförmåga. Polonite uppvisar en fosforreduktionskapacitet som är helt jämförbar
med de likande försöksanläggningar som varit i drift med start 2009 i Uppsala, Rimbo och
Väringe, med en reduktion på 40 % och 36 % för totalfosfor respektive fosfatfosfor. Vid
dessa anläggningar har reduktionskapaciteten för Filtralite P inte avvikit speciellt mycket
från den hos Polonite vilken väcker misstanken att det läckage som upptäcktes sent under
mätperioden kan ha kontaminerat filtret såsom skedde i Havgårdssjön, men i Glössbo då
kopplat till inläckande markvatten/ytavrinning. Marken i området vid mätstationen är
mycket sank och grundvattenytan når sannolikt upp till markytan vid kraftigare
regnperioder och vid snösmältningen. Orsaken till läckaget kan ha varit att tjäle i marken
kan ha särat på brunnarna som också relativt högt placerade, vid något tillfälle och orsakat
ett inläckage. Detta har också inträffat tidigare vid en anläggning i Rimbo. Anledningen till
att läckaget upptäcktes i ett sent skede beror på att Filtralite P är ett lätt material vilket gör
att ett lager av grus måste läggas som täckmaterial för att det inte Filtralite P-pelletsen skall
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flyta ut ur brunnarna vid flödesbelastning. Detta försvårade den visuella inspektionen och
slammet har därför inte upptäckts i tid.
För Havgårdssjön så är resultaten också svårtolkade eftersom två av dessa filter fylldes av
slam i ett tidigt skede av mätperioden. I detta fall berodde degraderingen av materialens
funktion för fosforbindning på att försedimentationsdammen gick från nybyggd och helt
torrlagd till uppfylld och med hög flödesbelastning under en kort tidsperiod. Sediment som
samlats i dräneringsledningarna från jordbruksmarken och sannolikt även dammvallen
transporterades då in i filtren och slammade igen dessa. Resultaten blev att de lerpartiklar
som samlats i filtret släppte fosfor när flödesbelastningen normaliserades samtidigt som
ingen fosfor togs upp av filtren. Detta kunde då tolkas som att filtren släppte fosfor. Med
hjälp av backspolning med trycklyft så avlägsnades lerpartiklarna och filtret med Hyttsand
återhämtade sig och reducerar både totalfosfor och fosfatfosfor. Reduktionsförmågan för
båda parametrarna för Hyttsand är dock lägre än som uppmätts vid motsvarande
anläggningar i Uppsala, Rimbo och Väringe. Igenslamningen verkar ha påverkat Filtralite P
i större utsträckning då återhämtningen dröjt mycket längre tid än för Hyttsanden.
Genomströmningen av vatten i filtret har varit begränsad även efter backspolningen. Detta
kan ha att göra med att Filtralite P är ett porösare och lättare material och att själva
materialet vid backspolningen lyftes upp varvid inte alla lerpartiklar kunde frigöras från
botten av filterbrunnen. Vid en manuell provtagning i mars 2014 så uppvisade dock
materialet en mycket hög avskiljning av både Tot-P med 68 % och av PO4-P med 71 %, så
det finns tydliga tecken på att materialet återhämtat sig.
De tre försöksanläggningarna i Havgårdssjön, Gnalöv och Glössbo uppvisar stora
variationer när det gäller reduktionskapacitet av total- och fosfatfosfor. Vissa skillnader kan
kopplas till driften av anläggningarna, exempelvis att filter slammat igen och förlorat sin
fosforreducerande kapacitet. För Havgårdssjön så återhämtade sig filtermaterialen efter
backspolning. Detta visar vikten av att ha en väl fungerande och en väl dimensionerad
försedimentationsdamm innan filterbrunnarna/filterbäddarna, särskilt när
tillrinningsområdena är kuperade, och att fosforfiltren byggs på ett sådant sätt att
möjligheten att åtgärda driftstörningar förenklas.
Skillnader mellan områdenas storlek och karaktäristik kan kopplas till skillnader i
reduktionskapacitet. En relativt jämn fosforbelastning på filtren ger en bra
reduktionskapacitet och större områden, som exempelvis Gnalöv, med god
vattenlagringsförmåga i både mark och dike/damm ger dessa förutsättningar. De små
områdena i Havgårdssjön och Glössbo har kortare varaktighet på flödestoppar och risken
för påverkan av erosion och slamtransport in i filterbrunnarna ökar. Jordar som släpper
mycket partiklar, som lerjordar med inslag av mo och mjäla, påverkar
reduktionskapaciteten. Rena lerjordar är att föredra då dessa ger en ökad livslängd på
filtermaterialen.
Reduktionskapaciteten för alla tre materialen, Hyttsand, Polonite och Filtralite P, i Gnalöv
är mycket stor, 60-80 %, men man skall ha i åtanke att mätperioden 1,5 år är relativt kort
och perioderna då diket har varit vattenförande är väldigt mycket kortare. Det betyder att
materialen är fortfarande ganska nya. Motsvarande anläggningar i andra delar av landet
reducerar fortfarande fosfor om än i mycket mindre grad än i Gnalöv, fortfarande efter 4
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års drift. Reduktionen av fosfor för Polonite i Glössbo ligger på samma nivå som dessa
anläggningar, d.v.s.40 % för totalfosfor och 36 % för fosfatfosfor. Reduktionen av fosfor i
filtren i Havgårdssjön är lägre på grund av igenslamningen, men visar att filtren delvis
återfår sin fosforreducerande kapacitet efter en enkel backspolning. Hyttsanden reducerade
efter åtgärden 20% av totalfosforn vilket är mindre än motsvarande anläggningar som varit
i drift på andar platser, medan fosfatfosforn reduceras till 31 % vilket bara är något lägre än
förväntat.
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