Uppföljning av filterbäddar
Funktion och näringsretention i tre anlagda filter för
rening av kväve och fosfor

2016-01-28

på uppdrag av

Segeåns Vattendragsförbund och
Vattenråd

Tom sida

Uppföljning av filterbäddar
Funktion och näringsretention i tre
anlagda filter för rening av kväve och
fosfor

Rapporten är upprättad av: Torbjörn Davidsson
Granskning: Cecilia Holmström
Uppdragsgivare: Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Omslagsbild: Anläggning av flisfilterbädd vid Kringelvik, Börringsjön

Landskrona 2016-01-28
EKOLOGGRUPPEN

Ekologgruppen i Landskrona AB
TELEFON: 0418-76750

ADRESS: Järnvägsgatan 19B, 261 32 Landskrona

HEMSIDA: www.ekologgruppen.com E-POST: mailbox@ekologgruppen.com

Uppföljning av filterbäddar

Innehåll
sidan

Bakgrund ..................................................................................................................................... 5
Filteranläggningarna .................................................................................................................. 5
Reningsprocesser....................................................................................................................... 5
Beskrivning av anläggningarna vid Börringe och Lindholmen ................................................ 6
Filterbäddarnas tekniska funktion under provtagningsperioden ............................................... 8
Vattenprovtagningar och analyser .......................................................................................... 10
Resultat och diskussion ............................................................................................................. 10
Datamaterial ............................................................................................................................ 10
Ämneskoncentrationer i in- och utlopp ................................................................................... 11
Näringsbelastning och retention .............................................................................................. 13
Miljönytta och kostnadseffektivitet ......................................................................................... 17
Slutsats .................................................................................................................................... 18
Källor.......................................................................................................................................... 18
Bilagor
1. Analysmetoder vattenkemi
2. Mätresultat - ämneskoncentrationer
3. Linus Karlsson. Filterbädd för rening av dräneringsvatten – Uppföljning av
kväveretention.
4. Linus Karlsson. Fosforrening av dräneringsvatten – Utvärdering av en filterbädd

4
Ekologgruppen i Landskrona AB

Uppföljning av filterbäddar

Bakgrund
Segeå-projektet och Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd har av länsstyrelsen beviljats
LOVA-medel för projektet ”Uppföljning av filteranläggningar”, dr 1354-2014 med projekttid
2014-04-24 – 2015-10-29. I föreliggande rapport redovisas detta arbete. Det finns ett stort
behov av kostnadseffektiva reningsanläggningar för dräneringsvatten från åkermark. Inom
Segeå-projektet har mellan 2012 och 2013 anlagts ett antal flisfilterbäddar och kalkfilteranläggningar för rening av kväve och fosfor. Förhoppningen är att dessa skall kunna utgöra
komplement till andra åtgärder för at minska övergödning och transport av näringsämnen och
vara kostnadseffektiva åtgärder som inte tar stora arealer i anspråk jämfört med t ex dammar
och våtmarker. Anläggningarnas läge och utformning, samt inledande mätningar redovisas i
detalj i rapporten ”Inventering och åtgärder vid dräneringar inom Segeåns avrinningsområde”
(Ekologgruppen 2014) samt i ”Dikesfilter – utvidgning. Slutrapport” (IVL 2014). I föreliggande
rapport redovisas resultat från mätningar av vattenflöden och näringsämneskoncentrationer
mellan april 2014 och juni 2015. Vidare diskuteras bästa utformning och andra anläggningstekniska aspekter som påverkar filtrens funktion. Materialet i denna rapport får spridas fritt och
kommer även att finnas tillgängligt i uppdaterad version på Segeå-projektets hemsida
www.segea.se. Rådata kan tillhandahållas för den som önskar fördjupa sig i materialet.

Filteranläggningarna
Reningsprocesser
Dräneringsvattnets näringsinnehåll utgörs av kväve och fosfor i lösta och partikelbundna
former. Kväve föreligger i första hand som löst nitrat medan fosfor i första hand förekommer
som fosfat vilket kan vara löst eller transporteras bundet till lerpartiklar. Nitrat kan vid frånvaro
av fritt syre och tillgänglig kolkälla denitrifieras till kvävgas. Goda reningsresultat för dräneringsvatten innehållande kväve har redovisats för dräneringsvatten som tillåts rinna genom en
bädd av flis eller sågspån som fungerar som kolkälla för denitrifikationsbakterier. Fosfatfosfor
kan fås att binda till ett kalksubstrat, vilket utnyttjas i kalkfilteranläggningar, (brunnar, bäddar,
diken). Utförligare beskrivning av reningsprocesserna finns i ”Inventering och åtgärder vid
dräneringar inom Segeåns avrinningsområde” (Ekologgruppen 2014).

De undersökta filteranläggningarnas läge. Benämningarna härstammar från
projektet ”Inventering och åtgärder vid dräneringar inom Segeåns avrinningsområde (Ekologgruppen 2014).
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Beskrivning av anläggningarna vid Börringe och Lindholmen
Vid Börringesjön och vid Lindholmen har totalt 4 filterbäddar anlagts. Samtliga har flis som
filtermaterial och är huvudsakligen anpassade för kväverening. En av filterbäddarna vid
Börringesjön har i efterhand kompletterats med ett kalkfilter för fosforrening, vilket har
projektertas av WEREC, Water Ecosystem Recovery AB. Anläggningarna är utförligt beskrivna
i bilaga 5 i rapporten ”Inventering och åtgärder vid dräneringar inom Segeåns avrinningsområde” (Ekologgruppen 2014). En förkortad beskrivning följer här:

Filterbädd vid Börringe. Dräneringsrör, makadam, flis, spridarrör och fördelningsbrunn syns
på bilden. Foto: Kristian Risberg.

Ett schakt med ett djup på 1 – 2 m och en yta på 20 – 400 m2 har grävts ut på platserna
beskrivna ovan. I botten på schaktet placeras dräneringsrör, ovanpå dessa fylls med flis och
överst läggs spridarrör. Vatten från befintlig dränering eller dike leds via en fördelningsbrunn
och spridarrör ut över ett ca 1 m tjockt flislager. I botten av flislagret samlar dräneringsledningarna upp vattnet och leder ut det i ett dike eller en befintlig dränering. Nedströms en av
flisfilterbäddarna vid Börringesjön har ett fosforreningsfilter anlagts. Vatten leds genom filtret (i
detta fall hyttsand till vilket fosforn binds) från botten och upp till ytan varifrån det bräddar ut. I
tabell 1 redovisas data om tillrinning samt material och kostnader för filterbäddarna.
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Fosforfilter vid Börringe. Bädden är fylld med hyttsand, vatten fylls på via dräneringsrör i botten och
rinner av från ytan via ett bräddavlopp. Foto: Torbjörn Davidsson.
Tabell 1.

Data om de anlagda filterbäddarna.

B9

B11

B14

Lindholmen

5

35

30

70

20

150 + 50*

150

400

Bäddyta (m )

20

150 + 36*

150

400

Filtermaterial

bok

Bok + hyttsand

bok

björk

Kostnad

40 000

110 000

130 000

160 000

Tillrinning (ha)
3

Bäddvolym (m )
2

Kostnad mod. nivåreglering (kr)

17 000

Kostnad mod. kalkfilter (kr)

220 000

*avser kalkfilterbädd för fosforrening

Filterbäddarna vid Börringesjön anlades i oktober/november 2012. De har konstruerats så att
vatten leds ut ovanpå flismaterialet och samlats upp undertill. Vatteninnehållet i bädden styrs av
kapacitet i rören och filtermaterialets hydrauliska konduktivitet. En av anläggningarna (B14)
modifierades i september 2013 så att vattennivån kan höjas och ge ett vattenmättat substrat.
Filtermaterialet (flisen) har varit vattenmättad under hela provtagningsperioden. Filterbädden
vid Lindholmen har vid anläggandet 2013 försetts med nivåregleringsmöjlighet. Här har även en
modifiering skett under 2015 för att undvika att slam, sand och löv transporteras in i filtret (se
kapitel ”Filterbäddarnas tekniska funktion”).
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Filterbädd vid Börringe. Noggrannhet vid läggning av spridarrör. Diskussion om dräneringarnas
anslutning. Foto: Kristian Risberg, Torbjörn Davidsson.

Filterbädd vid Lindholmen. Tätning av kanter med 0,2 mm byggfolie. Regleringsmöjlighet i spridarrör
och dräneringsrör. Foto: Torbjörn Davidsson.

Alla de byggda filterbäddarna är pilotanläggningar och anläggningssätt och tekniska lösningar
har diskuterats fram med entreprenörer och markägare. Viktiga frågeställningar är anläggningarnas tekniska funktion, reningseffektivitet och varaktighet.

Filterbäddarnas tekniska funktion under
provtagningsperioden
Omättat filter (B11)
Vattnet perkolerar genom filtermaterialet. Tekniskt har filtret fungerat väl. Spridarrör och
flismaterial har haft en hydraulisk kapacitet på ca 4 l/s. Vid högre flöden har vattnet bräddat
över i fördelningsbrunnens bräddutloppsrör. Vid låga flöden in i filterbädden (typiskt mindre än
0,1 l/s), har filter och omkringliggande jord sugit upp vattnet så att inget vatten lämnar
filterbädden.

Vattenmättat filter (B14)
Vattennivån i filterbädden har ställts in så att filtermaterialet varit vattenmättat under hela
provtagningsperioden. Tekniskt har filtret fungerat väl. Spridarrör och flismaterial har haft en
hydraulisk kapacitet på ca 4 l/s, och vid högre flöden har vattnet bräddat över i
fördelningsbrunnens bräddutloppsrör. Vid låga flöden in i filterbädden (typiskt mindre än 0,1
l/s), har filter och omkringliggande jord sugit upp vattnet så att inget vatten lämnar filterbädden.
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Kalkfilter (B11)
Kalkfiltret är placerat efter flisfiltet och inloppet är designat för att begränsa inflödet till
maximalt 2 – 2.5 l/s dvs ca hälften av vattenflödet som maximalt rinner genom flisfiltret. Filtret
är öppet och utsatt för avdunstning vilket lett till att det under lågflödesperioder inte runnit
något vatten ut från detsamma.

Filter vid Lindholmen
Mellan april 2014 och mars 2015 var spridarrören delvis igenslammade vilket ledde till att
endast mindre mängder vatten rann genom flisen. Filterbädden har dessutom varit otät mot
omkringliggande jordmaterial och detta sammantaget har gjort att inget vatten runnit ut genom
utloppsröret. Det vatten som runnit in i filtret har dock runnit genom flisen och genomgått
reningsprocesserna, men filtrets effektivitet har inte gått att mäta. Det har ej heller varit möjligt
att höja vattennivån för att skapa ett vattenmättat substrat.
I mars 2015 spolades spridarrören och inloppsröret byggdes om så att varken dikets bottenvatten
(som för med sig sand, silt, och slam) eller ytvatten (som innehåller flytande material som löv,
grenar mm) inte rinner in i fördelningsbrunn och spridarrör. Detta gjordes genom att
vattennivån i diket höjdes med en stentröskel och ett sifonrör applicerades på intagsrörets
mynning.

Efter denna modifiering har vatten runnit in i filtret och provtagning av in- och utloppsvatten
har kunnat ske vi 5 tillfällen. Tyvärr upphörde flödet i diket redan i maj 2015 och har sedan dess
varit så lågt att den mängd vatten som leds in i filtret sugits upp av filtermaterial och
omkringliggande jord.
Funktionen för filtret är för närvarande god, och förhoppningsvis kommer det modifierade
inloppet att fungera utan rensningsinsatser under en lång tid.
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Vattenprovtagningar och analyser
Vid filterbädd B11 och B14 genomfördes vattenprovtagningar mellan 17:e april och 12:e maj
2014 och mellan 22:e augusti 2014 och 23 juni 2015. Under sommarmånaderna upphörde
vattenflödet helt och hösten 2015 var så regnfattig att dräneringarna ännu i mitten av oktober ej
förde vatten.
Vid filterbädden vid Lindholmen skedde provtagning vid 9 tillfällen och endast vid 5 av dessa
rann vatten genom utloppet. Anledningen till detta var problem med vattenintag, slam i
rörledningarna och läckage i filterbädden (se kapitel ”Filterbäddarnas tekniska funktion”). Först
vid projektperiodens slut fungerade provtagningarna väl, men vattenföringen i diket har i
princip varit obefintlig från slutet av maj till oktober 2015.
Provtagning genomfördes varje vecka med några extra provtagningar under högflödesperioder.

Provtagning i B11
Filterbädden har haft ett omättat substrat under hela provtagningsperioden, dvs vatten har
perkolerat genom flisen. Filterbädd B11 har en fördelningsbrunn där vattenprov togs direkt i det
anslutna tilloppsröret. På utloppssidan mynnar fyra rör (kopplade till dräneringarna i
filterbäddarna) i ytterligare en fördelningsbrunn som leder vattnet vidare till kalkfiltret. Här
mättes det totala flödet genom flisfiltret. Vattenprovet togs direkt ur rören och blandades till ett
flödesviktat prov. Efter kalkfiltret rinner vatten i ett rör som mynnar i Börringesjöns strandkant
där vattenprov togs och flöde mättes. Vattnets temperatur och syrgashalt mättes och vatten
samlades i två provflaskor för transport till laboratoriet.

Provtagning i B14
Filterbädd B14 har en fördelningsbrunn där vattenprov togs direkt i det anslutna tilloppsröret.
Vattenprov på utgående vatten togs i nivåregleringsbrunnen. Vattnets temperatur och syrgashalt
mättes och vatten samlades i två provflaskor för transport till laboratoriet. Filterbädden har haft
vattenmättat substrat under hela provtagningsperioden.

Provtagning i Lindholmen
Provtagning av inloppsvatten skedde i fördelningsbrunnen. Utloppsprov togs och flöde mättes
direkt i utloppsröret från filtret. Vattnets temperatur och syrgashalt mättes och vatten samlades i
två provflaskor för transport till laboratoriet. Filterbädden har haft ett omättat substrat under
hela provtagningsperioden, dvs vatten har perkolerat genom flisen.

Vattenanalyser
Kväve- och fosforfraktioner samt suspenderat material analyserades av Alcontrol AB. Grumlighetsanalys genomfördes på Ekologgruppen i Landskrona. Analysmetodik redovisas i bilaga 1.

Resultat och diskussion
Datamaterial
Provtagningarna och analyserna har genererat ett stort material och det finns stora möjligheter
att hämta mer information om processerna i reningsfiltren än det som redovisas i föreliggande
rapport. Under februari 2015 genomförde student Linus Karlsson ett praktikarbete inom ramen
för utbildningen i Ekosystemteknik vid LTH, där det då tillgängliga datamaterialet analyserades.
Linus analys är mer processorientrad och djupgående än föreliggande rapport och resultaten
redovisas i bilaga 3 och 4.
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Diagram som visar koncentrationer av kväve- och fosforfraktioner i in- och utflödande vatten i
de olika filterbäddarna redovisas i bilaga 2.

Ämneskoncentrationer i in- och utlopp
Trots väldefinierade in- och utlopp och rörmynningar där vattenflöden kan mätas är resultaten
komplexa och svårbedömda. Orsakerna till detta är den extremt stora variation i vattenflöde och
vattenkemi som dräneringssystemen uppvisar. I diagrammen i bilaga 2 och figur 2 – 9 nedan
visas denna variation tydligt, där såväl flöden som koncentrationer av näringsämnen och
partiklar samt turbiditet (grumlighet) kan mångdubblas från ett provtagningstillfälle till ett
annat.
De tydligaste resultaten erhölls då flöden och koncentrationer var stabila under en längre period.
Perioderna maj – juni 2014 och augusti – september 2014 karaktäriserades av stabilt låga flöden
och en hög vattentemperatur. Perioden februari – april 2015 karakteriserades av något högre och
relativt stabila flöden och lägre temperatur, undantaget ett provtagningstillfälle 31/3 med ett
högflöde som skett i samband med ett regnväder vilket olyckligt skett efter gödsling av åkrarna.
Detta tillfälle behandlas separat.
Vi flera provtagningstillfällen under lågflöden rann vatten från dräneringen in i flisfiltret men
inget rann ut. Vatten sögs istället upp av jord och filtermateriel, vilket betyder att recipienten
avlastas från 100 % av näringsämnena. Samtidigt innebär det att recipienten inte mottar något
vatten alls, vilket skulle kunna vara ett problem under torra sommarmånader, om en filterbädd
placeras vid ett mindre små vattendrag.

Reningsresultat för filter med omättad flis (B11)
Under perioden maj – juni 2014, en period med låga flöden och varmt väder, skedde generellt
en minskning av nitrat- och totalkvävekoncentrationer i filtret och samma mönster fortsatte från
augusti när vatten åter rann i dräneringarna fram till september 2014. Under samma perioder
frisläppte filtret små mängder fosfor. Perioden mellan februari och april 2015 (undantaget ett
högflödestillfälle, se nedan) förekom en serie provtagningstillfällen med mindre men tydlig
minskning av kvävekoncentrationer samtidigt som koncentrationerna av fosfor ökade svagt
(figur 1, 4, 10 och 13 bilaga 2).
Filterbädden i Lindholmen har producerat väldigt få mätningar. Resultaten redovisas i diagram i
bilaga 2 där man kan konstatera att det skett rening av både kväve- och fosforfraktioner vid de
fem mättillfällena.

Reningsresultat för filter med vattenmättad flis
Under perioderna maj – juni och augusti – september 2014 skedde en god retention av nitrat och
totalkväve. Samtidigt producerades ammonium, fosfat och höga halter av totalfosfor i filtret.
Under perioden februari – april 2015 skedde en tydlig rening av kvävefraktioner, vilken också
ökade med tiden under våren. Under denna period skedde en viss produktion av ammonium i
det vattenmättade filtret. Det registrerades omväxlande produktion och retention av fosfor där
produktionen av totalfosfor ökade med tiden under våren.

Slutsats för flisfilter under stabila förhållanden
Det vattenmättade filtret var effektivast i att rena vatten från kväve. Anledningen till detta är att
den vattenmättade flisen har lägre syrgashalter vilket gynnar denitrifikationsprocessen (nitrat
omvandlas till kvävgas). Syrgashalten minskade tydligt i det vattenmättade filtret, och jämfört
11
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med det omättade filtret var halterna betydligt lägre i utloppsvattnet (figur 1). Samtidigt
registrerades flera tillfällen där fosfor och ammonium producerades, sannolikt genom nedbrytning av flisen. Enligt tidigare rapport (Ekologgruppen 2014) innehåller flisen i ett 150 m3 filter i
storleksordningen 3 kg fosfor. Det finns ingen fosforreningsprocess i flisfiltren förutom ett
möjligt upptag i biofilm runt flisen och att partiklar mer eller mindre permanent fastnar i det
magasin som filtret utgör (Se kapitel ”Suspenderat material och grumlighet” nedan).
Syrgashalt i utloppsvatten

14.00

Syrgashalt (mg O/l)

12.00
10.00
8.00
6.00
4.00

Omättat flisfilter
Vattenmättat
filter

2.00
0.00

Figur 1.

Syrgashalter i utloppsvatten från filterbädd med omättad respektive vattenmättad flis.

Reningsresultat för kalkfilter
En god retention av fosfor, framförallt fosfat, registrerades under maj – juni och augusti –
september 2014 (bilaga 2, figur 22 och 23). Under perioden februari – april 2015 var resultatet
för fosfor varierat men huvudsakligen registrerades minskning av koncentrationerna. Turbiditeten (grumligheten) var under denna period ofta hög vilket visar att fosfor transporteras med
partiklar.
Kalkfiltret har egentligen ingen process som renar vattnet från kväve utom möjligen en
sedimentation av partikelburet kväve i själva bassängen. Filtret är öppet mot atmosfären och kan
således exponeras för djur, växtdelar och liknande som, åtminstone teoretiskt, kan ge ett tillskott
av kväve och fosfor. Under maj – juni 2014 och 2015, registrerades övervägande retention av
nitrat och totalkväve vilken förbyttes i frisläppande i augusti – september (bilaga 2, figur 19 och
20). Under perioden februari – april noterades ingen större skillnad i koncentrationer av
kvävefraktioner mellan in- och utlopp.

Perioder med höga och varierade flöden och koncentrationer
Perioder med stabila flöden och koncentrationer ger mest information om processerna som sker
i filtren. Det är dock näringsämnestransporterna under högflödestillfällen som har störst effekt
på sjöar, vattendrag och hav. Som ett exempel på detta kan nämnas att ett högflöde i mars
uppvisade nitrat- och totalkväve-halter på över 40 mg N/l samtidigt som flöde genom och förbi
filtren var mycket höga, vilket resulterade i dygnstransporter som beräknats till i storleksordningen 80 kg kväve och 250 g fosfor på en dag (jfr figur 1, 2, 4 och 5 i bilaga 2).
Det finns skäl att anta att de processer som pågår under stabila förhållanden även pågår under
flödestoppar, men att dessa blir omöjliga att mäta eftersom koncentrationsskillnaderna mellan
in- och utlopp blir små och det pulsade flödet också ger stora förändringar i koncentrationer
under kort tid. Om processerna pågår med oförändrad aktivitet skulle detta innebära en mindre
procentuell rening men en oförändrad absolut rening. Det finns dock några förhållanden som
kan inverka negativt på reningsresultatet vid högflöden. Filter utsätts t ex för högre syrgashalter
då mer syrerikt vatten kommer i kontakt med flisen vilket påverkar denitrifikationsprocessen
negativt. Vidare kan de partiklar som fastnat i filtermaterialet spolas ut igen. Flera provtagnings12
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tillfällen vittnar om ett gott reningsresultat även under högflödesperioder men det finns även
exempel på det motsatta.

Suspenderat material och grumlighet
Transporten av suspenderat material har mätts vid de tillfällen det misstänkts att halterna kan
vara höga, t ex vid höga flöden eller då man observerat grumligt vatten. Tabell 1 i bilaga 2 visar
att vattnets innehåll av partiklar står tydligt i proportion till vattenflödets storlek och således är
väldigt variabelt. Både det omättade, det vattenmättade och kalkfiltret förefaller fånga upp en
del av partiklarna, men det finns även tillfällen då filtren släpper ifrån sig mer partiklar än vad
som rinner in. Det är sannolikt att partiklar blir fördröjda i filtret och fortsätter spolas ut efter att
halterna i inloppet minskat. Analysen av turbiditet (grumlighet) är ett annat mått på vattnets
innehåll av partiklar och resultaten visar i princip samma mönster (figur 16 – 18 och figur 24
bilaga 2).

Näringsbelastning och retention
Flisfilter - dygnsvärden
Näringsretention på dygnsbasis, beräknad som koncentrationsskillnad mellan in- och utlopp
multiplicerat med vattenflöde, redovisas i figur 2 – 9. Den stora variationen är uppenbar och
hänger starkt samman variationer i vattenflöde och där koncentrationer i in- och utloppsvatten
kan ge extrema dygnsretentionsvärden. De beräknade dygnsvärden har använts för att uppskatta
filtrens näringsämnesretention på årsbasis.
Filterbädd B11, omättad flis
vattenflöde och nitratkväveretention
4

450

3.5
350
250

150

3
2.5
NO3-N retention
Vattenflöde

2
1.5

Vattenflöde (l/s)

Nitratkväveretention (g N/dag)

4.5

1

50

0.5
-72

-50

-144

0

Figur 2.
Nitratretention och vattenflöde i den omättade filterbädden (B11) mellan 2014-04-17 och
2015-06-23. Staplar med negativa värden, motsvarande frisläppande av mer än 50 g N/dag är förkortade.
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Filterbädd B11, omättad flis
vattenflöde och totalkväveretention
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Figur 3.
Totalkväveretention och vattenflöde i den omättade filterbädden (B11) mellan 2014-04-17 och
2015-06-23. Staplar motsvarande retention av mer än 500 g N/dag och frisläppande av mer än 50 g N/dag
är förkortade.
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Figur 4.
Nitratretention och vattenflöde i den vattenmättade filterbädden (B14) mellan 2014-04-17 och
2015-06-23. Staplar motsvarande retention av mer än 500 g N/dag och frisläppande av mer än 50 g N/dag
är förkortade.

Filterbädd B14, vattenmättad flis
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Figur 5.
Totalkväveretention och vattenflöde i den vattenmättade filterbädden (B14) mellan 2014-04-17
och 2015-06-23. Staplar motsvarande retention av mer än 500 g N/dag och frisläppande av mer än 50 g
N/dag är förkortade.
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Filterbädd B11, omättad flis
vattenflöde och fosfatfosforretention
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Figur 6.
Fosfatfosforretention och vattenflöde i den omättade filterbädden (B11) mellan 2014-04-17
och 2015-06-23.

Filterbädd B11, omättad flis
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Figur 7.
Totalfosforretention och vattenflöde i den omättade filterbädden (B11) mellan 2014-04-17 och
2015-06-23. Staplar motsvarande retention av mer än 35 g P/dag och frisläppande av mer än 20 g P/dag
är förkortade.
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Figur 8.
Fosfatfosforretention och vattenflöde i den vattenmättade filterbädden (B14) mellan 2014-0417 och 2015-06-23.
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Filterbädd B14, vattenmättad flis
vattenflöde och totalfosforretention
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Figur 9.
Totalfosforretention och vattenflöde i den vattenmättade filterbädden (B14) mellan 2014-04-17
och 2015-06-23.

Kalkfilter
I bilaga 4 redovisas en djupgående genomgång av data från provtagningar och analyser från
april 2014 till februari 2015. I rapporten resoneras kring orsaker till variation och vilken effekt
flödestoppar har på funktion och mätosäkerhet. Det konstateras att det i regel skett en fosforretention över kalkfiltret. Retentionen minskade mot vintern då temperaturen sjönk. Halter av
fosfor- och kvävefraktioner, suspenderat material samt turbiditet före och efter kalkfiltret
redovisas i bilaga 2. Diskussion kring årlig nettoretention förs nedan.

Årlig belastning och retention
För att kunna bedöma anläggningarnas kostnadseffektivitet och kunna ge rekommendationer om
var och hur de gör bäst nytta krävs en uppskattning av reningseffekten. Felkällorna är tyvärr
stora och utifrån tillgängligt material har gjorts en kvalificerad uppskattning som resulterar i
retentionssiffror som bedöms ligga i rätt storleksordning. Resultaten torde dock kunna variera
med en faktor 2 beroende t ex på hur provtagningsdatumen slumpar sig eller val av interpoleringsmetod.
Eftersom enskilda provtagningstillfällen, av skäl angivna ovan, kan ge orimligt höga värden på
retention eller frisläppande har extremvärden uteslutits från beräkningen. Årlig belastning och
retention för flisfiltren har bedömts på följande sätt:




För att eliminera de största metodrelaterade felkällorna har de tre högsta och de tre
lägsta (mest negativa) dygnsretentionsvärdena för varje provserie uteslutits.
Belastning och retention har interpolerats (linjär interpolation) mellan dygnsvärden för
de dagar mätningar skett.
Årlig belastning och retention har beräknats för den tid vatten runnit in i och genom
filtret mellan 2014-08-22 till 2015-06-23.

Resultatet av beräkningen visas i tabell 2. Filterbädden i Lindholmen har producerat väldigt få
mätningar och har inte utvärderats närmare beträffande dygnsbaserat eller årligt reningsresultat.
Tabell 2. Belastning och retention av kväve- och fosforfraktioner i en omättad filterbädd (B11) och en
vattenmättad filterbädd (B14) under den vattenförande perioden augusti 2014 och juni 2015.
Nitratkväve

Totalkväve

Fosfatfosfor

Totalfosfor

(kg N/år)

(kg N/år)

(kg P/år)

(kg P/år)

B11

B14

B11

B14

B11

B14

B11

B14

Belasting

260

390

305

430

1,9

2,0

5,7

5,6

Retention

3,6

34

5,8

28

0

-0,02

0,15

-0,19
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Det skedde en tydlig retention av kväve i filterbäddarna. Kväveretentionen var liten i den
omättade filterbädden och betydligt högre i den mättade där nitratretentionen beräknas till ca 34
kg per år. Total-kväveretentionen, dvs summan av lösta och partikulära fraktioner är i samma
storleksordning i detta filter och beräknas till 28 kg per år, dvs mindre än för nitratkväve. Detta
skulle kunna ha en förklaring i att andra kvävefraktioner bildas i filtret.
I det omättade filtret beräknas retentionen av nitrat och totalkväve till 3,6 respektive 5,8 kg per
år, dvs högre för totalkväve. Huruvida denna skillnad avspeglar processer i filtret är svårt att
avgöra beaktat den stora variationen och osäkerheten i beräkningarna. Klart är dock att
denitrifikationen, dvs omvandlingen från nitrat till kvävgas är mindre i det omättade filtret än i
det vattenmättade.
Fosfordynamiken i flisfiltren är svårbedömd och såväl retention som frisläppande registrerades
på årsbasis. Beräkningen för fosfatfosfor visade på ett nettoresultat nära noll för båda filterbäddarna (0 respektive 20 g frisläppande per år). Totalfosforberäkningarna visade på retention
av 150 g per år i det omättade filtret och frisläppande av 190 g per år i det vattenmättade. Sett
till belastningen utgör dessa ca 3 % minskning respektive ökning av fosformängden från filtret i
den vattenmättade bädden. Som nämnts tidigare finns ingen process i filtren som tar bort fosfor
(undantaget ett eventuellt upptag i biofilmer och att partiklar stannar mer eller mindre temporärt
i filtrerbädden). Däremot finns det skäl att anta att fosfor i flisen lakas ur då denna står vattenmättad vid hög temperatur. Om detta är fallet torde det röra sig om fosfor som är bunden i organiska syror (humus). En filterbädd innehållande 150 m3 flis bedöms av Ekologgruppen (2014)
innehålla i storleksordningen 3 kg fosfor. Ett visst läckage av fosfor från flisen är sannolik men
kvantifieringen på årsbasis är mycket osäker när det handlar om en så liten produktion i
förhållande till total transport och variation i flöde och koncentrationer.
Den årliga retentionen i kalkfiltret har beräknats som medelvärdet av uppmätt dygnsretention
(med två extremvärden borttagna) multiplicerat med antalet dagar i provtagningsserien.
Beräkningen resulterar i en fosforrening på i storleksordningen 1,3 kg per år, dvs de 9 månader
då vatten runnit genom filtret, vilket utgör ungefär 40 % av fosfortransporten in i filtret och 20
% av dräneringssystemets totala foosfortransport. För en djupare analys och diskussion hänvisas
till bilaga 4.
Trots de svårtolkade resultaten konstateras följande:




Kvävereningen var betydande i det vattenmättade filtret och mycket mindre i det
omättade.
Under vissa omständigheter producerades totalfosfor, fosfatfosfor och ammonium i det
vattenmättade flisfiltret.
I kalkfiltret skedde en fosforreduktion på i storleksordningen 1 kg/år.

Miljönytta och kostnadseffektivitet
Det råder ingen tvekan om att den vattenmättade flisfilterbädden renar dräneringsvatten med
avseende på nitrat. Med en reningseffekt på 30 kg/år (tabell 2) och en filterbädd med en yta av
150 m2 kan reningseffektiviteten anges till 2000 kg N/ha år, alternativt 0,2 kg N/m3 flis och år.
Med en kostnad för flisfilterbädden på 150 000 kr och en avskrivningstid på 25 år utan ränta blir
kostnaden för ett kilo borttaget kväve 200 kr. Detta ligger betydligt över vad som t ex beräknas
för dammar och våtmarker (t ex 60 kr/kg för Segeå-projektets våtmarker – se Ekologgruppen
2010).
En stor fördel med en filteranläggning är att den kräver en mindre plats än t ex en damm eller en
våtmark. Dock krävs topografiska och tekniska förutsättningar för en bra anläggning vilket
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diskuteras i rapporten ”Inventering och åtgärder vid dräneringar inom Segeåns avrinningsområde” (Ekologgruppen 2014).
En avgörande omständighet beträffande flisfilterbäddars miljönytta är om kvävereningen sker
på bekostnad av att fosfor frisläpps. Detta är naturligtvis avhängigt hur stor den totala transporten är, recipientens känslighet för kväve och fosfor, eller om anläggningen kompletterats
med en fosforfälla. Kalkfiltret i denna undersökning är placerad nedströms det omättade filtret
och inte nedströms det vattenmättade vilket kanske vore bättre. Det skall dock beaktas att det
vattenmättade filtret producerade andra former av fosfor än fosfat, vilket är den form av fosfor
som kalkfiltret tar upp.
Kostandseffektiviteten för kalkfiltret blir med motsvarande beräkning som för kväve ovan 7000
kr per kilo renad fosfor.

Slutsats
Även om filtren, särskilt det vattenmättade, visar på god reningseffekt för nitrathaltigt vatten är
det ännu tveksamt om man utifrån våra erfarenheter generellt kan rekommendera åtgärden för
dräneringsvatten. Anledningarna är flera, men en viktig aspekt är att det finns en tydlig risk att
fosfor och ibland ammonium släpps ut från filtret. Även om dessa mängder är små jämfört med
total årstransport kan ett utsläpp vid fel tidpunkt få konsekvenser för recipienten. En annan
anledning är att åtgärden inte ger så hög reningseffekt där dräneringsvattnet har en stor
flödesamplitud. Detta har i föreliggande projekt framförallt fått konsekvenser för hur man skall
tolka mätvärden. Variationen medför ett problem då en anläggning skall dimensioneras. En
ytterligare aspekt är att kostnaden för anläggningen är hög i förhållande till renad mängd
näringsämne. Man skall dock ha i beaktande att de studerade anläggningarna är av pilot-karaktär
och sannolikt kan anläggas billigare och enklare om t ex inte provtagning skall genomföras.
En flisfilterbädds ideala placering skulle kunna formuleras enligt följande:






Anlägg på en plats där topografi och fall i ledningar är passande.
Anlägg filterbädden så att vattennivån i flismaterialet kan höjas – vattenmättat filter.
Anlägg på en plats med så jämn vattenföring som möjligt och där dräneringsvattnet har
höga nitrathalter. Det är en fördel om man kan anlägga ett utjämningsmagasin innan
filterbädden.
Akvatiska system nedströms bör inte vara känsliga för tillfälligt höga halter av
ammonium och fosfor eller för låga/helt upphörda flöden.
Anlägg en fosforfälla eller ett kalkfilter nedströms flisfiltret.

Källor
Ekologgruppen 2014. Inventering och åtgärder vid dräneringar inom Segeåns
avrinningsområde. På uppdrag av Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd.
http://www.segea.se/Rapporter/E4_Segeaa_Draneringsinv_m_bil.pdf
Ekologgruppen 2010. Segeå-projektet Etapp 3 – Slutrapport. På uppdrag av Segeåns
Vattendragsförbund och Vattenråd. http://www.segea.se/Rapporter/E3_Slutrapp_etappIII.pdf
IVL 2014. Dikesfilter – utvidgning. Slutrapport maj 2014.
http://www.segea.se/Rapporter/Slutrapport-Dikesfilter-utvidgning_IVL_20140527.pdf
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Vattenanalyser
Provtagning och vattenanalyser inom dräneringsinventeringen har omfattat
nedanstående parametrar.
Hänvisningar anger analysmetod enligt Svensk Standard utgiven av
Standardiseringskommissionen i Sverige. Laboratorium: Ekologgruppen i Landskrona,
ackred. nr. 1279 och ALcontrol AB i Malmö, ackred. nr. 1006).
Vattenprovtagning
Metod: SS 028185, SS028194, SS-EN ISO 19458
Grumlighet (turbiditet)
Metod: SS-EN ISO 7027, utg. 1
Lab: Ekologgruppen
Syrgashalt
Metod: SS-EN ISO 5814: 2012
Lab: Ekologgruppen
Totalfosfor
Metod: SS-EN ISO 15681-2:2005
Lab: Alcontrol
Fosfatfosfor
Metod: SS-EN ISO 6878:2005 mod
Lab: Alcontrol
Totalkväve
Metod: SS-EN ISO 11905, 1 mod
Alcontrol
Nitratkväve
Metod: SS-EN ISO 13395,1 mod
Lab: Alcontrol
Ammoniumkväve
Metod: SS-EN ISO 11732 mod
Lab: Alcontrol
Suspenderat material
Metod: SS-EN 872
Lab: Alcontrol

Uppföljning av filterbäddar – bilaga 2

Koncentrationer i in- och utloppsvatten
till flisfilter
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Figur 1.
Nitratkoncentration i in- och utloppsvatten från filterbädd B11 (omättad flis) vid
provtagningstillfällen mellan 2014-04-17 och 2015-06-23.
Filterbädd B14, vattenmättad flis
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Figur 2.
Nitratkoncentration i in- och utloppsvatten från filterbädd B14 (vattenmättad flis) vid
provtagningstillfällen mellan 2014-04-17 och 2015-06-23.
Filterbädd vid Lindholmen omättad flis
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Figur 3.
Nitratkoncentration i in- och utloppsvatten från filterbädd vid Lindholmen (omättad flis) vid
provtagningstillfällen mellan 2014-04-17 och 2015-05-19. * markerar tillfällen då inget vatten rann ut från
filtret.
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Totalkvävekoncentrationer
Filterbädd B11, omättad flis
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Figur 4.
Totalkvävekoncentration i in- och utloppsvatten från filterbädd B11 (omättad flis) vid
provtagningstillfällen mellan 2014-04-17 och 2015-06-23.

Filterbädd B14, vattenmättad flis
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Figur 5.
Totalkvävekoncentration i in- och utloppsvatten från filterbädd B14 (vattenmättad flis) vid
provtagningstillfällen mellan 2014-04-17 och 2015-06-23.

Filterbädd vid Lindholmen, omättad flis
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Figur 6.
Totalkvävekoncentration i in- och utloppsvatten från filterbädd vid Lindholmen (omättad flis)
vid provtagningstillfällen mellan 2014-04-17 och 2015-05-19. * markerar tillfällen då inget vatten rann ut
från filtret.
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Ammoniumkoncentrationer
Filterbädd B11, omättad flis
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Figur 7.
Ammoniumkvävekoncentration i in- och utloppsvatten från filterbädd B11 (omättad flis) vid
provtagningstillfällen mellan 2014-04-17 och 2015-06-23.
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Figur 8.
Ammoniumkvävekoncentration i in- och utloppsvatten från filterbädd B14 (vattenmättad flis)
vid provtagningstillfällen mellan 2014-04-17 och 2015-06-23.
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Ammoniumkvävekoncentration
1200

NH4-N (ug/l)

1000

800

600

Före filter
Efter filter

400

200

0

*
2014-04-17

*
2014-04-30

*

*
2014-05-08

2015-03-31

2015-04-08

2015-04-14

2015-04-21

2015-05-12

2015-05-19

Datum

Figur 9.
Ammoniumkvävekoncentration i in- och utloppsvatten från filterbädd vid Lindholmen (omättad
flis) vid provtagningstillfällen mellan 2014-04-17 och 2015-05-19. * markerar tillfällen då inget vatten rann
ut från filtret.
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Fosfatkoncentrationer
Filterbädd B11, omättad flis
Fosfatfosforkoncentration
200
180

PO4-P (ug/l)

160

Före filter

140

120

Efter filter

100
80
60
40
20
0

Datum

Figur 10. Fosfatfosforkoncentration i in- och utloppsvatten från filterbädd B11 (omättad flis) vid
provtagningstillfällen mellan 2014-04-17 och 2015-06-23.
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Figur 11. Fosfatfosforkoncentration i in- och utloppsvatten från filterbädd B14 (vattenmättad flis) vid
provtagningstillfällen mellan 2014-04-17 och 2015-06-23.
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Figur 12. Fosfatfosforkoncentration i in- och utloppsvatten från filterbädd vid Lindholmen (omättad flis)
vid provtagningstillfällen mellan 2014-04-17 och 2015-05-19. * markerar tillfällen då inget vatten rann ut
från filtret.
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Totalfosforkoncentratoner
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Figur 13. Totalfosforkoncentration i in- och utloppsvatten från filterbädd B11 (omättad flis) vid
provtagningstillfällen mellan 2014-04-17 och 2015-06-23.
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Figur 14. Totalfosforkoncentration i in- och utloppsvatten från filterbädd B14 (vattenmättad flis) vid
provtagningstillfällen mellan 2014-04-17 och 2015-06-23.
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Figur 15. Totalfosforkvävekoncentration i in- och utloppsvatten från filterbädd vid Lindholmen (omättad
flis) vid provtagningstillfällen mellan 2014-04-17 och 2015-05-19. * markerar tillfällen då inget vatten rann
ut från filtret.
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Partiklar - suspenderat material och
grumlighet
Filterbädd B11, omättad flis
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Figur 16. Turbiditet i in- och utloppsvatten från filterbädd B11 (omättad flis) vid provtagningstillfällen
mellan 2014-04-17 och 2015-06-23.
Filterbädd B14, vattenmättad flis
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Figur 17. Turbiditet i in- och utloppsvatten från filterbädd B14 (vattenmättad flis) vid
provtagningstillfällen mellan 2014-04-17 och 2015-06-23.
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Figur 18. Turbiditet i in- och utloppsvatten från filterbädd vid Lindholmen (omättad flis) vid
provtagningstillfällen mellan 2014-04-17 och 2015-05-19.
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Tabell 1.

Resultat från mätningar av suspenderat material i in- och utloppsvatten från filterbäddarna.
Filterbädd B11 flis- och kalkfilter

Datum
2014-10-21
2014-10-24
2014-10-29
2014-11-06
2014-11-12
2014-11-20
2014-11-28
2014-12-11
2014-12-17
2014-12-19
2014-12-22
2014-12-30
2015-01-05
2015-01-13
2015-01-20
2015-01-27
2015-02-04
2015-02-11

Filterbädd B14 flisfilter

Flöde
(l/s)
Före
flisfilter

Suspenderat material (mg/l)
Före
Efter
Efter
flisfilter
flisfilter
kalkfilter
32
<5
<5
<5
<5
<5
<5
19
<5
30
66
<5
<5
370
66
20
<5
<5

14
<5
<5
<5
<5
<5
<5
16
16
23
69
<5
<5
230
17
16
8.2
8.9

8.2
<5
<5
<5
<5
<5
<5
8.3
<5
13
86
<5
<5
170
13
7.6
<5
12

Suspenderat material
(mg/l)
Före
Efter
flisfilter
flisfilter

5,0
4,6
0,9
1,5
0,7
0,5
1,5
4,6
1,5
4,6
iu
1,8
3,1
2
1,5
7,4
1,5
0,9
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<5
<5
<5
<5
<5
6.4
<5
7.2
6.4
15
74
<5
<5
240
30
20
<5
<5

<5
<5
<5
11
<5
<5
<5
8.2
<5
11
44
<5
<5
96
15
9
5.2
<5

Flöde
(l/s)
Före
flisfilter
5,0
4,7
1,8
1,6
0,9
0,6
2,4
4,7
1,9
9,4
iu
2,4
3,6
2,35
iu
9,4
1,3
1,0
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Koncentrationer i in- och
utloppsvatten till kalkfilter
Nitratkoncentrationer
Filterbädd B11, kalkfilter
Nitratkvävekoncentration
45000

40000

Före filter

NO3-N (ug/l)

35000
30000

Efter filter

25000
20000
15000
10000
5000

0

Datum

Figur 19. Nitratkoncentration i in- och utloppsvatten från filterbädd B11 (kalkfilter) vid
provtagningstillfällen mellan 2014-04-17 och 2015-06-23.

Totalkvävekoncentrationer
Filterbädd B11, kalkfilter
Totalkvävekoncentration
45000
40000

Före filter

Tot-N (ug/l)

35000
30000

Efter filter

25000
20000
15000
10000
5000
0

Datum

Figur 20. Totalkvävekoncentration i in- och utloppsvatten från filterbädd B11 (kalkfilter) vid
provtagningstillfällen mellan 2014-04-17 och 2015-06-23.

Ammoniumkvävekoncentrationer
Filterbädd B11, kalkfilter
Ammoniumkvävekoncentration
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400
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200

0
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Figur 21. Ammoniumkvävekoncentration i in- och utloppsvatten från filterbädd B11 (kalkfilter) vid
provtagningstillfällen mellan 2014-04-17 och 2015-06-23.
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Fosfatfosforkoncentrationer
Filterbädd B11, kalkfilter
Fosfatfosforkoncentration
160
140

PO4-P (ug/l)

120

Före filter

100

Efter filter

80
60
40

20
0

Datum

Figur 22. Fosfatfosforkoncentration i in- och utloppsvatten från filterbädd B11 (kalkfilter) vid
provtagningstillfällen mellan 2014-04-17 och 2015-06-23.

Totalfosforkoncentrationer
Filterbädd B11, kalkfilter
Totalfosforkoncentration
700
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400
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200
100
0
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Figur 23. Totalfosforkoncentration i in- och utloppsvatten från filterbädd B11 (kalkfilter) vid
provtagningstillfällen mellan 2014-04-17 och 2015-06-23.

Partiklar - grumlighet
Filterbädd B11, kalkfilter
Turbiditet
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400
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Figur 24. Turbiditet (grumlighet) i in- och utloppsvatten från filterbädd B11 (kalkfilter) vid
provtagningstillfällen mellan 2014-04-17 och 2015-06-23.
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Filterbädd för rening av dräneringsvatten
- Uppföljning av kväveretention

Linus Karlsson
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Sammanfattning
Det begränsande näringsämnet för primärproduktion i hav, t ex Öresund, är kväve, bortsett från kustnära
områden. Sege å, ett kraftigt eutrofierat och påverkat vattendrag i det skånska jordbrukslandskapet,
mynnar ut i Öresund. Den börjar sin resa i Börringesjön som även den omges av jordbruksmark och får ta
emot stora mängder näring från dräneringsvatten. I anslutning till ett av dräneringsrören som avvattnar
30 hektar jordbruksmark, har det därför installerats ett kvävefilter med bokflis som filtermaterial. Under
de år som filtret har varit aktivt har dess funktion dokumenterats med ett provtagningsprogram där
näringskoncentration, turbiditet, syrehalter och flöde har mätts före och efter filtret. Provtagningen har
skett en gång i veckan och ungefär samtidigt vid inlopp och utlopp. Ett par analyser på provdata har
redan genomförts, denna analys behandlar perioden april 2014- februari 2015.
Filtret, som har benämnts B14, är mättat med vatten och har en totalvolym på 150 m3. Variationerna i
inflöde och näringskoncentrationer är stora. Nitrathalterna varierar från 2 mg/l till över 10 mg/l. Höga
koncentrationer följer ofta med höga flöden varpå den totala belastningen på filtret varierar från under
10 gram n-nitrat/dag till nästan 10 kg nitratkväve/dag. Uppehållstiden ligger i regel över 5 timmar och
den hydrauliska belastningen under 0.11 m3/m2*h. Flödet inuti bädden är troligtvis laminärt eftersom
Reynoldstalet är mindre än 1. Temperaturen varierar också kraftigt över året, från 15 grader under
sensommaren till 4-6 grader i december och framåt.
Denitrifikation i en filterbädd styrs av en mängd faktorer såsom temperatur, uppehållstid,
näringskoncentrationer, syretransport till den denitrifierande biofilmen och tillgängligheten av kol. De
flesta av dessa faktorer varierar över provtagningsperioden och resultaten är därför kraftigt varierande.
Mätdata har därför delats in i fem perioder då relativt stabila förhållanden har rått vad gäller temperatur
och flöden. Dessa perioder är sen vår och tidig sommar, höst med flöden under 0.8 l/s, höst med flöden
över 0.8 l/s, vinter med höga flöden uppemot 10 l/s och sen vinter med flöden under 1.5 l/s.
Under den sena våren och tidiga sommaren samt tidig höst med låga flöden har reduktionen av nitrat
varit stor. Filtret har arbetat med en effektivitet på 17-100 % för nitrat. Med ökade flöden minskar
effektiviteten men den absoluta reduktionen ökar. Under senare delen av hösten då flödena var högre
minskade effekten till runt 20 %. Den absoluta reningen ökade dock jämfört med föregående period,
men varierade också kraftigt. Under vintern var resultateten svårtolkade och tros vara påverkade av
stora variationer i ingående koncentrationer av nitrat och totalkväve. Under februari månad inträffade
en stabil period då förhållanden vad gäller näringskoncentrationer och flöde var relativt konstanta.
Under denna period var reduktionen av nitrat 10-15 % vilket uppgår till 60-100 gram/dag. Den absoluta
reduktionen ökade med ökad belastning trots att temperaturen var konstant under 5 grader.
Mätdata har varierat kraftigt över perioden och ibland noterades stora utläckage. Dessa är troligtvis
imaginära och ett resultat av att näringskoncentrationerna mäts i inloppet och utloppet samtidigt utan
att hänsyn tas till uppehållstiden. Man mäter således inte på ”samma” vatten och koncentrationspulser i
dräneringsvattnet påverkar resultatet. Det är därför värt att byta strategi för provtagningen till tidsstyrd
eller flödesstyrd. Eventuellt behöver man då ta hänsyn till att denitrifikation kan fortgå i
uppsamlingskärlet.
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1. Bakgrund
Börringesjön i Svedala kommun är en kraftigt påverkad sjö i det skånska jordbrukslandskapet. Den
uppvisar höga halter av näringsämnen och kan anses vara eutrofierad. Börringesjön har tillflöden från
Fjällfotasjön och Havgårdssjön och tar också emot dräneringsvatten från omgivande jordbruksmark. Sjön
avvattnas av Segeå som senare letar sig fram till Öresund (Ekologgruppen, 2014b).
Runt Börringesjön har ett antal filterbäddar konstruerats för att minska halterna av fosfor och kväve i
dräneringsvattnet. Vid lokal B14 består filtermassan av träflis och denna är således tänkt att framförallt
rena dräneringsvatten från nitrat genom bakteriell denitrifikation. Man kan säga att en filterbädd är ett
mellanting mellan en våtmark och ett avloppsreningsverk. Bäddmaterialet ökar arean av denitrifierande
biofilm, precis som bärare gör i ett reningsverk men inflöden och syreförhållandena regleras endast
naturligt, som i en våtmark. Tanken är att filterbäddar ska vara ett alternativ till våtmarker där
kväveretention efterfrågas men ytan för att anlägga en våtmark saknas.
Ett ökat fokus på kväveretention är nödvändigt för att minska övergödningen i våra hav. I haven, bortsett
från vissa kustområden är det kväve som begränsar primärproduktionen till skillnad från i limnologiska
system där fosfor är begränsande. Detta gäller för Skagerack, Kattegatt och Östersjön, (SMHI, 2012) samt
Öresund (Hansen m fl, 2003).
Syftet med en filterbädd är att minska näringsbelastningen på dess recipient och slutligen Öresund. För
att utreda bäddens effektivitet har Ekologgruppen utfört provtagningar på inflödande och utflödande
vatten sedan filtret togs i bruk. Proverna har analyserats med avseende på kväve- och
fosforkoncentrationer samt temperatur och syrehalt. Jag har analyserat resultatet från provtagningarna
för att utreda filtrets funktion. Följande frågeställning har legat till grund för analysen.
-

Hur ser inflödande vatten ut avseende näringskoncentrationer, totalbelastning av kväve, flöde,
temperatur?
Hur ser denitrifikationsprocessen ut teoretiskt och vilka faktorer begränsar effektiviteten?
Hur fungerar kvävefiltret vid olika förhållanden, såsom dräneringsvattnets uppehållstid i filtret,
vattentemperatur och syrehalt i vattnet?
Vad begränsar nitratreduktionen i filtret?

Filtrets funktion sätts även in i ett större sammanhang genom att totalbelastningen av kväve i
dräneringsvattnet jämförs med filtrets förmåga att reducera kväve vid dessa förhållanden. Precis som en
våtmark fungerar nämligen en filterbädd som sämst under vintermånaderna då tyvärr
näringsbelastningen är som störst.

2. Metod för beräkningar
Jag har antagit att filtret opererar under ”steady state” från det att en provtagning genomförts till nästa
provtagning. Vid vissa tillfälle har flödet varit för stort för att mäta. Då har ett flöde på 10 l/s antagits för
att data inte ska falla bort ur figurerna. Vid ett par tillfällen saknades också temperatur. Jag har då
antagit ett linjärt förhållande mellan provtagningstillfällena och extrapolerat fram en temperatur.
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3. Under vilka förutsättningar opererar filterbädd B14
Teknisk beskrivning av filterbädden
Dräneringsröret som ansluter till filterbädden B14 avvattnar 30 hektar jordbruksmark. Efter att det
inflödande dräneringsvattnet har passerat en fördelningsbrunn med bräddavlopp, filtreras vattnet
genom ett en meter tjockt bokflistäcke. Den totala filtervolymen är 150 m3. Utloppet är placerat så att
filtret är mättat. Installationskostnaden för filterbädden uppgick till 130000 kr (Ekologgruppen, 2014a).
Figur 1 visar installationen av en filteranläggning B11 vid Börringesjön, B14 är konstruerad på liknande
sätt. Porositeten för träflis ligger på runt 60 % (Ima och Mann, 2007).

Figur 1. Anläggning av filterbädd för kväveretention. Bilden visar bädd B11. B14 är konstruerad på liknande vis. Fotograf:
Kristian Risberg.

Variation och volym i inflöde
Flödet från åkermarken varierar kraftigt över året, vilket ses i figur 2. Under sommaren är flödena små
för att öka mot hösten. Under hösten kan vi se flera toppar och mot vintern ökar flödet ytterligare
samtidigt som kraftiga variationer kan observeras.
För att få en uppfattning om de hydrauliska förutsättningarna i filterbädden har jag uppskattat
flödeshastighet inne i filterbädden. Jag har då räknat med en porositet på 0.6 och tittat i anteckningar för
5
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att se när bräddavloppet används. Vid de tillfällen som flödet var 3.6 l/s användes inte bräddavloppet.
Vid ett av två tillfällen med flöden på 4.7 l/s bräddades vatten, med en notering om att vattnet precis
sipprade in. För att beräkna maxhastigheten i filterbädden användes därför ett flöde på 4.7 l/s. Det
ignoreras i denna beräkning att inflöden högre än 4.7 l/s resulterar i en större gradient eftersom
vattennivån i brunnen stiger och då orsakar ett högre inflöde än 4.7 l/s i filterbädden. Maxhastigheten
beräknas till 0.19 m/h. För flöden större än 4.7 l/s kan Darcy’s lag användas för att bestämma flödet
genom filterbädden. Hur detta går till förklaras i nedan ruta där även en uppskattning på Reynolds tal har
gjorts för bädden.
Flödesberäkning vid höga flöden och bräddning
En mer exakt beräkning av flöde när vatten bräddar kan göra med Darcy’s lag, ekvation 1.
Nivåskillnaden, dH, över filtret behöver då bestämmas med t ex en totalstation. dL är tjockleken på
filtret i flödesriktningen. Flödet 4.7 l/s används för att bestämma k, den hydrauliska konduktiviteten,
och sedan kan flöden beräknas genom att mäta vattennivån i inloppsbrunnen och således bestämma
dH/dL.
Ekvation 1.

I ekvation 1 är A den s k bulkarean (tvärsnittsarean mot flödesriktningen) och hänsyn har alltså inte
tagits till porositeten. Darcy’s lag gäller endast vid laminär och linjära flöden då Reynolds tal inte
överstiger 10 (EES, 2015). Reynolds tal beräknas med ekvation 2, där q är det specifika flödet (m/s), d
är kornstorleken vilket i detta fall har approximerats till 0.03 m och ν är den kinematiska viskositeten
för vatten vid aktuell temperatur.
Ekvation 2.

Vid 10 °C, ett flöde på 4.7 l/s och en approximerad kornstorlek på 0.03 m beräknades Reynolds tal till
0.71 vilket alltså betyder att Darcy’s lag är tillämpbar. Dock ligger Reynoldstalet farligt nära gränsen
varpå ekvation 1 bör användas med försiktighet.

Våtmarker eller avloppsreningsverk dimensioneras bl a efter hydraulisk belastning, inflöde per ytenhet.
Med ett flöde på 4.7 l/s blir den hydrauliska belastningen 0.11 m3 /(m2 *h). Vid 4.7 l/s blir uppehållstiden
5.3 timmar. Den hydrauliska belastningen är ett designverktyg som används vid dimensionering av både
avloppsreningsverk och våtmarker. Denna skiljer sig från medelhastigheten som vattnet har i bädden
som tar hänsyn till i vilken riktning flödet sker samt porositeten. Denna berättar mer om hur det lokala
förhållandet ser ut inuti filtret.
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Inflöde till B14
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Figur 2. Inflöde till filterbädd B14. Vid de tillfällen flödena var för höga för att mäta har dessa satts till 10 l/s.

Variation av näringshalter i inflödet
Näringshalterna i dräneringsvattnet varierar också med flödena och årstiden. I figur 3 ser vi hur
koncentrationerna av nitrat och totalkväve förändras över året, vilket också hänger samman med
flödena. I figur 4 kan vi se hur koncentrationer av nitrat och totalkväve ökar med ökade flöden.

14000

Koncentration av nitrat och totalkväve i inflödande vatten
10
9
8
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4
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12000

(µg/l)

10000
8000
6000
4000
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0

Figur 3. Koncentrationer av nitrat och totalkväve samt inflödet till fördelningsbrunnen före filterbädden.
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Nitrat- och totalkvävekoncentrationer i inflödet
14000
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4000
2000
0
0

2
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8

10

Flöde (l/s)
Figur 4. Nitrat- och totalkvävekoncentrationer i inflödet. Plottat som funktion av flödet.

Den totala näringsbelastning blir således mycket större under höga flöden under höst och vinter jämfört
med låga flöden under sommaren vilket man kan se i figur 5 samt tabell 1.
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Inflöde av nitrat och totalkväve till filtret (g/dag)
100000

g/dag

10000
1000
Nitrat

100

Totalkväve
10
1

Figur 5. Absoluta mängder av nitrat och totalkväve som når filterbädden, B 14, vid olika mättillfällen. Vid de tillfällen flödet
har varit för stort för att mätas har det antagits till 10 l/s för att visualisera näringsbelastningen på filtret.

Temperatur i dräneringsvattnet
För att kunna bedöma vilka faktorer som begränsar och påverkar denitrifikationen är ingående och
utgående temperaturer för kvävefiltret plottade i figur 6. Teoretiska värden på reaktionshastigheten kan
ses i figur 7.
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Temperatur, B14
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Figur 6. Temperaturen i in- och utflödet för filterbädd B14.

Indelning av data i stabila perioder
Om man beaktar de faktorer som påverkar denitrifikation; temperatur, uppehållstid, tillgängligheten av
en kolkälla, nitratkoncentration och syrekoncentration, blir det naturligt att dela mätserien i fyra
perioder. Inom respektive perioder råder relativt konstanta förhållanden i dräneringsvattnet för nämnda
faktorer.
Tabell 1. Indelning av mätserien i fyra relativt stabila perioder.

Flöden
(l/s)

Temperaturer
(˚C)

Nitratkonc.
(mg/l)

Sen vår, tidig sommar
låga flöden
medeltemperaturer.
Låga konc av kväve

0.016-0.15
l/s

<9-11.4 ˚C

1.7-2.1 mg/l

Nitratbelastning Totalkväve(g/dag)
belastning
(g/dag)
7.0 g/dag
8.0 g/dag

Medelflöden under
hösten med
medeltemperaturer.
Högflöden under
hösten med
medeltemperaturer.

0.2-0.78
l/s

13.4-15.1 ˚C

4.9-9.0 mg/l

260 g/dag

270 g/dag

0.59-2.35
l/s

9.3-12 ˚C

5.9-10 mg/l

750 g/dag

820 g/dag
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Högflöden under
vintern med låga
temperaturer.

1.9->10 l/s

5.5-7.4 ˚C

5.1-10 mg/l

3200 g/dag

3200 g/dag

Medelflöden under
sen vinter med låga
temperaturer

0.59-1.65
l/s

4.3-4.8 ˚C

7.3-8.5 mg/l

770 g/dag

700 g/dag

Under dessa perioder utvärderas effektiviteten i filtret. Mätdata för den sista perioden kom efter det att
resten av rapporten hade skrivits. Därför finns inte dessa värden med i de generella figurer som visar hur
förhållanden för filtret har varierat över mätperioden. Anledningen till att totalkvävebelastningen är
lägre än nitratbelastningen för denna period beror på att labbet inte hunnit rapportera det sista värdet
på totalkvävekoncentrationerna för proverna.

4. Förutsättningar för denitrifikation
Temperatur
Denitrifikation utförs av fakultativa heterotrofa anaerober vid syrefria förhållanden. Den mikrobiella
aktiviteten är beroende av temperaturen. I en våtmark minskar kvävereduktion kraftigt när
temperaturen sjunker under 15 °C, dock har man visat att denitrifikation kan pågå ner till 5 °C i
labbförsök (Spieles och Mitsch, 1998). Beroendet av temperaturen följer Arrenius ekvation för biologiska
processer (ekvation 3) där kr är reaktionshastigheten. Det finns många experimentellt framtagna värden
på sigma i litteraturen. Stanford mfl (1975) visade att reaktionshastigheten kraftigt sjunker mellan 5 och
10 grader. Dock så har andra forskare visat att det finns populationerna av denitrifierare anpassar sig till
temperaturen och vid kallare breddgrader har de därför ett lägre optimum och kan denitrifiera även vid
5 grader (Canion mfl, 2013).
Ekvation 3.

Figur 7 visar hur denitrifikationshastigheten varierar med olika temperaturer i bottensediment.
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Denitrifikationshastighetens beroende av temperaturen,
olika modeller för sigma
1,2

Reaktionshastighet

1

Sigma varierar med
temperaturen, från
Kadlec (1996).

0,8
0,6

Sigma = 1.09, från
Stanley m fl (1975).

0,4
0,2
0
0

5

10

15

20

25

30

Temperatur

Figur 7. Denitrifikationshastighetens beroende av temperaturen. Från Stanley m fl (1975) och Kadlec (1996).

Syrekoncentration
Denitrifikationsprocessen inhiberas då syrekoncentrationen överstiger 0.2 mg/l (Bachand och Horne,
2000). I en filterbädd skapas anaeroba zoner i biofilmen. För att denitrifikationen skall fungera måste det
finnas en balans mellan diffusion av nitrat och syre in till bifilmen och konsumtion av syre. Denna
diffusion påverkas av den hydrauliska belastningen på filtret.
Hydrauliska förutsättningar
Den hydrauliska belastningen på filterbädden kan jämföras med designrekommendationer för våtmarker
och avloppsreningsverk. För en våtmark är den hydrauliska belastningen i storleksordningen cm-dm/dag
(Kadlec och Reddy, 2001; Bastviken, 2006). Vid höga hydrauliska belastningar i våtmarker har man sett
att denitrifikationen kraftigt minskar. Detta förklaras av att diffusionen av syre till den denitrifierande
biofilmen ökar samtidigt, uppehållstiden minskar och biofilmen kan få svårigheter att bildas (Bastviken
2006). För denitrifikationsbassänger i reningsverk rekommenderar man uppehållstider på 2-4 timmar.
Längre uppehållstider krävs för att upprätthålla reningen då temperaturerna är lägre (Hammer och
Hammer, 2012).

5. Hur fungerar filterbädden under olika förhållanden?
Under sen vår och tidig sommar inträffar en relativt konstant period med låga flöden och medelhöga
temperaturer. Senare under hösten, från början av september till början på oktober stiger flödena något
och temperaturen är relativt hög. Koncentrationerna av nitrat och totalkväve i dräneringsvattnet har
ökat jämfört med den stabila perioden under sen vår. Under hösten sker ett par högflöden men efter det
stabiliserar sig förhållandena för filterbädden igen. Då är flödena något högre än tidigare och
temperaturerna lägre, jämförbara med temperaturerna under den sena våren. Under vintern ser vi mer
kontinuerligt höga flöden och höga koncentrationer av nitrat och totalkväve i dräneringsvattnet.
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Variationerna är dock stora liksom osäkerheten i mätningarna. Mot februari stabiliserar sig förhållanden
vad gäller inflödet och under fyra veckor visar mätningarna konsekventa och stabila resultat.
I figur 8 kan vi se hur reduktionen av nitrat och totalkväve ser ut under olika perioder med relativt stabila
förhållanden.
Figur 9 visar hur reduktionen beror av flödet under respektive stabil period och i figur 10 kan vi se hur
effektivt filtret är för olika förhållanden över året. Figur 11 har tillkommit i ett senare skede efter att
rapporten skrevs. Figuren visar hur filtret beter sig under sen vinter.
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Reduktion av nitrat och totalkväve,
sen vår och tidig sommar
10

Nitrat

8

Totalkväve

6

g/dag

g/dag

Reduktion av nitrat och totalkväve ,
tidig höst

4
2
0
-2

160
140
120
100
80
60
40
20
0

Nitrat
Totalkväve

-4

Reduktion av nitrat och totalkväve över filterbädden under sen
vår och tidig sommar. Temperaturerna är ännu inte höga och
flödena är låga.

Reduktion av nitrat och totalkväve över filterbädden under tidig
höst. Temperaturerna är högre än under den sena våren såsom
flödena.

Reduktion av nitrat och totalkväve,
sen höst

Reduktion av nitrat och totalkväve,
vinter
600

400

Nitrat

300

Totalkväve

400

Totalkväve

200

-600

Reduktion av nitrat och totalkväve över filterbädden under sen
höst. Temperaturerna är jämförbara med sen vår och tidig
sommar men flödena högre.

Reduktion av nitrat och totalkväve över filterbädden under
vintern. Temperaturerna är låga och flöden höga samt
varierande. Notera att mätdata för den 19 december har tagits
bort. Det visade ett extremt högt utläckage av nitratoch
totalkväve (-3800 g/dag nitrat och -3400 g/dag totalkväve).
Detta stora negativa värde överskuggade detaljerna i mätserien.

Figur 8. Reduktion av nitrat och totalkväve under perioder med relativt stabila förhållanden.
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Reduktion av nitrat och totalkväve
som funktion av flödet, sen vår och
tidig sommar
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Reduktion av nitrat och totalkväve under sen vår och tidig
sommar. Temperaturerna är ännu inte höga och flödena är
låga. Mängden bortfört nitrat och kväve är plottat mot
flödet.
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Reduktion av nitrat och totalkväve under tidig höst.
Temperaturerna är relativt höga men lägre än under juli och
augusti. Flödena är låga. Mängden bortfört nitrat och kväve
är plottat mot flödet.

Reduktion av nitrat och totalkväve
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som funktion av flödet, vinter
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Reduktion av nitrat och totalkväve under sen höst.
Temperaturerna är jämförbara med sen vår och tidig
sommar och flödena högre än tidigare.
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-200
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0
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-100

Nitrat
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Reduktion av nitrat och totalkväve över filterbädden vintern.
Temperaturerna är låga och flöden höga och varierande.
Notera att mätdata för den 19 december har tagits bort. Det
visade ett extremt högt utläckage av nitratoch totalkväve (3800 g/dag nitrat och -3400 g/dag totalkväve). Detta stora
negativa värde överskuggade detaljerna i mätserien.

Figur 9. Reduktion av nitrat och totalkväve som funktion av flödet.
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Reningseffekten av nitrat och totalkväve över filterbädden
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och tidig sommar och flödena högre än tidigare. Dock är
koncentrationerna av nitrat och totalkväve märkbart högre
jämfört med sen vår och tidig sommar. Andelen bortfört
nitrat och kväve är plottat mot flödet.

Flöde l/s
Reningseffekten av nitrat och totalkväve över filterbädden
under vintern. Temperaturerna är låga och flöden höga och
varierande. Notera att mätdata för den 19 december har
tagits bort. Det visade ett extremt högt utläckage av nitrat
och totalkväve (-3800 g/dag nitrat och -3400 g/dag
totalkväve). Detta stora negativa värde överskuggade
detaljerna i mätserien.

Figur 10. Reningseffekten av nitrat och totalkväve under fyra relativt stabila perioder under året.
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Figur 11. Analyserade mätdata för en stabil period som inträffade under februari 2015. Temperaturerna är under mellan 4
och 5 grader och flödet överstiger inte 1.65 l/s.

6. Diskussion
Vad kan vi se i resultatet
Effektiviteten är hög under sen vår och tidig sommar, men den absoluta reningen är liten eftersom
belastningen är låg. Näringsretentionen är obetydlig jämfört med totalbelastningen över året.
Under tidig höst är effektiviteten fortsatt hög. Temperaturerna är t o m högre än under sen vår och tidig
sommar. Den absoluta reduktionen har ökat eftersom belastningen ökat. Ökningen i belastningen beror
på högre flöden men också högre koncentrationer av kväve i dräneringsvattnet. Den absoluta reningen
av kväve uppgår till runt 100 gram/dag, även detta är litet jämfört med den genomsnittliga belastningen
under tidig vintern som uppgår till 3200 gram/dag. Den procentuella reduktionen varierar kraftigt under
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perioden vilket kan bero på att uppehållstiden varierar, se figur 10. Uppehållstiden varierar från 30 till
125 timmar. Högst effektivitet har uppmätts vid lång uppehållstid. Samtidigt ökar den absoluta
retentionen av kväve med flödet. Detta tyder på att biofilmens denitrifierande kapacitet inte är nådd vid
den rådande temperaturen och tillgången på substrat (nitrat) reglerar denitrifikationshastigheten.
Under senare delen av hösten varierar data mycket och det ser ut som effektiviteten sjunker jämför med
sen höst (figur 10), samtidigt som den absoluta reningen ökar (figur 8 och 9). Ett filter med stor volym
borde kunna ge kraftiga och betydande nitratreduktioner under denna period. Temperaturerna är höga
och jämförbara med temperaturerna under tidig sommar, då effektiviteten låg på runt 50 %. Detta gällde
dock för uppehållstider på 170-500 h. För att få uppehållstider på 170-500 timmar under senhösten krävs
ett filter med volymen 1500-6000 m3. Om vi påstår att nitratreduktionen under senhösten ligger på runt
20 % (figur 10) skulle alltså mer än en tiodubbling av filtervolymen och därmed kostnaden ge strax över
dubblerad reduktion.
Under vintern varierar nitratreduktionen kraftigt och det är svårt att se några trender. Kanske kan vi
urskilja en effektivitet på runt 5 %. Reduktionen av totalkväve är tydligare än för nitrat. Den stabila
perioden under senvintern visar på nitratreduktioner mellan 10-15 %. Belastningen är det som reglerar
effektiviteten och temperaturerna ligger på 4-5 grader.
Hur kan olika faktorer påverka retentionen av nitrat?
Data har delats in i olika stabila perioder för att vi vill dra slutsatser om vad som påverkar filtrets
effektivitet. Är uppehållstiden avgörande, temperaturen eller nitratkoncentrationen? Känner man till vad
som begränsar effektiviteten kan man också designa filtret kostandseffektivt. T ex så ökar
nitratbelastningen kraftigt under höst och vinter. Samtidigt sjunker temperaturen och uppehållstiden
minskar. Känner man till hur temperaturen och uppehållstiden påverkar reningen kan man bedöma om
det överhuvudtaget är lönsamt att utvidga filtret, eller är temperaturen så låg att ingen rening kommer
ske trotsa att uppehållstiden förlängs?
För att dra slutsatser om hur ovan nämnda faktorer påverkar filtret behövs två perioder då endast en
faktor varierar. Under senhösten och senvintern är belastningen och flödena ungefär lika men
temperaturen varierar. Jämför man dessa perioder kan man dra slutsatser om hur temperaturen
påverkar reningen, med viss osäkerhet. Man kan se att effektiviteten minskar från runt 15-25 % för
senhösten till 10-15 % för senvintern.
För resterande perioder varierar flera faktorer samtidigt. Vissa slutsatser kan dock dras genom att
jämföra absolut rening med reningseffektiviteten vid olika förhållanden.
Teoretiskt minskar reningseffektiviteten samt absoluta reningen med sjunkande temperaturer. Detta
samband är relativt okomplicerat, men var den biologiska ”nollpunkten” ligger och denitrifikation upphör
är omtvistat, för skånska förhållanden ser det ut som denitrifikation kan ske även vid 4 grader.
Hur nitratkoncentrationerna påverkar reningen beror på om koncentrationen är en begränsande faktor.
Om koncentrationen inte är begränsande påverkas inte den absoluta reningen av en ökad
nitratkoncentration. Dock sjunker den procentuella reningen vid högre nitratkoncentrationer. Flödets
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påverkan på reningen är än mer komplext. Högre flöden ökar transporten av nitrat till biofilmen vilket
kan öka den absoluta reningen, dock ökar också transporten av syre vilket kan inhibera denitrifikationen.
Samtidigt minskar uppehållstiden vilket borde minska reningseffektiviteten. Med hänvisning till de låga
Reynoldstalen som beräknats för filtret kan vi dock dra slutsatsen att inga turbulenta flöden mekaniskt
kommer störa biofilmen och orsaka läckage av kväve.
Generellt för filtret
Sammanfattningsvis verkar den absoluta reduktionen av nitrat öka med högre flöden och då högre
belastningar. Detta tyder på att nitratkoncentrationen är en begränsande faktor i processen och att
syretransport till biofilmen inte blir så stor vid högflöden att denitrifikationen inhiberas, ur ett
hydrauliskt perspektiv är storleken på filtret väl designad.
Vid ett fåtal tillfällen med mycket höga flöden har ”läckage” uppmätts. Detta kan bero på att
provtagningen före och efter filtret har skett i en koncentrationspuls och därmed visar ett imaginärt
läckage. Totalkväve och nitrat följer varandra i dessa fall och ett läckage borde främst bestå av
sedimenterat material samt organiskt material och inte nitrat. Om man skulle tro på dessa pulser så har
filtret bildat mer nitrat över mätperioden än det har avlägsnat (om antagandet om konstanta
förhållanden mellan provtillfällena gäller). Enstaka händelser överskuggar alltså månader av rening. Jag
anser inte att det är troligt att filtret producerar nitrat eftersom det inte finns några processer som skulle
kunna orsaka ett sådant scenario, speciellt inte då Reynoldstalen visar på att flödet i bädden är laminärt
vilket betyder att biofilmen är relativt ostörd.
De stora ”läckagen” säger något om vilka kraftiga variationer i flöde och näringskoncentrationer ett filter
måste hantera. Kanske är placeringen av ett filter precis i anslutning till ett dräneringsrör inte optimal.
Biologiska processer tenderar att fungera bättre vid stabila förhållanden. Men som vi har sett ökar också
reningen vid högre koncentrationer vilket betyder att den absoluta retentionen av kväve borde gynnas
av att filtret placeras nära källan innan någon utspädning av näringskoncentrationer har skett.
Kostnadsanalys, teoretisk utblick
För att göra följande analys har stora uppskattningar gjorts. Under sommaren begränsas filtrets rening
främst av näringsbelastningen, under hösten fram till det att flödena sjunker begränsas reningen av
andra faktorer. I tabell 2 har jag uppskattat hur mycket nitrat som filtret avlägsnar per dag under olika
perioder.
Tabell 2. Uppskattad reningspotential under olika perioder.

Period
Maj, Juni
September-mitten av Oktober
Mitten av Oktober -November
December-Januari
Total reduktion

Reduktion av nitrat (medel
g/dag)
5
90
105
40
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Ackumulerad reduktion (kg)
0.3
4
4.7
2.4
11.4 kg
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En filterbädd har en livslängs på 10-20 år innan materialet behöver bytas ut. Om vi allokerar kostnaden
för filtret (130 000 kr) jämnt över året och bortser från någon diskonteringsränta eller
underhållskostnader blir kostnaden per dag 24 kr (livslängd i 15 år). Kostnaden per kg reducerat nitrat
under perioden (sommaren då inga provtagningar har skett är inte inräknad) blir då 5000 kr/11.4 kg
nitrat = 440 kr/kg.

7. Slutsats
Syftet med studien är att få en uppfattning om hur filtret fungerar under olika perioder. Detta kan leda
till designrekommendationer för en filterbädd. Det man kan påverka i en filterbädd är framförallt
uppehållstiden. Därför är det bra att veta hur filtret fungerar vid olika flöden för olika
temperaturerintervall.
Mätdata från senvintern är mycket värdefulla då denna visar att denitrifikation sker även under kalla
temperaturer. Mängden är beroende av belastningen vilket innebär att koncentrationerna av nitrat är
begränsande. Belastningen är stor under denna period men mycket mindre än under tidig vinter då
variationerna i mätdata är kraftiga.
Kanske hade man kunnat förändra kontrollprogrammet så att frekvensen av provtagningar ökar under
hösten och minskar då belastningen är låg, under sen vår och sommar. Framförallt är man intresserad av
tillfällen då konstanta förhållanden har rått under en tid så att koncentrationspulser inte påverkar
resultatet. Tidsstyrda eller flödesstyrda provtagningar hade också ökat kvaliteten på mätdata och
minskat påverkan av koncentrationspulser. Dock kan denitrifikation fortsätta att ske i ett
uppsamlingskärl. Provvatten kan därför behöva filtreras, vilket är komplicerat eftersom bakterier är små.
Det kan dock vara så att den potentiella denitrifikationen i ett uppsamlingskärl är försumbar jämfört med
denitrifikationen i en bädd eftersom tillgången på kol och denitrifierare är liten.

8. Källor
Ekologgruppen 2014. Inventering och åtgärder vid dräneringar inom Segeåns avrinningsområde
EES 2014. Earth Environmental Science, New Mexico Tech.
http://www.ees.nmt.edu/outside/courses/erth441/lectures/L2_Darcys_Law.pdf
C. S. Ima and D. D. Mann. “Physical Properties of Woodchip: Compost Mixtures used as Biofilter Media”.
Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal. Manuscript BC 07 005. Vol. IX. September,
2007
Denitrification in constructed free-water surface wetlands: II. Effects of vegetation and temperature
Douglas J. Spieles 1, William J. Mitsch 1998. The effects of season and hydrologic and chemical loading
on nitrate retention in constructed wetlands: a comparison of low- and high-nutrient riverine systems
Robert H. Kadlec, K. R. Reddy 2001. Temperature effects in treatment wetlands.
20

Bilaga 3
Av Linus Karlsson på uppdrag av Ekologgruppen
Bastviken 2006. Nitrogen removal in treatment wetlands – Factors influencing spatial and temporal
variations
A. Canion, J. E. Kostka1, T. M. Gihring, M. Huettel, J. E. E. van Beusekom, H. Gao, G. Lavik, and M. M. M.
Kuypers 2013. Temperature response of denitrification and anammox reveals the adaptation of
microbial communities to in situ temperatures in permeable marine sediments that span 50_ in latitude
Kadlec Knight 1996. Treamtment wetlands.
SMHI 2012. Närsalter i svenska hav. FAKTABLAD NR 55 – 2012
Ekologgruppen 2014b. Börringesjön, Miljömässiga, tekniska och juridiska förutsättningar för förändring
av utloppet.
Jane Brøns Hansen, Charlotte Carlsson, Lars Anker Angantyr, Mette Hein, Lars Nerpin, Olle Nordell, Jan
Burgdorf Nielsen, Peter Göransson, Karin Sørensen, Finn Bjerre. 2003. Status för Öresunds Havsmiljö
Hammer och Hammer 2012. Water and wastewater Technology.

21

Av Linus Karlsson på uppdrag av Ekologgruppen

Fosforrening av dräneringsvatten
-Utvärdering av en filterbädd
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Sammanfattning
Börringesjön, Sege å och Öresund är eutrofierade akvatiska miljöer och kraftigt påverkade av
mänsklig aktivitet. För att minska övergödningen i dessa lokaler har ett fosforfilter anlags intill
Börringesjön. Filtermassan består av hyttsand, en kalciumoxidrik biprodukt från stålindustrin.
Filtret tar emot dräneringsvatten från 35 hektar åkermark som först har passerat ett kvävefilter
fyllt med träflis. Fosforfiltrets funktion har följts upp med ett provtagningsprogram, där
näringskoncentration, turbiditet, syrehalter och flöde har mätts före och efter filtret.
Provtagningen har skett en gång i veckan och ungefär samtidigt vid inlopp och utlopp. Vid ett
par tillfällen har också pH mätts. Ett par analyser på provdata har redan genomförts, denna
analys behandlar perioden april 2014 - februari 2015.
Fosforfiltret har en total volym på 35 m3 och inloppet är designat för att begränsa inflödet till
maximalt 2-2.5 l. Observationer tyder dock på att större mängder vatten passerar filtret vid höga
flöden. Den primära mekanismen för rening i ett filter av denna typ tros vara fällning av fosfat
med lösta kalciumjoner. En annan process kan vara adsorption av fosfat till aluminiumoxid, en
beståndsdel i Hyttsand. En tredje process är mekanisk filtrering av partikulärt fosfor. Faktorer
som påverkar reningen i ett filter är: temperaturen som reglerar lösligheten av kalciumoxid och
kalciumfosfatkomplexen, karbonathalten i vattnet som minskar fosforretentionen,
koncentrationen löst magnesium som destabiliserar fosfatkomplexen, pH då alkaliska pH är
nödvändiga för en reduktion. Självklart påverkar även vattnets uppehållstid filtereffekten och
materialets porositet samt porstorlek.
Variationer vad gäller flöde och fosforkoncentrationer är stora i dräneringsvatten. Att rena
dräneringsvatten är därför en utmaning jämfört med rening av t ex avloppsvatten. Flödet in till
filterbädden varierar från praktiskt taget noll till över tio liter per sekund. Fosfat och
totalfosforkoncentrationerna varierar från under 20 µg/l till flera hundra mikrogram.
Koncentrationerna följer till stor del flödena vilket innebär att näringsbelastningen på filtret
varierar med en faktor på tre till fyra tiopotenser eller mer.
Efter många analyser av provdata har slutsatsen dragits att näringspulser i dräneringsvattnet
totalt överskuggar den potentiella reningen. Dessa näringspulser kan ses i
fosfatkoncentrationens förändring över kvävefiltret, precis uppströms fosforfiltret. För att bli
kvitt näringspulsernas påverkan har förändringar i fosfat- och totalfosfor analyserats mellan
inflödet och utflödet till kvävefiltret. Under tillfällen då endast små förändringar har skett har
förhållanden ansetts vara så pass stabila att de förändringar i fosfat- och
totalfosforkoncentrationer som observerats över fosforfiltret kan anses bero på processer i filtret.
Denna utsortering av data resulterar i att endast ett fåtal provtagningstillfällen anses
”trovärdiga” och framförallt har tillfällen med höga flöden och höga näringskoncentrationer
sorterats bort.
Filtrets effektivitet för de utvalda tillfällena ligger på runt 20 % för totalfosfor och 30 %
fosfatfosfor. Den absoluta reduktionen låg på i genomsnitt 0.3 gram/dag för både fosfat- och
totalfosfor. I analysen har också data sorterats utifrån antagandet att fosfat- och totalfosforpulser
inte följer varandra. Med dessa kriterier hamnade fosfatreduktionen på i genomsnitt runt 30 %
och 1.8 gram/dag och runt 20 % och 8.9 gram/dag för totalfosfor. Utsorterade data säger dock
relativt lite om filtrets funktion vid högre belastningar eftersom extrapolering av resultaten är
ytterst osäkert.
Andra pilotprojekt med mer ambitiösa provtagningsprogram har genomförts på principiellt
liknande anläggningar. Dessa har visat större reduktioner än de som har funnits i denna analys.
Det finns dock vissa tecken på att filterbädden i Börringe inte fungerar önskvärt vilket minskar
reduktionen. Vetenskapliga studier har visat att filter som renar avloppsvattnet och
dräneringsvatten kan sätta igenom om filtermaterialet är för finkornigt. Detta resulterar i
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kanalbildning i filtret och uppehållstiden minskar kraftigt. Turbiditeten har konsekvent minskat
över Börringefiltret. pH-förändringen är också marginell och mindre än väntat. När man tittar på
vattenytan på filtret ser man att flödet är stort i begränsade områden. Kanske är filtermassan för
finkornig jämfört med partikelbelastningen vilket har resulterat i kanalbildning och reducerad
effekt.
De stora osäkerheter och brus som finns i data behöver tas i beaktning när framtida
provtagningsprogram designas. Det är lämpligt att byta strategi för att få mer representativa
mätresultat. Ett alternativ är att använda tidsstyrd eller flödesstyrd provtagning. En annan
strategi är att mäta fosforinnehållet i filtermassan vid ett fåtal tillfällen och således beräkna den
totala avskiljningen. När det gäller design av filterbädden kan partikelproblematiken hanteras
genom att dräneringsvattnet först får passera ett sedimentfilter med finkornigt material, detta
kan vara inert men bör lätt kunna bytas ut, alternativt backspolas. En sedimentationsdam kan
fylla samma funktion.
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Bakgrund
Fosfor är det begränsande näringsämnet i limnologiska system och kraftiga tillskott från diffusa
källor som jordbruket, samt punktkällor såsom avloppsreningsverk har orsakat övergödning i
många svenska sjöar och vattendrag (SMHI, 2012). För fosfor är viktigt att titta på
totalbelastningen över året, men också koncentrationer av fosfor i utsläpp under
växtsäsongen. Dock ska man komma ihåg att den interna belastningen av fosfor kan vara hög i
sjöar och havsområden, såsom Östersjön och Börringesjön vilket är recipienten för
dräneringsvattnet vi försöker rena. Fosfor kan i dessa fall fortsätta att orsaka övergödning trots
att den externa belastningen från diffusa källor och punktutsläpp har gått ner under en lång
tid. Fosfor bundet till järn är en viktig komponent när man pratar om intern belastning
eftersom dess löslighet är reglerad av framförallt syrehalten i vattnet. Då låga syrehalter
inträffar på bottnar på grund av stratifiering och nedbrytning av organiskt material, frigörs
fosfor. Primärproduktionen ökar då ytterligare och när alger etc dör ansamlas organiskt
material på bottnen. En negativ spiral som är svår att bryta.
Börringesjön är omgiven av jordbruksmark. Dräneringsrör transporterar näringsrikt vatten till
sjön som späder på de höga näringskoncentrationerna. Näringen letar sig sedan ut till
Öresund, via Sege å som är ett kraftigt påverkat vattendrag. Vid två av dräneringsrören har
filterbäddar installerats. Ett par filter är fyllda med träflis och reducerar nitrathalten i vattnet
med hjälp av denitrifierande bakterier. Ett filter är fyllt med hyttsand, en kalciumoxidrik
biprodukt från stålframställning. Detta filter ska reducera halten fosfor i dräneringsvattnet.
Hyttsanden samlar upp fosfor vid basiskt pH och har en livslängd på ett par år. Den fosforrika
sanden kan sedan spridas på åkrar i närheten och minska gödselbehovet. När sanden sprids på
åkrar sänks pH och fosforn blir tillgänglig för växter. Allt för att sluta fosforns kretslopp.
Filterbäddarna runt Börringesjön är pilotanläggningar. För att utreda deras effektivitet har
prover på näringshalter, flöden, temperatur, pH och syrehalter tagits veckovis.
I denna rapport analyserar jag dessa mätdata för att bedöma huruvida filtret fungerar och
reducerar fosforkoncentrationen i dräneringsvattnet. Mätdata sträcker sig från mitten på april
2014 till mitten på januari 2015.

Fosfortransport i jordbrukslandskapet
Fosfor läcker framförallt från jordbruksmark vid kraftig nederbörd och snösmältning, antingen
med dräneringsvattnet eller via ytavrinning. Fosfor uppträder i olika former, partikulärt,
kollodialt bundet och löst som olika fosfater. Dess effekter på akvatiska system beror på
formens reaktivitet, d v s hur lättillgänglig den är för primärproducenter på kort och lång sikt.
Löst fosfor (fosfater) tas upp snabbt av alger men också partikulärt fosfor kan vara tillgängligt.
Organiskt bunden fosfor samt fosfor i komplex med järn är tillgänglig för växter och alger på
lång sikt. Den järnbundna fosforn kan framförallt frigöras vid låga syrehalter då järnet
reduceras till tvåvärt. Fosfor bundet till kalcium och aluminium samlas i regel på sjöbottnarna
och förblir otillgängligt.
Ytavrinning för med sig alla former av fosfor, i dräneringsvatten anses löst fosfor oftast vara
dominerande. Fördelningen av formerna varierar i jordbrukslandskapet och beror på en rad
faktorer såsom dränering, lutning, jordens sammansättning, hur bonden gödslar etc. För att
minska övergödningsproblematiken i det korta tidsperspektivet bör fokus främst ligga på den
lösta fosforn eftersom denna är direkt tillgänglig för primärproducenterna (Ekstrand m fl,
2011).
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Teknisk beskrivning
Vid lokal B11 finns ett kalkfilter installerat sedan september 2013, se figur 1.

Figur 1. Filterbädden vid Börringesjön. Bädden tar emot sitt vatten från utloppet från ett närbeläget kvävefilter.
Utloppet är placerat i Börringesjön, ett par meter till vänster i bilden.

Filerbädden tar emot vatten från ett kvävefilter via en fördelningsbrunn. Inloppet är designat
att begränsa maxflödet till 2-2.5 l/s. Observationer tyder dock på att filtret får ta emot större
flöden då mycket vatten når brunnen med inloppet.
Inflödet sipprar ut på botten av filtermassan och vatten avskiljs sedan på ytan av filtret. Allt
vatten rör sig därför vertikalt uppåt genom filtermassan av hyttsand.
Dimensionerna på filtret är 9 m långt, 4 meter brett och 1.3 m tjockt. Dock så sluttar kanterna
något vilket ger bädden en volym på 35 m3.

Hyttsand
Hyttsand, en restprodukt från stålproduktion i Oxelösund, används som filtermaterial för att
avskilja fosfor. Hyttsand bildas när masugnsslagg snabbkyls med vatten och bildar en amorf
glasliknande sand. Luftkyls slaggen bildas istället produkten hyttsten. Det engelska namnet på
hyttsand är Blast Furnace slag. Det främsta användningsområdet är fyllnadsmaterial vid
vägkonstruktioner. Vid SSABs anläggningar i Sverige tillverkas årligen 500 000 ton slag som blir
antingen hyttsten eller hyttsand.
Hyttsand har en bulkdensitet på 0.9-1.1 kg/l och en korndensitet på 2.26 kg/l. Porositeten blir
således 0.5-0.6. Hyttsand består främst av Kiseldioxid (34 %), kalciumoxid (30 %)
magnesiumoxid (16.5 %), och aluminiumoxid (13 %) (Merox, 2013).
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Vad påverkar reningsgraden
I alkaliska material tros den primära mekanismen för bortförsel av löst fosfor vara fällning. CaO
löser sig i vattnet och bildar komplex med de lösta fosfaterna. Man har sett att filtrets
effektivitet ökar med ökad CaO-halt i materialet samt med minskad substratstorlek.
Effektiviteten beror således på hur mycket CaO som löser sig. Dock kan filtrets funktion kraftigt
försämras om filtermaterialet är så pass finkornigt att fällningar täpper till porer och minskar
den hydrauliska konduktiviteten. Det finns då risk för att flödesgångar skapas.
När CaO löser sig i vatten höjs pH och således väntas utflödande vatten uppvisa ett högre pH
än inflödande, dock konsumerar fällningen av fosfat hydroxidjoner varpå ökningen av pH
begränsas. Nivån på pH-ökningen beror på uppehållstiden i filtret samt åldern på
filtermaterialet. Då detta är nytt kan man vänta sig att pH stiger ganska kraftig över filtret
(Barca m fl, 2013).
För material som innehåller järn eller aluminiumföreningar tror man att det huvudsakliga
upptaget sker via adsorption till ytor vilket framförallt sker vid sura pH (Johansson, 2010; Barca
m fl, 2013).
Dock är mekanismerna komplexa och inte helt fastställda. Termen ”sorption” används därför
som ett samlingsbegrepp för de kemiska, mekaniska och biologiska mekanismerna som
avskiljer fosfor i ett filter (Hylander m fl, 2005).
Flera försök har visat att effektiviteten för en filterbädd är beroende av temperaturen och
därför fungerar bättre i varma breddgrader. Troligtvis är det lösligheten av Ca2+ som ökar med
högre temperaturer samtidigt som lösligheten för kalcium-fosfatkomplexen minskar, vilket
gynnar en fällning (Barca m fl, 2013)
Fällningen av kalciumfosfater kan reduceras om vattnet innehåller karbonater från löst
koldioxid eller magnesiumjoner. Magnesiumjonerna binder in med komplexen men ökar
lösligheten och hindrar då att en stabil fällning bildas (Cao m fl, 2007). Man har sett att vatten
som uppvisar höga karbonatkoncentrationer renas sämre från fosfor än karbonatfria vatten.
Även pH spelar roll eftersom lösligheten för kalciumfosfater minskar med ökat pH (Barca m fl
2013). Laboratorieförsök med avloppsvatten har visat att reduktionen av löst fosfor är kraftigt
beroende av pH och att ett basiskt pH är nödvändigt för att fällning via kalciumfosfat över
huvud taget ska ske. Fällningarna kan också spolas ut om flödeshastigheterna blir för stora.
Detta sker om filtret har underdimensionerats eller om kanalflöden bildas på grund av låga
hydrauliska konduktiviteter (Claveau-Mallet m fl, 2011).
Ett liknande pilotprojekt med filterbäddar har genomförts av Svenska Miljöinstitutet, IVL.
Deras provtagning och försöksdesign är dock mycket mer ambitiös och kostnadsintensiv än
försöket vid Börringesjön. I projektrapporten ger de rekommendationer på uppehållstider om
minst 40 min för att uppnå en ett fosforupptag på mellan 30 och 50 %. pH höjdes i genomsnitt
från 7.36 till 7.95 för de fyra filterbäddar som analyserades, något mer när filtrena var
nyinstallerade.

Under vilka förutsättningar opererar kalkfiltret?
Innan vattnet kommer in i fosforfiltret har det passerat en omättad denitrifikationsbädd fylld
med träflis. Syrehalterna på utflödet ligger därför i regel över 10 mg/l. I en denitrifikationsbädd
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reduceras nitrat till kvävgas samtidigt som koldioxid bildas, under aeroba förhållanden
produceras vatten och koldioxid.
Fördelningen av fosforfraktioner är viktig för reningseffektiviteten eftersom ett kalkfilter
framförallt binder löst fosfor. Figur 2 visar hur fraktionerna varier över mätperioden. Som vi
ser håller sig fosfathalten mer konstant än totalfosforhalten. Koncentrationerna följer till viss
del flödet vilket är samstämmigt med litteratur. Fosfatkoncentrationen ökar ibland över
denitrifikationsbädden. Detta kan bero på läckage men också på metodfel. Flödespulserna och
därmed koncentrationspulser är relativt korta i jordbrukslandskapet och eftersom
mätningarna genomförs praktiskt taget samtidigt kan uppmätta koncentrationsskillnader bero
på var i pulsen man hamnar.

Hur fosforfraktionerna fördelar sig i inflödet till
kalkfilterbädden
700

5

Konc. PPO4

4,5

konc. PTot

4

Inflöde
(l/s)

600

500

3,5
3

µg/l

400

2,5 l/s

300

2
1,5

200

1
100
0,5
0

0

Figur 2. Fosforfraktionernas fördelning över mätperioden. Koncentrationen av totalfosfor den 14 maj samt den
14 oktober är troligtvis resultatet av mätartefakter. Detta är tydligt om man jämför totalfosforhalterna före
kvävefiltret med halterna före och efter fosforfiltret. Inflödet har vid högflöden uppskattats eftersom det vid
många tillfällen är omättbart då sjönytan går över utloppet.

För att få en uppfattning om när rening gör nytta kan man jämföra koncentrationerna av fosfor
i dräneringsvattnet med koncentrationerna i recipienten, Börringesjön.
Totalfosforkoncentrationerna för Börringesjön under sommarmånaderna 2013 visas i tabell 1.
Koncentrationerna är betydligt högre i sjön än i dräneringsvattnet. Man kan därför misstänka
att det finns någon annan betydande fosforkälla som påverkar fosforhalterna i Börringesjön.
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Denna källa kan t ex vara intern belastning från sediment, eller vindtransporterade partiklar.
Börringesjön ligger i ett vindutsatt läge och är väldigt grumlig.
I detta fall är det nödvändigt att titta på den totala belastningen under året då fosforutsläpp
under vintern även påverkar halterna under växtsäsongen.
Kraftiga pulser av fosfortransport till Börringesjön kan ha inträffat under sommarmånaderna
utan att det syns i mätningarna, t ex vid ett kraftigt och kortvarigt regnoväder.
Tabell 1. Totalfosforkoncentrationer i Börringesjön under sommarmånaderna. Koncentrationerna i
dräneringsvattnet är uppmätta runt de angivna datumen.

Datum

Koncentration av totalfosfor i
Börringesjön (µg/l)

2013-05-15
2013-06-17
2013-07-23
2013-08-19
2013-09-16

67
120
160
150
190

Koncentration av
totalfosfor i
dräneringsvattnet
20
16
19
22

Figur 3 visar temperaturerna i ingående vatten till filterbädden samt uppehållstiden. Den
kortast uppmätta tiden är 1.2 timmar, alltså betydligt längre än de rekommendationer som
Ekstrand m fl (2011) har angett som minimum för att uppnå önskvärd reningseffekt. Dock ser
vi att uppehållstiden minskar under höst och vinter då även belastningen ökar samtidigt som
temperaturen sjunker.
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Temperaturen i
ingående vatten
Uppehållstiden i
filtret
Uppehållstid (h)

40

8

30

6

2015-01-13

2014-12-30

2014-12-19

2014-12-11

2014-11-28

2014-11-12

2014-10-29

2014-10-21

2014-10-10

2014-09-17

0
2014-09-03

0
2014-08-22

10

2014-06-04

2
2014-05-21

20

2014-05-08

4

2014-04-17

Temperatur (°C)

Temperatur och uppehållstid för olika
tillfällen

Figur 3. Temperatur och uppehållstid vid olika mättillfällen. Ett värde då uppehållstiden var 900 timmar visas
inte eftersom variationerna vid kortare tider då ej gick att urskilja. Kortast uppmätt uppehållstid är 1.2 h.
Noterbart är att tiderna sjunker med ökat flöde under höst och vinter då även temperaturen sjunker.
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I tabell 2 ser vi pH före och efter filtret vid de tillfällen pH har mätts. Skillnaderna är små
mellan inflödande och utflödande vatten. Dessa värden kan dock vara påverkade av pulser,
resonemang kring detta följer i senare avsnitt.
Tabell 2. pH i inflöde och utflöde till filtret. Förändringen i pH är förvånansvärt liten jämfört med resultat från
Ekstrand m fl (2011) trots att uppehållstiden i regel är längre än i deras försök.

Dag

pH B11
in

pH B11
mellan

pH B11
ut

17/2-15
11/2-15
4/2-15
20/1-15
17/12-14
20/11-14
12/11-14
11/9-14
3/9-14
21/5-14
Genomsnitt i
Ekstrand m fl
(2011)

8.01
7.91
7.28
7.61
8.01
7.7
8.31
7.12
7.3

7.38
7.34
7.33
7.11
7.36
7.05
7.1
7.0
6.92
7.5
7.36

7.38
7.40
7.38
7.27
7.46
7.22
7.3
7.86
7.0
8.0
7.95

Skillnad
över
kalkfiltret
0
0.06
0.05
0.16
0.1
0.17
0.2
0.86
0.08
0.5
0.59

Temperatur Uppehållstid
(°C)
(timmar)
5.0
5.0
4.7
4.8
6.9
10.3
11.8
14.8
12.4

11
5.7
3.4
3.1
22
12
76

Figur 4 visar koncentrationer av totalfosfor samt fosfat in till anläggningen som funktion av det
totala flödet. Två värden som troligtvis berodde på mätfel har tagits bort. Koncentrationerna
ökar med flödet, vilket betyder att totalbelastningen är exponentiellt beroende av flödet.
Detta exponentiella beroende kan till viss del urskiljas i figur 5 om man tänker på hur flödet har
varierat över året.
Andelen fosfatfosfor av totalhalten fosfor minskar något då flödet ökar, men sambandet är
inte helt tydligt.
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Totalfosfor och fosfatkoncentration i inflödet som funktion av
flödet
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Figur 4. Fosfat- och totalfosforkoncentration och deras beroende av flödet. Då koncentrationerna av
näringsämnen visar tendenser till att linjärt bero på flödet kommer belastningen på en recipient öka
exponentiellt med flödet.
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Inflöde av fosfat och totalfosfor till
filterbädden med hyttsand
100
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10
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Figur 5. Inflöde av fosfat och totalfosfor till filterbädden fylld med hyttsand. Notera att mängderna visas på en
logaritmisk skala.

Totalbelastningen som visas i figur 5 representerar dock inte belastningen på recipienten
eftersom en del dräneringsvatten bräddas, och en del renas. Tabell 3 visar en approximation
för hur mycket fosfor som passerar filterbädden (d v s en integrering av data i figur 5) och hur
mycket som passerar via bräddavloppet. Tanken med denna approximation är att kunna göra
en översiktlig beräkning på filtrets effektivitet för att bestämma kostnadseffektiviteten.
Siffrorna ska dock tolkas med försiktighet eftersom enstaka flöden får mycket stora
konsekvenser för totalresultatet, huruvida dessa flöden är inkluderade beror på mättillfällets
timing.
Tabell 3. Andel totalfosfor samt fosfatfosfor som bräddas utan att passera fosforfiltret under höst och vinter.
Konstanta förhållanden antas gälla mellan varje provtagning.

Total belastning PTot, 21/10 2014 –
13/1 2015
Total belastning PPO4, 21/10 2014 –
13/1 2015

Inflöde till
anläggningen (g)
7600

Inflöde till fosforfiltret Andel bräddat
(g)
(%)
1800
76 %

2700

890

67 %

För att göra dessa beräkningar antas konstanta förhållanden gälla från ett mättillfälle tills
nästa. Inflödet till anläggningen har beräknats med inflödet till B11 multiplicerat med
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koncentrationen i B11, in. Inflödet av fosfor till filterbädden med hyttsand har beräknats med
inflödet till fosforfiltret (d v s bitvis uppskattade flöden) multiplicerat med ingående
koncentrationer.

Hur har filtret fungerat?
Figur 6 och 7 visar hur totalfosfor och fosfatfosfor har reducerats över filtret. Data för
sommarmånaderna är bristfälligt eftersom flödet vid många mättillfällen var obefintligt in till
fosforfilterbädden. Under denna period tranporteras också väldigt små mängder fosfor till
Börringssjön vilket kan ses i figur 5 och dräneringsvatten är troligtvis inte den mest betydande
källan.

-40

20

-60

0

-80

Figur 6. Inflöde och utflöde av totalfosfor från filterbädden samt reduktion.
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Inflöde och utflöde av fosfat till filtret samt reduktion
40

150

35

100

30

g/dag

Utflöde av
fosfat från
filterbädd
en

50

25
20

Inflöde av
fosfat till
filterbädd
en

0

% reduktion
15

-50

10
-100

5
0

-150

Figur 7. Inflöde och utflöde av fosfatfosfor från filterbädden samt reduktion.

Vi väljer att inrikta oss på senare delar av året efter högflödena den 16 oktober eftersom
mätdata är mer komplett för denna period. Inflöde av totalfosfor och fosfat för denna period
samt flöde kan ses i figur 8. I figur 9 kan vi se reducerad mängd samt effektiviteten i procent.
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Inflöde av totalfosfor och fosfatfosfor till
P-Tot in
fosforfiltret
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Figur 8. Inflöde av fosfatfosfor och totalfosfor till filterbädden samt flöden. Höga inflöden är väl korrelerade med
höga belastningar.

Reduktion av totalfosfor och fosfat under hösten och vintern
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Figur 9. Reduktion av totalfosfor och fosfat under hösten och vintern. Under denna period finns det regelbundna
mätvärden på framförallt de utflödande fosforkoncentrationerna. Stora variationer gör det svårt att tolka
resultatet.
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Påverkan av pulser
Vid en första analys av data i figur 9 verkar det som att pulser stör resultaten mycket. När
flödet varierar fluktuerar även reningsgraden. Detta är naturligt eftersom uppehållstiden i
filtret ändras, men utläckage följt av kraftig reduktion är mindre troligt.
Om man beräknar den genomsnittliga reningen beror resultatet på att ett fåtal händelser.
Tyvärr kan det vara så att pulser i inflödet och därmed koncentrationen har orsakat större
koncentrationsskillnader över filtret än vad reningen har gjort. Det är därför önskvärt att
sortera ut värden som inte påverkats av pulser under konstanta förhållanden. Figur 10 visar en
principiell skiss för hur pulser påverkar mätdata.

B11 ut

B11, mellan

B11, in

Konc P

Tid

Figur 10. Principiell skiss som visar hur pulser i koncentrationerna kan påverka resultatet. Om man t ex mäter en
minskande koncentration över nitratfiltret som befinner sig uppströms fosforfiltret, kan man misstänka att man
befinner sig i en början av en puls. Om man mäter en ökande koncentration befinner man sig troligtvis i slutet av
en puls.

För att bli kvitt ”mätfel” orsakade av pulser kan man jämföra koncentrationerna in till
kvävefiltret med koncentrationerna efter kvävefiltret. Om vi antar att kvävefiltret inte
nämnvärt påverkar fosforhalterna i vattnet borde koncentrationen av fosfor vara konstant
över filtret. Vi antar också att filtret beter sig som en plug-flow reaktor där ingen eller liten
omblandningen sker i flödesriktningen och total omblandning sker i horisontalplanet vinkelrät
mot flödesriktningen.
Om vi mäter en minskande koncentration över kvävefiltret befinner vi oss i början av en puls, d
v s flödet har ökat vilket orsakar större koncentrationer av näringsämnen i dräneringsvattnet.
Pulsen kan då också ha nått fosforfiltret. I så fall kommer vi se en minskande koncentration av
fosfor över filtret, d v s en imaginär rening. Om vi tvärtom ser en ökning av
fosforkoncentrationen över kvävefiltet kan vi dra slutsatsen att vi befinner oss i slutskedet av
en puls. Då kan vi antingen se en imaginär rening eller ett imaginärt läckage från fosforfiltret.
Vilket beror på uppehållstiderna jämfört med tiden det tar för en puls att passera.
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Koncentrationsskillnaderna över kvävefiltret bör vara likartad för totalfosfor och fosfat,
förutsatt att deras respektive pulser följer varandra.
På samma sätt kan man analysera hur kvävehalterna förändras över fosforfiltret för att
bedöma huruvida mätningen är genomförd i en puls eller inte. En jämförelse mellan ingående
koncentrationer av kväve och fosfor till fosforfiltret visade dock att dessa pulser inte följer
varandra särskilt väl. Därför är det olämpligt att identifiera fosforpulser utifrån kvävepulser.
Figur 11 visar förändringen i fosfathalt över kvävefiltret som funktion av förändringen i
totalfosforhalt i över kvävefiltret. Den linjära trenden och spridningen av mätdata i både första
och tredje kvadranten pekar på att pulser kraftigt påverkar koncentrationsskillnader.
För att utesluta dessa pulsers tittar vi bara på mätpunkter som ligger nära origo, d v s när
förhållandena kan antas vara relativt konstanta.

Hur beror skillnaden i P-PO4 över kvävefiltret
jämfört med P-Tot
Förändring av P-PO4 över kvävefiltret (%)

1,5

-1,5

1

y = 1,0955x - 0,0972
R² = 0,7108

Hur beror skillnaden
i fosfat över
kvävefiltret jämfört
med P-Tot

0,5

Linjär (Hur beror
skillnaden i fosfat
över kvävefiltret
jämfört med P-Tot)

0,5
0
-1

-0,5

0

1

1,5

-0,5
-1
-1,5
-2
Förändring av P-Tot över kvävefiltret (%)

Figur 11. Förändringen (%) i fosfathalt över kvävefiltret som funktion av förändringen i totalfosforhalt i över kvävefiltret.
Den linjära trenden pekar på att pulser kraftigt påverkar koncentrationsskillnader.

Bortsortering av pulser
Mätdata sorteras så att inget mätvärde uppvisar en skillnad i fosfatkoncentration eller
totalfosforkoncentration mellan B11 in och B11 mellan på mer än 20 %. Denna siffra är vald
utifrån de effektiviteter som har uppmätts i andra pilotanläggningar (Ekstrand m fl, 1022). Då
återstår mätdata för 7 tillfällen. För ett av dessa tillfällen kunde inte flöde mätas och data
saknas således.
Inflöde och utflöde samt reduktion av totalfosfor kan ses i figur 12 då mätdata som misstänks
vara påverkade av pulser är bortsorterade. Mosvarande data för fosfat visas i figur 13.
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I figur 13 kan vi se ett tillfälle då filtret är mycket effektiv, dock så ligger
fosfatkoncentrationerna nära detektionsnivån och risken för att mätfel har påverkat resultatet
är stor. Uppehållstiden den 10 oktober var 40 timmar, vilket är längst för de utsorterade
värdena och således orsaka en hög effektivitet. I figur 14 och 15 reduktionen av totalfosfor
som funktion av temperaturen och upphållstiden. Figur 16 och 17 visar motvarande beroende
för fosfat.

g/dag

6

Reduktion av totalfosfor över filterbädden (pulser
är bortsorterade)
30
Inflöde av
totalfosfor

5

25

4

20

3

15 % Reduktion

2

10

1

5

0

0

Figur 12. Reduktion av totalfosfor över filterbädden samt dess effektivitet. Data är utsorterade för att vara opåverkade av
flödespulser.
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Reduktion av fosfatfosfor över filterbädden
(pulser är bortsorterade)
3,5

100
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Figur 13. Visar hur fosfatfosforkoncentrationen varierar över filtret samt reduktionen. Värdena som visas är ett urplock från
mätserien för att undvika att flödespulser påverkar resultatet.
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temperaturen
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Figur 14. Reduktionen av totalfosfor i filterbädden som funktion av temperaturen.
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Reduktion av totalfosfor som funktion av
uppehållstiden
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Figur 15. Reduktionen av totalfosfor i filterbädden som funktion av uppehållstiden.
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Figur 16. Reduktionen av totalfosfor i filterbädden som funktion av temperaturen.
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Reduktion av fosfat som funktion av
uppehållstiden
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Figur 17. Reduktionen av fosfat i filterbädden som funktion av uppehållstiden.

Som vi kan se i figur 14 verkar temperaturen påverka reduktionen av totalfosfor. Detta
samband hittas inte i figur 16. Detta strider mot teorin eftersom fosfatreduktionen borde vara
mer beroende av temperaturen än totalfosforreduktionen. Samma princip borde gälla för
uppehållstiden. Inte heller här går det att se något samband mellan långa uppehållstider och
reduktion av fosfat.
Medelvärden av fosfat- och totalfosforreduktion visas i tabell 4. Observera att den
genomsnittliga procenten är beräknade som ett medeltal av procentsatserna och inte utifrån
total reduktion. Detta eftersom höga flödena inte totalt ska dominera resultatet. Förenklat kan
man säga att denna metod antar att reningen endast är beroende av inflödande mängd.
Tabell 4. Medelvärden av reduktionerna för data utsortera enligt olika kriterier.

P-PO4

P-Total

Reduktion (data
0.3g/dag
sorterade både efter
fosfat- och totalfosforförändring över
kvävebädden)
Reduktion (data
1.8 g/dag
sorterade efter
fosfatförändringen)
Reduktion (data efter
totalfosforförändringen)

0.3 g/dag

Procentuell
reduktion
(genomsnitt)
17 % P-Tot
32 % P-PO4

31 % P-PO4

8.9 g/dag

18 % P-Tot

Man kan också välja att analysera fosfatfosfor- och totalfosforreduktionen var för sig eftersom
dessa pulser inte följer varandra helt och hållet, vilket man kan se i figur 4. Reduktionen för
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fosfat ser då ut som i figur 18. Data är utsorterade efter kriteriet att förändringen av fosfat inte
ska vara större än 20 % över kvävefiltret. Figur 19 visar motsvarande data för totalfosfor.
Medelvärdena för dessa data är också presenterade i tabell 4.

g/dag

Reduktion av fosfatfosfor över filterbädden
(pulser är bortsorterade)
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Figur 18. Visar hur fosfatfosforkoncentrationen varierar över filtret samt reduktionen. Värdena som visas är ett
urplock från mätserien för att undvika att flödespulser påverkar resultatet. Urvalet av värden är baserat på de
tillfällen då fosfatkoncentrationen är relativt konstant över kvävefiltret.
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Figur 19. Visar hur totalfosforkoncentrationen varierar över filtret samt reduktionen. Värdena som visas är ett
urplock från mätserien för att undvika att flödespulser påverkar resultatet. Urvalet av värden är baserat på de
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tillfällen då totalfosforkoncentrationen är relativt konstant över kvävefiltret.
Tabell 5. Data efter olika typer av sorteringar. Datum markerade med rosa är de som uppfyller kriterier med max
20 % förändring av fosfor över kvävefiltret. De gröna markeringarna visar tillfällen med positiv reduktion, de röda
markeringarna negativ reduktion, d v s läckage av fosfor.

Datum

2014-04-17
2014-04-30
2014-05-08
2014-05-14
2014-05-21
2014-05-27
2014-06-04
2014-06-12
2014-08-22
2014-08-29
2014-09-03
2014-09-11
2014-09-17
2014-09-26
2014-10-10
2014-10-16
2014-10-21
2014-10-24
2014-10-29
2014-11-06
2014-11-12
2014-11-20
2014-11-28
2014-12-05
2014-12-11
2014-12-17
2014-12-19
2014-12-22
2014-12-30
2015-01-05
2015-01-13
2015-01-20

Inflöde P-Tot
(g/dag)

Utflöde

Reduktion
(%)

Inflöde PPO4

0.12

0.090
0.15

27

0.045
0.040

0.24
0.016

0.10

58

0.16
0.0093

0.34

0.26

24

53

39
16
3.3
4.5
1.4
0.46
1.6
0.90
25
15
49
97
4.7
6.6
53.6

25

4.1
10
0.87
0.58
2.0
1.0
30
18
47
163
5.0
7.2
71

21
57
-61
21
19
9.1
16
17
-4.8
41
4.9
9.1
24

Utflöde
P-PO4

Reduktion
(%)

0.011
0.084

75
-110

0.26

0.021

92

25
8.0
2.6
3.5
0.57
0.37
1.5
0.63
21
5.7
25
37
3.0
0.66
26

8.9
5.7
1.9
2.2
0.72
0.25
1.0
0.63
20
4.7
27
20
2.7
0.59

64
28
28
38
-27
33
32
0
4.3
18
-9.1
46
12
10

Diskussion och slutsats
Figur 12, 13 18 och 19 visar i regel att det sker en fosforreduktion över filtret. Reduktionen
minskar mot vintern då temperaturen sjunker, men också uppehållstiden p g a höga flöden.
Koppling till temperatur, uppehållstid och reduktion var dock otydlig vilket kan ses i figur 1417.
Det verkar som att utsorteringen av data för att eliminera pulsers påverkan ger jämnare
värden på fosforreduktionen, vilket förväntades. Inga tillfällen med höga belastningar finns
dock med bland de utsorterade värdena, vilket också är väntat då höga belastningar sker vid
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höga flöden i samband med pulser. De värden som visas i figur 7-8 uppvisar som mest en
belastning på 5 gram totalfosfor per dag. Man skall därför använda detta resultat med
försiktighet. Det är vanskligt att extrapolera reduktioner som har uppmätts vid låga
belastningar till att gälla vid mångdubbelt högre belastningar. Det är dock vid höga
belastningar som vi är mest intresserade av filtrets effektivitet eftersom dessa få tillfällen utgör
en stor andel av den totala årsbelastningen. Därför säger min analys ganska lite om filtrets
förmåga att minska övergödningen. Det hade behövts mer frekventa, alternativt flödesstyrda
protagningar under tillfällen med höga belastningar för att utreda filtrets funktion under dessa
tillfällen.
Analysen har dock gett mycket information om inflödets karaktär. Vi ser att fosforbelastningen
ökar exponentiellt med flödet och att stora läckage inträffar under hösten och vintern.
Samtidigt är läckagen under sommaren relativt små jämfört med näringshalterna i recipienten.
När man granskar de ingående flödena förstår man komplexiteten i att rena dräneringsvatten
jämfört med andra fosforkällor såsom kommunala och enskilda avlopp. Variationerna i flöde
och koncentrationer är mycket stora. Båda varierar med en faktor på 2 tiopotenser eller mer
över mätperioden.
Pulser behöver inte vara den enda boven i dramat som orsakar omotiverade
koncentrationsskillnader. En provtagning är en ögonblicksbild av situationen och kan vara
missvisande. Enstaka provtagningar som detta är därför beroende av väldig långa dataserier
för att slumpmässigt brus skall sorteras ut. Frågan är om filtermassans livslängd är tillräcklig för
att få alla dessa punkter om provtagningen sker veckovis. Ytterligare brus kommer från
laborationsarbetet. Enligt Ekstrand m fl (2011) är felmarginalerna stora vid vattenkemiska
analyser av fosfat och totalfosfor. Kanske är det bättre att byta strategi och istället titta på
filtermassans komposition under ett fåtal tillfällen.
Hyttsand innehåller naturligt ingen fosfor varpå man kan dra slutsatsen att all fosfor den
innehåller vid ett tillfälle är tillfört från dräneringsvatten. Dock kan skillnader inom filtret vara
stora, speciellt om kanalbildning har skett. Det krävs alltså ett par olika mätpunkter. Man kan
då få en uppfattning om den genomsnittliga reduktionen, men ingen information om när
avskiljningen har skett.
Vi har sett att pH-ökningen över filtret är marginell och om man utgår från Ekstrand m fl.
(2011) är ökningen oväntat liten, speciellt eftersom de uppehållstider vi har är längre vilket
borde innebära högre pH i utflödet. Många andra faktorer kan dock påverka pH och pulser kan
också spela roll eftersom variationerna i inflödet är stora. Kanalbildning i filtret kan minska pHökningen eftersom detta kraftigt reducerar uppehållstiden och därmed upplösning av
kalciumoxid. När man tittar på vattenytan i filtret ser man att det strömmar upp vatten i två
små områden, vilket kan indikera att kanaler har bildats. Ekstrand m fl (2014) fann att
filterbrunnar slammade igen med reducerad fosforreduktion som följd. Troligtvis kan detta ha
drabbat anläggningen vid B11 då ingen sedimentationsanläggning finns. För framtida
anläggningar bör slamproblematiken tas i beaktning vid design. En lösning kan vara att
använda grövre fraktioner av hyttsand, då minskar dock den specifika arean och därmed
fosforreduktionen då filtret är rent (Johansson, 1999). Turbiditeten har konsekvent minskat
mellan inlopp och utlopp under analysperioden vilket visar att filtret också mekaniskt avskiljer
partiklar och således slutligen kommer sätta igen.
Filter med hyttsand som flockar/adsorberar fosfater blir efter ett par års användning ”fyllda”,
dvs effekten minskar kraftigt. Mängden fosfor som kan avlägsnas har beräknats till runt 1.2 kg
P-Tot/ton hyttsand i avloppsreningsanläggningar samt laboratorieförsök, upp till denna mängd
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sker en konstant reduktion (Shilton m fl, 2005). Denna siffra är dock beroende av en mängd
andra faktorer, såsom dräneringsvattnets karaktär och filtermaterialets finfördelning men kan
ses som ett riktvärde. Filtret vid B11 innehåller ungefär 35 ton hyttsand. Det betyder att den
kan avlägsna runt 42 kg P-tot innan materialet behöver bytas ut eller regenereras. Detta
motsvarar 57 gram P-Tot per dag i två års tid. Filtret har inte varit i närheten av att uppnå
detta till dags datum vilket blir tydligt om man tittar på belastningen av P-Tot över året. Denna
är mycket mindre än 57 gram per dag, och filtret har inte varit aktivt i 2 år.
För att fosforupptag ska kunna ske genom adsorption är det nödvändigt med en viss
uppehållstid så att reaktionen hinner ske (Johansson 1999). Johansson (1999) fann också att
reduktionen av fosfor var väl korrelerad till pH för utflödet. pH minskade i utflödet då filtret
visade tecken på mättnad och reduktionen av fosfor minskade.

Vidare studier
För att vidare undersöka filtrets funktion behövs mer mätdata för att kunna sortera bort brus,
d v s imaginära reduktioner och läckage av fosfor. Eftersom en puls inte är symmetrisk runt
maxvärdet kan dock ett även mycket mätdata ge ett konsekvent fel. Detta eftersom det är
statistiskt större chans att mäta då koncentrationerna i en puls är på väg ner eftersom denna
period är tidsmässigt längre än uppgången (Ekstrand m fl, 2012).
Det hade varit intressant att veta hur filtret fungerar under tillfällen med kraftiga fosforpulser
då dessa utgör en betydande del av den totala årsbelastningen. Kontinuerliga provtagningar
under ett pulsevent hade kunnat ge information om detta. Dock kostar detta och det är
tveksamt om man kan dra slutsatser efter att endast ha övervakat ett event. För framtida
provtagningsprogram är det nödvändigt att modifiera strategin. Det kan vara lönsamt att byta
till tidsstyrd eller flödesstyrd provtagning.
Det hade också varit intressant att göra ett försök för att bestämma uppehållstiden i filtret.
Detta eftersom jag misstänker att kanaler har bildats och den hydrauliska konduktiviteten har
minskat.
För att kunna dra slutsatser om filtrets generella funktion kan det vara värt att ta prover av
filtermassan vilket har diskuterats ovan.
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Appendix
Det finns alltid viss osäkerhet i mätningar av P-tot, eftersom man kan få orepresentabelt
lite/mycket sediment i ett prov. För att få bort denna osäkerhet plottade jag P-totkoncentrationerna vid olika tillfällen för alla fyra brunnar. Resultatet ses i figur A1 och
slutsatsen blir att man inte kan lita på mätvärdet för totalfosforkoncentrationen i B11 mellan
2014-05-14 och 2014-10-24.

26

Bilaga 4

Av Linus Karlsson på uppdrag av Ekologgruppen

Totalfosforkoncentrationerna vid olika
tillfällen
700
Konc. P-tot, B11 in
600

Konc. P-Tot, B11
mellan
Konc. P-Tot, B11 ut

µg/l

500
400
300
200
100

Figur A1. Koncentrationer av totalfosfor vid provtillfällena.
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