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Förord 
 
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) genomförde under 1998 på uppdrag av När-
ingsdepartementet en utredning av den svenska industrin för produktion av industriella 
mineral och bergarter. Utredningen föreslog att ett branschgemensamt forsknings- och 
utvecklingsprogram skulle utarbetas. Under SGU:s ledning genomfördes under 1999-
2000 ett projekt kallat ”Fördjupningsstudier av mineralindustrins gemensamma utveck-
lingsbehov – MinBaS” (Industrimineral, Ballast /numera bergmaterial/ och Stenindustrin) 
som finansierades gemensamt av NUTEK, SGU och industrin. Arbetet resulterade i ett 
program med projektförslag indelade under programområden (SGU, 2000).  
 
Föreliggande arbete har genomförts inom ramen för MinBaS programområde 2 ”Nya an-
vändningsområden för material från MinBaS branscherna” där ett av de identifierade 
projekten är Projektet 2,14 ”Filtermaterial för vattenbehandling”.  
 
Uppdraget har genomförts av Per-Olof Johansson, ARTESIA Grundvattenkonsult AB. 
För projektet har det funnits en arbetsgrupp med branschrepresentanter: 
 
Lotta Lind, SSAB Merox AB 
Pasi Mikkola, Nordkalk Oyj Abp 
Jessica Niskanen, SMA Svenska Mineral AB 
Sofia Nord, Sand & Grus AB Jehander 
Ståle Pedersen, North Cape Minerals AB 
Martin Persson, NCC Roads AB 
 
Arbetsgruppen har bl a bidragit med underlagsmaterial gällande respektive företags 
kommersiella produkter och restprodukter som används som filtermaterial för vatten-
behandling. Vid ett arbetsgruppsmöte diskuterades FoU-behov och förslag till konkreta 
FoU-projekt. Arbetsgruppen har också granskat och lämnat synpunkter på rapporten i 
konceptform. Ytterligare branschinformation har erhållits av Marianne Thomaeus, MinFo 
och Per Muhrén, NCC Roads AB.  
 
Följande forskare och konsulter har vid intervjuer och via översänt material lämnat un-
derlag till rapporten: Jon-Petter Gustafsson och Gunno Renman, Inst för mark- och 
vattenteknik, KTH; Dan Berggren, Inst för markvetenskap, SLU; Jörgen Hanneaus och 
Annelie Hedström, Avdelningen för VA-teknik, LuTH och Rolf Bergström, IFO 
Vattenrening AB. Underlagsmaterial har också erhållits från Baskarpsand AB, 
Brogårdsand AB och Råda Sand AB. Till dessa och alla andra som bidragit med 
underlagsmaterial och synpunkter riktas ett stort tack. 
 
Projektet har finansierats av MinBaS. Kostnaderna för branschrepresentanternas arbete 
har betalats av respektive företag. 
 
Stockholm, december 2003 
 
Per-Olof Johansson 
 
ARTESIA Grundvattenkonsult AB 
Propellervägen 6A, 183 62 Täby 
Tel 08-630 92 70, mobil 070-630 92 55, email per-olof.johansson@artesia.se

mailto:per-olof.johansson@artesia.se


    

 
 

  



    

Sammanfattning 
 

Filter kan användas för att rena en rad olika typer av vatten. För dricksvatten eftersträvas 
en enkel, säker och kemikaliesnål beredningsprocess. Intresset för långsamfilterteknik 
och konstgjord grundvattenbildning är stort. Vad gäller avloppsvatten har den opropor-
tionellt stora fosforbelastningen på miljön från mindre avloppsanläggningar uppmärk-
sammats. Med lämpligt utformade filter kan denna belastning minskas avsevärt samtidigt 
som den fastlagda fosforn skulle kunna användas som gödselmedel. Dagvatten från för-
orenade områden innebär en betydande föroreningsbelastning. Olika typer av minera-
liska filter kan utgöra intressanta reningssteg i integrerade system omfattande bl a flö-
desutjämning och sedimentation. Lokal behandling av lakvatten och avrinnande grund-
vatten från deponier och förorenade områden bedöms öka. Filterteknik med låga drift- 
och underhållskostnader är av stort intresse eftersom oacceptabla förorenings-
koncentrationer i dessa vatten kan förväntas bestå under lång tid. Marknaden för 
mineraliska filtermaterial för vattenbehandling bedöms alltså öka. Till detta bidrar också 
de av Riksdagen antagna miljökvalitetsmålen och genomförandet av EU:s ramdirektiv för 
vatten som innebär att större krav kommer att ställas på vattenrening.  
 
Uppgifterna gällande omfattningen av den svenska produktionen av mineraliska filter-
material för vattenbehandling är bristfälliga. Utifrån tillgängliga uppgifter på produktions- 
och användningssidan kan den årliga produktionen uppskattas vara i storleksordningen 
100 000 ton. Även med en expanderande marknad är detta, jämfört med användningen 
av mineralprodukter för andra ändamål, en liten kvantitet. Från kommersiell synpunkt är 
det därför angeläget att utveckla mer exklusiva filtermaterial med specifika egenskaper 
för vilka ett högre pris kan tas ut. 

 
Utveckling av ett nytt filtermaterial kräver ofta samverkan av en kombination av av-
nämare, som VA-ansvariga och myndigheter, och specialister inom hydraulik, 
mineralogi, kemi och mikrobiologi. Det skulle vara värdefullt om MinBaS tog initiativ till 
bildandet av ett nätverk för filterteknik för vattenbehandling med deltagande av 
avnämare, konsulter, forskare och materialproducenter. Ett sådant initiativ kunde inledas 
med ett seminarium eller en konferens. 

 
Fyra huvudgrupper av mineraliska filtermaterial kan urskiljas: (i) vanlig filtersand (kvarts-
sand) för avskiljning av suspenderat material och turbiditet, som yta för mikrobiologiska 
processer, och för att säkerställa en god hydraulik i filter med andra reaktiva material, (ii) 
kalkstens- och dolomitprodukter för pH- och hårdhetshöjning och alkalisering, avskiljning 
av järn- mangan och fosfor, (iii) (hydr)oxidmaterial för avskiljning av organiskt material 
och metaller, och (iv) kalciumsilikater för avskiljning av metaller och fosfor. Bland övriga 
material kan nämnas zeoliter för avskiljning av bland annat ammonium.  

 
Utifrån ett MinBaS-perspektiv bör det vara intressant att stödja projekt rörande möjlig-
heten att använda krossmaterial för filterändamål, utveckling och test av (hydr)oxid-
material för avskiljning av organiskt material och metaller samt kombinationsfilter 
bestående av kalk- eller dolomitprodukter och något annat mineraliskt filtermaterial. Vid 
utvecklingen av ett filtermaterial är det viktigt att beakta funktion, miljöeffekter och 
kostnader i hela kedjan från framställning till regenerering, återanvändning eller depone-
ring. 

  



    

  



    

Summary 
 

Filter technique can be applied for the treatment of various types of water. In drinking 
water treatment a simple, safe process with a minimum use of chemicals is preferred. 
The interest is increasing for slow sand filters and artificial recharge. The leakage of 
phosphorus from small sewage treatment plants means a disproportional environmental 
pollution load compared to the load from large plants. With appropriately designed filters 
the load can be substantially reduced and the retained phosphorus can be used as a 
fertilizer. Storm water from urban areas means a substantial environmental pollution 
load. Mineral filter materials can constitute important steps in integrated treatment sys-
tems including e. g. runoff control and sedimentation. Local treatment of leach water and 
groundwater from landfills and contaminated ground is increasing. Filter techniques with 
low operation and maintenance costs are of specific interest since the concentrations of 
the contaminants can be presumed to be unacceptably high for a long time. Con-
sequently, an expanding market for mineral filter materials for water treatment can be 
expected. The national environmental goals and the EU water directive also mean 
increasing requirements on water pollution control. 
 
There is a lack of information on the Swedish production of mineral filter material for 
water treatment. From available data from producers and users the annual production 
can be estimated to be in the order of 100 000 tons. Also with an expanding market this 
is a small quantity compared with the use of mineral products for other purposes. From a 
commercial point of view this calls for development of exclusive filter materials with 
specific properties for which a higher price can be obtained. 
 
The development of a new filter material requires cooperation of potential users as peo-
ple responsible for water and sewage treatment and authorities, as well as experts on 
hydraulics, mineralogy, chemistry and microbiology. It would be of great value if MinBaS 
can initiate the establishment of a network for filter technique with participation of users, 
consultants, scientists and producers. Such an initiative could start with a seminar or a 
conference. 

 
Four main groups of mineral filter materials can be distinguished: (i) ordinary filter sand 
(quartz sand) used for retention of suspended material and turbidity, as surfaces for mi-
crobial activity, and to assure the hydraulic properties in filters with other reactive mate-
rials, (ii) limestone and dolomite products for increase of pH, hardness and alkalinity, 
retention of iron, manganese and phosphorus, (iii) (hydr)oxide materials for retention of 
dissolved organic matter and metals, and (iv) calcium silicates for retention of metals and 
phosphorus. Among other materials, zeolites for retention of ammonia can be men-
tioned. 

 
From a MinBaS-perspective it should be of interest to support projects on the possi-
bilities to use crushed rock aggregates for filter purposes,  to develop and test 
(hydr)oxide materials for retention of organic matter and metals, and filter combinations 
of limestone or dolomite products and other mineral filter materials. In the development 
of a filter material it is necessary to consider function, environmental impact and costs in 
the whole process from production to re-generation, re-use or disposal. 
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 
Olika typer av filter har sedan mycket lång tid använts för vattenbehandling, exempelvis s k 
snabbsandfilter och långsamfilter vid dricksvattenproduktion. Under senare år har intresset 
ökat för filter som reningsteknik för olika typer av vatten. De av Riksdagen 1999 antagna 
målen för miljökvalitet och skärpt miljölagstiftning har inneburit att kraven på vattenrening 
ökat. Genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten (EU, 2000) som just påbörjats, innebär 
krav på att vattenresursernas status skall bedömas, miljömål och miljökvalitetsnormer 
definieras och åtgärder vidtas som innebär att god vattenstatus uppnås och bibehålls (SOU 
2002a,b; Proposition 2003/04).  
 
Önskemål om minskad kemikalieförbrukning vid vattenrening, uppmärksammande av 
miljöpåverkan och skatt på deponering av vattenverks- och avloppsverksslam, ökad kunskap 
om betydelsen av föroreningsspridning via dagvatten, och intresse för lokala lösningar för 
avloppsvatten, lakvatten från deponier, och yt- och grundvattenavrinning från förorenade 
områden är viktiga orsaker till det ökande intresset för filterteknik. 
 
Viktiga faktorer som avgör om filterteknik är ett konkurrenskraftigt alternativ för vatten-
behandling är: 
 

• Kostnader för utvinning eller framställning av filtermaterialet 
• Miljöeffekter av utvinning och/eller framställning av filtermaterialet 
• Risk för läckage av eventuella föroreningar i filtermaterialet 
• Avskiljningsförmåga och uthållighet 
• Möjligheter till regenerering eller återanvändning 

 

1.2 Uppdraget 
 
Uppdraget omfattade: 
 

• genomgång av dagens marknad för mineraliska filtermaterial för vattenbehandling  
  

o användningsområden (typer av vatten, typer av föroreningar) 
o typer av filtermaterial och mängder 
o kunder, priser 

 
• bedömning av faktorer som kan påverka den framtida marknaden 

 
o miljömål, miljökvalitetsnormer 
o lagar och förordningar, EU:s ramdirektiv för vatten 
o utvecklingen inom VA-branschen 

 
• redovisning av kommersiella produkter och restprodukter från MinBaS branscherna 

som kan användas som filtermaterial för vattenbehandling baserat på underlag från 
branschrepresentanter (material som används idag och material som bedöms vara av 
potentiellt intresse) 

 

  



  
  

• bedömning av utvecklingspotential och forsknings- och utvecklingsbehov 
 

o brister hos de material och i den teknik som används idag 
o pågående FoU och projekt av försökskaraktär 
o förslag till några konkreta FoU-projekt 

 
 
Uppdragets avgränsning till mineraliska filtermaterial innebär att organiska material som 
används i filter för vattenbehandling, som t ex aktivt kol och torv, endast kortfattat tas upp i 
tillämpningar där de jämförs med eller används i kombination med något mineraliskt material. 

 

  



  
  
2 Användning av mineraliska filtermaterial idag 
 

2.1 Användningsområden 
 
Mineraliska filtermaterial används och kan användas för behandling av olika typer av vatten: 
 

• Dricksvatten 
• Dagvatten 
• Avloppsvatten från hushåll 
• Industriellt avloppsvatten 
• Lakvatten från deponier 
• Yt- och grundvattenavrinning från förorenade områden 
• Avrinning från jordbruksmark 

 

2.1.1 Dricksvatten 
 
Den totala kommunala dricksvattenproduktionen uppgår till drygt 950 Mm3/år. Drygt  
50 % produceras i vattenverk med ytvatten som råvatten. Av resterande knappa 50 % utgörs 
ca hälften av naturligt grundvatten medan hälften baseras på konstgjord grundvattenbildning 
(VAV, 1996). Ca 1,2 miljoner människor är inte anslutna till kommunalt vatten utan får sitt 
vatten från andra vattentäkter, vanligen brunnar. Det finns ca 400 000 enskilda brunnar för 
permanentboende och ungefär lika många för fritidsboende (SGU, 2003). 
 
Av den totala kommunala vattenproduktionen genomgår drygt 50 % snabbfiltrering, ca 500 
Mm3/år vid ca 200 anläggningar (VAV, 1996). Långsamfiltrering sker av drygt 20 % av 
vattnet, drygt 200 Mm3/år vid ca 60 anläggningar (VAV, 1996, Andersson, 1998). Konstgjord 
grundvattenbildning genom bassänginfiltration utgör knappt 25 % av den totala 
dricksvattenproduktionen eller ca 225 Mm3/år vid ca 140 anläggningar (Hanson, 2000). 
 
De ovannämnda filtreringsmetoderna används ofta i kombination med varandra och med 
andra reningstekniker. Snabbfiltrering är t ex vanlig i kombination med långsamfiltrering eller 
konstgjord grundvattenbildning. Flera av de större reningsverken kombinerar snabbfiltrering, 
kemisk fällning och långsamfiltrering (VAV, 1996). 
 
I ett snabbsandfilter (filterhastigheter: ca 5-10 m/h för öppna filter och 10-15 m/h för slutna 
filter) avskiljs suspenderat material, främst genom mekanisk filtrering men till viss del också 
genom sedimentering och adsorption. Snabbfiltrering är oftast ett förbehandlingssteg till 
andra reningssteg. I långsamfilter (typiska filterhastighet 0,1-0,3 m/h) och vid filter i 
infiltrationsbassänger  (typiska filterhastighet 0,1 m/h) är de viktigaste processerna 
adsorption och biologisk nedbrytning. Krav på filtersand för de olika filterprocesserna finns 
beskrivna i VAV (1992). 
 
Med utgångspunkt från ovanstående uppgifter om vattenproduktionen och med antagande 
om genomsnittliga filtermäktigheter och filterhastigheter kan grova uppskattningar göras av 
den mängd filtersand som krävs för den kontinuerliga produktionen. Mängden snabbfilter 
sand kan uppskattas till 5-10 000 m3, mängden långsamfilter sand till ca 150 000 m3 och 
mängden sand för bassänginfiltration till ca 300 000 m3, dvs totalt i storleksordningen 0,5 
Mm3. Omsättningstiden för sanden varierar starkt mellan olika typer av anläggningar. 
Snabbfiltersand byts sällan. Däremot kan förluster vid backspolning eller dyshaverier leda till 

  



  
  
betydande sandförluster som måste ersättas. Tvättning av sanden i långsamfilter och 
infiltrationsbassänger blir allt vanligare (Hanson, 2000). Med ett antagande om en 
omsättningstid på sanden av 15-20 år så blir den årliga förbrukningen ca 25-35 000 m3 eller 
ca 35-50 000 ton. 
 
Avskiljning av naturligt organiskt material (NOM) är en nyckelprocess vid ytvattenrening och 
konstgjord grundvattenbildning. Flera viktiga dricksvattenparametrar är direkt eller indirekt 
kopplade till vattnets innehåll av NOM som t ex färg, lukt, smak, risk för bildande av 
cancerogena klororganiska föreningar vid desinfektion med klor och risk för mikrobiell tillväxt 
i distributionsnätet. I ett snabbsandfilter är avskiljningen av löst organiskt material försumbar. 
I ett långsamfilter och i filterbädden i en infiltrationsbassäng sker en avskiljning av löst 
organiskt material som varierar mellan nästan 0 och upp till 30 %, i huvudsak beroende på 
temperaturen (Andersson, 1998; Blomberg, 1999). Ökande NOM-halter har konstaterats i 
många råvattentäkter under senare år. Detta kan på sikt medföra betydande problem och 
krav på förbättrad reningsteknik. De ökade NOM-halterna är sannolikt i första hand 
relaterade till klimatet, men orsakssambanden är inte helt klarlagda.  
 
Ett annat på senare år accentuerat problem vid dricksvattenberedningen är förekomsten av 
algtoxiner i råvattnet. Avskiljningen i långsamfilter och vid konstgjord grundvattenbildning 
förefaller vara god och endast mycket låga halter har konstaterats efter dessa be-
handlingssteg (Möller m fl, 2000; Lahti, 2001; SWECO VIAK, 2002). 
 
De vanligaste kvalitetsproblemen i grundvattentäkter är förekomsten av järn- och mangan. 
Järn och mangan förekommer rikligt i marken. Vid syrebrist löses järn och mangan i 
grundvattnet. Problemen kan ofta lösas genom luftning, utfällning och filtrering. 
 
En höjning av pH och alkalinitet är oftast nödvändig oavsett om yt- eller grundvatten används 
som råvatten. Ibland behövs också en hårdhetshöjning. Kalkbaserade filter är här en 
intressant teknik. 
 
Andra relativt vanliga grundvattenkvalitetsproblem är förhöjda värden av nitrat, klorid, fluorid 
och bekämpningsmedelsrester. Nitrat, klorid och fluorid är negativa joner som är svåra att 
avskilja i filter. Anjonbytarfilter används i några mindre vattenverk för nitratavskiljning. För 
bekämpningsmedelrester används aktivt-kolfilter ibland med ozonering som förbehandling. 
   

2.1.2 Dagvatten 
 
Dagvatten, dvs på ytan avrinnande regn- och smältvatten från bebyggda områden, vägar och 
järnvägar, har alltmer uppmärksammats som en föroreningskälla. Traditionellt har dagvatten 
tagits omhand och letts bort antingen i s k kombinerade system tillsammans med spillvatten 
eller i separata system. Fram till i mitten av 1950-talet anlade man kombinerade system för 
spill- och dagvatten. Vid kraftiga regn och  häftig snösmältning ledde detta till ojämn 
belastning på avloppsreningsverken men också till bräddning av orenat vatten direkt ut i 
sjöar och vattendrag. För att åtminstone till viss del undvika bräddning byggdes s k 
utjämningsmagasin. Genom övergången till separata system löstes de problem som 
dagvattnet orsakade i avloppsledningssystem och –verk. Normalt avleds dagvatten från ett 
separerat system direkt till en recipient utan föregående rening.   
 
Numera vet man att dagvattnet kan innehålla så mycket föroreningar att det innebär en 
oacceptabel miljöbelastning. Beroende på i vilken typ av område som dagvattnet bildas får 
det olika kvalitet. Man brukar vid redovisning av föroreningsinnehåll särskilja bo-
stadsområden, trafikytor, industriområden och centrumbebyggelse. Dagvattnet innehåller 
ofta betydande mängder suspenderat material, metaller, olika typer av organiska miljögifter, 

  



  
  
oljor, näringsämnen och bakterier. Generellt sett innehåller dagvatten högre halter av 
suspenderade ämnen och metaller än spillvatten, men lägre halter syreförbrukande ämnen 
(BOD, COD), kväve och fosfor (Larm, 1994). I figur 2.1 jämförs som exempel COD-, fosfor- 
och kopparhalter i dagvatten med halter i bräddat vatten och vatten in till och ut från 
avloppsverk. 
 
Den alltmer omfattande och effektiva avledningen av dagvatten från bebyggda områden 
ledde till en rubbning av vattenbalansen med sänkta grundvattennivåer och sättningsproblem 
i vissa områden. Detta medförde att system för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 
utvecklades där vattnet återfördes till marken. Generellt finns idag ett stort intresse för att 
istället för att leda bort dagvattnet behandla det lokalt genom infiltration eller rening i 
våtmarker och dammar. En minskning av föroreningsspridningen via dagvatten ingår i de av 
Riksdagen antagna miljökvalitetsmålen ”Levande vattendrag och sjöar, Grundvatten av god 
kvalitet, Giftfri miljö och Ingen övergödning” och i flera län och i många kommuner har 
regionala och lokala miljökvalitetsmål formulerats för rening och lokalt omhändertagande av 
dagvatten. Exempelvis har det genomförts ett omfattande arbete för att utveckla en 
dagvattenstrategi för Stockholm (Stockholm Stad, 2002). De grundläggande principerna i 
denna strategi baseras på en klassificering av dagvattnet efter föroreningsgrad och en 
recipientklassificering. Prioriteringsordningen är att rent vatten om möjligt skall infiltreras i 
marken, och att förorenat vatten (vatten från trafikleder, högfrekventerade parkeringsplatser 
och koppartak) skall renas innan det förs till yt- eller grundvatten, samt att recipientens 
känslighet skall beaktas.  
 
LOD kan ske i infiltrations- eller perkolationsmagasin som vanligtvis är fyllda med ett grovt 
material; singel och/eller makadam. Denna typ av LOD fungerar endast i relativt 
genomsläppliga jordarten och grundvattennivån måste ligga tillräckligt djupt. I magasinen 
sker främst en avskiljning av suspenderat material. Reningen sker sedan vid vattnets 
passage genom marken främst genom adsorption och nedbrytning. Förbehandling med 
sedimentation och oljeavskiljning är oftast nödvändig.  
 
För att förbättra avskiljningen av föroreningar  och undvika grundvattenförorening vid LOD 
genom infiltration- och perkolation har under senare år en rad olika filtertekniker och 
filtermaterial testats. Olika filter har också tagits fram för placering i dagvattenbrunnar (Larm 
m fl, 1999).  
 
Sand är det vanligaste filtermaterialet i dagvattensammanhang men flera olika filtermaterial 
har prövats för att erhålla en förbättrad avskiljning av framförallt metaller men också fosfor. 
Exempel på naturliga material som använts är kalksten, zeolit, opoka (ett kalciumsilikat-
mineral), järntäckt sand, torv och tallbark. Bland övriga material kan LECA och 
masugnsslagg nämnas (Färm, 2002; 2003; Vägverket, 2003). 
 

  



  
  

 

 

 
 

Figur 2.1. Typiska COD-, fosfor- och kopparhalter i dagvatten, bräddat vatten och vatten in till 
och ut från avloppsreningsverk (Larm, 1994) 

  



  
  
2.1.3 Avloppsvatten från hushåll 
 
Avloppsvatten innehåller en rad olika typer av föroreningar som kan ge negativa miljö- och 
hälsoeffekter: syreförbrukande ämne, metaller, näringsämnen, organiska miljögifter, och  
patogena mikroorganismer. 95 % av befolkningen i tätorter med fler än 200 invånare är 
anslutna till konventionella avloppsreningsverk med biologisk och  kemisk rening. Det finns 
dock ca 1 miljon enskilda avloppsanläggningar, ca hälften för permanentboende och hälften 
för fritidsboende. Naturvårdsverket har påpekat att dagens enskilda avloppanläggningar inte 
är uthålliga och svarar för en oproportionellt stor miljöbelastning. Endast ca hälften av 
anläggningarna bedöms uppfylla lagens krav om en längre gående rening än 
slamavskiljning. De enskilda avloppen svarar för en mycket stor andel av forfortillförseln till 
sjöar och vattendrag (NV, 1993; NV, 2002; Palm m fl, 2002).  
 
Filterteknik är i avloppsvattensammanhang främst intressant för mindre anläggningar som 
betjänar < 500 personekvivalenter. Sandfilter används dock ibland som poleringssteg efter 
kemisk fällning också för större anläggningar. För dränering av slam från avloppsreningsverk 
anläggs ibland slamdräneringsbäddar. För detta används vanligen filtersand 2-4 mm 
underlagrat av ett dräneringslager med tvättad makadam. 
 
Rening genom filtrering har sedan relativt lång tid använts i öppna och slutna infiltra-
tionsanläggningar och i markbäddar, se figur 2.2. Förbehandling i form av slamavskiljning 
krävs normalt för att hindra att suspenderat material hamnar i filtret där det skapar problem 
med igensättning. S k slamavskiljare ger också en flödesutjämning. En betydande fos-
foravskiljning erhålls redan i konventionella infiltrationsanläggningar och markbäddar men för 
att ytterligare förbättra denna och för att avskilja ammonium har det utvecklats och utvecklas 
nya filtermaterial (Johansson, 1999, Johansson m fl, 1999; Palm m fl, 2002; Hellström m fl, 
2003; Hylander m fl, 2003; Rastas, 2003; se också avsnitt 2.2 angående Nordkalks produkter 
Filtra P och Filtra N).  
 
Filtermaterial med speciella egenskaper kan också utformas som ett eget steg i renings-
processen och kan då kombineras med andra reningsmetoder än infiltration och mark-
bäddar. 
 
En fördel med filterbaserade system jämfört med sådana baserade på fällning är det mindre 
skötsel- och underhållsbehovet. Ytterligare FoU krävs dock gällande sorptionförmågan och 
uthålligheten hos olika filter, liksom risken för igensättning. En annan viktig fråga är 
växttillgängligheten av den fosfor och det ammonium som fastläggs.   
 

2.1.3 Industriellt avloppsvatten 
 
Möjligheterna att använda filterteknik för behandling av industriellt avloppsvatten beror helt 
på vilken typ av föroreningar som den industriella processen ger upphov till. Därför hänvisas 
läsaren till kapitel 4 och 5 där en genomgång görs av möjligheterna att avskilja olika typer av 
ämnen. 
 

  



  
  
 

 
                                                 avloppsinfiltration 

 

 
                                                       markbädd 
 
Figur 2.2. Principskisser enskild avloppsinfiltration och markbädd (NV, 1987). 
 

2.1.5 Lakvatten från deponier 
 
År 2000 fanns det mer än 500 aktiva avfallsdeponier och ca 6000 äldre deponier i Sverige 
(Öhman m fl, 2000). Under 1999 uppsamlades 11 miljoner m3 lakvatten (RVF, 2000). 
Införandet av EU:s deponeringsdirektiv (EU, 1999) innebär krav på s k avslutnings- och 
anpassningsplaner. Enligt en nyligen genomförd enkät (NV, 2003) är antalet deponier som 
omfattas av förordningen 339 st varav drygt hälften är deponier för konsumtionsavfall och 
resten för produktionsavfall. Lakvatten från avfallsdeponier med blandat avfall innehåller en 
rad föroreningar (Öman m fl, 2000). Några viktiga grupper av föroreningar är organiska 
syreförbrukande ämnen, näringsämnen (framförallt ammonium), olika salter, metaller och 
cykliska kolväten som PAH, ftalater, klorbensener och klorfenol. I Öman m fl, 2000 finns 
analyser av lakvatten från 11 deponier för ett stort antal parametrar. Dessa analyser ger en 
indikation på vilka koncentrationer av olika ämnen som man kan hitta i lakvatten. 
Kombinationen av hög halt organiskt material och höga metallhalter är ett huvudproblem 

  



  
  
efter som metallkomplex med hög rörlighet i mark- och grundvatten kan bildas. I tabell 2.1 
ges typiska halter i lakvatten för några ämnen. 
 
Tabell 2.1. Halter för några ämnen i lakvatten från 11deponier med blandat avfall (från Öman 
m fl, 2000). 

Parameter Halt Parameter Halt 
pH 6,4-8,5 Järn (mg/l) 3-43 
Konduktivitet (mS/m) 400-2700 Mangan (mg/l) 0,18-1,3 
Susp (mg/l) 9-210 Kadmium (μg/l) 0,06-0,38 
BOD-7 (mg/l) 4-110 Koppar (μg/l) 7-80 
COD-Cr (mg/l) 250-1300 Krom (μg/l) 1,4-45 
Ammonium-kväve (mg/l) 93-870 Kvicksilver (μg/l) <0,002-0,094 
Nitrat-kväve (mg/l) 0,18-35 Bly (μg/l) 1,3-15 
Fosfat-fosfor (mg/l) 0,066-3,5 Zink (μg/l) 16-340 
Total-fosfor (mg/l) 0,16-4,0 Nickel (μg/l) 12-91 
Klorid (mg/l) 360-4900 PAH 16 (μg/l) 0,1-11 
Sulfat (mg/l) 22-5100 Sum klorfenoler (μg/l) 0,04-43 
Fluorid (mg/l) 9-12 Sum klorbensener (μg/l) 0,14-3,9 

 
Lakvattnets sammansättning beror av en rad lokala faktorer som infiltrationens storlek och 
avfallets sammansättning och ålder. Efter ålder kan en indelning ske i olika faser där olika 
fysikaliska, kemiska och biologiska processer dominerar (Öman, 1991); (i) initial fas, (ii) syre- 
och nitratreducerande fas, (iii) sur anaerob fas, (iv) metanbildande anaerob fas; (v) och 
humusbildande fas. De olika dominerande processerna leder till att lakvattnet får väsentligt 
olika egenskaper under de olika faserna. Längden av faserna (i)-(iii) kan variera från dagar 
upp till flera år. Den metanbildande fasen kan pågå i ca 100 år medan humusfasen kan 
antas uppgå  mer än 1000 år. Under den sura anaeroba fasen ger de organiska syror som 
bildas ett lågt pH och lösligheten för många metaller blir hög. Metallerna bildar komplex med 
organiska syror och metallhalterna i lakvattnet kan bli mycket höga. Under den 
metanbildande fasen höjs pH men halten organiskt material i lakvattnet är fortfarande högt 
vilket innebär att många metaller kan transporteras i komplexbunden form med lakvattnet. 
Jämfört med renat kommunalt avloppsvatten kan lakvatten innehålla 10 ggr högre halter av 
bly, krom och koppar, och 100 ggr högre halter av koppar, nickel och zink ( Öman m fl, 
2000). För en genomgång av förekomst och transport av organiska miljögifter i lakvatten från 
kommunala deponier se Öman (1998). 
 

2.1.6 Grund- och ytvattenavrinning från förorenad mark 
 
Naturvårdsverket uppskattar att det finns ca 38 000 förorenade områden i Sverige (inklusive 
de deponier som behandlats ovan). De industribranscher som orsakat de allvarligaste 
föroreningarna är gruvor, järn och stål, primära metallverk, ferrolegeringsverk, 
träimpregneringar, kloralkaliindustri, massa- och pappersindustri, övrig oorganisk kemisk 
industri, gasverk och garverier. De allvarligaste föroreningarna är kvicksilver, kadmium, 
arsenik, bly, krom, koppar, halogenerade organiska ämnen, klorerade lösningsmedel, 
bekämpningsmedel, PAH, kreosot och BTEX (bensen, toluen, etylbensen, xylen). 
 
Förorenade områden behandlas under miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”. Målet är att år 2005 
skall alla förorenade områden vara identifierade, efterbehandling påbörjats vid minst 100 av 
de högst prioriterade objekten och att 50 av dessa skall vara åtgärdade. Naturvårdsverkets 
anslag till förorenade områden beräknas 2004 bli ca 440 miljoner. Till detta kommer de 
frivilliga åtgärderna av vilka oljebolagens gemensamma åtagande att sanera ca 6000 objekt 
(främst nedlagda bensinstationer) till en uppskattad kostnad av 1,5-2 miljarder kronor är det 

  



  
  
största (SPI Miljösaneringsfond AB, se www.spimfab.se). Totalt beräknas det kosta ca 25 
miljarder kr för att åtgärda de mest angelägna objekten. I princip är det så att den som 
bedrivit förorenade verksamhet efter 1969, då miljöskyddslagen infördes, är ansvarig för 
efterbehandlingen av området enligt övergångsbestämmelserna i Miljöbalken som 1999 
ersatte miljöskyddslagen. Det är dock ofta svårt att utkräva ansvar då företag kan ha upphört 
eller bytt ägare. Regering och riksdag har beslutat att staten tillsammans med kommunerna 
skall ta ansvar för efterbehandling av de områden där ingen ansvarig kan utpekas. Metodik 
har tagits fram för inventering av förorenade områden (NV, 1999a) liksom generella 
riktvärden (NV, 1997a). 
 
Från förorenade områden avrinner vatten både på ytan och som grundvatten. I detta vatten 
kan de föroreningar som finns i den förorenade marken lösas och spridas till miljön. En viktig 
åtgärd är naturligtvis att åtgärda föroreningskällan, dvs de förorenade massorna. Detta kan 
göras genom bortgrävning eller genom att man renar dem. Båda dessa metoder är dyrbara. 
Vid bortgrävning krävs en miljösäker deponering på annan plats. En annan typ av åtgärd, 
som kan användas som enda åtgärd eller som komplement till ett åtgärdande av källan, är 
att begränsa spridning av föroreningar till omgivningen via yt- eller grundvatten genom 
vattenrening. Eftersom oacceptabla halter kan förekomma i det avrinnande vattnet under 
mycket lång tid bör den vattenreningsteknik som används ha låga underhålls- och 
driftkostnader. Filterteknik kan här vara ett intressant alternativ. Internationellt finns ett stort 
antal efterbehandlingar som utförts som s k permeabla reaktiva barriärer, vertikala filter, som 
grävts ned nedströms de förorenade områdena (US EPA, 2002a,b). 
 
 
2.1.7 Avrinning från jordbruksmark 
 
De viktigaste föroreningarna från jordbruksmark är kväve (nitrat), fosfor och bekämp-
ningsmedelsrester. I miljökvalitetsmålen ”Ingen övergödning” (NV, 1999b) har delmål 
definierats gällande läckaget av fosfor och kväve (kontinuerlig minskning av fosfor från 1995 
års nivå och minskning med 30 % av kväveutsläppet till havet söder om Ålands hav från 
1995 års nivå). De viktigaste åtgärderna för att minska läckaget av näringsämnen är 
optimering av gödselmängd och tidpunkt för gödslingen. Andra åtgärder är att använda s k 
fånggrödor och att senarelägga jordbearbetningen. Skyddszoner längs vattendrag och sjöar 
och anläggandet av våtmarker är andra åtgärder som genomförs i stor skala. Mineraliska 
filtermaterial bedöms generellt ha begränsad potentiell tillämpning.  
 
Bekämpningsmedelsrester i grundvatten i jordbruksområden utgör ett betydande problem för 
dricksvattenförsörjningen (Rosling m fl, 1998). Bestämmelser och rekommendationer för 
spridning av bekämpningsmedel finns i NV (1997b,c).  
Aktivt-kolfilter används vid ett antal grundvattentäkter ibland med ozonering som förbe-
handling. 
 

2.2 Typ av filtermaterial, mängder, leverantörer, kunder och priser 
 
Uppgifterna gällande vilka material och mängder som används som filtermaterial för 
vattenrening är bristfällig. En särskild enkätundersökning skulle krävas för att få fram ett 
tillfredsställande underlag. En sådan undersökning har inte ingått i uppdraget. Uppgifterna 
nedan får därför ses som uppskattningar och exempel.  
 
SGU ger ut årliga publikationer gällande produktion och tillgångar för grus, sand och 
krossberg och den s k Bergverksstatistiken inkluderande industrimaterial (för den senast 

  



  
  
publicerade statistiken se SGU, 2002a,b). Vad gäller grus, sand och krossberg så var den 
totala produktionen 2001 ca 71 miljoner ton. I statistiken görs en indelning i fyra an-
vändningsområden: (i) Väg, (ii) Betong, (iii) Fyllnad, och (iv) Övrigt. Av Övrigt som totalt utgör 
knappt 8 miljoner ton kommer ca 270 000 ton från grustäkt, varifrån det material som 
används för filterändamål kommer. Av Bergverksstatistiken framgår att av de industrimineral 
råvaror som är aktuella som filtermaterial för vattenrening utgör krossad kalksten den klart 
största mängden med knappt 9 miljoner ton. Av denna mängd utgör endast en bråkdel 
filtermaterial. Den totala utvinningen av kvartssand, som i filter sammanhang framförallt 
används i snabbsandfilter, uppgår till drygt 0,5 miljoner ton. Direktkontakt med de tre stora 
producenterna Baskarpsand AB, Brogårdsand AB och Råda Sand AB visar att dessa tre 
tillsammans har en årlig produktion av filtersand uppgående till ca 60 000 ton, varav ca 
hälften bedöms användas för renvattenändamål och hälften för avloppsvattenrening. 
 
Beskrivningarna av olika användningsområden under 2.1 ger en uppfattning om marknaden 
för respektive ändamål. Den beräkning som där gjordes vad gäller filtermaterial för 
dricksvattenändamål indikerade ett årligt behov av filtersand av ca 35-50 000 ton. Det skall 
betonas att denna uppskattning är behäftad med betydande osäkerhet. Av de andra 
användningsområdena torde användningen för avloppsrening vara klart störst. Den total 
svenska produktionen av mineraliska filtermaterial torde vara i storleks-ordningen 100 000 
ton. 
 
Arbetsgruppens branschrepresentanter har tagit fram uppgifter för sina företag vad gäller 
olika filtermaterial som saluförs för vattenrening. Dessa uppgifter sammanfattas nedan. 
 
NCC och Jehanders säljer makadam, singel och filtersand till vattenbehandlingsanlägg-
ningar. De största mängderna går till dricksvatten- och avloppsvattenrening. Beställningarna 
till dricksvattenanläggningar är färre men gäller då större mängder. Som påpekats ovan kan 
produkter som i huvudsak säljs för andra ändamål också vara lämpliga som filtermaterial, t 
ex  s k betongsand. Detta gör det svårt att få fram tillförlitliga siffror på vilka mängder som 
levereras för filterändamål. Priserna för singelprodukterna är 130-250 kr/ton och priset för 
tvättad filtersand 0,2-0,8 mm ligger på ca 170 kr/ton. Kunderna är kommuner, enskilda och 
entreprenörer som bygger de olika filteranläggningarna. 
 
Ett intressant pågående projekt är Jehanders leverans av ca 20 000 ton tvättat filtermaterial 
(2-4 mm) till bassänger för rening av dagvatten från Arlanda, främst från glykol som används 
vid avisningen. Detta är ett pilotprojekt och filtermaterialets viktigaste funktion är att reglera 
genomströmningen av vattnet så att tillräcklig tid erhålls för biologisk nedbrytning med 
tillsatta bakterier. SWECO VIAK är konsult för detta projekt.  
 
Nordkalk har tre kommersiella filtermaterial för vattenrening. ”Filtra A” är kristallin krossad 
kalksten som säljs för alkalisering och fällning av järn vid renvattenproduktion. Korn-
storlekarna är 1-3, 2-4, 4-8 och 8-16 mm. Försäljningen uppgår till ca 4 000 ton/år och priset 
är ca 500 kr/ton. ”Filtra P” är granulerad kalk (2-13 mm) som säljs för fosforreduktion för små 
avlopp men också för rening av lakvatten från deponier och avrinning från 
träimpregneringsanläggningar. Årsproduktionen är ca 1 500 ton/år och priset ca 1 500 kr/ton. 
”Filtra N” består av naturlig zeolit, främst klinooptilolit och säljs för kvävereduktion 
(ammonium) i lakvatten från deponier och avloppsvatten från enskilda hushåll. Materialet är 
relativt nytt och försäljningen är endast ca 50 ton/år men beräknas kunna öka väsentligt. 
Priset är ca 2 700 kr/ton. Nordkalk har också levererat krossad kalksten till ett antal 
anläggningar med bassänginfiltration för dricksvattenproduktion. 
 
SMA Svenska Mineral har levererat såväl sedimentär som kristallin krossad kalksten till ett 
antal anläggningar för bassänginfiltration och återinfiltration för dricksvattenproduktion. 

  



  
  
Förutom för alkalisering har kalkstenen använts för att förbättra järn- och mangan-
avskiljningen. Leveranserna har totalt uppgått till ca 10 000 ton. 
 
SSAB Merox arbetar med filtertillämpningar med masugnsslagg för avskiljning av främst 
metaller men också fosfor. Försök har utförts i laboratorieskala och såväl pilotskale- som 
fullskaleförsök pågår. I Oxelösundsverket faller ca 250 000 ton masugnsslagg ut varje år. Det 
finns två huvudvarianter av masugnsslagg; hyttsten som är kristallin och hyttsand som är 
amorf. De dominerande beståndsdelarna i masugnsslagg är kiseldioxid och kalciumoxid som 
utgör mellan 35 och 40 % vardera. Av resten utgör magnesiumoxid och aluminiumoxid drygt 
10 % vardera.  
 
North Cape Mineral har ingen pågående produktion av filtermaterial för vattenrening men 
försök pågår i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, KTH och SWECO VIAK 
gällande järnoxidtäckt olivin för avskiljning av naturligt organiskt material vid 
dricksvattenproduktion (Berggren m fl, 2003; Jonsson, 2003). Företaget har också utfört 
vissa laboratorieförsök gällande metalladsorption på olivin och nefelin (Kleiv & Sandvik, 
2000; Kleiv & Sandvik, 2002). 

 

  



  
  
3 Faktorer som kan påverka den framtida marknaden 
 

3.1 Miljökvalitetsmål 
 
Riksdagen beslutade 1999 och 2001 om nationella miljökvalitetsmål, delmål och åt-
gärdsstrategier (prop. 1997/98:145; rskr 1998/99:183 respektive  prop 2000/01:130; rskr 
2001/02:36). Miljökvalitetsmålen kommer att få stor inverkan på inriktningen av det framtida 
miljöarbetet. 
 
Miljökvalitetmålen är 15 st. Regeringen har utsett ansvariga myndigheter för uppföljning och 
utvärdering av dessa mål. Nedan sammanfattas kortfattat de mål och delmål som berör 
vatten och där vattenrening med filterteknik kan vara en möjlig åtgärd. 
 

3.1.1  Ingen övergödning 
 
Delmål av primärt intresse är: 
 

• Åtgärdsprogram för sjöar och vattendrag. I enlighet med EU:s vattendirektiv skall ett 
åtgärdsprogram vara klart senast 2009 och visa hur en god ytvattenstatus skall 
uppnås. 

• Minskade utsläpp av fosforföreningar. Utsläppen skall kontinuerligt minska fram till 
2010 från 1995 års nivå. 

• Minskade utsläpp av kväveföreningar till havet. En minskning av kväveutsläppen till 
havet, söder om Ålandshav, med 30 % fram till 2010 från 1995 års nivå. 

 
Vad gäller minskningen av utsläppen av näringsämnen kan filterteknik främst användas för 
fosforrening av vatten från mindre avloppsanläggningar. Filterteknik kan också bidra till att 
miljömålet uppfylls vad gäller utsläpp av ammonium från lakvatten från deponier, och mindre 
avloppsanläggningar. 
 

3.1.2  Levande sjöar och vattendrag 
 
Delmål av primärt intresse är: 
 

• Åtgärdsprogram för restaurering av vattendrag. Senast 2005 skall skyddsvärda 
vattendrag med restaureringsbehov ha identifierats. Senast 2010 skall 25 % av dessa 
ha åtgärdats. 

• Upprättande av vattenförsörjningsplaner. Enligt EU:s vattendirektiv skall vatten-
försörjningsplaner med skyddsområden och skyddsbestämmelser ha upprättats 
senast 2009. 

• Åtgärdsprogram för god ytvattenstatus. Enligt EU:s vattendirektiv skall åtgärds-
program ha upprättats senast 2009. 

 
Samtliga delmål innebär att åtgärder kan behöva vidtagas där filterteknik kan vara ett 
alternativ. Vid restaurering kan en möjlig tillämpning vara vid tillfällig lagring av mudder-
massor där avrinnande vatten behöver omhändertas. I vattenskyddsområden kan exem-
pelvis särskilda krav komma att ställas på rening av avloppsvatten och dagvatten. I åt-

  



  
  
gärdsprogrammen för en god ytvattenstatus kan olika typer av föroreningskällor identifieras 
vilka måste åtgärdas för att en god status skall kunna uppnås. 

 

3.1.3 Grundvatten av god kvalitet 
 
Delmål av primärt intresse är: 
 

• Skydd av geologiska formationer. Senast 2010 skall formationer av vikt för nuvarande 
eller framtida vattenanvändning ha givits ett skydd mot exploatering som begränsar 
användningen av vattnet. 

• Kvalitetskrav på grundvattnet. Senast 2010 skall alla vattenförekomster som används 
för dricksvattenförsörjning (>10 m3/d eller >50 personer) uppfylla svenska normer för 
god dricksvattenkvalitet med avseende på föroreningar orsakade av mänsklig 
verksamhet. 

• Åtgärdsprogram för god grundvattenstatus. Senast 2009 skall det anges i åtgärds-
programmet hur god status skall nås. 

 
Skyddet av geologiska formationer för vattenförsörjningen kan innebära restriktioner när det 
gäller utvinning av mineraliska filtermaterial; i första hand naturgrus och natursand från 
isälvsavlagringar. Kvalitetskraven och åtgärdsprogrammen kan innebära ökade krav på 
vattenbehandling från olika typer av föroreningskällor där filter kan vara en möjlig be-
handlingsteknik. 
 

3.1.4 Giftfri miljö 
 
Målet innebär att miljön inom en generation skall vara fri från ämnen och metaller som 
skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den bio-
logiska mångfalden. Två delmål är i första hand relevanta: 
 

• Riktvärden för miljökvalitet. För 100 ämnen skall det definieras vilka halter som får 
förekomma i miljön eller vilka halter som människor får exponeras för. Dessa föreslås 
bli s k miljökvalitetsnormer. 

• Förorenade områden. Senast 2005 skall alla förorenade områden vara identifierade 
och sanering skall ha påbörjats i 100 av de högst prioriterade områdena och 50 av 
dessa skall vara åtgärdade. 

 
Det första av dessa delmål ställer krav som kan innebära att olika typer av föroreningskällor 
kan behöva åtgärdas. Det andra delmålet gäller bl a lakvatten och avrinning från deponier 
och förorenad mark där filterteknik i många fall är en intressant reningsteknik som kan 
användas lokalt och har låga drift- och underhållskostnader. 

  



  
  
 

3.1.5 God bebyggd miljö 
 
Två delmål är intressanta ur filtersynpunkt: 
 

• Uttag av naturgrus. År 2010 skall uttaget av naturgrus vara högst 12 miljoner ton/år. 
• Enhetlig standard på deponier. År 2008 skall alla deponier uppfylla högt ställda mil-

jökrav enligt EU:s direktiv om deponering av avfall (EU, 1999) 
 
Målet att minska uttaget av naturgrus kan innebära att tillgången på lämpligt filtermaterial 
minskar och att priset ökar. Kraven på geologiska barriärer kan innebära att konstgjorda 
barriärer av mineraliska filtermaterial blir intressanta där de naturliga barriärerna är otill-
räckliga. 
 

3.1.6 Hav i balans samt levande kust och skärgård 
 
Ett delmål är här att ett åtgärdsprogram enligt EU:s ramdirektiv för vatten skall upprättas 
senast 2009 där det visas hur en god ytvattenstatus kan uppnås. En minskning av fosfor och 
kväveutsläppen är här en viktig del för vissa kuststräckor. Vad gäller minskningen av 
utsläppen av näringsämnen kan filterteknik främst användas för fosforrening av vatten från 
mindre avloppsanläggningar. Filterteknik kan också användas för att minska utsläppen av 
ammonium från lakvatten och avlopp.  
 

3.2 Lagar, förordningar och EU:s ramdirektiv för vatten 
 
Miljöbalken (SFS 1998:808), som trädde i kraft 1 jan 1999, är ett centralt dokument i 
miljöpolitiken. Lagstiftningen skall verka för att de miljöpolitiska målen säkerställs. Miljö-
kvalitetsmålen ger vägledning vid tillämpning av miljöbalken. Miljöbalken har karaktären av 
en ramlagstiftning medan detaljerade bestämmelser finns i olika följdförfattningar och 
myndighetsföreskrifter. I 2 kap finns de allmänna hänsynsreglerna där grundläggande 
principer som kunskapskravet, försiktighetsprincipen, hushållnings- och återanvänd-
nings/återvinningskrav, produktvalsprincipen och skälighetsprincipen läggs fast.  
 
EU:s ramdirektiv för vatten antogs 2000 (EU, 2000). Syftet med direktivet är att upprätta en 
ram för skyddet av både ytvatten och grundvatten. Direktivet innebär en utveckling och 
samordning av vattenarbetet. Genomförandet av direktivet innebär att ett antal svenska 
författningar, bl a Miljöbalken, måste ändras och att en anpassning måste ske av den 
myndighetsorganisation som arbetar med vattenfrågor (SOU 2002a; SOU 2002b; Proposition 
2003/04).   
 
Ramdirektivet innehåller mål för vattenkvaliteten men är också ett väsentligt verktyg för att 
genomföra den nationella politiken på vattenområdet. Centrala begrepp är god yt- och 
grundvattenstatus. Allt vatten skall klassificeras enligt definitioner som finns i direktivet och 
utifrån klassificeringen sätts miljömålen för respektive vatten. Miljökvalitetsnormer gällande 
förekomsten av vissa kemiska ämnen i vatten och åtgärdsprogram skall tas fram för att nå de 
mål som sätts upp. Vad gäller föroreningskällor så måste utsläppsnormer som utgår från 
bästa tillgängliga teknik och miljökvalitetsnormer som utgår från vad miljön och människors 
hälsa bedöms tåla iakttas. En indelning av landet skall göras i avrinningsdistrikt med en 
ansvarig myndighet. 
 

  



  
  
I figur 3.1  redovisas planeringcykeln för ramdirektivet.  

 
 
Figur 3.1 Planeringscykeln för EU:s ramdirektiv för vatten (Prop 2003/04).  
 
Genomförandet av ramdirektivet delas in i olika faser. Nödvändig svensk lagstiftning skulle 
ha antagits och ansvariga myndigheter ha varit utsedda senast 22 dec 2003 men har blivit 
försenat. Senast 2004 skall en karakterisering av yt- och grundvatten i avrinningsdistrikten 
vara klar, preliminära miljömål satta och en ekonomisk analys av vattenanvändningen vara 
klar. Program för övervakning av avrinningsdistriktens vatten skall vara klara 2006 och de 
första åtgärdsprogrammen och förvaltningsplanerna skall vara klara 2009. Dessa 
åtgärdsprogram skall tillämpas senast 2012.  
 
Vattendirektivet och följdförändringarna i Miljöbalken kommer att innebära förbättrade 
förutsättningar för att vidta nödvändiga åtgärder för att nå de uppsatta miljökvalitetsmålen. 
Kombinationen av utsläpps- och miljökvalitetsnormer och antagandet av åtgärdsprogram 
innebär att kraven på rening av t ex avloppsvatten, dagvatten, lakvatten från deponier och 
avrinning från förorenad mark och jordbruksmark blir tydligare. Detta bedöms leda till ett ökat 
intresse för effektiva, uthålliga reningstekniker med låga drift- och underhållskostnader. 
Filterteknik är här ett intressant alternativ och en kraftigt ökande marknad bedöms finnas för 
system som uppfyller dessa krav. 
 

3.3 Utvecklingstrender i VA-branschen 
 
Nya föreskrifter från Statens Livsmedelsverk (SLV) om dricksvatten skall tillämpas från 25 
december 2003 (SLV, 2001). I vägledningen till de nya föreskrifterna (SLV, 2003) förespråkar 
SLV en så enkel beredningsprocess som möjligt utan att säkerhet och vattenkvalitet 
eftersätts. Ett grundläggande krav vid beredningen är att det skall finnas ett tillräckligt antal s 
k säkerhetsbarriärer mot mikrobiologisk förorening. Konstgjord grundvattenbildning med en 
uppehållstid <14 dagar och långsamfiltrering räknas som säkerhetsbarriärer. 
 
Önskemålen om en enkel och säker beredningsprocess, en minskad användning av kemi-
kalier och en minskad produktion av slam från kemisk fällning har lett till ett ökat intresse för 
konstgjord grundvattenbildning och långsamfiltrering. Bedömningen är att intresset för 
filterteknik kommer att vara fortsatt stort. Detta gäller t ex för filter med förbättrad 
avskiljningsförmåga för naturligt organiskt material i ytvattenverk och vid konstgjord 
grundvattenbildning, liksom för alkalisering och för avskiljning av järn och mangan i 
grundvatten. Samtidigt har det skett en snabb utveckling av membrantekniken men ännu 

  



  
  
används denna teknik inte vid något av de större vattenverken i Sverige och problem 
kvarstår både rörande teknik och ekonomi. 
 
Gällande avloppsvatten har betydelsen av miljöpåverkan från utsläpp från mindre och 
enskilda anläggningar uppmärksammats framförallt med avseende på fosfor (se t ex 
Miljöteknikdelegationen, 1998). Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag tagit fram en 
aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp (NV, 2002) och tillsammans med flera andra 
initierat en FoU-satsning kallad ”Robusta Uthålliga Små Avloppssystem” (Palm m fl, 2002). I 
båda dessa rapporter utpekas filterteknik som ett intressant alternativ men det betonas att 
ytterligare FoU krävs rörande bl a sorptionsförmåga, uthållighet och igensättning liksom för 
växttillgängligheten av de fastlagda näringsämnena. 
 
På dagvattensidan eftersträvas en återföring av vattnet till det naturliga kretsloppet lokalt för 
att minimera störningar i vattenbalansen men också för att undvika problem i de kommunala 
avloppsreningsverken. Miljökvalitetsmålen och EU:s ramdirektiv kommer att innebära att 
kraven på rening av dagvatten från vissa typer av områden vid lokalt omhändertagande 
kommer att öka. Filterteknik kommer här att vara ett intressant reningsalternativ. 
 
För lakvatten från deponier har det sedan lång tid funnits önskemål om en lokal vatten-
behandling istället för rening tillsammans med avloppsvatten i avloppsreningsverk. Dels är 
kostnaden för överföringsledningar ofta stor och dels är avloppsverken inte särskilt lämpade 
för rening av lakvatten och processtörningar kan uppstå. För lokal behandling av lakvatten 
finns stort intresse för utveckling av teknik för avskiljning av  främst metaller och ammonium. 
Det stora antalet nedlagda deponier med fortsatt behov av lakvattenrening gör att system 
med låga drift- och underhållskostnader är av särskilt intresse. 

  



  
  
 
 

  



  
  

4 Hydrauliska egenskaper och transport- och 
avskiljningsprocesser 

 

4.1 Hydrauliska egenskaper  
 
De hydrauliska egenskaperna är mycket viktiga för ett filters funktion. Filtret måste ha 
tillräcklig vattengenomsläpplighet för den hydrauliska belastning (oftast uttryckt som 
m3/m2/tim eller m3/m2/dygn) som man önskar dimensionera filtret. Ett poröst mediums 
genomsläpplighet uttrycks ofta som hydraulisk konduktivitet (K). Det grundläggande 
sambandet mellan flöde och tryckfallet över ett filter upptäcktes av en fransk 
vattenverksingenjör Henri Darcy i mitten av 1800-talet och kallas därför Darcy´s lag. 
 
Q = K x A x I 
 
där Q = flöde (m3/s), K = hydraulisk konduktivitet (m/s), A = tvärsnittsarea (m2) och 
I = tryckfallet över filtret (m/m).  
 
Ett filters vattengenomsläpplighet beror främst av kornstorleksfördelningen hos filter-
materialet. Ett grovt, välsorterat material har hög genomsläpplighet. De kornstorleks-
fraktioner som är intressanta i filter är främst från 0,2 mm (mellansand) och uppåt. Även 
en liten andel finmaterial kan sätta ner ett filters vattengenomsläpplighet väsentligt. Ett 
tvättat material är därför att föredra. I figur 4.1 redovisas rekommen-derade korn-
storleksfördelningar för sand som används vid bassänginfiltration och långsamfiltrering 
respektive vid avloppsvattenbehandling i markbäddar. Exempel på detaljerade 
kravspecifikationer på filtersand finns exempelvis i VAV, 1992. Värden på hydraulisk 
konduktivitet för olika kornstorleksfraktioner finns tabellerade i litteraturen, se t ex 
Knutsson & Morfeldt (2002).  

 
De avskiljningsprocesser som beskrivs i avsnitt 4.2 är i huvudsak knutna till kontaktytan 
mellan vattnet med dess innehåll av ämnen och filtermaterialet. Det är därför viktigt att 
igensättningar  av delar av filtret inte uppstår som leder till kanalisering av flödet med 
minskade kontaktytor och verkliga uppehållstider som följd.  

  



  
  

 
Långsamfiltersand (smalare mörkare intervall) och sand för bassänginfiltration   

 

 
Markbäddssand 

 
Figur 4.1. Rekommenderade kornstorleksfördelningar för långsamfilter och bas-
sänginfiltration (Hanson, 2000) och markbäddssand (NV, 1987). 
 

  



  
  

 

4.2 Transport- och avskiljningsprocesser 
 
Ämnestransport i vatten kan ske antingen i form av suspension, kolloid lösning eller äkta 
lösning. Gränserna mellan suspension, kolloid lösning och äkta lösning är inte skarpa. 
Stumm & Morgan (1996) anger 0,01-10 μm som storlek för kolloider men anger samtidigt 
den undre gränsen för suspenderade partiklar till ca 2 μm. Vid analys av suspenderat 
material används ofta ett filter med en porstorlek av 1,6 μm.  
 
Vatten är genom sina kemiska egenskaper ett mycket bra lösningsmedel för många 
ämnen. Organiska föreningar har dock oftast låg löslighet i vatten. Vid höga koncent-
rationer av denna typ av ämnen, som ofta kallas NAPL (Non-Aqueous Phase Liquids) 
sker s k flerfasströmning. Ämnena kan indelas i de som är lättare än vatten (LNAPL) och 
de som är tyngre än vatten (DNAPL). Exempel på LNAPL är bensin, eldningsolja och 
fotogen, medan exempel på DNAPL är klorerade kolväten som klorfenoler, klorbensener 
och trikloretylen. 
 
Ämnen som är lösta i vattenfasen följer med vattnet när det strömmar och detta är den 
viktigaste transportprocessen genom ett filter. Denna process kallas advektion. Genom s 
k dispersion sker en spridning av koncentrationerna längs strömningsvägen. I ett poröst 
medium, som ett filter, orsakas dispersionen främst av att vattnet finner olika vägar 
genom filtret. Vid låga strömningshastigher kan även diffusion vara av betydelse, men i 
ett vattenreningsfilter är effekterna av denna process försumbar. 
 
Filter användes ursprungligen för avskiljning av suspenderat material men begreppet 
filtrering har sedan kommit att användas även för avskiljningsprocesser för lösta ämnen. 
Filter som metod för vattenrening bygger på en interaktion mellan vätskan och dess 
innehåll av suspenderade och lösta ämnen och filtermaterialet. Filterytans storlek och 
framförallt dess egenskaper är därför avgörande för ett filters funktion. Filterytans storlek 
är kopplad till filtermaterialets kornstorlek men också förekomsten av sekundära mineral 
på ytorna har stor betydelse (Maxe, 2003). Nedan ges en kortfattad beskrivning av de 
viktigaste kemiska processerna vid avskiljning av ämnen i ett filter. 
 

4.2.1 Mekanisk filtering 
 
Det suspenderade material som skall avskiljas i ett filter kan vara både organiska 
partiklar och mineralpartiklar. Dessa partiklar kan härröra från det ”råvatten” som skall 
behandlas eller från ett tidigare behandlingssteg. Igensättning av ett filter sker oftast först 
i ytan. Hur djupt igensättningen når beror på filtrets porstorlek (korn-storlek) i relation till 
partikelstorleken hos det suspenderade materialet. Ett grovt filter kan ge längre drifttider 
innan det behöver rensas men rensningen behöver då utföras till ett större djup (VAV, 
1992). Internationellt används exempelvis ofta en lite finare filtersand i långsamfilter än i 
Sverige. I ett forskningsprojekt testade Jabur & Mårtensson (1999) en finkornigare 
filtersand med kornstorlek 0,2-0,4 mm. En viss förbättrad vattenkvalitet i form av lägre 
turbiditet och lägre halt av alger och löst organiskt kol (DOC) konstaterades men 
drifttiden halverades jämfört med den normalt använda sanden vid det aktuella verket 
(0,2-4 mm). I vissa sammanhang används s k flermediafilter där filtret består av flera skikt 
med olika kornstorleksfördelning.  
 
Utfällningsreaktioner i filtret kan också orsaka igensättningsproblem. 
 

  



  
  

I många filter får man genom biologisk påväxt en s k filterhud i ytan som sätter ned 
genomsläppligheten men som också bidrar till avskiljningen av finkorniga partiklar. I 
filterhuden är den biologiska aktiviteten hög och den har visat sig vara mycket viktig för 
behandlingsresultatet vid exempelvis bassänginfiltration (Hanson, 2000). Vid avlopps-, 
dag- och lakvattenbehandling är det viktigt att ha ett bra sedimenteringssteg före 
filtreringen för att undvika alltför stora problem med igensättning (NV, 1987; Larm, 1994).  
 

4.2.2 Kemiska processer 
 

De flesta lösta ämnen följer inte vattnet perfekt utan fastläggs eller fördröjs. De viktigaste 
kemiska processerna bakom denna fastläggning och fördröjning är adsorption och 
utfällning (Espeby & Gustafsson, 1997). Komplexbildning, dvs att ett ämne förenar sig 
med en s k ligand kan påverka ämnet rörlighet och är därför en viktig process som måste 
beaktas vid vattenbehandling med filterteknik. pH- och redoxförhållandena i filtret kan 
också starkt påverka förutsättningarna för fastläggning och utfällning. 
 
Adsorption 
 
Adsorption är ett samlingsbegrepp för flera olika fastläggningsmekanismer vilka kortfattat 
beskrivs nedan. 
 
Jonbyte 
 
Jonbyte sker genom att en jon i vattenlösningen attraheras till en filteryta av motsatt 
laddning. Filter av naturliga mineral har oftast en negativ ytladdning varför främst positivt 
laddade joner (katjoner) kan avskiljas genom jonbyte. Lermineral och torv är exempel på 
material med negativ ytladdning. Vissa material som kan användas i filter har dock positiv 
laddning, åtminstone i ett visst pH-intervall. Detta gäller t ex järn- och 
aluminium(hydr)oxider vid låga pH. 
 
En jon som knutits till en yta genom jonbyte kan relativt lätt bytas ut mot konkurrerande 
joner. 
 
Ytsorption/kemisorption 
 
Adsorption kan också ske till  reaktiva (funktionella) grupper som finns på ett filter-
materials ytor. Exempel på sådana reaktiva grupper är hydroxyl- (OH) och karboxyl-
grupper (COOH) med vilka många katjoner, t ex metaller, bildar ytkomplex. Anjoner bildar 
ofta ytkomplex med aluminium(hydr)oxidytor. I tabell 4.1 visas en översikt över reaktioner 
med hydroxylgrupper. 
 
Ytsorption/kemisorption innebär en starkare bindning än den elektrostatiska vid  
jonbyte. Jonen kan dock bytas ut men då endast mot andra joner som också bildar 
ytkomplex (Espeby & Gustafsson, 1997). 
 
 
Tabell 4.1. Översikt över reaktioner med hydroxylgrupper. Reaktionerna 2-5 kan även 
gälla för organiska ytgrupper, som t ex –COOH. S=mineralytan, OH=reaktiv 
hydroxylgrupp, M2+=metalljon, L-=organisk anjon (från Åberg, 2001) 

 
 
 
 

  



  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hydrofob adsorption 
 
Som nämnts ovan kan många organiska ämnen inte lösas i vatten i någon större grad. 
Vatten är polärt (dvs tyngdpunkten av de positiva och negativa laddningarna är förskjutna 
i förhållande till varandra) medan organiska ämnen ofta är opolära. Det har visat sig att 
adsorptionen av dessa ämnen är proportionell mot graden av icke-polaritet eller 
hydrofobicitet. Hydrofobiciteten kan mätas med den s k oktanol-vatten-
delningskoefficienten (Kow). Ett högt Kow-värde betyder att ett ämne till mycket större del 
löser sig i det opolära lösningsmedlet oktanol än i vatten. NAPL som beskrivits ovan är 
exempel på ämnen med mycket höga Kow-värden, alltså mycket låg löslighet i vatten. Ett 
opolärt ämne som transporteras genom ett filter löser sig alltså inte gärna i vattnet, som 
utgör transportmediet, utan fastläggs till strukturer i filterpartiklarna som fungerar som 
opolära lösningsmedel. Vissa organiska filtermaterial är opolära och har därför god 
förmåga att avskilja opolära ämnen genom hydrofob adsorption. Exempel på sådana 
filtermaterial är aktivt kol och torv. 
 
Metoder för att förutsäga adsorption 
 
Eftersom adsorption ofta är den viktigaste avskiljningsprocessen i ett filter finns det ett 
stort behov av att kunna förutsäga hur stor adsorptionen är för ett visst ämne. Ex-
perimentellt kan detta studeras i skak- och kolonnförsök. I skakförsöket skakas det vatten 
som skall renas tillsammans med filtermaterialet och man mäter sedan hur ämnet 
fördelas mellan det fasta materialet och vattnet. Detta är relativt kortvariga försök 
(timmar). De ger emellertid ingen uppfattning om dynamiska förlopp och eventuella 
inverkan av biologiska processer. I ett kolonnförsök kan mer ”verklighetsnära” 
förhållanden erhållas. Uthållighet, igensättning och biologiska processer kan exempelvis 
studeras. Genom att studera filtermaterialet efter avslutat försök kan ytterligare 
information erhållas om processernas fördelning med djupet. Kolonnförsök är betydligt 
mer resurskrävande och kan behöva pågå under lång tid (år). 
 
Det finns modeller utvecklade för beräkning av adsorption. Dessa varierar från enkla 
empiriska samband (linjär adsorption /KD-värde/, adsorptionsisotermer /t ex Langmuir och 
Freundlich/) till komplexa datormodeller. Ett problem är att i de enkla empiriska 
modellerna tas det inte hänsyn till en rad faktorer som kan vara av avgörande betydelse t 
ex pH, jonstyrka, konkurrens mellan joner och komplexbildning. I de komplexa 
modellerna måste en rad parametrar definieras för vilka dataunderlaget är svagt. 
Exempel på två adsorptionsmodeller (MINTEQ och WinHumicV) kan hittas på 
institutionen för mark- och vattentekniks, KTH, hemsida (www.lwr.kth.se). 
 
Utfällning 
 

  



  
  

Utfällning kan vara en mycket viktig avskiljningsprocess i ett filter. De vanligaste ut-
fällningarna är oxider/hydroxider, karbonater och sulfider. Järn, aluminium och mangan 
men också krom bildar oxider och hydroxider vid normala pH-värden. Vid höga pH 
(pH>7-8) bildar flera andra ämnen karbonater eller hydroxylkarbonater. Under reduktiva 
förhållanden kan sulfider bildas. Bildning av sulfider kan vara mycket viktig för 
metallavskiljning (Gustafsson m fl, 2003). Från litteraturen kan löslighetskons-tanter 
erhållas för olika jämviktsreaktioner. Dessa konstanter kan sedan jämföras med 
uppmätta jonaktivitetsprodukter för att avgöra om det aktuella ämnet kommer att falla ut. 
Hänsyn måste också tas till ämnet kan förekomma i olika specier (se Stumm & Morgan, 
1996, för en teoretisk bakgrund och löslighetskonstanter för olika jämviktsreaktioner). 
Datoriserade jämviktmodeller används ofta för att beräkna förutsättningarna för utfällning. 
 
Komplexbildning i lösning 
 
Samma joner som lätt bildar ytkomplex vid ytsorption/kemisorption kan också bilda 
komplex till lösta ligander t ex till löst organiskt material (främst organiska syror), hyd-
roxid, klorid, karbonat, sulfat. De komplex som bildas deltar oftast inte i adsorptions- eller 
utfällningsreaktioner och komplexen är därför svårare att avskilja i ett filter. Bildandet av 
organiska metallkomplex kan orskaka dålig avskiljning av metaller (Åberg, 2001, 
Ringqvist m fl, 2002). Komplexens styrka är ofta pH-beroende. 
 
Redoxförhållanden 
 
Redoxförhållandena är av avgörande betydelse för förekomstform och avskiljning av 
många ämnen. De i avsnitt 2.1.1 beskrivna problemen med järn och mangan i 
grundvattentäkter är typiska exempel där reducerande förhållanden (syrebrist) leder till 
att dessa ämnen går i lösning. Generellt gäller att vattenmättnad, hög biologisk aktivitet 
och lågt pH i filtret kan leda till reducerande förhållanden. Krom, arsenik, kväve och sulfat 
är exempel på föroreningar vars uppträdande är starkt beroende av redoxförhållandena. 
Sulfat kan reduceras till sulfid och bilda svårlösliga komplex med en rad metaller t ex järn, 
koppar, bly, zink, kvicksilver, kadmium och nickel (Espeby & Gustafsson, 1997) 
 

4.3 Biologiska processer 
 

Mikrobiologiska processer kan vara mycket viktiga för ett filters funktion. Betydelsen av 
bildandet av en s k filterhud på ytan av ett filter har berörts i avsnitt 4.2.1. Vid nedbrytning 
av organiska ämnen gäller det att skapa optimala förhållanden för de mikroorganismer 
som svarar för nedbrytningen. Förutsättningarna för nedbrytning styrs förutom av 
föroreningens egenskaper av bl a temperatur, pH, redoxförhållanden och näringstillgång. 
Bakteriestammar och svampar med speciella egenskaper lämpliga för nedbrytning av 
särskilda föroreningstyper tillsätts ibland. Ofta är en kombination av adsorption och 
nedbrytning nödvändig för en god avskiljning. Uppehållstiden för vattnet i ett filter är för 
kort för att ge tid till nedbrytning av materialet i vattenfasen. En adsorption till filterytorna 
krävs först (Blomberg, 1999). Nedbryt-ningen är i sin tur avgörande för filtrets långsiktiga 
funktion. 
 
Bakterier kan också ha en katalytisk verkan på de kemiska processerna. Välkända 
exempel är bakteriers betydelse för utfällning av järn och mangan vid återinfiltration 
(Frycklund, 1992; Frycklund & Jacks, 1993).   

  



  
  

 
 

  



  
  

5 Förutsättningar för avskiljning av olika ämnen och 
lämpliga filtermaterial 

 
I detta avsnitt görs en genomgång av förutsättningarna för att i filter avskilja olika  ämnen 
och vilka filtermaterial som har lämpliga egenskaper för avskiljning av dessa ämnen. 
MinFo har tidigare finansierat en litteraturstudie gällande sorptionsegenskaperna hos 
mineraliska filtermaterial (Elofsson, 2001). 
 

5.1 Metaller 
 

5.1.1 Förutsättningar för avskiljning 
 

Detta avsnitt bygger i betydande utsträckning på den kunskapsöversikt som finns i 
Espeby & Gustafsson (1997). 
 
Efter förutsättningar för avskiljning kan en gruppering av de i filtersammanhang mest 
intressanta metallerna göras i: 
 

• Hydroxidbildande metaller 
• Starkt adsorberande metalljoner 
• Medelstarkt adsorberande metalljoner 
• Svagt adsorberande metalljoner 

 
Hydroxidbildande metaller  
 
Till denna grupp kan räknas järn, mangan, aluminium och krom. Dessa metaller bildar lätt 
hydroxokomplex och också starka komplex med organiskt material. Vid pH högre än 4 till 
5 regleras lösligheten av utfällning. Vid lägre pH kan en adsorption ske till humus och 
lermineralytor.  
 
Järn och mangans löslighet styrs främst av redoxförhållandena. Under oxiderande 
förhållanden förekommer järn i fast form (Fe3+) eller som organiska komplex vid normala 
pH. Under reducerande förhållanden går järn i lösning som Fe2+. Mangan förekommer i 
naturliga vatten på samma sätt som järn, fast normalt i lägre halter. Under oxiderande 
förhållanden förekommer mangan som Mn4+ och lösligheten är då mycket låg. Under 
reducerande förhållanden förekommer mangan som Mn2+ som har en mycket högre 
löslighet. Mangan bildar också lätt organiska komplex. Utfällningen av järn och mangan 
katalyseras av bakterier; för järn dominerar ofta Gallionella och Leptothrix medan 
Metallogenium ofta är viktig vid utfällning av mangan (se Frycklund, 1992). 
 
Aluminiums löslighet är starkt pH-beroende. Vid pH lägre än 5 ökar aluminiums rörlighet. 
Aluminium fungerar i praktiken som en syra eftersom vätejoner avges när aluminium fälls 
ut i hydroxidform. 
 
Krom förekommer i två olika redoxformer, dels som Cr(III) och dels som Cr(VI). Cr(III) är 
en katjon vid låga pH medan Cr(VI) alltid är en anjon. Cr(III) adsorberas starkt vid 
normala pH och transport kan främst ske i form av organiska komplex. Cr(VI), som är 
stabil vid oxiderade förhållanden och relativt höga pH, är mer lättrörlig och lösligheten 
styrs av adsorption till oxidytor och karbonater. 

  



  
  

 
Starkt adsorberande metalljoner  
 
Exempel på starkt adsorberande metalljoner är koppar, bly och kvicksilver. De binds 
genom ytkomplexbildning starkt till organiskt material, lermineral och Fe-Al-(hydr)oxider. 
Lösligheten av fria joner är låg och transport sker främst genom komplexbildning med löst 
organiskt material. Ytkomplexens styrka är pH-beroende och minskar med sjunkande pH 
vilket alltså innebär att lösligheten för de fria jonerna ökar med sjunkande pH. 
 
Medelstarkt adsorberande metalljoner  
 
Till denna grupp kan räknas kadmium, nickel och zink. Dessa joner kan läggas fast  både 
genom ytkomplexering och jonbyte. Komplexbildning är i de flesta fall den viktigaste 
processen. Jämfört med koppar och bly komplexbinds dessa metaller dock inte lika starkt 
till organiskt material. Metallerna bildar också sulfider under reduktiva förhållanden. 
Adsorptionen är pH-beroende (Dimitrova & Mehandgiev, 2000) men nya undersökningar 
indikerar att vid relativt låga metallhalter så är pH-beroendet inte särskilt uttalat 
(Gustafsson m fl, 2003). Nickel har vid flera filterförsök visat sig fastläggas betydligt 
sämre än de flesta andra metaller (Gustafsson, 2001; Åberg, 2001; Gustafsson m fl, 
2003).  
 
Svagt adsorberande joner  
 
Hit räknas de alkaliska jordartsmetallerna kalcium och magnesium. De binds nästa 
uteslutande genom jonbyte men kan också bilda svaga ytkomplex. Vid dricksvatten-
produktion kan såväl avhärdning som hårdhetshöjning och alkalisering vara av intresse 
beroende på råvattnets kvalitet. 
 

5.1.2 Lämpliga filtermaterial 
 

Järn och mangan 
 
Utfällning av järn och mangan kan ske genom oxidation genom luftning eller med hjälp av 
särskilda oxidationsmedel (t ex kaliumpermanganat, klor eller ozon) och efterföljande 
filtrering i sandfilter eller genom s k återinfiltration. Järn oxideras snabbare och luftning är 
ofta en tillräcklig åtgärd. Oxidationen av mangan är långsammare och också mer 
beroende av ett högt pH. pH-justering kan t ex ske med hjälp av kalkstensfilter, se nedan. 
Järn och mangan kan också vara komplexbundet till organiskt material och är då mera 
svårfällt. Användning av oxidationsmedel är då oftast nödvändig också för järn. S k 
katalytisk oxidation är en ofta använd process för avskiljning av järn och mangan. Ett 
oxidationsmedel tillsätts då till vattnet och vattnet filtreras sedan genom ett filter som 
innehåller ett katalyserande ämne. Några olika typer av manganoxider har visat sig ha 
katalyserande verkan, t ex Manganese Greensand, Birm och mangandioxid. Reaktionen 
sker relativt snabbt redan vid så lågt pH som 6,5 (Horkeby, 1993, 1995; Horkeby & 
Björklund, 1995).  
 
Höga järn och manganhalter är ofta ett problem i lakvatten från gruvavfall och kom-
munala deponier. Olika tekniker av avskiljning av järn- och mangan diskuteras i PIRAMID 
Consortium (2003). Där beskrivs bl a luftning och kalkfilter.  
 
Avhärdning, hårdhetshöjning, alkalisering 
 

  



  
  

Avskiljning av kalcium och magnesium (avhärdning) är av stort intresse vid dricks-
vattenberedning där råvattnet är hårt. Vanligen sker avskiljningen med jonbytarmassor 
som regenereras. En intressant relativt ny teknik för större anläggningar är avskiljning i s 
k fluiserad bädd efter pH-höjning med ett basiskt ämne lut eller släckt tekniskt kalk 
(Wilms & Van Dijk, 1992). Filtersand (silversand eller granatsand) används här som 
kristallisationskärnor på vilka kalcium fälls ut. Filtermaterialet kan sedan återanvändas 
som gödselmedel under förutsättning att inte för höga halter av metaller erhålls till följd av 
medfällning. Nya anläggningar av denna typ finns i Malmö (Vombverket) och i Uppsala 
(Lejsta). I Uppsala planeras ytterligare anläggningar (Ing-Marie Karlsson, Uppsala 
kommun, pers komm). 
 
För pH-höjning, alkalisering och hårdhetshöjning finns två huvudtyper av filter; kalk-
stensfilter och filter av halvbränd dolomit. (Horkeby, 1992, 1995; Horkeby & Björklund, 
1995; se också avsnitt 2.2 angående Nordkalks Filtra A). Vid bassänginfiltration och 
återinfiltration har lager av kristallin och sedimentär kalksten lagts in i filterbädden 
(Sundlöf, 1989; Frycklund, 1998; Hanson, 2000; Jönsson & Wikström, 2003). 
 
Tungmetaller 
 
Masugnsslagg har visat sig ha god avskiljningsförmåga för en rad metaller (Cd, Cu, Cr, 
Hg, Pb, Zn) när inte halten löst organiskt material (DOC) varit alltför hög (Bockgård, 
1999; Hörnsten, 2000; Gustafsson, 2001; Åberg, 2001; Börjesson, 2002; Lind, 2003; 
Gustafsson m fl, 2003). Fastläggningen verkar ske genom att svårlösliga metallsulfider 
bildas (Gustafsson, 2003). Resultaten för nickel har varit klart sämre än för övriga 
metaller. En trolig förklaring är att nickelsulfid är mer lättlöslig än de övriga sulfiderna. När 
halten DOC är hög bildar metallerna lättlösliga komplex vilket gör att avskiljningen 
försämras avsevärt. Genom de höga halterna DOC i lakvatten från kommunala blandade 
deponier så fungerar masugnslagg otillfredsställande som filtermaterial för denna typ av 
vatten (Åberg, 2001). 
 
I två stora forskningsprojekt gällande dräneringsvatten och lakvatten från gruvor och 
gruvavfall har olika filtertekniker testats (PIRAMID Consortium, 2003a,b; MiMi, 2003). I 
EU-projektet PIRAMID, som behandlar s k passiva reningstekniker, har främst olika typer 
av våtmarksrening och organiska filtermaterial provats och intresset har främst varit 
koncentrerat till järn, mangan och aluminium. Tillämpningar med olika kalkfilter har dock 
också ingått. I det svenska MiMi-programmet som gäller åtgärder mot miljöproblem från 
gruvavfall ingår ett projekt ”Fjärrzon – Biokemiska barriärer för passiv 
lakvattenbehandling”. Här har, i laboratorie- och fältförsök, järnpulver, dolomit, olivin och 
torv testats för avskiljning av zink med gott resultat (MiMi, 2003). MiMi-projektet är nu 
inne i sin avslutande fas och flera publikationer är under utarbetande (Roger Herbert, inst 
för geovetenskaper, Uppsala Univ, pers komm).  
 
Wollastonit har föreslagits som ett potentiellt filtermaterial för metallavskiljning. Wollas-
tonit är ett kalciumsilikatmineral (Ca3Si3O9). Försök pågår vid Bergskolan i Filipstad inom 
det s k VIP-projektet (Värmlands Industrimineral Potential) (se www.vip.hgrab.com, Rob 
Hellingwerf, pers komm). Försök pågår också med clearit. Inga resultat är hittills 
publicerade från försöken med wollastonit och clearit. 
 
Både de starkt adsorberande och medelstarkt adsorberande metalljonerna bildar 
komplex med Al- och järn(hydr)oxider. pH bör dock vara relativt högt (>7) för att en 
effektiv fastläggnings skall ske (Gustafsson, 2001). Järnpulver och olika järnoxider är 
kanske de mest intressanta filtermaterialen. Järnpulver har använts i reaktiva barriärer, 
se MiMi (2003) och US EPA (2002b). 
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Zeoliter kan också användas för tungmetallavskiljning. Zeolit är ett aluminiumsilikat-
mineral, med samma mineralsammansättning som lermineral. Zeoliter har dock ett stabilt 
3-dimensionellt kristallgitter som bildar ett nätverk av kanaler och  fungerar därför som en 
jonbytare. Avskiljning kan också ske som adsorption. En noggrann utvärdering av det 
inkommande vattnets kvalitet måste dock göras eftersom ett flertal parametrar kan 
påverka funktionen (PIRAMID Consortium, 2003a) 
 
Torv har visat sig fungera bra för fastläggning av metaller från gruvavfall (Börjesson, 
2002; Ringqvist m fl, 2002). Ringqvist m fl (2002) redovisar resultat från en jämförande 
studie med lakvatten från gruvavfall, en kommunal deponi med blandat avfall och med 
avloppsvatten från ett tvätteri. I skak- och kolonnförsök jämfördes avskiljningen i torv, 
zeolit (klinoptilolit), glaukonit och LD-stoft (FeO och CaO) från ståltillverkning. God 
avskiljning erhölls både med hjälp av torv och de oorganiska filtermaterialen för lakvattnet 
från gruvavfallet. Avskiljningen för lakvattnet från den blandade deponin var avsevärt 
sämre för alla filtermaterialen och orsaken är den tidigare omnämnda komplexbindningen 
till framförallt organiskt material men kanske också till karbonater. Metallerna i 
avloppsvattnet från tvätteriet visade sig i huvudsak förekomma i suspenderad form. 
 

5.2 Näringsämnen 
 

5.2.1 Ammonium 
 
Kvävets redoxkemi är komplicerad och mikrobiologiska processer är viktiga. För att få en 
bra avskiljning genom adsorption av ammonium i ett filter för avloppsvatten eller lakvatten 
måste reducerande förhållanden råda. 
 
För avskiljning av ammonium har framförallt zeolit använts. Zeoliter kan i praktiska 
filtertillämpningar hålla 1-7 g NH4

+-N/kg (Hedström, 2001). I försök vid låga temperaturer 
fick Rastas (2002) en fastläggning av 2,6 g NH4

+-N/kg vid ett försök med zeoliten 
klinoptilolit. Nordkalk anger för sin produkt Filtra-N (naturlig zeolit, främst klinoptilolit) en 
fastläggningsförmåga på 7 g NH4

+-N/kg (Pasi Mikkola, pers. komm). 
 
Regenerering kan göras antingen med kemiska eller biologiska metoder (Hedström, 
2001). Processen är dock relativt komplicerad och innehåller flera steg. Ett alternativ vid 
mindre anläggningar är att byta filtermaterialet och återanvända det som gödselmedel. 
 
Lind m fl (2000) testade förutom zeolit också wollastonit för adsorption av ammonium och 
rapporterade 65-80 % avskiljning. 
 

5.2.2 Nitrat  
 

Avskiljning av nitrat kan ske med membranteknik, jonbyte eller genom biologisk de-
nitrifiering. En lång rad naturliga och konstgjorda våtmarker utnyttjas idag för kväve-
reduktion av avrinnande vatten från åkermark. Lindberg (1999) genomförde ett ko-
lonnförsök med biologisk denitrifiering i ett sandfilter där pappersmassa användes som 
kolkälla. Robertson m fl (2000) rapporterar om goda resultat i reaktiva barriärer där 
organiskt material (sågspån, lövkompost etc) använts som filtermaterial för denitrifikation. 
 

  



  
  

5.2.3 Fosfor 
 
Fosfor i form av fosfat adsorberas starkt, främst till järn- och aluminium(hydr)oxider 
genom ytkomplexbildning. Fosfat fastläggningen ökar med sjunkande pH med ett 
maximum vid ca pH 5. Vid relativt högt pH kan fosfat reagera med kalcium och bilda 
någon form av kalciumfosfat, vanligen hydroxyapatit. 
 
Ett stort antal filtermaterial har testats för fastläggning av fosfat. Bland dessa kan 
nämnas: ”light weight aggregates” (LWA) som LECA och Filtralite, kalkprodukter t ex 
Nordkalks Filtra P, kalciumsilikater som opoka, Polonite (bränd opoka med större andel 
CaO), wollastonit, masugnsslagg (restprodukt från järn och stålframställning främst 
innehållande SiO2 och CaO) samt zeolit. Vissa material, som Filtralite och Filtra P säljs 
kommersiellt medan andra endast är testade i laboratorieskala och pilotanläggningar. För 
LWA-produkterna är det i allmänhet fastläggningen till Al- och Fe-(hydr)oxidytor som är 
den viktigast processen. Zeoliterna fungerar som jonbytare. För de övriga materialen är 
det reaktionen med kalcium som är viktigast. Kalcium i form av CaO är särskilt reaktivt. 
 
Adsorptionsförmågan för de olika materialen varierar avsevärt mellan olika under-
sökningar. De stora skillnaderna beror till stor del på de olika förutsättningar under vilka 
försöken utförts (skakförsök, kolonnförsök, fältförsök, halter av fosfat och varaktighet), se 
t ex Eveborn (2003) för en sammanställning. Generellt ger laboratorieförsöken högre 
adsorptionsförmåga. I fält minskar påväxt mm adsorptionsförmågan. I vissa 
undersökningar har jämförande studier gjorts av flera material under samma 
förutsättningar (se t ex Johansson, 1998 och Hylander m fl, 2003). Hylander m fl (2003) 
testade amorf och kristallin masugnsslagg, kalk, opoka, Polonite och vanlig kvartssand i 
kolonnförsök vid Louddens reningsverk under knappt 16 månader. I detta försök visade 
sig Polonite ha den bästa fastläggningsförmågan. Jämfört med den obehandlade opokan 
var fastläggningen ca 10 gånger större. Orsaken till detta torde vara att CaCO3 överförs 
till mer reaktiv CaO vid upphettningen. Växttillgängligheten hos fosfat som fastlagts på 
Polonite var relativt god. 
 
Vid Avd för VA-teknik vid Luleå Tekniska Universitet har försök utförts med mas-
ugnsslagg för fosforfastläggning (Rastas, 2003) och försök med wollastonit som fil-
termaterial pågår för närvarande (Annelie Hedström, pers komm). 
 
Järnoxidtäckt olivin, som behandlas nedan i avsnitt 5.4.1 som ett filtermaterial för av-
skiljning av organiskt material vid dricksvattenproduktion, borde kunna vara intressant för 
fastläggning av fosfor kanske också efter att det använts för avskiljning av organiskt 
material. 
 

5.3 Arsenik 
 

Arsenik i form av arsenat och arsenit adsorberas liksom fosfor främst till järn- och 
aluminium(hydr)oxider genom ytkomplexbildning. Arsenat-fastläggningen ökar med 
sjunkande pH med ett maximum vid ca pH 5. För arsenit sjunker däremot adsorptionen 
med sjunkande pH (Lindberg m fl, 1997). Arsenit är både mer lättrörligt och giftigare än 
arsenat. Fastläggningen är inte heller lika stark som för arsenat.  

 
För fastläggning av arsenat och arsenit är framförallt aluminium- och järn(hydr)oxider 
intressanta filtermaterial. Om järn finns i löst form så medfälls en stor del av arseniken vid 
oxidering. Oxidering och efterföljande sandfiltrering är därför ofta en effektiv 
behandlingsteknik. Som reaktivt material i ett filter torde nollvärt järn i pulverform eller 

  



  
  

som granulat som spontant tillåts oxidera eller järnoxid utgöra effektiva filtermaterial. pH-
reglering kan vara av avgörande betydelse. 
 

5.4 Organiska ämnen 
 

5.4.1 Naturligt organiskt material 
 
Naturligt organiskt material förekommer både i suspenderad och löst form. Koncentra-
tionerna kan anges i olika mått av vilka de vanligaste är BOD, COD, TOC och DOC. De 
två förstnämnda parametrarna anger de syreförbrukande egenskaperna; biologisk 
respektive kemisk syreförbrukning. De två sistnämnda anger totalhalten respektive den 
lösta halten av organiskt kol. I dricksvattensammanhang används också AOC och BDOC 
som mått på biologiskt lättillgängligt kol bl a som en indikation på risken för mikrobiell 
tillväxt i distributionssystemet. 
 
Avskiljande processer 
 
Suspenderat material kan avskiljas genom sedimentation och genom sandfiltrering. Vid 
dricksvattenrening har det dock visat sig att avskiljningen av löst organiskt material 
(DOC) ofta är otillfredsställande vid långsamfiltrering och bassänginfiltration. Av-
skiljningen är en kombination av fastläggning och nedbrytning (se avsnitt 4.3). Det lösta 
organiska materialet, som i huvudsak består av hydrofoba och hydrofila syror, kan 
fastläggas genom ytkomplexbildning mellan karboxylgrupper och järn- och alu-
minium(hydr)oxider. Processen är pH-beroende och ökar med sjunkande pH. Vid 
normala dricksvatten pH (7-8 ) är fastläggningen liten (Blomberg, 1999; Berggren m fl, 
2003, Jonsson, 2003). För en uthållig avskiljning är adsorptionskapaciteten och 
nedbrytningshastigheten av avgörande betydelse. I figur 5.1 visas schematiskt olika 
reaktiva grupper hos ett organiskt ämne. Dessa spelar en nyckel roll vid fastläggningen 
genom ytkomplexbildning. Den viktigaste reaktiva grupperna vid fastläggning av naturligt 
organiskt material är karboxylgrupperna. 
 

 
 
Figur 5.1. Schematisk bild av reaktiva grupper hos ett organiskt ämne (Yong m fl, 1992). 
Karboxyl- och hydroxylgrupperna är de vanligaste. 
 
 

  



  
  

Lämpliga  filtermaterial 
 
Olika (hydr)oxid material har testats för avskiljning av organiskt material, bl a rostjord 
(Carling & Gustafsson, 1998). Avskiljningen har dock varit otillfredsställande p g a att 
(hydr)oxiderna har en dominerande negativ laddning som motverkar en adsorption av det 
organiska materialet vid normala dricksvatten-pH. Chang & Benjamin (1997) och 
McMeen & Benjamin (1997) visade emellertid att järnoxidtäckt olivin behöll goda 
adsorptionsegenskaper även vid pH 7-8. Arbetena med järnoxidtäckt olivin har vidare-
utvecklats i ett pågående samarbetsprojekt mellan SWECO VIAK, SLU, KTH, Stockholm 
Vatten och North Cape Minerals (Berggren m fl, 2003; Jonsson, 2003). Resultaten 
bedöms som lovande och en mycket bättre avskiljning erhålls jämfört med vanlig 
filtersand. En kombination med förozonering verkar särskilt intressant där en avskiljning 
på 30-40% har erhållits jämfört med 5 % i vanlig filtersand. Skak- och kolonnförsök har 
genomförts och fortsatta försök i pilotskala planeras. Regenerering med biologiska 
metoder eller återanvändning av materialet för fastläggning av metaller eller fosfor är 
möjligheter i ett kretsloppsperspektiv. 
 
Anjonbytarfilter och aktiv kolfilter har också använts för avskiljning av organiskt material 
(Ödegaard, 1999). 

  



  
  

 

5.4.2 Bekämpningsmedel 
 

Avskiljande processer 
 
Bekämpningsmedel är en mycket heterogen grupp av ämnen innehållande allt från 
metallsalter som CCA som används som träskyddsmedel till komplicerade halogenerade 
organiska föreningar. Vilka avskiljande processer som är dominerande för organiska 
föreningar beror på bl a på vilken typ av förening det är: jon, bas, syra etc, vattenlöslighet 
och nedbrytningstyp, och –hastighet (kemisk, biologisk, fotokemisk). 
 
För nedbrytningen är temperaturen och tillgången på syre ofta avgörande. För organiska 
bekämpningsmedel är fastläggning till organiskt material oftast den viktigaste processen. 
Ett sätt att bestämma adsorptionsbenägenheten är att mäta kvoten av 
bekämpningsmedlets löslighet i oktanol och vatten (Kow). Kd-värden finns också 
redovisade i litteraturen men varierar ofta inom ett stort spann. Eftersom fast-läggningen 
till organiskt material visat sig vara av avgörande betydelse så relaterar man ofta 
fastläggningen till halten organiskt material istället för till hela markmate-rialet (erhålls 
genom att dividera Kd med halten organiskt kol). Denna koefficient kallas Koc och 
används ofta för att rangordna bekämpningsmedlens benägenhet att fastläggas i närvaro 
av organiskt material. 
 
Det stora antalet bekämpningsmedel medför att ingen systematisk genomgång kan göras 
här. Den intresserade läsaren hänvisas till speciallitteratur. Se t ex Cheng (1990) för 
sammanställning av pesticiders transport- och fastläggningsegenskaper. 
Kemikalieinspektionen har ett register där information om bekämpningsmedel finns 
samlat (www.kemi.se). 
 
De bekämpningsmedel som påträffas oftast i vattentäkter är nedbrytningsprodukterna 
BAM (2,6 diklorbenzamid) från diklobenil och desetylatrazin och desisopropylatrazin från 
atrazin (Rosling m fl, 1998). Diklobenil och atrazin ingick i totalutrotningsmedlet Totex 
som förbjöds i Sverige i början av 1990-talet men vars nedbrytningsprodukter alltså 
fortfarande ofta påträffas. En grupp av bekämpningsmedel som också ofta påträffas i 
vattentäkter är fenoxisyrorna (t ex bentazon och mekoprop). De är jämfört med många 
andra bekämpningsmedel mer vattenlösliga och mer lättrörliga. 
 
Intressanta filtermaterial 
 
Det filtermaterial som framförallt används för avskiljning av bekämpningsmedel vid 
dricksvattenproduktion är aktivt kol, ibland med ozonering som förbehandling. För andra 
tillämpningar kan också andra filtermaterial som innehåller organiskt material vara av 
intresse. Filtersand kan vändas som inblandning i denna typ av filter för att erhålla 
tillfredsställande hydrauliska egenskaper. 

  



  
  

 

5.4.3 Organiska miljögifter 
 

Avskiljande processer 
 
Det finns ett mycket stort antal organiska miljögifter med olika kemiska uppbyggnad. 
Många av de giftigaste ämnena är halogenerade, oftast klorerade men också bromerade, 
alifatiska och aromatiska föreningar. Exempel på sådana ämnen är klorerade 
lösningsmedel och PCB. Ämnena är oftast mycket svårlösliga i vatten och tillhör ka-
tegorin NAPL som beskrivits i avsnitt 4.2.2. De klorerade och bromerade kolvätena är 
ofta också svårnedbrytbara. Vissa ämnen är lättare än vatten (LNAPL) men många är 
tyngre än vatten (DNAPL), exempelvis de klorerade lösningsmedlen. Densiteten påverkar 
starkt hur föreningarna rör sig i ett filter där vatten dominerar vätskefasen.  
 
Data gällande vattenlöslighet, ångtryck och Kow och Kd kan användas för att bedöma 
möjligheterna till avskiljning av denna typ av ämnen. För en utförligare beskrivning av 
förutsättningarna för avskiljning se t ex Yong m fl (1992). 
 
Lämpliga  filtermaterial 
 
Internationellt har ett stort antal filter i form av s k ”permeable reactive barriers” (PRB) 
installerats för nedbrytning av framförallt PAH och klorerade lösningsmedel, se figur 5.2 
(Gillham & O´Hannesin, 1994; Gillham, 1996; O´Hannesin & Gillham, 1998; US EPA, 
2002a). Det filtermaterial som används är nollvärt järn i form av pulver eller granulat. Järn 
agerar som reduktionsmedel och bidrar till en snabbare dehalogenering av de klorerade 
föroreningarna. I många fall blandas järnet med filtersand för att få lämpliga hydrauliska 
egenskaper. En tidig tillämpning i Sverige gällde en tetrakloretylen-förorenad kemtvättomt 
i Linköping. Försöket gjordes av VBB VIAK och NCC med finansiering av 
Miljödelegationen. Höganäs AB bidrog med järnprodukten (Johan Ericsson och Jenny 
Brobeck, VBB VIAK, pers komm; Nordqvist, 1999). Den internationella utvecklingen inom 
området kan  t ex följas på websidan för ett nätverk som bildats för PRB: www.prb-
net.org. 

Grundvattenförorening

Reaktiv barriär

Tätt lager

Grundvattenflöde

 
Figur 5.2. Principskiss över vertikal reaktiv barriär (efter Lindberg, 1999). 
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5.5 Mikroorganismer 
 

Avskiljande processer 
 
Avskiljning av patogena mikroorganismer är en central funktion för filter främst vid 
dricksvatten- och avloppsvattenrening. Protozoer (10-100 μm, bakterier (0,2-5 μm) och 
virus (20-250 nm) kan röra sig i sand och grus som inte innehåller finare fraktioner eller 
organiskt material. Erfarenheterna från dricksvattenrening visar emellertid på en god 
avskiljning av patogener både vid bassänginfiltration och långsamfiltrering och båda 
dessa processer betraktas som s k säkerhetsbarriärer (SLV, 2001). Den  
s k biohuden som ofta bildas överst i ett filter avskiljer mikroorganismer effektivt. Vid 
spårämnesförsök med bakteriofager (ett stabilt virus) har dock transporter i grundvatten 
på över 100 m påvisats och vid kolonnförsök med långsamfiltersand var avskiljningen 
begränsad (Blomberg, 1999).  
 
Nedbrytning är central för avskiljning av patogena mikroorganismer i ett filter. Viktiga 
miljöfaktorer är temperatur, näringstillgång, pH och redox. 
 
Lämpliga filtermaterial 
 
Sandfilter utgör som påpekats ovan oftast ett gott skydd. Det är viktigt att en biohud tillåts 
utvecklas vid bassänginfiltration och långsamfilter och att kortslutningsflöden i filtren 
undviks. Filtersandens kornstorlek är viktig. Vid bassänginfiltration och långsamfilter 
skulle en något finare än idag kunna användas men fördelarna i behandlingseffekt måste 
ställas mot kortare drifttider (se avsnitt 4.2.1). Vid avloppsinfiltration och i markbäddar är 
det viktigt att inte använda onödigt grova sandfraktioner.  

  

5.6 Sammanfattning av filtermaterial för olika ämnen 
 

I tabell 5.1 redovisas en översikt av de filtermaterial som diskuterats i avsnitt 5.1-5.5 och 
för vilka ändamål och ämnen de har använts. Tabellen innehåller såväl filtermaterial som 
är kommersiella produkter som material som endast har testats i laboratorieförsök. 
 

  



  
  

Tabell 5.1. Sammanfattande tabell över de filtermaterial, ämnen och ändamål som 
behandlas i rapporten (se avsnitt 5.1-5.5 för en mer detaljerad beskrivning med litte-
raturreferenser). 
 
Filtermaterial Ämnen Ändamål 
Vanlig filtersand, 
kvartssand, singel 

Susp, turb, mikroorg, löst 
org mtrl, kristallisations-
kärnor för avhärdning 

Dricksvatten, dag-
vatten, avloppsvatten, 
lakvatten deponier och 
förorenade områden 

Kalkstens- och dolo-
mitprodukter 

pH-, hårdhets- och alkali-
nitetshöjning, järn- och 
mangan- och tungmetallav-
skiljning 

Dricksvatten, lakvatten 
från gruvavfall 

Järn- och alumi-
nium(hydr)oxider 

Organiskt material, tung-
metaller, fosfor, arsenik 

Dricksvatten, dag-
vatten, avloppsvatten, 
lakvatten från förore-
nade områden 

Nollvärt järn Klororganiska föreningar Lak- och grundvatten 
från förorenade områ-
den 

Light-weight aggrega-
tes (LWA) 

Tungmetaller, fosfor Avloppsvatten, dag-
vatten 

Mangankatalysatorer 
(Manganese green-
sand, Birm, mangan-
dioxid) 

Mangan Dricksvatten 

Opoka, Polonite Fosfor, tungmetaller Avloppsvatten, dag-
vatten 

Wollastonit Tungmetaller, fosfor, am-
monium 

Lakvatten från gruv-
avfall, avloppsvatten 

Clearit Tungmetaller Lakvatten från gruv-
avfall 

Masugnsslagg Tungmetaller, fosfor Lakvatten, dagvatten, 
avloppsvatten 

LD-stoft Tungmetaller Lakvatten från gruvor 
Olivin Tungmetaller Lakvatten från gruvor, 

dagvatten 
Zeolit Tungmetaller, ammonium, 

fosfor 
Avloppsvatten, dag-
vatten, lakvatten 

Torv Metaller, organiska för-
oreningar 

Lakvatten 

Aktivt kol Pesticider, org miljögifter Dricksvatten 
 
 

  



  
  

  



  
  

 

6 Forsknings- och utvecklingsbehov 
 

Genomgången visar att forsknings- och utvecklingsprojekt gällande mineraliska fil-
termaterial för vattenrening bedrivs vid ett flertal högskolor, universitet och företag i 
Sverige. Bland dessa kan nämnas: KTH, SLU i Uppsala och i Umeå, Luleå Tekniska 
Universitet, Chalmers, Bergsskolan i Filipstad, SSAB Merox, Nordkalk, North Cape 
Minerals och SWECO VIAK. Två stora forskningsprojekt gällande lakvatten från 
gruvavfall har avslutats eller är i avslutningsfasen; EU-projektet PIRAMID och  MISTRA-
projektet MiMi.  
 
Samtidigt betonas för de flesta tillämpningar ett fortsatt behov av FoU och utvärdering av 
alla delar av tekniken ur kostnads- och miljösynpunkt: framställning av materialet, risk för 
läckage av eventuella föroreningar i filtermaterialet, adsorptionsförmåga, uthållighet, 
regenerering och återanvändning. 
 
Avskiljningsprocesserna i ett filter är ofta komplexa och i många fall inte helt klarlagda. 
Kunskaper i hydraulik, mineralogi, ytkemi, vattenkemi och mikrobiologi är nödvändiga för 
att kunna förstå processerna. 
 
Utvecklingen av ett filtermaterial från identifieringen av ett vattenreningsproblem till 
kommersiell produkt innehåller många steg där olika kompetenser krävs. Problemen 
identifieras ofta av miljömyndigheter eller VA-ansvariga på kommuner och företag. 
Konsulter kan ha en nyckelroll i problemidentifieringen då de snabbt kan se när liknande 
problem och behov dyker upp hos många kunder. För att filterteknik skall ses som ett 
alternativ krävs att de som identifierar problemet och behovet har tillräcklig kunskap om 
de möjligheter som finns med olika typer av filter. Kontakter krävs med experter med 
grundläggande kunskaper om filterprocesser för att kunna utvärdera möjligheterna att 
använda filterteknik för den aktuella tillämpningen. Det är viktigt att de teoretiska 
förutsättningarna för en god och uthållig avskiljning belyses. Många gånger är kanske 
processförståelsen inte tillräcklig utan mer grundläggande studier krävs.  
 
Alternativt kan initiativet till en filtertillämpning komma från de som har grundläggande 
kunskaper om ett filtermaterials egenskaper. Goda kontakter krävs då med potentiella 
användare. 
 
Om de teoretiska förutsättningarna bedöms föreligga för att använda filterteknik kan 
praktiska försök inledas. Ofta görs inledningsvis skak- och kolonnförsök i laboratorie-
skala. Skakförsök är mindre tids- och kostnadskrävande medan kolonnförsök som kan 
behöva pågå under lång tid är mer kostsamma. Kolonnförsöken ger dock information 
som inte kan erhållas från skakförsök gällande dynamiska förlopp, mikrobiologiska 
processers inverkan, igensättning etc. Om resultaten från kolonnförsök är lovande är 
nästa steg oftast pilotskaleanläggningar följda av fullskaleförsök. Kostnaderna ökar 
drastiskt i detta steg och innebär ofta en tröskel i utvecklingsprocessen som är svår att ta 
sig över. Samtidigt är välfungerande demonstrationsanläggningar oftast en förutsättning 
för en fortsatt utveckling till kommersiella tillämpningar. Finansieringen i detta ske är 
kritisk och förutsätter en samverkan mellan filtermaterialproducenter och intresserade 
avnämare. 
 
MinBaS skulle kunna göra en viktig insats genom att ta initiativ till bildandet av ett nätverk 
för filterteknik för vattenbehandling med deltagande av de nyckelgrupper och –
kompetenser som identifierats ovan. Ett viktigt första steg skulle kunna vara anordnandet 
av ett seminarium eller en konferens om mineraliska filtermaterial.  

  



  
  

 
I genomgången har det redovisats en rad olika användningsområden för filterteknik och 
olika lämpliga filtermaterial. Vissa av de redovisade filtermaterialen är redan sedan lång 
tid kommersiella medan andra just börjat utvecklas och mycket arbete återstår innan de 
kan bli kommersiella produkter. Utifrån en bedömning av identifierade 
vattenbehandlingssproblem och möjligheterna att tillämpa filterteknik har följande 
angelägna FoU-områden identifierats: 
 
1. Användning av bergkrossmaterial istället för naturgrus- och sand i filter för vatten-

rening 
 

I miljökvalitetsmålen ”Grundvatten av god kvalitet” och ”God bebyggd miljö” finns delmål 
om en minskad användning av naturgrus och –sand. Trots att användningen för 
filterändamål endast utgör en liten del av den totala användningen är det av flera skäl 
angeläget  att för vissa filtertillämpningar undersöka möjligheterna att använda 
krossmaterial. En begränsning av tillgången på naturgrus och –sand innebär sannolikt 
ökande priser, detta samtidigt som betydande mängder mer finkornigt krossmaterial finns 
tillgängligt som restprodukt. Fördelar med användning av ett krossmaterial för 
vattenbehandling kan vara färska och kanske därmed mer reaktiva ytor, större specifik 
yta på grund av oregelbunden kornform, och möjligheten att kunna välja ett material med 
en viss mineralsammansättning och specifika adsorptionsegenskaper. Nackdelar kan 
vara dålig mekanisk hållfasthet, eventuellt sämre hydrauliska egenskaper och 
framställningskostnader för att få lämplig kornstorleksammansättning och kornform.  
 
Ett FoU-projekt kan innehålla följande delar: 
 

• Val av lämpliga bergarter eller mineral (mekaniska egenskaper, specifika 
adsorptionsegenskaper) 

• Utveckling av framställningsmetod för lämpliga kornstorlekar (kornform, me-
kanisk hållfasthet, tvättning etc) 

• Kolonnförsök för att testa filtermaterialets hydrauliska egenskaper och vatten-
renande förmåga, jämförelse med naturgrus/sand av samma kornstorlek 
 

2. Avskiljning av organiskt material vid dricksvattenrening 
 

Förbättrad avskiljning av löst organiskt material vid dricksvattenrening med långsamfilter 
och bassänginfiltration är ett mycket angeläget forskningsområde. Adsorption kan ske till 
(hydr)oxidytor. Processen är pH-beroende med en bättre avskiljning vid låga pH. Amorfa 
(hydr)oxidytor med stor specifik yta, många reaktiva grupper och en dominerande positiv 
ytladdning, har gynnsamma egenskaper. Såväl naturliga material, restprodukter som 
bearbetade material kan vara av intresse. En tänkbar bearbetning är att täcka ett 
basmaterial med (hydr)oxidytor av god kvalitet (”coating”). I ett pågående projekt har 
olivin täckts med järnhydroxid. Resultaten i laboratorieförsök har varit lovande och 
pilotskaleförsök planeras. 
 
Grundläggande studier av potentiellt intressanta material bör genomföras med skak- och 
kolonnförsök. Teknikutveckling behövs avseende s k ”coating” med (hydr)oxidmaterial. 

 
 

3. Utveckling av filtertekniken för alkalisering och järn- och manganavskiljning för 
grundvatten 

 
En omfattande erfarenhet finns av alkalisering och järn- och manganavskiljning i filter. En 
vidareutveckling av kombinerade filter bestående av kalk/dolomit produkter, filtersand och 

  



  
  

t ex masugnsslagg skulle vara av intresse. Filtermaterialen kan läggas i serie som 
separata enheter eller i samma filter. Tillämpningsområden är främst mindre 
grundvattenverk och s k återinfiltrationsanläggningar. 

 
4. Metallavskiljning, särskilt  i vatten med hög halt organiskt material, t ex lakvatten från 

deponier 
 

Genomgången har visat på flera filtermaterial med god potentiell förmåga att avskilja 
metaller. Det är angeläget med fortsatt FoU för dessa material för att klarlägga total 
fastläggningskapacitet och möjligheter till regenerering alternativt återanvändning.  
 
I flera av de genomförda försöken har det visat sig att metallavskiljningen varit dålig för 
vatten med höga halter löst organiskt material. Metallerna bildar i dessa vatten lättrörliga 
organiska komplex. Lakvatten från blandade kommunala deponier är exempel på vatten 
som kan innehålla både höga halter metaller och löst organiskt material. Samtidigt är 
rening av lakvatten från denna typ av deponier exempel på en tillämpning där filterteknik 
med låga drift- och underhållskostnader är särskilt intressant. Möjligheterna att använda 
filterteknik bör därför utredas. I princip finns två vägar att gå: (i) fastläggning av det 
organiska materialet och därmed de komplexbundna metallerna, eller (ii) brytning av de 
organiska komplexen med efterföljande fastläggning av metallerna. 
 
5. Fosfor- och ammoniumavskiljning i små avloppsanläggningar 

 
En relativt omfattande FoU pågår gällande fastläggning av fosfor. Liksom för filter 
gällande alkalisering och järn- och manganavskiljning kan det vara intressant att testa 
kombinationsfilter, som separata enheter i serie eller blandade i ett filter. Resultaten från 
pågående forskning med t ex Polonite, masugnslagg, LWA, olika kalkprodukter och 
wollastonit bör utvärderas som underlag för en projektidentifiering. 
 
Det finns ett fortsatt behov av test och utvärdering av praktiska försök med fastläggning 
och återvinningsmöjligheter av ammonium på zeoliter. 
 
 
6. Filterteknik för rening av dagvatten från föroreningsbelastade områden 

 
Den ökande medvetenheten om miljöpåverkan från förorenat dagvatten gör att intresset 
för reningssystem inom detta område är stort. Olika typer av filter kan utgöra en viktig del 
av sådana system. Utjämning av flöden, sedimentering och oljeavskiljning utgör ofta 
nödvändiga förbehandlingssteg. Mineraliska filtermaterial är främst av intresse för 
avskiljning av suspenderat material samt metaller och fosfor. Flera av de filtermaterial 
som utpekats som lämpliga för dessa ämnen, t ex (hydr)oxidmaterial, masugnsslagg, 
Polonite och wollastonit bör kunna fungera som viktiga steg i dagvattenrening. Praktiska 
försök bör göras med dessa filtermaterial som delar av integrerade system. 
 
7. Utveckling och tillämpning av tekniken med vertikala reaktiva barriärer för rening av 

grundvatten från förorenade områden 
 

Tekniken med vertikala reaktiva barriärer bör ytterligare testas i Sverige. Internationell 
kunskap och erfarenhet bör utnyttjas. God kännedom om de hydrogeologiska 
förhållandena krävs och den reaktiva barriärens hydrauliska egenskaper är av stor 
betydelse. De föroreningstyper för vilka mineraliska filtermaterial är särskilt intressanta är 
metaller, arsenik och klororganiska föreningar. Lämpliga filtermaterial är för metallerna de 
samma som nämnts ovan, och för de klororganiska föreningarna nollvärt järn i pulverform 
eller som granulat. pH-justeringar kan göras i barriärer av krossad kalk eller dolomit. 

  



  
  

Barriärer med mineraliska filtermaterial kan användas i serie med barriärer med 
organiska filtermaterial beroende på föroreningstyp. Redoxförhållandena kan också 
påverkas genom en barriär med organiskt material. 
 
Av de sju identifierade områdena torde möjligheterna att använda krossmaterial för 
filterändamål, (hydr)oxidmaterial för avskiljning av organiskt material och metaller samt 
kombinationsfilter med kalk- eller dolomitprodukter och något annat mineraliskt 
filtermaterial vara av störst intresse i ett MinBaS-perspektiv 

  



  
  

7 Diskussion och slutsatser 
 

Marknaden för mineraliska filtermaterial för vattenbehandling bedöms öka. De av 
Riksdagen antagna miljökvalitetsmålen och genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten 
innebär att ökande krav kommer att ställas på vattenrening.  
 
Filter kan användas för att rena en rad olika typer av vatten. För dricksvatten eftersträvas 
en enkel, säker och kemikaliesnål beredningsprocess. Intresset för långsamfilterteknik 
och konstgjord grundvattenbildning är stort. Vad gäller avloppsvatten har den 
oproportionellt stora fosforbelastningen på miljön från mindre avloppsanläggningar 
uppmärksammats. Med lämpligt utformade filter kan belastningen minskas avsevärt 
samtidigt som den fastlagda fosforn skulle kunna användas som gödselmedel. Dagvatten 
från förorenade områden innebär en betydande föroreningsbelastning. Olika typer av 
mineraliska filter kan utgöra lämpliga reningssteg i integrerade system omfattande bl a 
flödesutjämning och sedimentation. Lokal behandling av lakvatten och avrinnande 
grundvatten från deponier och förorenade områden bedöms öka. Filterteknik med låga 
drift- och underhållskostnader är av stort intresse eftersom oacceptabla 
föroreningskoncentrationer i dessa vatten kan förväntas bestå under mycket lång tid. 
 
Uppgifterna gällande omfattningen av den svenska produktionen av mineraliska 
filtermaterial för vattenbehandling är bristifälliga. Utifrån tillgängliga uppgifter på 
produktions- och användningssidan kan den årliga produktionen uppskattas vara i 
storleksordningen 100 000 ton. Även med en expanderande marknad är detta, jämfört 
med användningen av mineralprodukter för andra ändamå, en liten kvantitet. Från 
kommersiell synpunkt innebär detta att det är angeläget att utveckla mer exklusiva 
filtermaterial med specifika egenskaper för vilka ett högre pris kan tas ut. 
 
Utveckling av ett nytt filtermaterial kräver ofta samverkan av en kombination av avnämare 
som VA-ansvariga och myndigheter, och specialister inom hydraulik, mineralogi, kemi 
och mikrobiologi. Det skulle vara värdefullt om MinBaS tog initiativ till bildandet av ett 
nätverk för filterteknik med deltagande av avnämare, konsulter, forskare och 
materialproducenter. Ett sådant initiativ kan inledas med ett seminarium eller en 
konferens. 
 
Ett filters funktion beror av en rad faktorer. De hydrauliska egenskaperna är viktiga för att 
filtret skall få en tillräcklig kapacitet där kanaliseringar och igensättningar undviks. 
Föroreningar kan i ett filter avskiljas genom mekanisk filtrering och kemiska och 
biologiska processer. Adsorption till reaktiva ytor är ofta den enskilt viktigaste avskiljande 
processen för lösta ämnen. De avskiljande processerna kan vara mycket komplicerade 
och pH- och redoxförhållandena av avgörande betydelse. För metaller innebär bildandet 
av komplex med framförallt löst organiskt material att avskiljningen kan försvåras. 
 
Fyra huvudgrupper av mineraliska filtermaterial kan urskiljas: (i) vanlig filtersand 
(kvartssand) för avskiljning av suspenderat material och turbiditet , som yta för mikro-
biologiska processer, och för att säkerställa en god hydraulik i filter med andra reaktiva 
material, (ii) kalkstens- och dolomitprodukter för pH- och hårdhetshöjning och 
alkalisering, avskiljning av järn, mangan och fosfor, (iii) (hydr)oxidmaterial för avskiljning 
av organiskt material och metaller, och (iv) kalciumsilikater för avskiljning av metaller och 
fosfor. Bland övriga material kan nämnas zeoliter för avskiljning av bland annat 
ammonium.  
 
Utifrån ett MinBaS-perspektiv bör det vara intressant att stödja projekt rörande möj-
ligheten att använda krossmaterial för filterändamål, utveckling och test av 

  



  
  

(hydr)oxidmaterial för avskiljning av organiskt material och metaller samt kombina-
tionsfilter bestående av kalk- eller dolomitprodukter och något annat mineraliskt filter-
material. 
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