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ARTESIA 

 

Förord 
 
Föreliggande förslag till forskningsprojekt har utarbetats inom ramen för MinBaS 
programområde 2 ”Nya användningsområden för material från MinBaS branscherna” där 
ett av de identifierade projekten är Projektet 2,14 ”Filtermaterial för vattenbehandling”.  
 
Arbetet har letts och koordinerats av Doc Per-Olof Johansson, ARTESIA 
Grundvattenkonsult AB. I utarbetandet av de konkreta förslagen till delprojekt har 
forskare från KTH  och Sveriges Lantbruksuniversitet deltagit tillsammans med 
branschrepresentanterna i arbetsgruppen för Projekt 2,14. De forskare som deltagit är: 
 
Doc Dan Berggren, Inst för markvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet 
Doc Jon-Petter Gustafsson, Inst för mark- och vattenteknik, KTH  
Doc Gunno Renman, Inst för mark- och vattenteknik, KTH  
 
Branschrepresentanterna i projektets arbetsgrupp är: 
 
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 och Sven Wallman, NCC AB 
 
Som underlag för förslaget har bl a den inom projektet tidigare utförda litteraturstudien 
”Filtermaterial för vattenbehandling” (MinBaS Rapport 2:4) använts.
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1 Bakgrund 
 
I en tidigare utförd litteraturstudie utförd inom MinBaS-projekt 2,14 ”Filtermaterial för 
vattenbehandling” (Johansson, 2003) utpekandes ett antal angelägna FoU-områden. I 
samarbete mellan forskare och branschrepresentanter har mot denna bakgrund 
föreliggande förslag till forskningsprojekt utarbetats. Arbetet har letts och koordinerats av 
Per-Olof Johansson, ARTESIA Grundvattenkonsult AB.  
 
Kostnads- och tidsramarna för projektet var givna i forskningsprogrammet med ca 
600 000 kr och slutrapportering senast 050331. 
 
Efter samråd med forskare och branschrepresentanter föreslås att forskningen bedrivs i 
form av ”förstärkta” examensarbete där förstärkningen består i att lönemedel avsätts till 
arbetsinsatser från seniorforskare utöver normal handledning samt utökade 
analysprogram för filtermaterial och vatten.  
 
Med hänsyn till kostnads- och tidsramar begränsas arbetena till skak- och kolonnförsök. 
 

2 Övergripande målsättning 
 
Den övergripande målsättningen är att i skak- och kolonnförsök testa några utvalda 
mineraliska filtermaterial för olika vattentyper. Utförda försök skall vara av sådan kvalitet 
att resultaten kan redovisas i en internationell vetenskaplig tidskrift och kunna utgöra 
grund för fortsatt FoU med försök i pilot- och/eller fullskala. 
 

3 Val av inriktning 
 
Baserat på den gjorda litteraturgenomgången och efter diskussioner med forskare och 
branschrepresentanter föreslås följande tre delprojekt: 
 

1. Bergkrossmaterial istället för naturgrus/sand i filter för vattenrening 
2. Avskiljning av metaller i deponilakvatten och dagvatten 
3. Avskiljning av fosfor och ammonium i avloppsvatten 
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4 Delprojektbeskrivningar 
 

4.1 Bergkrossmaterial som alternativ till naturgrus/sand 

4.1.1 Bakgrund 
 
I det av riksdagen beslutade nationella miljökvalitetsmålet gällande ”Grundvatten av god 
kvalitet” ingår som ett delmål ”Skydd av geologiska formationer”. Här anges att senast 
2010 skall formationer av vikt för nuvarande eller framtida vattenanvändning ha givits ett 
skydd mot exploatering som begränsar användningen av vattnet. I miljökvalitetsmålet 
”God bebyggd miljö” ingår som ett delmål att uttaget av naturgrus 2010 skall vara högst 
12 miljoner ton/år. De uppsatta miljömålen innebär att tillgången på naturgrus och 
natursand begränsas. 
 
Användningen av naturgrus och natursand för filter för vattenbehandling har grovt 
uppskattats till ca 100 000 ton/år (Johansson, 2003) och utgör alltså endast en mindre 
del av den totala användningen. Trots detta finns det flera skäl till att undersöka om 
bergkrossmaterial kan ersätta naturgrus och natursand för vissa filtertillämpningar. En 
begränsning av tillgången på naturgrus och natursand innebär sannolikt att priserna på 
dessa material stiger. Samtidigt är det så att det vid bergkrossning uppstår en finkornig 
restprodukt, s k stenmjöl eller 0-2 material, för vilken det på många ställen inte finns 
någon avsättning och som därför måste deponeras. 
 
Mängden och sammansättningen på stenmjölet beror i huvudsak på bergart och 
krossningssätt. Förutsättningarna för att ta fram ett material med en lämplig 
kornstorlekssammansättning för bassänginfiltration, långsamfilter och som förfilter till 
reaktiva filter vid rening av dagvatten och avloppsvatten bör dock vara goda. Figur 1 
visar kornstorleksintervall inom vilka det framställda materialet bör ligga. För 
långsamfiltersand, på vilken de strängaste kraven ställs, brukar man ange d10=0,35+0,03 
mm och ett olikformighetstal (d60:d10) av högs 2,5. Vidare vill man helst att andelen < 0,2 
mm och > 2 mm skall vara < 1 % vardera (VAV, 1992). 

4.1.2 Målsättning 
 
Målsättningen är att för två utvalda bergartstyper: 
 

• Framställa ett filtermaterial från stenmjöl som uppfyller kraven för 
bassänginfiltration/långsamfilter resp som förfilter till reaktiva filter för dagvatten 
och avloppsvattenrening. Förutom kornstorlekssammansättning kan kornformen 
vara viktig.  

 
• Testa materialets hydrauliska egenskaper och jämföra med naturgrus/sand med 

motsvarande kornstorleksfördelning. 
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• Jämföra vattenkvaliteten efter filtrering med avseende på vissa nyckelparametrar 
mellan de utvalda materialen och med naturgrus/sand  

 
 

 
Långsamfiltersand (smalare mörkare intervall) och sand för bassänginfiltration   

 

 
Markbäddssand 

 
Figur 1. Rekommenderade kornstorleksfördelningar för långsamfilter och bas-
sänginfiltration (Hanson, 2000) och markbäddssand (Naturvårdverket, 1987). 
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4.1.3 Metodik 

Val och framställning av material 
 
Val av bergartssammansättningen hos de två material som skall testas görs i samråd 
med NCC. Ett vanligt förekommande granit-gnejs material bör ingå. Därutöver kan en 
mer basisk bergart vara intressant att testa. Alltför hög glimmerhalt bör undvikas. Innan 
utgångsmaterial slutligen väljs, görs en kornstorleksbestämning av dessa material. NCC 
ansvarar för kornstorleksbestämningarna av utgångsmaterial och framställningen av 
filtermaterial med överenskommen kornstorlekssammansättning genom siktning och 
tvättning. 

Kornstorlekssammansättning, kornform och specifik yta bestäms för de framställda 
materialen och för naturgrus/sand materialet. Materialen avbildas också med hjälp av 
svepelektronmikroskop, före och efter det att materialen utsatts för långvarig belastning 
av råvatten respektive avloppsvatten.  
 
Materialens mättade hydrauliska konduktivitet bestäms på laboratorium. 

Kolonnförsök 
 
Dricksvattentillämpning 
 
I kolonnförsök testas och jämförs de utvalda två bergkrossmaterialen och 
naturgrus/sand. Försöken utförs under omättade och mättade förhållanden. 
 
I försöken används kolonner med 0,3 m diameter och tjockleken hos filtermaterialet skall 
vara 0,5 m. Varje material testas i duplikat vilket medför att drygt 100 kg åtgår av 
respektive material. Kolonnrören görs 0,8 m för att ge utrymme för bildandet av en fri 
vattenspegel ovanpå kolonnerna. Det torkade filtermaterialet vägs in för att kunna 
beräkna skrymdensitet och porositet. 
 
Kolonnerna mättas underifrån för att undvika att luft stängs in. Den mättade hydrauliska 
konduktiviteten bestäms genom att genomflödet vid en viss gradient mäts. Efter halva 
försökstiden och omedelbart innan försöken avbryts upprepas mätningen av den 
hydrauliska konduktiviteten. Om igensättning sker av ytskiktet så att rensning krävs mäts 
tryckfallet över kolonnen före och efter rensning. 

En kolonn av vardera materialet körs under omättade respektive mättade förhållanden. 
Den hydrauliska belastningen skall för den omättade kolonnen motsvara ca 0,1 m/h och 
för de mättade kolonnerna 0,2 m/h (typiska värden för bassänginfiltration respektive 
långsamfilter). Kolonnförsöken beräknas pågå minst 5 månader. Flödet kontrolleras 
varje vecka och vattenprover tas varannan vecka på inkommande råvatten och 
utflödande vatten från kolonnerna. Vattnet analyseras på följande parametrar: turbiditet, 
färg, kond, pH, alkalinitet, hårdhet, CODMn, TOC, Fe, Mn. Vid provtagningen mäts 
vattentemperaturen. 
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Kolonnerna placeras vid råvattenintaget till Katrineholm kommuns försöksanläggning för 
konstgjord grundvattenbildning.  

Förfilter vid avloppsvattenrening 

Resultaten från detta försök är främst tillämpliga för rening av dagvatten och 
avloppsvatten och anknyter därför till försöken redovisade under 4.2 och 4.3. Även i 
detta försök används kolonner men av mindre dimensioner (diameter 0,1 m; längd 0,8 
m).  

På samma sätt som enligt ovan testas två utvalda material och jämförs med 
naturgrus/sand. Baserat på bestämningen av materialens hydrauliska konduktivitet på 
laboratoriet avgörs den maximala belastning som filtren utsätts för. Avsikten är att 
studera när och hur igensättning uppträder under mättade och omättade förhållanden.  

Dagvatten och avloppsvatten studeras. Vardera vattentyp studeras i dubbla kolonner för 
varje material vilket innebär totalt 12 kolonner. För varje kolonn åtgår ungefär 10 kg 
material, dvs totalt ca 40 kg av varje material. 

Försöken fortgår till dess att hydrauliskt stopp uppnås, eller till dess att flödet kraftigt 
avtar. Igensättningar i ytan åtgärdas genom rensning. Halten suspenderat material och 
TOC bestäms i inkommande och utgående vatten för båda vattentyperna medan 
metallanalyser görs på dagvatten och fosfor- och kväveanalyser på avloppsvattnet. Vid 
rivningen av kolonnerna bestäms den organiska halten på olika nivåer i filtermaterialen. 
Försök med backspolning utförs på ett par kolonner vilka varit utsatta för mättat flöde. 
 
Materialens egenskaper som förfilter vid rening av dag- och spillvatten studeras inom 
ramen för pågående projekt vid KTH. Kolonnerna för dagvatten placeras i Eugenia-
tunneln där Vägverket har en anläggning som behandlar avrinningsvatten från E4:an 
(vid Karolinska sjukhuset). Kolonnerna för spillvatten placeras vid en enskild 
reningsanläggning i Vallentuna.  

Förväntade resultat 
 

• Kunskap om och hur filtermaterial för vattenbehandling kan framställas ur 
stenmjöl från två typiska bergartssammansättningar. 

• Kornstorlekssammansättning, kornform och specifik yta för de framställda 
materialen. 

• Hydrauliska egenskaper för de framställda materialen i jämförelse naturgrus/sand 
testade under realistiska förhållanden för råvatten för dricksvatten och dag- och 
avloppsvatten. 

• Jämförelse av vattenbehandlingseffekt för vissa nyckelparametrar mellan de 
framställda materialen och naturgrus/sand. 

• Utvärdering av de genomförda försöken och rekommendationer för eventuell 
fortsatt FoU. 
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4.1.4 Projekt genomförande 
 
Projektorganisation 
 
Delprojektledare: Gunno Renman, inst för mark- och vattenteknik, KTH 
Biträdande delprojektledare: Per-Olof Johansson, ARTESIA Grundvattenkonsult AB 
 
För arbetet rekryteras två studenter som tillsammans eller var för sig utför 
examensarbete. 
 
Val av material sker i samråd med Martin Persson och Sven Wallman, NCC Roads AB. 
NCC ansvarar också för framställning av material i överenskommen mängd och kvalitet. 
 
Kontaktperson på Katrineholms kommun är Clas Wieslander. 

Tidplan 
 
Rekrytering av examensarbetare: senast  maj 
Val och framställning av material: april-maj 
Tillverkning av kolonner: under våren, klara i juni 
Etablering av kolonner vid råvattenintag och behandlingsanläggningar: juni, resp. 
augusti 
Start kolonnförsök: augusti 
Avslutning kolonnförsök: Katrineholm senast vid jul, avloppsvatten vid igensättning 
Exjobbspresentationer: december 
Rapportkoncept klart: mitten av feb 
Slutrapport lämnas in: senast 31 mars 

 
Kostnader 

 
Lön Gunno Renman    60 000 kr  

Lön P-O Johansson                           50 000 kr 

Kolonner, material och tillverkning  15 000 kr 

Vattenanalyser    30 000 kr 

Materialundersökning    20 000 kr 

Övriga omkostnader    10 000 kr 

Totalkostnad    185 000 kr 
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4.2 Metallavskiljning från deponilakvatten och dagvatten 

4.2.1 Bakgrund 
 
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 lakvatten-
rening gör att system med låga drift- och underhållskostnader är av särskilt intresse. 
 
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 kom-
munala avloppsreningsverken. Miljökvalitetsmålen och EU:s ramdirektiv kommer att 
innebära att kraven på rening av dagvatten från vissa typer av områden vid lokalt om-
händertagande kommer att öka. Filterteknik kommer att vara ett intressant renings-
alternativ även här. 
 
För att kunna bedöma uthålligheten hos ett filter samt hur retentionen i filtret kommer att 
påverkas av olika miljöfaktorer (t ex ett förändrat pH-värde), är det nödvändigt att ha 
kunskap om den mekanism som ligger bakom avskiljningen. Ytkomplexbildning och 
utfällning är i regel de två viktigaste mekanismerna för avskiljning av metaller i 
mineralbaserade filter. Vid ytkomplexbindning binds metalljonerna direkt till reaktiva 
grupper på mineralytan. Mangandioxid är ett exempel på ett mineral med mycket 
reaktiva ytgrupper. För samtliga ytkomplexreaktioner där positiva metalljoner är 
inblandade så ökar graden av inbindning till ytan med ökat pH-värde.  Ett filter där 
avskiljningen är baserad på ytkomplexbildning kan därför med fördel kombineras med ett 
pH-höjande material (t ex CaO). Utfällning kan också vara en mycket viktig 
avskiljningsprocess i ett filter. För att en metall skall fällas ut som salt (mineral) krävs 
dock i regel att metallsaltet har en mycket låg löslighet. Exempel på svårlösliga 
metallsalter är sulfider av kvicksilver, bly, koppar och zink. Vi har i tidigare försök med 
masugnsslagg sett att bildning av sulfider kan vara mycket viktig för metallavskiljning 
(Gustafsson m fl, 2003). En bestående pH-höjning kan förmodas ha en stabiliserande 
effekt på de bildade sulfiderna och därmed minska riskerna för läckage.  
 
Samma joner som lätt bildar ytkomplex kan också bilda komplex med lösta ligander t ex 
till löst organiskt material (främst organiska syror), hydroxid, 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 orsaka dålig avskiljning av metaller. Ett exempel på vatten där detta problem är 
speciellt tydligt är deponilakvatten, vilket innehåller höga koncentrationer av lösta 
organiska syror, så kallade humusämnen (Åberg, 2001).  
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4.2.2 Målsättning 
 

• Att i skakförsök testa förmågan hos ”kalciumoxiddopad” masugnsslagg (med 1 % 
CaO; även benämnd förhydratiserad masugnsslagg), mangandioxid, olivin och 
nefelin att avskilja tungmetaller (Hg, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn) från deponilakvatten 
och dagvatten vid olika pH-värden. 

 
• Att fastställa vilka avskiljningsmekanismer som är verksamma hos de olika 

materialen. 
 

• Att i kolonnförsök bestämma hydrauliska egenskaper och avskiljningskapacitet 
hos de två material som visar bäst resultat i skakförsöken. 

 
 

4.2.3 Metodik 
 
Material 
 
”Kalciumoxiddopad” masugnsslagg erhålles från SSAB Merox AB. NCC tillhandhåller 
naturligt mangandioxidtäkt sand från en grustäkt samt krossat manganmineral från 
någon nedlagd gruva som uppfyller kraven på långsamfiltersand enl Figur 1. North Cape 
Mineral levererar olivin och nefelin till försöken som uppfyller ovannämnda krav på 
kornstorleksfördelning. Totalt behövs ca 1 kg av vardera materialet.  
 
Manganoxidmaterialet kommer att karakteriseras genom extraktion (hydroxylaminklorid) 
och alla tre materialen analyseras med röntgendiffraktionsspektroskopi. 
Röntgendiffraktionsspektroskopianalysen kommer att utföras av docent Per-Arne 
Melkerud, institutionen för skoglig marklära SLU. 

Skakförsök 
 
För att förstå vilka mekanismer som är inblandade i metallavskiljningen, kommer 
samtliga material i studien att utsättas för skakförsök. Försök med både deponilakvatten 
och dagvatten kommer att genomföras. Som referens kommer även försök att 
genomföras med ett syntetiskt vatten utan ligander. Genom olika tillsatser syra och bas 
kan metallavskiljningens pH-beroende studeras. Resultaten tolkas med hjälp av kemiska 
jämviktsmodeller (VinHumicV och VisualMinteq). 

Kolonnförsök 
 
Baserat på skakförsöken kommer de två mest intressanta materialen att väljas ut för 
kolonnförsök. För att studera filtermaterialens metallavskiljningskapacitet, 
funktionsförändring över tiden och därigenom dess livslängd kommer kolonnförsök att 
genomföras med såväl deponilakvatten som dagvatten. Metallinnehåll, pH och DOC i 
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inkommande och utgående vatten. Kolonnförsöken genomförs enligt samma metodik 
som användes av Zysset & Berggen (2001); omättat flöde med konstant hastighet 
används. Materialutgång per kolonn är liten, ca 60 cm3. En hög belastning kan därför 
erhållas med en rimlig mängd vatten (10-20 liter). 
 

4.2.4 Förväntade resultat 
 

• Kunskap om möjligheter och begränsningar med de undersökta filtermaterialen, 
speciellt med avseende på pH-värde och närvaron av organiska syror 
(humusämnen) 

 
• En bättre förståelse av vilka mekanismer som styr avskiljningen av metaller i de 

olika filtermaterialen. Detta i sig är viktigt för att kunna uttala sig om uthållighet 
och hur olika miljöfaktorer påverkar avskiljningen. 

 
 

• Rekommendation av vilken typ av filter som bäst lämpar sig till olika typer av 
vatten. 

 
• Rekommendationer för eventuell fortsatt FoU. 

 

4.2.5 Projekt genomförande 
 
Projektorganisation 
 
Delprojektledare: Dan Berggren, inst för markvetenskap, SLU 
Biträdande delprojektledare: Jon-Petter Gustafsson, inst för mark- och vattenteknik, KTH 
 
För arbetet rekryteras två stycken examensarbetare. De jobbar parallellt med var sin 
vattentyp. Arbetena genomförs vid institutionen för markvetenskap SLU. Samtliga 
analyser, utom röntgendiffraktionsanalysen (se ovan), sker vid institutionen för 
markvetenskap.  

Tidplan 
 
Rekrytering av examensarbetare: senast maj 
Provtagning av vatten: april-maj 
Skakförsök: juni-augusti 
Kolonnförsök: september-november 
Examensarbete klart: december 
Rapportkoncept klart: mitten av feb 
Slutrapport lämnas in: senast 31 mars. 
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Kostnader 
 
Lön Dan Berggren       60 000 kr 
Lön Jon Petter Gustafsson      50 000 kr 
Metallanalyser ICP-MS (80 prov)     40 000 kr 
Övriga analyser plus material och resor    30 000 kr 
Totalkostnad        180 000 kr 

 

4.3 Avskiljning av fosfor och ammonium från avloppsvatten 
 

4.3.1 Bakgrund 
 
En av flera tekniklinjer som pekats ut som intressant att utveckla för småskalig rening av 
avloppsvatten, är sorption i reaktiva filtermaterial (Miljöteknikdelegationen, 1998; 
Naturvårdsverket, 2002). Enligt den exempelsamling som framtagits av Formas (red. 
Birgitta Johansson, 2002) behöver denna tekniklinje studeras närmare i nationella 
forsknings- och utvecklingsprojekt. Vidare sägs att det är mycket viktigt att 
undersökningar genomförs i anläggningar i drift. Inom det s k utvärderingsprojeket ”Bra 
små avlopp” har endast en typ av kompaktfilter avsedd för rening av BDT-vatten 
utvärderats (http://www.stockholmvatten.se/pdf_arkiv/avlopp/bsa.pdf). Resultat från 
Norge  har visat att användningen av fosforbindande material (t ex Ex-clay Filtralite) som 
en del i en konventionell filterbädd har stor potential för avskiljning av fosfor.  
 
Reaktiva filter eller sorptionsfilter (liktydiga benämningar) är filter med material som har 
specifika fysikaliska-kemiska egenskaper lämpade för avskiljning av oönskade ämnen i 
vatten. Ingenjörsmässigt är det en form av låg-teknologi där syftet är att använda ett 
minimum av elektrisk energi och inga konstgjort framställda kemikalier. Tekniken ska 
kännetecknas av robusthet och lätthet vid användning. Tekniken passar för användare 
som föredrar konventionella toalettlösningar och de som önskar att separera Kl- och 
BDT-vatten. Filtermedia kan användas antingen i särskilda minireningsverk/filterbrunnar 
eller i växt/markbäddar. Många filtermaterial har stor potential att kunna bidra till 
återföring av näringsämnen i jordbruket. Kemisk återvinning av fosfor bunden i 
filtermedia är också möjlig och kan bli av intresse för fosfatindustrin (CEEP, Centre 
Européen d 'Etudes des Polyphosphates http://www.ceep-phosphates.org/ ). Ett flertal 
provanläggningar med reaktiva filtermaterial är i bruk idag.  
 
Inom det föreslagna delprojektet inordnas också ett redan påbörjat examensarbete vid 
Uppsala Universitet, limnologiska avdelningen, gällande avloppsvattenrening med 
fosforbindning i reaktiva filter, se avsnitt 4.3.6.  
 

4.3.2 Målsättning 
 
Målsättningen är att för fem utvalda filtermaterial: 
 

• Jämföra och avgöra materialens lämplighet och uthållighet för avskiljning av 
fosfor och kväve från hushållsspillvatten  

  

http://www.stockholmvatten.se/pdf_arkiv/avlopp/bsa.pdf)
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• Undersöka om det finns risk för att pozzolana processer (”cementering”) kan 

försämra filtrens hydrauliska egenskaper, eller andra igensättningstendenser 
som har med materialens egenskaper att göra och som kan påverka den 
praktiska tillämpningen 
 

• Identifiera och beskriva styrande mekanismer för P-avskiljning till CaO-dopad 
masugnsslagg och Filtra P, samt för N-avskiljning till Filtra N och wollastonit. 

 

4.3.3 Metodik 
 
Fem mineraliska material föreslås ingå i jämförande skakförsök och försök med 10 
kolonner. Tre av dessa material förväntas ha en hög och långvarig sorption av fosfor, 
nämligen Filtra P (produkt från Nordkalk), Polonite® (utvecklad vid KTH/NCC), och 
”dopad” masungsslagg (Merox). Två material är för avskiljning av kväve (ammonium), 
nämligen Filtra N (produkt från Nordkalk) och wollastonit (leverantör utreds). Materialen 
ska ha kornstorleken 1-3 mm och kolonnerna ska belastas intermittent (1 ggr/timme) 
med spillvatten som håller en medelkoncentration av fosfor (PO4-P) på ca 4 mg/l och 
kväve (NH4-N) på 30 mg/l. Ytbelastningen ska motsvara det dubbla av vad som är 

vanligt vid traditionell infiltration/markbädd, dvs 120 l/m2 dygn. Både mättade och 
omättade förhållanden kan väljas. Kolonnuppställningen blir då två kolonner per material 
med vardera olika flödesförhållanden. Kolonnerna fylls upp till 50 cm. 
 
Polonite® ingår i försöket som ett ”referensmineral” då detta har dokumenterats med 
den hittills teoretiskt största sorptionskapaciteten för fosfor (119 mg/g). Ett kalkhaltigt 
material som kan mättas till ett innehåll av minst 3% växttillgänglig fosfor är intressant ur 
återföringssynpunkt till jordbruket. 
 
Filtermaterialen produceras och tillhandahålles av ovan nämnda företag. En befintlig 
kolonnuppställning utlånas av Nordkalk till KTH. 
 
Provtagning ska ske en gång per vecka varvid två prov (vardera 50 ml) tas på ingående 
spillvatten och två prov (50 ml) på utgående vatten. Dessa analyseras m a p totalfosfor 
och ortofosfat, ammonium-, nitrat- och nitritkväve och pH. Syreförbrukande ämnen 
(BOD) analyseras varannan månad. Flödet till och från kolonnerna kontrolleras 
regelbundet. Efter analys sparas kvarvarande vatten i frys för andra eventuella 
ytterligare kemiska analyser.  
 
Tömning av kolonnerna sker på så sätt att materialet grävs ut i 5 cm tjocka, dvs 10 
provhorisonter per kolonn. Resterande sorptionskapacitet undersöks på tre nivåer i varje 
kolonn (ytan, mitten, botten) genom skakförsök. På samma sätt undersöks om torkning 
kan regenerera filtermassan för ytterligare sorption. En mineralogisk undersökning görs 
på ett ytprov från varje material i de mättade kolonnerna (dvs 10 prov) i avsikt att 
undersöka mekanismerna för fosfor-fastläggningen. Detta sker bl a med hjälp av 
svepelektronmikroskopi (SEM) och röntgendiffraktionspektroskopi. 
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4.3.4 Förväntade resultat 
 

• Kunskap om olika mineraliska filtermaterials förmåga och uthållighet att rena 
avloppsvatten 
 

• Ökad förståelse om processer för fastläggning av främst fosfor 
 

• Ny kunskap om reaktiva filter som bas för riktlinjer till producenter och brukare av 
sorptionsfilter 

4.3.5 Projekt genomförande 
 
Projektorganisation 
 
Delprojektledare: Jon-Petter Gustafsson, inst för mark- och vattenteknik, KTH 
Biträdande delprojektledare: Gunno Renman, inst för mark- och vattenteknik, KTH  
 
Projektet kan klaras av en student inom ramen för ett examensarbete men om studiet av 
styrande processer för fastläggning av näringsämnen utökas kan ytterligare en person 
delta. Det är lämpligt om detta projekt anknyts till pågående doktorandarbete vid KTH i 
det Formas finansierade projektet ”Småskalig, hållbar vattenreningsteknik med 
sorptionsfilter”. Om kolonnerna inte mättas eller visar genombrott av studerade ämnen 
under examensarbetets projekttid bör experimentet förlängas. Detta kan då ske tills 
vidare inom ramen för nämnda doktorandarbete.  
 
Kolonnerna placeras vid ett litet reningsverk i Stockholmstrakten, alternativt vid KTH dit 
sedan avloppsvatten transporteras i omgångar. Avloppsvattnet måste slamavskiljas före 
distribution till filtermaterialen. Färdiga slamavskiljare för kolonnförsök finns vid KTH 
samt särskilda partikelfilter tillverkade av polyeten. Slamtömning och renspolning av 
partikelfilter måste skötas under försökets gång. 
 
Tidplan 
 
Rekrytering av examensarbetare: senast under maj 
Val och framställning av material: april-maj 
Förbereda kolonner: under våren, klara i maj 
Etablering av kolonner vid avloppsanläggning: juni 
Start kolonnförsök: mitten av juni 
Avslutning kolonnförsök: För exjobbet senast mitten av nov 
Exjobbspresentation/tryckning exjobb: december 
Rapportkoncept klart: mitten av feb 
Slutrapport lämnas in: senast 31 mars. 
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Kostnader 
 
Lön Jon-Petter Gustafsson      40 000 kr  
Lön Gunno Renman    40 000 kr   
Material, inkl hyra av kolonner  20 000 kr  
Vattenanalyser     40 000 kr 
Materialanalyser (SEM, XRD)   30 000 kr 
Övriga omkostnader      10 000 kr 
Totalkostnad     180 000 kr 
 

4.3.6  Examensarbete vid Uppsala universitet 
 
I ett redan påbörjat examensarbete vid Uppsala Universitet undersöks fosforbindning i 
reaktiva filter. Avloppsvatten hämtas till laboratorium där skak- och kolonnförsök utförs. 
Skakförsök utförs med Polonite, Filtralite, masugnsslagg och masugnsslagg blandat med 
kalksten. Kolonnförsök utförs med de två sistnämnda materialen. En intressant 
jämförelse av hydrauliska egenskaper och avskiljningsförmåga kan därigenom göras 
mellan den s k förhydratiserade masugnsslaggen enligt 4.3.3 och den här aktuella 
varianten där bara en inblandning sker. 
 
Som komplement till det ursprungliga programmet för examensarbetet föreslås att medel 
beviljas för svepelektronmikroskopi (SEM) och röntgendiffraktionsspektroskopi av den 
fosformättad masugnsslaggen uppgående till 40 000 kr. 
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5 Projektsamordning och genomförande 
 
Till projektsamordnare föreslås Per-Olof Johansson, ARTESIA. För projektet inrättas en 
styrgrupp bestående av Per-Olof Johansson, de tre delprojektledarna och 
branschrepresentanterna. Ett första styrgruppsmöte hålls snarast möjligt efter besked 
om beviljat anslag. Lämpliga tidpunkter för ytterligare styrgruppsmöte bestäms i 
samband med det första mötet.  
 
Kontrakt upprättas separat för respektive delprojekt med delprojektledarens institution. 
Med Per-Olof Johansson, ARTESIA, upprättas ett separat kontrakt för 
projektsamordning och deltagande i delprojekt 1. För de kostnader som skall täckas 
gällande examensarbetet vid Uppsala Universitet upprättas också ett separat kontakt. 
 
Som angivits i delprojektbeskrivningarna sker rapportering separat för respektive 
delprojekt. 
 

6 Totalkostnad och tidplan 
 
Kostnaden för respektive delprojekt uppgår till 605 000 kr. Till detta kommer 25 000 kr till 
ARTESIA för projektsamordning. Detta innebär att kostnaden för projektet blir 
630 000 kr. Denna kostnad inkluderar samtliga högskolepålägg och högskolemoms. För 
P-O Johanssons insats tillkommer moms om ca 20 000 kr. För varje delprojekt finns 
tidplaner redovisade där försök och analysarbete avslutas senast vid årskiftet 2004/05. 
Rapportkoncept skall vara klara i mitten av februari 2005. Slutrapporter lämnas 
tillsammans med ekonomisk redovisning senast 31 mars. 
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