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MinBaS II-projekt 2.1.3. 

”Småskaliga lösningar för avloppsrening med 

mineralbaserade filtermaterial”

Syfte: Att genom fältbaserade försök studera reningsförmågan, särskilt 

avskiljningen av fosfor, hos fyra filtermaterial. Målet är, i en serie av 

kolonnförsök med avloppsvatten från enskilda hushåll, att utreda olika 

betingelser som ska gälla för optimalt nyttjande av de enskilda materialen



Filtra P

Nordkalk

Hyttsand

Merox SSAB

Polonite

Bioptech AB

Wollastonit

Minpro AB

Kolonnförsök inrymt i container som 

placerats vid samfälligt avlopp för 5 hushåll

Filtermaterial

Leverantör



Material Fosfat-P-konc. (mg/l) Avskiljning (%)
Medelvärde för tre kolonner

Filtra P* 0,2 ±0,07 97

Polonite** 0.9 ±0,36 86

Hyttsand** 5,2 ±0,25 13

Wollastonit 6.2 ±0,03 6

Materialens förmåga att avskilja fosfat och genomsnittlig fosforkoncentration 

efter filtrering av 542 liter avloppsvatten (motsv. ca 136 bäddvolymer) under tre 

månader. Medelvärde för tre kolonner/material. Fosfat-P-koncentrationen i 

inkommande avloppsvatten är 6,3 ±0,8 mg/l

* Kolonnerna med Filtra P har problem med kloggning varför betydligt mindre mängd 

vatten gått igenom dessa. Materialet löser ut kalcit som lämnar kolonnerna. Regelbundet 

underhåll krävs för driften av kolonnerna

** Kolonnerna uppvisar stor variation i avskiljningsförmåga. Förekomst av kanalflöden kan 

vara en orsak
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Genombrottskurvor (fosfat) för studerade material i fyra av kolonnerna; Ci

och Ce = P-konc. i inflöde till resp. utflöde från kolonnerna. Hyttsand (Hs2) 

och wollastonit (Wo3) bröt igenom efter ca 250 liter behandlad volym. 

Polonite (Po2) och Filtra P (Fp1) har fortfarande god avskiljningsförmåga 

efter behandling med 542 liter. 



• Försöket har hittills genomförs under mycket ”tuffa” förhållanden 

(hög daglig belastning, högt BOD). 

• Trots detta uppvisar Filtra P och Polonite lovande resultat för P-

avskiljning.

• Det finns emellertid vissa problem med kloggning av systemet (så 

här långt särskilt för Filtra P)

• Försöket kommer att fortsätta, men kompletteras med delförsök med 

lägre belastning.

Sammanfattande slutsatser så här långt…


