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Vad är sanning om markbaserad rening,
markbäddar och infiltration?
BAGA Water Technology AB har med viss förundran
följt debatten gällande markbäddars funktion, livstid,
förmåga att reducera fosfor respektive kväve. Känsligheten för slamflykt, behovet av ventilation, orsaken
till igensättningar med mera.
Debatten och diskussionen har uppstått genom att
det förekommer en del dåligt fungerande anläggningar, varför olika mer eller mindre seriösa förklaringar till orsaken till problemen har sett dagens ljus.

Igensättning av en markbädd eller infiltration
Beror nästan alltid på en sämre fungerande sedimentering i slamavskiljaren i kombination med för dålig
syresättning av bädden.
Sedimentationsproblemen i slamavskiljaren kan förklaras av flera orsaker:
Slamavskiljaren är inte tillräckligt ventilerad varför
gasbildningen kommer att orsaka stora mängder
flytslam och en kraftig försämring av slamavskiljarens sedimenteringsförmåga.
Den eventuellt installerade vattenreningsutrustningens backspolningsvatten har felaktigt kopplats
till fastighetens avloppssystem. Det påverkar slamavskiljarens funktion negativt.

Provning av BAGA slamavskiljare

Flottyroljor, höga värden av animaliska fetter,
utsläpp av yoghurt med mera ska inte släppas ut i
vasken då de klart försämrar avskiljarens funktion.
Slamavskiljaren har inte slamtömts i tid, och slam
följer med ut till infiltrationen eller markbädden.
För höga vattenflöden genom slamavskiljaren,
vilket kan röra upp sedimenterat slam och resultera
i ett stort utsläpp av partiklar till den efterföljande
infiltrationen eller markbädden.
Exempel är:
• kraftigt inläckage av ytvatten (regnvatten)
• när vatten töms ut från ett spa-bad
Marknaden erbjuder olika varianter med varierande konstruktion och funktion av slamavskiljare. För
att säkra funktionen måste en avskiljare som säljs
i Sverige vara testad gällande såväl funktion som
hållfasthet enligt:
EN 12566-1: 2000/A1:2003 Small wastewater
treatment systems for up to 50 P.
Se fig. 1

Utdrag ur rapport nr. 3PO8766 2014-02-04

Fig. 1
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Effekt av en adsorberad organisk partikel på en biofilms yta

Fig. 2
Skissen är ett utdrag ur rapporten ”Dimensionering av
biologiska bäddar”
av Professor Erik Särner

Slamavskiljarna beskickas under testen med 30 liter
per minut under 10 minuter, alltså 300 liter. 5 tester
genomförs med minst 45 minuters mellanrum, och
den genomsnittliga slamflykten (partikelflykten)
måste understiga 5 gram per 300 liter avloppsvatten som släpps ut till den efterföljande infiltrationen
eller markbädden.
De i testen tillåtna utsläppsvärdena är enligt vår
uppfattning alldeles för höga. 5 gram per 300 liter
avloppsvatten resulterar i ett utsläpp på mellan 3–5
kg högt syreförbrukande partiklar per år för ett hushåll på 3–5 personer, vilket ställer mycket höga krav
på syretillförseln till infiltrationen eller bädden.
Det går åt minst 30m3 luft för att reducera 1 kg
CODcr. Är en stor del partikelbundet ökar syrebehovet våldsamt.
Eric Särner påtalade redan 1985 att en kraftig lokal
syrebrist uppstår i omedelbar närhet till den i biohuden adsorberade partikeln.
Se fig. 2
Det är alltså väsentligt att slamavskiljaren kan uppvisa en låg slamflykt. En av de vanligaste orsakerna
till att infiltrationer och markbäddar sätter igen, är en
för hög slam- och partikelflykt från avskiljaren, oftast

i kombination med för dålig ventilation av såväl slamavskiljaren som den efterföljande bädden.
En normal familj släpper ut ca 300 gram BOD7 och ca
600 gram CODcr per dygn. Det är självklart att denna
nödvändiga luftmängd inte kan tränga ner till bädden
genom jordlagret. Det behövs en väl fungerande ventilation av bädden. Det räcker inte att enbart ventilera
bädden genom spridarröret.
Geotextil i bärarlagret kan vålla stora problem i samband med en dålig ventilation av bädden. Orsaken är
att geotextilen fungerar som ett filter och adsorberar
partikulära organiska ämnen varvid en lokal syrebrist
uppstår i omedelbar närhet till den adsorberade
partikeln.
Det är alltså inte geotextilen som är orsaken till problemen, utan en bristande avskiljning av partikulära
organiska ämnen före bädden i kombination med en
för dålig ventilation. Försök och tester som gjorts
visar klart att en adsorption av organiska partiklar
på biofilmens yta, minskar dess upptagning av lösta
organiska ämnen. Ju mindre organiska partikulära
föroreningar i avloppsvattnet, desto högre (bättre)
reduktion i den efterföljande bädden.
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Sammanfattat innebär följande för val av slamavskiljare:
Slamavskiljarens förmåga att avskilja slam är
väsentlig för utsläppskvalitén av avloppsvattnet och
har en avgörande betydelse för anläggningens livslängd. En väl fungerande slamavskiljare minskar den
biologiska belastningen på den efterföljande infiltrationen eller markbädden.
Se Certifikat från SP fig. 1 sid. 2.
Slamavskiljaren måste vara ordentligt ventilerad
genom fastighetens rörsystem upp över taknock. Om
avloppsvattnet pumpas till slamavskiljaren, måste
annat ventilationssystem installeras som säkrar ventilationen.
Belasta aldrig en slamavskiljare med högre flöden
än vad den är avsedd för. En certifierad slamavskiljare för 1 hushåll är inte avsedd att belastas med mer
än högst 1.000 liter per dygn fördelat under hela
dygnet med högst 200 liter per timma, oavsett att
test utförts med störtflöden om 30 liter per minut
under 10 minuter. Om det finns risk för större flöden,
bör en större slamavskiljare med bättre flödesprestanda väljas.
När det gäller uppbyggnaden av den efterföljande infiltrationen eller markbädden har tekniken utvecklats
under de senaste 10 åren. Huvuddelen av den nödvändigt tvättade sanden och makadammen har er-

satts med olika typer av bärarmaterial för biohuden
(bakteriekulturen). Bäddarnas storlek och mäktighet
har minskat, från 30–40 m2 till 15–20 m2 yta, samtidigt som sand- och makadamlagrets höjd har minskat från 90–100 cm till 30–50 cm. En inte oväsentlig
minskning av sand och makadam. En minskning
med 15–20 m3 sand och makadam för en markbädd
avsedd för 1 hushåll. En stor ekonomisk inbesparning,
inklusive färre antal transporter och arbetstimmar.
Bäddarna har dessutom blivit effektivare och säkrare.
En rätt anlagd infiltrations- eller markbädd har en
livslängd på minst 20–30 år under förutsättning att
slamavskiljaren effektivt förhindrar att partikulära
föroreningar följer med ut i den efterföljande infiltrations eller markbädden.
Vid infiltrationsanläggningar behöver man inte längre tillföra några sand eller makadammassor under
förutsättning att man använder sig av bioModuler
i kombination med spridarplattor. BioModuler med
spridarplattor säkrar upp infiltrationens funktion.
Huvuddelen av den biologiska processen sker i bioModulerna, och spridarplattorna garanterar spridning och syresättning av den totala infiltrationsytan.
Givetvis måste den totala infiltrationsytan ha dimensionerats efter ett rätt utfört perkulationsprov, eller
siktkurva för de underliggande jordmassorna.
Se fig. 3. Principteckning bioModul med spridarplatta.

Fig. 3

30-50 cm
20 cm

Infiltration
Schematisk bild av bioModul med spridarplatta. Kan vid goda infiltrationsförhållanden
läggas direkt på de uppluckrade mark

Markbädd
Schematisk bild av bioModul med spridarplatta.
Sand 30-50 cm beroende på applikationen. För
att säkerställa hygienisering bör sandlagret
vara av fraktion 0-8 mm.
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Reduktion av fosfor
En markbaserad avloppsanläggning i ett inte tätbefolkat område där infiltrationsbädden är anlagd
minst 100 meter från sjö, vattenförande dike eller
dräneringar, behöver sällan någon ytterligare rening.
En väl installerad infiltrationsanläggning med bioModuler och spridarplattor kommer att uppfylla 90%
reduktion gällande BOD7 och med viss tveksamhet
50-70% reduktion av Ptot beroende på markförhållandena.
Om anläggningen med säkerhet ska uppfylla 70%
reduktion av Ptot bör det inkommande avloppsvattnet förfällas i slamavskiljaren. Vid flödesproportionell förfällning uppnår man normalt upp till 98%
reduktion av fosforn över bädden.
Det går aldrig att garantera att en markbädd eller
förstärkt infiltration uppnår minst 70% reduktion av
fosfor, dvs normal skyddsnivå, utan någon form av
kompletterande rening.
Det har gjorts ett mycket stort antal tester och
analyser gällande reduktion av fosfor i olika typer
av bäddar. Att påstå att minst 70% fosfor reduceras
utan användning av flockningsmedel eller någon
form av efterföljande fosforfälla syns mera som ett
oseriöst försäljningsargument. Av alla de utredningar
och analyser som gjorts, finns inget som stöder att
minst 70% reduktion uppnås. Möjligtvis kan resultatet uppnås i en relativt nybyggd bädd.

Fig. 4

Från BAGA har vi följt 2 markbäddar utan installerad
förfällning, i mer än 6 år. Resultatet gällande reduktion av Ptot är följande gällande utsläpp av fosfor:
		
Ålder (år)

Fosfor mg/l

1
2

1,2
1,7

3

2,5

4

3,2

5
6

4,2
5,6

Båda markbäddarna är uppbyggda enligt fig. 3, men
har ett lager (mäktighet) med 90 cm tvättad 0-8
sand. Våra kontroller visar klart att en markbädd inte
kommer att uppfylla kravet gällande 70% reduktion
av fosforn, med undantag av de första åren.
Läs gärna David Eveborns forskarrapport ”Sustainable phosphorus removal in onsite wastewater
treatment” presenterad maj 2013 KTH. David Eveborns rapport visar att det är de kemiska processerna i marken som avgör hur bra eller dåligt markbaserade avloppsanläggningar fungerar. Det är i huvudsak
aluminium- och järnföreningar i jorden som binder
fosfor och fastläggningen fungerar bäst i jordar med
lågt pH-värde. Det har också visat sig att anläggningarna kan läcka ut redan inbunden fosfor.

Infiltration
Schematisk bild av infiltration med bioModuler
och spridarplattor för 1 hushåll. Yta 16 m2. 8 x 2 m.
Här lagd direkt på den uppgrävda jordytan.
Ventilationsrör

Ventilationsrör

2m

8m
Min. 100 cm från spridarröret
till högsta grundvattennivå.
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Att fälla ut fosforn och binda den i slammet som sedimenteras i slamavskiljaren har många fördelar, men
framför allt, fosforn kan återvinnas ur slammet.
Det är mycket tveksamt att använda någon form av
fosforfälla med reaktivt filtermaterial efter slamavskiljaren då det behandlade vattnet inte går att
infiltrera. All mikrofauna dör då p g a det höga pHvärdet, mellan 10,0 till 12,0. Infiltrationsbädden blir
dessutom snabbt igensatt.
Vid användandet av fosforfälla efter markbädd måste säkerställas att utsläppet inte påverkar växter och
djurliv vid utsläppspunkten. Ett mindre vattenförande
dike är alltså ingen lämplig recipient. En installation
av en fosforfälla efter en kanske inte ordentligt fungerande äldre avloppsanläggning ger dessutom oftast
problem gällande funktion och skötsel.
En utredning som utfördes 2015 av Charlotta Larsson i samarbete med Trollhättans stad, visar att de
flesta anläggningarna som kompletterats med fosforfälla, inte fungerar på tillfredställande sätt.
Se rapport ”Fosforfällor i Trollhättans kommun”.
64 enskilda avloppsanläggningar med efterföljande
fosforfälla besiktigades. Resultatet var nerslående,
63% av fosforfällorna var mer eller mindre påverkade av organiskt material från det föregående reningssteget. Det mest allvarliga är att endast fyra fastighetsägare av 64 hade bytt filtermaterial någon gång.
Kanske inte så förvånande, då ett byte kostar SEK 7–
8.000 och måste göras så fort som pH på utgående

Reduktion av kväve
Reduktionen av kväve står alltid i förhållande till
bäddens uppbyggnad, storlek och belastning.
Förbehandlingen av avloppsvattnet samt bäddens
storlek är därmed av största betydelse för den totala reduktionen. En förutsättning för hög kvävereduktion är att markbädden eller den förstärkta infiltrationen är lågt belastad av BOD7 och CODcr Det uppnås
genom den flödesproportionella tillsättningen av
flockningsmedel direkt i slamavskiljaren, och genom

Markbädden eller infiltrationens livstid
En rätt installerad och dimensionerad markbädd eller
infiltration uppbyggd med bioModuler har en mycket
lång livslängd, 20-30 år eller mer? se fig. 4
Vi har öppnat markbaserade anläggningar som varit
i drift i mer än 10 år, och inte funnit några som helst
tendenser till igensättning av bäddarna. Se film på
www.baga.se.

vatten understiger 9,5 och fosforfällan då slutat att
fungera. Det är dyrt och behöver bytas ofta.
All tillförsel av flockningsmedel måste vara flödesproportionell. Det fungerar dåligt att tillföra flockningsmedel tids- och slumpmässigt. Det är att lura
sig själv eftersom det ger ett osäkert och dåligt
resultat att tillföra flockningsmedlet oproportionellt
i fastighetens avloppssystem. Verkningsgraden blir
dålig och risken för kristallbildning som ger avlagringar i rörsystemet är uppenbara.
Vid användning av flödesproportionell tillsättning av
flockningsmedel i direkt anslutning till slamavskiljaren uppnås utan problem en slutlig reduktion på
mer än 90% gällande fosforn, varvid man uppfyller
”hög nivå”. Som extra bonus erhålles också en högre
kvävereduktion i den efterföljande markbädden
p g a den lägre organiska belastningen av bädden,
vilket orsakas av att den flödesproportionella tillsättningen av flockningsmedel även reducerar BOD, COD
och suspenderande ämnen med ca 50–70%.
Den höga reduktionen av suspenderade ämnen är
en förutsättning för en hög hygienisering. Utförda
mätningar av JTI (RISE) efter bäddarna har visat ett
vatten som i princip är bakteriefritt. Teoretiskt kan
det förklaras av att 85-90% av bakterierna fälls ut
i slamavskiljare, och resterande 10-15% försvinner i
det efterföljande steget.
Tekniken med flockningsmedel innebär också att pH
vid utsläppet till recipient, normalt ligger runt 7,5-8,0.

att öka storleken på bädden. Den minskade belastningen av bädden gällande BOD och COD som uppnåtts med hjälp av den flödesproportionella tillsättningen av flockningsmedel är här helt avgörande för
en ökad reduktion av kvävet. Normalt uppnås bättre
än 60% reduktion av Ntot (totalkvävet), respektive
bättre än 98% reduktion av Ptot (totalfosforn).
En viktig del är att fördela det inkommande vattenflödet över hela bädden, vilket åstadkoms genom
att portionspumpa det i slamavskiljaren behandlade
vattnet ut i bädden, fördelat på dygnets 24 timmar.

Vi sammanfattar enligt följande:
En infiltration eller markbädd anlagd med bioModuler och spridarplattor fungerar under mycket lång tid
under förutsättning att anvisningar och dimensioneringar följts vid installationen:
Kontroll av att slamavskiljare och efterföljande
infiltration eller markbädd är väl fungerande.
Att högsta grundvattennivå är som högst minst en
meter under spridarröret, eller minst 70 cm under
spridarplattorna.
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Vid krav på förhöjd fosforreduktion, tillsätt och
blanda in flockningsmedel flödesproportionellt.
Om möjligt, men inte nödvändigt: Portionspumpa
det behandlade vattnet från slamavskiljaren till

Markbäddens tillförlitlighet, styrka och svagheter
Markbäddarnas tillförlitlighet har också tidigare
bekräftats av Peter Nilsson, Fred Nyberg och Mikael
Karlsson, som 1998 presenterade en undersökning
gällande ”Kontroll och utvärdering av markbäddar”.
20 utvalda markbäddar kontrollerades och rapporten
”Markbäddars funktion” utgör redovisning av ett utredningsuppdrag från Naturvårdsverket med projektnr 622-4641-93 Sv. Medelvärdet av reduktionen av
BOD7, P och N i de olika anläggningstyperna redovisas i tabell 18 (sidan 39 i utredningen) Se fig. 5.
Fig. 5
Tabell 18. Reduktion av BOD, P och N i olika anläggningstyper, (%).
BOD7

Tot-P

Tot-N

Permanent BDT+Kl 14 anläggningar

91%

51%

62%

Permanent BDT

63%

80%

80%

Flerfamiljsanläggning 5 anläggningar

94%

72%

64%

Fritidsanläggning *
**

90%

18%
95%

42%
91%

Udda anläggning

98%

91%

85%

* Enfamiljsanläggning
** Flerfamiljsanläggning

En markbädd eller infiltration uppbyggd av bioModuler och spridarplattor som avloppsvattnet
pumpas till från en slamavskiljare med flödesproportionell inblandning av flockningsmedel, är det
enklaste, säkraste och mest ekonomiska sättet att
lösa en fastighets avloppsanläggning.
Utgående vatten uppfyller alltid Naturvårdsverkets
krav gällande ”normal nivå”, och vid rätt dimensionering av den efterföljande mark eller infiltrationsbädden, även ”hög nivå”. Ur hygienisk synpunkt, då
flockningsmedel har inblandats flödesproportio-

infiltrationen eller bädden. Enbart nödvändigt vid
krav på förhöjd reduktion av fosfor och kväve.
Slamtömning enl. anvisningarna.
Att kunden skött sin egenkontroll.

Utredningen bekräftar att markbäddar fungerar
mycket bra när det gäller reduktion av BOD respektive N, men att det är tveksamt om de ens uppfyller
70% reduktion gällande P.
Anm. Vi ska här lägga till att utredarna inte tagit hänsyn till det fosforläckage som David Eveborn påvisade och rapporterade i sin rapport maj 2013.
Utvecklingen av de markbaserade anläggningarna
har, som tidigare sagts i denna rapport, gått framåt.
Det har hänt mycket sedan Peter Nilsson, Fred Nyberg, och Mikael Karlsson 1998 presenterade ”Kontroll och utvärdering av markbäddar”
En BAGA Easy (BAGA slamavskiljare med utrustning
för flödesproportionell dosering av flockningsmedel)
med efterföljande bädd på 16 m2 uppbyggd med bioModuler uppvisar normalt reduktion enl. följande:
BOD7

CODcr

Ptot

97%

94%

97%

N-tot
53%

Susp
99%

Anm. Redovisat resultat är baserat på mer än 40
mätningar under 36 veckor. Flödet per dygn 850 liter
avloppsvatten.

nellt i slamavskiljaren, uppnås normalt en tillfredställande hygienisering i den efterföljande bädden.
(Se sidan 6).
En markbaserad avloppsanläggning utan något
kompletterande reningssteg för reduktion av fosfor
uppnår förmodligen inte ens 50% reduktion p g a
läckage av bunden fosfor i bädden.
För att säkerställa hygienisering vid avsaknad av
ytterligare reningssteg för reduktion av fosfor, bör
det översta sandlagret under spridarplattorna under detta förhållande vara av fraktionen 0-8 mm.

Vi vill med denna rapport visa och informera om
BAGAs kunnande och erfarenhet efter 20 år och mer
än 20.000 markbaserad avloppsanläggningar.
Bert Gustafsson 2018.03.12
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