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Förord 
 
Ett stort tack till min handledare Johan Hedin för att han stöttade oss på många sätt och svarade på 
många frågor under sommaren och för att han också gett mig stor hjälp med språket i rapporten.  
 
Jag vill också tacka för hjälpen från de tre kommunerna Knivsta, Sigtuna och Uppsala som tog sig tid 
och gjorde material tillgängligt så vi kunde börja ställa samman den databas vi arbetade vidare med.  
 
Jag ska också tacka examinator Roger Herbert som gått igenom rapporten många gånger och gett mig 
bra synpunkter på förbättringar i texten. 
 
Sist vill jag tacka alla fastighetsägare som stått ut med oss när vi samlade in data.  
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Sammanfattning 
 
Under sommaren 2017 har 157 anläggningar av typen markbädd och konventionell infiltration (totalt 
172 småhusfastigheter) inventerats med avseende på funktion och reningsresultat. Utvalda anläggningar 
finns i Sigtuna, Knivsta och Uppsala kommun. Dess drifttid är mellan tre till tio år. 

Syftet med inventeringen var att undersöka och kartlägga brister i funktionen för samtliga reningssteg i 
markbaserade reningsanläggningar. Denna studie har tillgång till reningsresultat från provtagningar och 
uppgifter från observationer av mekaniska och biologiska reningssteg. De som inte ingår i studien är 
besiktning under mark och kemisk reningsfunktion. 

Inventeringen under sommaren har genomförts först med insamling av data utifrån tillstånd och 
slutintyg hos kommunen. Därefter skickades brev till fastighetsägare och sedan åkte vi ut fält. Under 
inventeringen undersökte status för slamavskiljare, fördelningsbrunn, pumpbrunn, markbaserade 
reningsarean, spridarrör, lokalisering och läckage till omgivning. Verktyg som används var bl.a. 
måttband, rörkamera och markradar. Två typ av stickprov togs, ett på suspenderade ämnen i 
slamavskiljaren och ett prov i utloppet för markbäddar. 

I rapporten görs en fördjupad studie kring funktionen hos slamavskiljarna. I detta syfte har 
anläggningarna delats upp i två grupper, självfall eller pumpning, och data har utvärderats utifrån det. 

En del av de parametrar som man tittar på vid utvärderingen som läckage till omgivning, lokalisering 
av bädd, anläggningens djup samt luftning över tak är ibland svåra att bedöma. För viktiga parametrar 
i samband med inventering skall man i framtiden söka bättre metoder. 

8 % av anläggningarna har underdimensionerade slamavskiljare med avseende på fällningsenhet och 
antal personer samt stora badkar. Den analys som baseras på inventeringen hittar inget samband 
mellan underdimensionering och dämning. 

Anläggningarna som har inställerade pumpbrun ha mindre andel vatten och slam i spridarrör jämfört 
med anläggningar med självfall.  
 
Vid inventering i fält har man möjlighet att hitta funktionsproblem, men det kan vara svårt att utreda 
orsaken till problemet. Dvs. om fosfor halten är hög kan orsaker vara olika funktionsproblem,  men 
det är svårt avgöra deras vikt, åtminstone är det svårt att bedöma från ett fåtal anläggningar under kort 
tid som i detta studier. Ett förslag är att undersöka i laboratoriemiljö och ändra parametrar en i taget 
för att se hur parametrar samspelar. Denna typ av studier fungera bra om man vill ha en generell bild 
av anläggningarnas status. Förslag till kommande studier i liknande projekt är att öka antal 
anläggningar och provtagningsfrekven på samma anläggningar för att undervika extrem värden och 
minska osäkerheten i resultat. 
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1. Introduktion  
För att ge en god livsmiljö för växt- och djurliv behöver vattenförekomster uppnå en god ekologisk 
status. Faktorer som kan bidra till att en vattenförekomst inte uppnår god ekologisk status kan vara 
bland annat övergödning, försurning, fysiska förändringar och miljögifter (VISS, 2018). Utsläpp av 
otillräckligt renat avloppsvatten från enskilda avlopp till ytvattenrecipienter kan bli källor till detta, 
för att de ofta innehåller relativt höga halter av näringsämnena fosfor och kväve, organiskt material 
samt patogena mikroorganismer (Avloppsguiden, 2018). 
 
En enskild avloppsanläggning är en lösning för att behandla avloppsvatten som inte leds ut i det 
kommunala spillvattenledningsnätet. I de flesta fallen är anläggningarna markbaserade och mindre 
delen är minireningsverk, inneslutna filter eller slutna tankar (Uppsala kommun, 2018). I denna studie 
fokuseras endast på markbaserade anläggningar. 
 
Markbaserade anläggningar (infiltrationsanläggningar eller markbäddar) kan ofta delas in i två 
reningssteg: sedimentering i slamavskiljare och biologisk rening i marken. Ibland utnyttjas ett tredje 
steg om anläggningen ligger nära sjö eller hav i områden som är mer känsliga för 
övergödningsproblem, det vill säga har hög skyddsnivå. Detta kräver då kemisk rening, att fosfor fälls 
med hjälp av tillsatta fällningskemikalier eller att fosfor binds i en efterföljande fosforfälla.  
 
Den vanliga processen för markbaserade anläggningar (infiltrationsanläggningar, se figur 1.1) på 
normal skyddsnivå är att spillvattnet från toaletter, bad-, disk- och tvättvatten leds från huset till en 
slamavskiljare, där tyngdkraften skiljer de tre olika skikten åt.  Det översta skiktet är flytslam, det 
mellersta är en vattenfas med flytande organiskt material och det nedre är bottenslam, bland annat 
stora fast partiklar. Sedimentation tar tid, därför det finns olika konstruktioner för att effektivisera 
processen, t.ex. trekammarbrunn där slamavskiljaren delats in i tre delar. Om man överbelastar 
slamavskiljaren kommer spillvatten att rinna vidare till nästa reningssteg utan en tillräcklig separering. 
Utgående vatten från slamavskiljaren rinner ut genom ett T- rör i slamavskiljares utlopp, i syfte att 
stoppa bl.a. flytslam och sedan till en fördelningsbrunn. Där fördelas vattnet till mer än ett spridarrör. 
Antal spridarrör är relaterade med bäddens area. Spridarrör är långa ledningar med många små hål på 
undersidan. Spillvattnet rinner in i spridarrören och passerar genom de små hålen ned i marken. I 
marken lever olika typ av bakterier som bryter ner ämnen i spillvatten, vilket gör att en del ämnen blir 
gas, en del blir föda åt bakterierna och en del fastnar i marken. För att den biologiska processen, bland 
annat nitrifikation, ska fungera väl krävs tillgång till syre. Därför finns det oftast ett ventilationsrör 
(luftning av rör spridarrör) i slutet av bädden för att skapa ett effektivt sätt att syresätta bädden. 
Syresättning sker också via marken men för att säkerställa att man har tillräckligt med syre för den 
biologiska processen är det lämpligt att använda ventilationsrör. När vattnet har passerat det lager med 
bakterier som finns i marken, biohuden, fortsätter det ner mot grundvattnet. 
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Figur 1.1 Förenklad bild av en infiltrationanläggning.  

 
Infiltrationsanläggningar och markbäddar är båda markbaserade anläggningar. 
Infiltrationsanläggningar beskrevs på föregående sida. Markbäddar (se figur 1.2) har ytterligare 
ledningar under bädden. Dessa ledningar ligger djupare än spridarrören och är dräneringsrör d.v.s. de 
har små hål runt om vilket ökar syresättningen samtidigt som dräneringsröret leder bort det renade 
vattnet. Markbäddar bygger man när marken under bädden är för tät så infiltration inte är möjlig. Det 
är också ofta möjligt att kontrollera vattenkvalitet vid markbäddar vilket är svårt vid 
infiltrationsanläggningar. 
 

 
Figur 1.2. En förenklad bild av en markbädd för avloppsrening.  
 
Vatten som passerar genom en markbaserade anläggning kan även så småningom nå 
ytvattenrecipienter. Om den skulle ha bristande funktion, det vill säga att en del av reningen inte 
skulle fungera tillfredställande, finns det stor risk för att otillräckligt renat avloppsvatten skulle kunna 
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påverka ytvattenförekomster negativt. Det är därför av stor vikt att studera markbaserade 
anläggningarnas funktion och vad som kan leda till att anläggningarna inte fungera.  
 

1.1 Tidigare studier 
Region Halland (2016) i ” Små avlopp med fosforfälla del 1” konstaterar att 39 av 54 markbaserade 
anläggningar i Eskilstuna kommun och Kungsbacka kommun har stora brister som inte är kopplade till 
skötsel av fosforfällor utan det är funktionsproblem i slamavskiljare, markbädd eller fosforfälla. 
Fosforfällor påverkas av funktionsproblem i tidigare reningssteg. I rapporten delas en anläggning in i 
olika delar enligt dess funktion, där ett funktionsproblem anses förekomma när en del inte fungerar som 
den ska. Enligt studien (Region Halland, 2016) kan funktionsproblem kontrolleras genom bland annat 
lukt och vattennivåer. Genom att kontrollera utlopp och slam i slamavskiljare, fördelningsbrunn, 
pumpbrunn, fosforfällebrunn och luftningsrör samt söka tecken på tidigare dämning och genom att 
studera växlighet nära eller på anläggningen kan man definiera anläggningens status. En slutsats i 
rapporten var att vidare studier behövdes rörande bristande funktion. 

1.2 Syfte och genomförande 
Studien utgår från Region Hallands rapport (Region Halland, 2016) och en inventering av ett 
hundratal utvalda anläggningar från fastigheter för permanentboende i Uppsala, Knivsta och Sigtuna 
kommun. Åldern på anläggningarna sträckte sig mellan 3 - 10 år. Det övergripande syftet med studien 
var att utreda generellt status för markbaserade anläggningar i tre kommuner sommaren 2017 och 
redovisa brister i funktion. Denna studie rör även dämning i den övre delen av systemet kopplat till 
funktionen i slamavskiljaren. Rapporten presenterar generella data från inventeringen.  
 
Studien påbörjades med att vi besökte 157 småhusfastigheter med permanent boende och 
reningsanläggningar av typen markbädd eller infiltration under juni till slutet av augusti 2017. 
Grundläggande uppgifter om fastigheterna erhölls med stöd från de tre kommunerna. Inventeringen 
gjordes med avseende på att undersöka reningsanläggningarnas funktion och reningsgrad.  
 

1.3 Avgränsningar 
Att undersöka den kemiska reningsfunktionen, d.v.s. rening av fosfor har inte varit del av detta projekt. 
På grund av tid och ekonomiska begränsningar har endast ett vattenprov tagits från varje anläggning.  
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt skall de ”funktionsproblem” som har diskuterats i föregående avsnitt beskrivas mer 
utförligt och relateras till markbaserade anläggningar.  
 
I planeringssteget för denna studie valdes parametrarna i Tabell 2.1 att ingå i fältundersökningen, 
eftersom de utvalda parametrarna kan indikera att det förekommer ett funktionsproblem i en 
anläggning.  
 
Tabell 2. 1 Lista över inventerade parametrar 
Nr Observerade Parameter  Nr Observerade Parameter 
1 Markbädd/infiltration 13 Luftning av spridarrör 
2 Storlek på bädd 14 Fördelningsbrunn strängar 
3 Läckage från bädd till 

omgivning (Läckage till 
omgivning) 

15 Fördelningsbrunn status 

4 Slamavskiljare material 16 Behov avskärande dränering 
5 Slamavskiljare antal kammare 17 Avskärande dränering 
6 Slamavskiljare status  18 Grundvattennivå 
7 Särskilt luftning vid pumpning 19 Djup botten spridarrör 
8 Status slamavskiljare 20 Spridarrör status (Spridarrör 

vatten/slam halt) 
9 Djup slamavskiljare 21 Lokalisering 
10 Luftning över tak 22 Lämpligt för provtagning av 

bakterier 
11 Pumpbrunn finns eller inte   

12 Pumpbrunn status   
 
Genom att undersöka vissa parameter kan man fastställa om förutsättningar finns för att ett 
funktionsproblem kan uppstå i en anläggning. Till exempel, om en anläggning skulle sakna ventilation 
kan ett funktionsproblem uppstå kopplat till problem med syresättning. Icke fungerade slamavskiljare 
är ett funktionsproblem som kan leda till dämning och överfulla spridarrör, och läckage till 
omgivningen.  
 

2.1 Ventilation 
Då syretillgången direkt kopplar till den biologiska rening i anläggningen, så är alla parameter som 
‘Djup botten spridarrör, djup slamavskiljare, luftning över tak, luftning av spridarrör, avskärande 
dränering’ som bidrar till syresättningen av markbäddar/infiltrationer viktiga. Det gäller att undvika 
att få en anaerob miljö i bädden. Men dessa parameter räcker inte för att helt säkert kunna kartlägga 
syresättning i anläggningarna. Därför har vi på de ställen där det varit möjligt provtagit nitrat, nitrit 
samt BOD7 och COD för att kontrollera funktionen i bädden. Provtagningen syftade mer till 
undersöka den biologiska reningsprocessen snarare än själva reningseffekten. Det kan vara så att 
några decimeter under marken är porerna igensatta med slam, men längre ner under marken är 
syreförhållanden bättre, och den biologiska rening fungerar (Ridderstolpe, 2009).  
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2.2 Dämning 
Om vattennivån i slamavskiljare, fördelningsbrunn eller pumpbrunn är förhöjd eller har varit 
förhöjd tidigare, kan det bero på två saker. Den ena är att det dämmer i spridarröret t.ex. för 
att slamavskiljaren har varit överbelastad vid störttappning av ett för stort badkar och att slam 
passerat ut in i spridarröret. Vid störttappning skall ju hela badkarets volym på kort tid 
passera ner till bädden. Det andra är att bädden av någon orsak har drabbats av anaeoroba 
förhållanden och att det dämmer i bädden. Enligt Ridderstolpe, 2009, kan biohuden som finns 
några decimeter under marken sätta igen. Om vatten inte hinner sjunka undan ner i marken, 
kan spridarrören bli överfulla och det kan då dämma i slamavskiljaren.  Då finns det risk för 
att funktionen i slamavskiljaren störs och slam rinna ut i spridarröret. 
 
Teoretiskt skulle vi kunna få en ond cirkel om det dämmer i slamavskiljaren på grund av 
problem i spridarröret eller bädden vilket i sin tur leder till att slam från slamavskiljaren 
rinner ut i spridarröret och ytterligare förvärrar situationen. Det är inte klart hur dämning 
relaterar till andra parameter. Därför gjordes en gruppindelning utifrån om tanken visar 
tecken på att ha dämt eller inte ha dämt. Det är svårt att bedöma om nivån varit förhöjd 
tidigare eller inte. 2017 var en torr sommar och därför såg vi ofta vatten som dunstat på 
väggarna i stigarrören. Dessutom kan man vid slamtömningen få slam som spiller över på 
sidorna i stigarröret och fastnar på röret, vilket ökar risken för en felbedömning, se Figur 2.1. 
Mot bakgrund av detta bestämde vi oss för att skicka en extra enkät till fastighetsägarna där 
vi bad dem bekräfta om det dämt tidigare. 
 

    
Bild 2.1. Slamavskiljare och fördelningsbrunn med tecken på ev tidigare dämning. 
 

2.3 Vatten fördelas till marken 
Spridarrörets uppgift är fördela spillvatten i bädden. Med hjälp av rörkamera kunde vi kontrollera 
funktionen i spridarrören. En hög nivå av vatten eller slam i spridarröret kan vara ett tecken på att det 
dämmer i bädden vilket i sin tur kan leda till läckage från bädden. En anledning till att bädden sätter 
igen är att man av någon anledning får anaeoroba förhållanden i bädden. Detta leder till att t.ex. 
partiklar fastnar i porer vilket leder till att en sänkt perkolationstakt. Vattnet som tillförs bädden blir 
då stående och efter en tid får vi ett läckage från bädden till omgivningen. Det finns även risk att 
vattnet då dämmer upp i slamavskiljare/ fördelningsbrunn vid självfall. I denna studie har vi valt att 
dela in volymen vatten eller slam i spridarröret i tre nivåer.  Ett spridarrör innerdiametern är 0.10 m 
har vid 20% vatten i ett 10 meter långt rör 15,7 liter vatten stående. En vanlig anläggning som ha två 
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spridarrör för ett hushåll, har då 31,4 liter vatten stående vid 20% fyllda spridarrör. Som referens: En 
tvättmaskin kan släppa ut 50 liter vatten per gång. En diskmaskin kan släppa ut 15 liter vatten. En 
dusch släpper 12 liter vatten per minuter (MIVA, 2014). Därför är det sällan att vattennivån som 
tillförs leder till högre nivå än 20% i spridarrören. Vi valde därför 0 - 20 % som den undre gränsen när 
vi bedömde spridarrör. Övriga nivåer var 20 – 50 % samt 50 – 100 %. 
 

2.4 Läckage från bädden 
Läckage från bädden till omgivningen är en relevant parameter vid inventering. Enligt Ridderstolpe, 
(2009) beskriver begreppet LTAC, long term adsorption capacity, hur mycket vatten som kan 
infiltrera ner i marken. Sand- och moränjordar kan ta hand om 15-25 mm/ dygn. Om man observerar 
ett läckage till omgivningen så är det tydligt att marken belastas med mer vatten än dess förmåga, 
d.v.s. vi har 100% vatten i alla porer. Porer i marken som är fyllda med vatten leder till syrebrist och 
syrekrävande organismer i marken kan då inte överleva. En anaeorob miljö bildas vilken kan kännas 
igen på den skarpa lukten och situation leder till att järnsulfid enklare fäller ut och då får vi den svarta 
färgen under mark. Läckage till omgivningen beror på syrebrist som i sin tur kan orsakas av t.ex. 
hydraulisk överbelastning eller en grundvattennivå. Vatten tränger då upp ovanpå bädden om det är 
större porer i återfyllningen ovanför anläggning alternativt tränger det ut vid sidan av anläggningen 
om porer är större där. Ett tredje alternativ är att det dämmer bakvägen upp i spridarröret och kanske 
ända upp i slamavskiljaren.  

2.5 Provtagning 
Provtagning av slamavskiljare och markbäddar vid utloppet eller vid utloppet från en ev fosforfälla 
ger en uppfattning om reningsresultat. Ett stickprov kan inte vara representativt för vad en anläggning 
presterar under ett helt år men stickprov tagna vid många olika anläggningar kan ge en bild av vad 
tekniken klarar. Till slut blev det 129 stickprov på suspenderade ämnen och 35 stickprov efter 
markbädd. Suspenderade ämnen togs för att kontrollera hur stor mängd partiklar som går vidare från 
slamavskiljaren till nästa reningssteg. Proven efter markbädd ger en uppfattning om utsläppen till 
naturen. 
 
Jämfört med andra observerade parametrar som varit svåra att bedöma, t.ex. grundvattenytans läge, 
ger provtagning möjlighet att få ett tydligt index som speglar reningsresultatet. Det förutsätter dock att 
provresultatet är representativt. Min synpunkt är om ekonomi och teknik är mogna kan man välja att 
ta prov både vid inlopp (eller första kammare) och utloppet ur slamavskiljaren samt utlopp ur 
markbädden under en längre period för att öka säkerheten i bedömningen av reningsresultat. I det här 
projektet har vi endast tagit prov på suspenderade ämnen ut från första reningssteget men man kan 
välja att även ta prov på BOD7, total fosfor och total kväve och därefter använda detta för att bilda sig 
en uppfattning om hur väl reningen fungerar i bädden.  
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3. Metod 
Avsnittet består av tre delar. Första delen presenterar förarbetet, dvs. arbetet under sommaren 2017. 
Andra delen ger en introduktion till data (observerade parametrar) från inventeringen, där berörs även  
metodik och svårigheter vid insamlingen av data. Tredje delen presenterar hur observerade data 
bearbetats. 
 

3.1 Förarbetet 
Detta avsnitt presenterar hur projektet genomfördes sommaren 2017. 

3.1.1 Identifikation av lämpliga anläggningar  
Av Sigtuna, Knivsta och Uppsala kommun fick vi tillgång till dokument kopplade till tillstånd och 
slutintyg, bland annat ansökningar, kommunens tillstånd, entreprenörsrapport, 
slutbesiktningsprotokoll och bilder från installation av anläggningar. Vi valde anläggningar utifrån 
följande: 
 
i) Ålder mellan tre och tio år, 

ii) Permanent boende, enligt tillstånd/ansökan. 

iii) Markbaserade reningsanläggningar: markbäddar och infiltrationer och varianter av dessa som 
upplyfta, förstärkta och med moduler. 

iv) Adress i Knivsta, Sigtuna och Uppsala.  

Till sist skickade vi ut ca 600 brev (se Bilagor B1, B2 & B4) till fastighetsägare. De fastighetsägare 
som svarade på brevet var positiva till att vi inventerade deras anläggning. 

3.1.2 Inventeringen 
Jag vill tacka mina tre skolkamrater Sofia Anderzon, Frida Gällstedt och Mauricio Clemente som 
gjorde inventeringen tillsammans med mig. Varje person i gruppen hade läst in litteratur om 
markbaserade rening innan inventeringen. Vi hade även gått kurs för provtagare innan 
inventeringsperioden startade, se bilaga B3. Vi delade in oss i två grupper och inventerade cirka 4 
anläggningar per dag per grupp, d.v.s. ca 8 anläggningar inventerades per dag. Under inventeringen 
gjorde vi mätningar och noterade våra observationer. Vi tog stickprover och skickade dessa till 
Alcontrol för analys.  

172 fastigheter besöktes och vissa fastigheter delade avloppsanläggning. I analysen har jag räknat de 
anläggningar som delade avlopp som en anläggning. De anläggningar där det framkommit att det inte 
är permanent boende, t.ex. i enkäten till fastighetsägarna, har inte tagits med i utvärderingen. För 5 
anläggningar har jag bedömt att observerat data varit för litet för att kunna användas i en jämförelse 
med övriga anläggningar varför de inte tagits med. Till slut blir det 157 st anläggningar. I de fall där 
antalet fastigheter är större än antalet bäddar och där flera prov på suspenderade ämnen kan kopplas 
till en bädd har jag valt att använda det prov som redovisar den högsta halten suspenderade ämnen.  
 
Data har bearbetats i excel och matlab. 
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3.2 Generell beskrivning av observerade parametrar: 
Avsnittet presenterar hur de parametrar som redovisas i tabell 2.1 inventerades. 

3.2.1 Slamavskiljare 
Slamavskiljare är byggda av tre typer av bärande material, glasfiber, polyeten och betong. Antalet 
kammare i slamavskiljarna varierar från en till tre, och det två eller flera slamavskiljare kan vara 
seriekopplade med varandra. I det fallet har jag summerat antalet kammare för de olika avskiljarna. 
Om vattennivån i slamavskiljaren överstiger nivån för utloppsröret måste det dämma nedströms 
utloppsröret. Detta definieras som dämning (se Figur 3.1 och 3.2). Vidare undersöktes status i 
slamavskiljaren genom kontroll om det finns skadade väggar i slamavskiljaren och om T- rör saknas 
eller är felaktigt inställt.  

 
Figur 3.1 Första tanken dämmer ej, andra dämmer och den tredje har dämt tidigare. 

 

 
Figur 3.2. Bilden till vänster är slamavskiljare av betong med tre kammare där vattennivån i 
T- röret är normalt. Bilden till höger är en slamavskiljare där det dämmer över utloppet ur T- 
röret.  
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3.2.2 Pumpbrunn 
En anläggning har en pumpbrunn då man måste pumpa upp vattnet till den markbaserade 
reningsanläggningen (se figur 3.3). Vi noterade om pumpbrunn fanns eller ej, och om det fanns några 
tecken på störningar i pumpbrunnen. 
 

 
Figur 3.3 Förenklad bild för infiltrationsanläggning med pumpbrunn. 
 

 
Figur 3.4. Pumpbrunn. 
 

3.2.3 Fördelningsbrunn 
En fördelningsbrunn används för att dela upp vatten från slamavskiljaren till flera olika spridarrör. 
Därför har fördelningsbrunnen ett inlopp från slamavskiljaren och flera utlopp till spridarrören. Antal 
utlopp och status i fördelningsbrunnen noterades, d.v.s. om det fanns störningar. Vattenpass användes 
för att bedöma om några spridarrör var överbelastade (Se figur3.5). 
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Figur 3.5. Exempel på fördelningsbrunnar. 
 

3.2.4 Markbädden/ infiltrations storlek 
Om anläggningen var en markbädd eller infiltration kontrollerades genom att det fanns en ventilation 
på dräneringsrören i bädden. Arean mättes upp med måttband och bedömdes i första hand utifrån 
placeringen av ventilationsrören för spridar- och dräneringsrör. 
 
I början av undersökningen användes markradar för att försöka fastställa anläggnings storlek och för 
att se om det fanns avskärande dränering ovanför bädden. Men det visade sig vara mycket 
tidskrävande och bilden är svår att tolka. T.ex. påverkas ekot av om det finns vatten i marken. Har 
man grävt i marken kan det vara möjligt att observera en kant på en schakt men att hitta en avskärande 
dränering kan trots det vara svårtolkat.  För att kunna använda markradar krävs mycket väl utbildad 
personal så man kan tillgodogöra sig instrumentets potential.  
 

3.2.5 Spridarrör 
Ett spridarrör används för att sprida vattnet ner i bädden, därför har det många små hål på undersidan. 
Luftning av spridarröret sker genom att ett ventilationsrör leds upp ovan mark i änden av spridarröret. 
Luftningen av spridarröret bidrar till en god syresättning så att markens aeroba bakterier får en god 
livsmiljö så de kan behandla spillvatten. Även dräneringsrören i markbäddar ska ha luftning av 
samman anledning.  
 
Anläggningens djup har definierats som det djup spridarröret ligger på. Mätningen gjordes genom att 
djupet från markytan till botten av spridarröret mättes upp med en tumstock. Om det inte gick att hitta 
ett ventilationsrör så mättes djupet från markytan ned till utloppen i fördelningsbrunnen eller 
slamavskiljaren. Syresättningen av bädden beror på många faktorer. Grundare läge hos bädden ger en 
bättre syresättning men ökar risken för problem med tjäle under vintern. Det kan vara svårt att 
bedöma vilket djup en anläggning ligger på om den ligger i en sluttning.  I dessa fall bestäms 
anläggningens djup som medelvärden av djupet hos alla spridarrörer. Upplyfta anläggningar har en 
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större area för möjlig transport av syre jämfört med de som ligger på horisontell mark. Syftet med att 
mäta hur djupt en anläggningen ligger var att få underlag för en bedömning om djupet påverkar 
funktionen. 
 
Mängden vatten och slam i spridarrören fastställdes med rörkamera. Kameran var en bra hjälp för att 
observera hur mycket vatten eller slam som fanns i spridarröret. Möjligheterna att dokumentera 
observationerna framgår av bild 3.6. Att exakt bedöma mängden vatten eller slam i spridarröret är 
förknippat med osäkerhet. Oftast har det bildats slam i övergången mellan ventilations- och spridarrör 
vilket kan vara ett problem vid besiktningen med rörkamera, se bild 3.7. Därför måste huvudet på 
rörkameran renas ibland. För att rensa rörkameran behöver man en dunk med vatten och 
pappersservetter/handduken. Där häller man vatten på kamerahuvudet och sedan kan man inspektera 
spridarröret . Man kan även gå igenom hela spriddarröret och ut i fördelningsbrunnen. Det är vanligt 
att det står slam i övergången mellan ventilations- och spridarrör och en bit in i spridarröret men 
därefter kan både vatten och slam försvinna helt. Rörkameran borde kunna användas för att mäta tiden 
det tar för vatten att sjunka undan i spridarröret. Det kan vara en rekommendation för framtida 
projekt. 
 

 
Figur 3.6. Spridarrör. Övre vänstra hörnet visar ett rör utan vatten och slam i röret. Övre 
högra hörnet visar det finns 0 – 20 % vatten och slam i röret. Nedre vänstra hörnet visar 50  - 
100% vatten i röret men med en låg andel slam. Nedre högra hörnet visar övergången  från 
ventilations- till spridarröret där det oftast står slam. 
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Figur 3.7. Bilden till vänster visar kamerahuvudet. Bilden till höger visar när huvudet är helt 
täckt med slam. 
 
 
 

3.2.6 Lokalisering 
Lokaliseringen har klassats i tre nivåer: dåligt, bra och bäst enligt figur 3.8. Lokaliseringen i 
topografin är viktig för syresättningen. Vi har definierat det som dåligt om anläggningen ligger i ett 
läge där bädden riskerar bli dränkt av grundvatten eller vatten från snösmältning eller regn. En upplyft 
anläggning kan oftast definieras som bra eller bäst för att det är sällan som grundvatten eller ytvatten 
kan påverka syresättningen. 

 
Figur 3.8. Bilden visar hur man kan bedöma lokaliseringen av en anläggning. Vattnet bör 
spridas ut efter att det lämnat anläggningen och en högre placering är bättre än lägre (FANN, 
2017). 
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3.2.7 Läckage till omgivningen 
Den metod som användes för att definiera om det läckte från bädden till omgivningen var att syna 
markytan. Kunde man observera vatten i ytan så är det tecken på läckage. Vi hittade några 
anläggningar där man kände att det var blött när man gick på bädden. Även problem med lukt kunde 
kopplas till vissa fall där vi hade läckage. Vi har bedömt läckage till omgivningen genom att titta på 
marken vid och kring bädden. Det kanske inte är den säkraste metoden. Om man kunde hitta en metod 
för att mäta vattenhalten i markens porer vid och kring bädden så kanske en säkrare metod kunde 
utvecklas. Detta borde undersökas i en fortsatt studie. 

3.2.8 Vattenprovtagning 
Utöver hygien- och säkerhetsutrustning användes följande verktyg vid provtagningen: silvertejp, en 
svamp, två 1,5 meter långa plaströr, en rostfri bägare och en dunk med vatten. Processen börjar med 
att man kontrollerar var man kan provta, säkerställer att det är möjligt att ta ut provet från ett flöde och 
därefter gör rent provtagningsstället. Vid provtagningen av markbäddarna så togs därefter provet ut 
från det flöde som kom ur bädden. Provet togs endera i utloppet från markbädden, i inloppet till en 
utloppsbrunn eller i utloppet från en fosforfälla. En svamp fästs på plaströret med tejp och 
provtagningspunkten rensas från påväxt, flytande partiklar m.m. Nästa steg är att låta vattnet rinna i 3 
– 5 minuter så att ev partiklar rinner bort från provtagningspunkten. Provet tas ut genom att den 
rostfria bägaren placeras under flödet och den fylls därmed långsamt upp. Därefter hälldes provet över 
i den vattenbehållare som Alcontrol tillhandahållit och provet märktes sedan upp. Sist placerades 
flaskan i en isolerväska med kylklampar i. Vattenprovet lämnades sedan in vid ett av Alcontrols 
inlämningsställen kring halv fem på eftermiddagen. 
 
Vid provtagningen av slamavskiljarna släppte man på ett flöde från huset eller om det inte var möjligt 
så slog man vatten i den första kammaren så att man fick ett flöde på 8 – 10 liter per minut i 
provtagningspunkten. Provet tas ut genom att den rostfria bägaren långsamt sänks ner under ytan i 
provtagningspunkten. Vid provtagningen av suspenderade ämnen kunde provet tas i T – röret eller i 
inloppet till fördelnings- eller pumpbrunn. I övrigt följde man proceduren ovan. I praktiken finns 
alltid en osäkerhet om man skall ta provet i inloppet till fördelnings- eller pumpbrunn då viss 
sedimentation i rören mellan slamavskiljaren och en brunn kan påverka resultatet. Suspenderade 
ämnen mäter hur många partiklar det finns i spillvatten. Det finns inga riktvärden för suspenderade 
ämnen ut från slamavskiljare.  
 
Tabell 3.1 visar mätosäkerhet för olika ämnen enligt Alcontrol. 

Ämnen  Mätosäkerhet 
Suspenderade ämnen ±15 % 
BOD7(ATU) ± 30 % 
COD(Cr) ± 30 % 
Fosfor total, P ± 0,001% 
Kväve total, N ± 15% 
Nitrat+ nitritkväve ± 0,001% 

 

Reningsresultat 
I studien har halten av total fosfor och kväve, nitrat+ nitritkväve (NO2-N + NO3-N), BOD7 och COD- 
Cr provtagits. Utsläppsvärden anges i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om 
avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17), se tabell 3.2. Om provresultaten 
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överstiger gränsvärdena i tabell 3.2 skall det inte tolkas som att reduktion inte fungerar då 
inkommande halter är okända. 
 
Tabell 3.2 Reduktion av förorening 

Ämnen Reduktion Omvandlade 
Utgående halt (mg/l)  

Syretäring (BOD7) 90 % 30 
Fosfor (Tot- P) normal skyddsnivå 70 % 3 
Fosfor (Tot- P) hög skyddsnivå 90 % 1 
Kväve (Tot- N) hög skyddsnivå 50 % 40 

 
BOD7 och COD 
Biologiska reningsprocesser utförs av levande organismer (Tchobanoglus et al, 2003). BOD är en 
viktig parameter för att kontrollera vattnets renhet. BOD7 mäter reduktionen av halten syre under sju 
dagar. Rent vatten har en BOD - halt lika med 0 (Naturvårdsverket, 2010a). En hög halt BOD betyder 
ofta att man har mycket organiska ämnen i vatten och även tarmbakterier. Enligt HVMFS 2016:17 
skall en anläggning ha minst 1 meters avstånd från högsta grundvattenytan till bäddens underkant för 
att säkerställa att bl a smittämnen inte når grundvattnet. COD- Cr är ett annat sätt att mäta 
syreförbrukningen i vattnet, så kallad kemisk syreförbrukning. 
 
Fosfor total 
Fosfor är ett nödvändigt ämne för alla levande celler. Mängden av P- tot i spillvattnet kan påverkas av 
typ av disk- och tvättmedel, m.m. (Naturvårdsverket, 2010c). Då samtliga disk- och tvättmedel idag 
skall vara fosfatfria är urinen från de boende det som i hög grad bidrar till halten av fosfor.  
 
Kväve total 
Kväve är det vanligaste ämnet i atmosfären. Det är också ett vanligt förekommande ämne i en cell. 
Halten av både kväve och fosfor halten ska vara låg för undvika algblomning i ytvatten. 
 
Nitrat & nitrit 
Vid tillräcklig hög syrehalt i vatten eller i mark kan bakterier oxidera ammoniumjoner till nitrit som 
sedan omvandlas till nitrat. Mängden av nitrat och nitrit visar på hur bra syreförhållandena är i  
anläggningen (Nationalencyklopedin, 2017). 
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3.3 Bearbetning av data  
I detta avsnitt presenteras val av underlag för bearbetning av data.  

3.3.1 Slamavskiljarens dimensionering 
Med hjälp av en enkätundersökning (se Bilaga B4) och inventeringen har vi försökt ta reda på om 
slamavskiljaren har korrekt storlek. En korrekt dimensionering ska ta hänsyn till följande tre faktorer:  
 
 Om det finns en fällningsenhet i huset eller i slamavskiljaren. 
 Antal personer i hushållet. 
 Om det finns ett badkar i hushållet. 

  
Observera att en fastighet skall dimensioneras utifrån multiplar om 5 personer beroende på storleken 
på husen på fastigheten. Detta gäller även om det bor färre personer på fastigheten än 
dimensionerande värde. 

 
Figur 3.9 Bilden till vänster visar en slamavskiljare där man fäller fosfor. Bilden till höger 
visar tillhörande dunk med flockningsmedel samt utrustning för dosering. Om man fäller 
fosfor så kommer det att bildas större mängder slam i det första reningssteget. 
 
Tabell 3.3 Gränser som använts för att bedöma om slamavskiljare är rätt dimensionerade eller 
ej. 

Fällningsenhet i 
slamavskiljare (ja/ 
nej) 

Antal pe i 
tillstånd 

Badkar Slamavskiljare 
storlek (NS) 

Nej 5 300L 2000L (NS2) 
Nej 10 540L 4000L (NS4) 
Nej 15 780L 6000L (NS6) 
Ja 5 540L 4000L (NS4) 
Ja  10 780L 6000L (NS6) 
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3.3.2 Gruppindelning 
Slamavskiljarna delas in i följande fyra grupper; 

 Grupp 1: Det dämmer i slamavskiljaren (SA) eller fördelningsbrunnen (FB) eller så har nivån 
varit förhöjt tidigare. 

 Grupp 2: Referensgrupp till grupp 1. Slamavskiljaren eller fördelningsbrunnen har aldrig varit 
förhöjd. 

 Grupp 3: Det dämmer i slamavskiljaren (SA) eller pumpbrunnen (PB) eller så har nivån varit 
förhöjt tidigare. 

 Grupp 4: Referensgrupp till grupp 3. Slamavskiljaren eller pumpbrunnen har aldrig varit förhöjd. 
 
Gruppindelning gjordes utifrån inventering och en senare kompletterande enkätundersökning( se 
Bilaga B5). Syftet med denna senare enkätundersökning var att se om observationerna från 
inventeringen stämde överens med fastighetsägarnas egna upplevelser av dämning. 

En ytterligare analys gjorde därmed för det mekaniska reningsteget (slamavskiljare ) men inte för det 
biologiska reningsteget, då provsvar från sista reningsteget beror av många faktor som kan inverka på 
resultatet, bl.a. ingående vatten, syresättning från bl. a. Ventilation över tak, markporers storlek, 
värdret, årstid, vilket gör analysen bli svårare. Därför valde fokuserades på första reningsteget, som ju  
också är viktigt om anläggning ska fungera väl. Samtliga undersökta slamavskiljare är testade och 
godkända enligt SS-EN 12566-1 eller den tidigare svenska standarden SS- 825620, det vill säga 
slamavskiljaren är endera CE – märkt eller typgodkänd enligt tidigare svenska regler. Testet går ut på 
att man mäter förmågan att avskilja små plastkulor som tillförs slamavskiljaren med ett flöde 
motsvarande störttappning av ett badkar. 
 
I gruppindelningen skall noteras att fallet med pumpbrunn skiljer sig från självfall då det kan bli 
strömavbrott i området och detta kan orsaka dämning även om SA fungerar som den skall. 
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4. Grundläggande data och vattenanalyser 
I detta avsnitt redovisas grundläggande data från inventeringen. Totalt ingår 157 st anläggningar i 
analysen, där 90 st är infiltrationsanläggningar och 67 st är markbäddar. Det togs 123 vattenprover för 
analys av suspenderat ämnen och 35 vattenprover från utloppet av markbäddar för analys av 
vattenkemiska parametrar.  

4.1 Sammanfattande data 
I avsnittet presenteras övergripande data från inventeringen. I projektet analyserades 157 st 
anläggningar varav 111 st från Uppsala, 28 st från Knivsta och 19 st från Sigtuna. 

Figur 4.1 Fördelningen av utvalda anläggningar för de tre kommunerna.  
 
Figur 4.2 visar skyddsnivån för anläggningarna. Hög skyddsnivå bedömdes utifrån om fastigheten 
hade endera en fällningsenhet eller har installerat en fosforfälla efter anläggningen. Figur 4.2 visar att 
de flesta anläggningar har normalskyddsnivå. Åldern på avloppssystemen varierade mellan 3 och 10 
år och de flesta avloppsanläggningarna var mellan 4 och 7 år gamla. 
  

 
Figur 4.2. Uppdelning av anläggningar efter skyddsnivå och ålder. 
 
Figur 4.3 visar hur många hushåll som delar på en anläggning och storleken på slamavskiljare. I 
undersökningen var de flesta (121 st) anläggningar dimensionerade för ett hushåll, cirka 18 procent 
var dimensionerade för 2 hushåll. De flesta slamavskiljare var på två kubikmeter men det fanns en del 
anläggningar som hade större volymer på slamavskiljare. 
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Figur 4.3: Fördelning av antal hushåll per anläggning samt antal slamavskiljare utifrån 
storlek. 
 

4.2 Vattenprover 
I avsnittet presenteras analysresultat från de vattenprover som togs. 

4.2.1 Suspenderade ämnen 
Halterna på suspenderade ämnen i utloppet från slamavskiljaren låg för det mesta mellan 50 till 100 
mg/l. Det finns inget riktvärde för suspenderade ämnen, men enligt inventering dämmer inte ens de 
två anläggningar som har halter på 420 och 590 mg/l. Medelvärden för alla suspenderade ämnen är ca 
100 mg/l. 
 

 
Figur 4.4 Fördelningen av suspenderade ämnen. 
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4.2.2 Nitrat- och Nitrithalten 
 
Summan av nitrat- och nitrithalten i utloppen ligger mellan 0 och 90 mg/l, och flest mätvärden ligger 
mellan 0 och 30 mg/l. Medelvärdet är 29,32 mg/l. 
 

 
Figur 4.5 Fördelningen av nitrat- och nitrithalten. 
 

4.2.3 BOD7 och COD(Cr) 
Enligt Figur 4.6 har alla förutom två anläggningar BOD7- halt under 30mg/l. Medelvärden är 8,80 
mg/l. 

 

 
Figur 4.6 Fördelningen av BOD7- och COD - halt. 
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De flesta anläggningarna har en COD(Cr)- halt på mindre än 30 mg/l i utloppet. Högsta värdet är 420 
mg/l. Medelvärdet är 55,71 mg/l. De högsta BOD7- och COD(Cr)halterna kan kopplas till felbyggda 
anläggningar. 
 

4.2.4 Totalfosforhalt och totalkvävehalt 
Figur 4.7 redovisar totalfosforhalten och totalkvävehalten efter skyddsnivå, då det är olika krav på 
halten vid olika skyddsnivå. För 14 anläggningar med normal skydsnivå och 21 anläggningar med hög 
skyddsnivå som tog prov i utlopp. Data är sorterat efter storleksordning. Observera att mätosäkerheten 
är svårt avgöra. De generella kommentarer som beskrivs i tidigare avsnitt gäller även här. 
 
Totalfosforhalten varierar mellan 1 till 21 mg/l för normal skyddsnivå och dess medelvärde är ca 5,66 
mg/l. För hög skyddsnivå varierar halten mellan 0,1 till 15 mg/l och medelvärdet är 3,63 mg/l. 
Spridningen i halt är större för totalkväve. För normal skyddsnivå varierar den mellan 5 till 83 och 
medelvärdet ligger på 46 .09 mg/l. För hög skydssnivå varierar den från 3 till 93 mg/l och 
medelvärdet ligger på 27.35 mg/l. 
 

 

 
Figur 4.7 Fördelning av halt av totalfosfor (överst) och totalkväve i anläggningarnas utlopp. 
 
 

1 1 1.1 1.4 1.9 2.2 3.2 3.4 4.8 6.5 7.8
11

13

21

0.1 0.25 0.48 0.92 0.93 0.94 1 1.1 1.7 2.3 2.7 2.7 3.4 4.4 4.4 4.8 5.4 6.2
8.1 9.5

15

0

5

10

15

20

1 6 11 16 21

fo
sf

or
 m

g/
l

Anläggning nr

Total fosfor mg/l

Normal skyddsnivå Hög skyddsnivå

5 7.3 8.9 13
23 29

48
59 65 68

76 78 82 83

3 3.5 4 4.8 6 6.4 8 8.3 9.4 11 12 14 18
32

44 44
56 56

64
77

93

0

20

40

60

80

100

0 5 10 15 20

Kv
äv

e 
m

g/
l

Anläggning nr

Total kväve mg/l

Normal skyddsnivå Hög skyddsnivå



25 
 

4.3 Några övriga observerade parametrar 
I avsnittet presenterar några övriga övergripande data från inventeringen. Data som inte är redovisade 
i avsnittet är: Särskild luftning vid pumpning, finns eller finns inte avskärande dränering, 
grundvattennivå, luftning över tak. Anledning till att data inte redovisas är endera på grund av data 
saknas eller för att det utgår från ganska subjektivt bedömning.  
 
För 151 st anläggningar gjordes en bedömning om det finns läckage eller inte på anläggningarna. Där 
17 anläggning ligger precis på gränsen och är svårt avgöra. 130 st bedöms till inget läckage och 4 st 
bedöms ha läckte till omgivning. 20 st bedöms ha dålig lokalisering, 102 st bedöms ha bra 
lokalisering och 30 st bedöms ha bäst lokalsiering. 10 anläggningar saknar luftning av spridarrör på 
anläggningar, 7 anläggningar sakna data, resten anläggningar har luftning av spridarrör.  
 
Där finns 130 st anläggningar där slamavskiljarna har tre eller mer än tre kammare. 76 anläggningar 
var tillverkade av betong, 62 stycken av polyeten och 14 av glasfiber. Det finns 8 slamavskiljare som 
saknar T- rör och på tre av dessa gick det inte att ta prov på suspenderade ämnen. Resultat för övriga 
fem kan jämföras med figur 4.4 : 53 (betong), 110 (polyten), 72(glasfiber), 57(betong) respektive 
61(betong) mg/l. Cirka 5 slamavskiljare bedöms ha skadade väggar, oftast på grund av att väggarna är 
lätt vittrade men det bedöms inte påverka funktionen ännu. 
 

4.3.1 Djup botten spridarrör  
Då anläggningens djup är enkelt att nummerisera samt att mätosäkerheten relativt sett är mindre än för 
andra observerade parameter görs en djupare analys utifrån det djup spridarröret är förlagt på. 
 
De flesta anläggningarna ligger mellan någon dm ner till 1,55 meters djup under marken. De allra 
flesta har ett djup mellan 0,34 och 1, 07 m. Medelvärdet för djupet är 0,67 meter. Se Figur 4.8. 
 

 
Figur 4.8 Fördelning av det djup som botten av spridarröret ligger på. 
 
Hur djupet för botten av spridarröret relaterar till utgående halt fosfor presenteras i Figur 4.9. 
Djupet för spridarröret redovisas bara för de anläggningar som kunde provtas. Datat är 
sorterat efter bokstavsordning för fastigheternas adress. Blå och orange punkter med samma 
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värde utefter x – axeln avser samma fastighet. Linjen mellan mätvärdena för fosfor visar 
ingen trend utan har lagts till för att förenkla läsbarheten.  
 

 
Figur 4.9 Plot av djup spridarrör och fosforhalten ut från markbädd. 
 
Det är svårt att se ett samband mellan anläggningens djup och fosforhalten enligt figur 4.9.  
 
Figur 4.10 summerar resultatet för samtliga parametrar som analyserats från prov tagna ut från 
markbädd. Punkter med samma värde utefter x – axeln avser samma fastighet. Man ser att olika 
ämnens halter är oberoende av varandra. T.ex. på x- axel punkt 5, så har vi en anläggning med hög 
BOD – halt men samtidigt låg halt nitrat och nitrit vilket kan tyder på en dålig syresättning. I nästa 
anläggning är halten nitrat och nitrit är högre och BOD – halten låg vilket kan tyda på en god 
syresättning. Nitrat och nitrit och samt djupet för spridarröret har bägge redovisats med heldragna 
linjer för att försöka ser om det finns tydligt samband mellan de två. Här ser vi ett något tydligare 
samband än mellan fosfor och djup. Det är flera tillfället när anläggningen ligger djupt i marken då 
halten nitrat och nitrit är låg i utloppet. Men det stämmer inte alltid, exempelvis punkt 22 (x- axel) då 
anläggningen ligger nära markytan, men nitrat och nitrathalten är förhållandevis låg. Punkt 25 (x- 
axel) då anläggning ligger djupare i marken, men nitrat och nitrathalten är relativt hög jämfört med 
andra anläggningar. Det vill säga att flera faktorer än bara djupet påverkar utgående halter av nitrit 
och nitrat. 

 
Figur 4.10 Plot av djup spridarrör och utgående halter från markbädd.  
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5. Redovisning av resultat 
I detta avsnitt presenteras kvalitativa resultat relaterade till dimensionering och dämning av 
slamavskiljare.  
 

5.1 Slamavskiljare 
Avsnittet presenterar analyserade data för slamavskiljare. 

5.1.1 Slamavskiljarens dimensionering 
Inventeringen visar att 13 anläggningar är underdimensionerade, 104 st är rätt dimensionerade och 40 
st saknar information för att kunna göra en bedömning. Fördelningen visas i Figur 5.1.  

 
Figur 5.1 Sammanfattande resultat från inventering av parametrar som styr över 
slamavskiljarens dimensioner utifrån kriterier i tabell 3.3 
 
En anläggning som är rätt dimensionerad behöver bara slamtömmas en gång per år. Enligt 
undersökningen töms några fastigheter två eller ibland tre gånger per år. Då blir kopplingen mellan 
dimensionering och dämning svår att hitta eftersom en möjlig dämning förhindras genom en 
slamtömning.  
 

5.1.2 Slamavskiljarens kammare och suspenderade ämnen 
Tabell 5.1 visar slamavskiljare med olika antal kammare har uppmättat olika suspenderade ämnen. 
Suspenderade ämnen som mäts i utlopp av slamavskiljare bruka kunna speglar en del saker. 
Slamavskiljare som har mer än tre kammare har lägst suspenderade ämnen båda i medelvärden och i 
median. Tre kammare har högst suspenderade ämnen medelvärden, men enligt figur 5.2 det har 5 
extrem värden som gör medelvärden bli högt, om man bortse från dess bidrag då är median för ett 
kammare slamavskiljare ha högst suspenderade ämnen. Två kammare oftast menar två en kammare 
slamavskiljare ihopkopplade, vilket ger dubbel stora volym än vanligt en slamavskiljare. 
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Tabell 5. 1 Suspenderade ämnen medelvärden för respektiv antal kammare 
Antal kammare 1 2 3 >3 
Antal slamavskiljare 22 4 118 12 
Suspenderade ämnen medelvärden (mg/l) 95,41 88,00 104,933 75,4167 
Suspenderade ämnen median (mg/l) 87,00 79 81 70 

 

 
Figur 5.2 Antal kammare och suspenderade ämnen. Rött kors”+” redovisar extremvärden. 
Röda linjen i lådan avser medelvärdet. Utrymmet inom lådan motsvarar var 25 till 75% av 
mätvärdena ligger.  
 

5.1.3 Slamavskiljarens material och suspenderade ämnen 
Tabell 5.2 visar slamavskiljare som gjordes av olika material uppmätt olika suspenderade ämnen. 
Polyten har högst suspenderade ämnen oavsett medelvärden eller median. Se figur 5.3 
 
Tabell 5. 2 Suspenderade ämnen medelvärden för respektiv antal kammare 

material betong polyten glasfiber 
Antal slamavskiljare 76 62 14 
Suspenderade ämnen medelvärden (mg/l) 95,32 109,92 88,67 
Suspenderade ämnen median (mg/l) 79,50 83,00 82,00 
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Figur 5.3 Slamavskiljare och suspenderade ämnen.  

5.2 Dämning, Gruppindelning för Självfall & Pumpbrunn 
I detta avsnitt redovisas först kortfattat enkätsvaren från fastighetsägarna beträffande dämning av 
slamavskiljare. De detaljerade frågor som ställdes framgår av bilaga B5. Därefter redovisas ett antal 
observerade parametrar som är relaterade till slamavskiljare och dämning. 

5.2.1 Enkät 2 svar  
Från 157 stycken utskickade enkäter (se bilaga B5) fick vi tillbaka 115 stycken svar. Många 
fastighetsägare har inte klarat av att svara på relevanta frågor i enkäten. 92 av 115 fastighetsägare 
svarade på frågan om slamavskiljaren dämt eller ej. 19 fastighetsägare, det vill säga ca 20 %, svarade 
att de varit med om att slamavskiljaren dämt. 69 av 92 fastighetsägare har gjort samman bedömning 
som inventeringen. De som dämt kan delas in i 4 anläggningar med självfall och 15 anläggningar med 
pumpbrunn, där 8 fastighetsägare anser att strömavbrott var orsak till dämning i pumpbrunn.  Det var 
8 fastighetsägare som upplevt dämning 1 gång, 3 fastighetsägare som upplevt dämning 2 gånger, 1 har 
upplevt dämning 3 gånger och 1 har upplevt dämning 25 gånger. 
 
Som orsak till dämningen anges följande: 

• Åtta fastighetsägare anger enligt ovan strömavbrott. 
• En fastighetsägare anger högre vattenförbrukning än normalt. 
• Två fastighetsägare anger problem efter nyligen genomförd slamtömning. 
• Fyra fastighetsägare anger som orsak att slamavskiljaren var nära tömning. 
• En fastighetsägare tycker mer frekvent användning av rengöringsmedel än normalt är orsak. 
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Vidare kan följande noteras från enkäten: 
• 1 av 13 var överbelastade då det bodde flera personer än dimensionerande värde i hushållet. 
• 7 av 12 fastigheter som upplevt dämning använder såpbaserade städ- och tvättmedel 
• 4 av 15 har en avhärdningsanläggning på deras inkommande vatten. 

 

5.2.2 Gruppindelning   
 
I detta avsnitt redovisas dämningsstudien. Här har 157 st anläggningar delats in två 
kategorier: ’självfall’ och ’pumpbrunn’. Med självfall menas att spillvattnet med hjälp av gravitation 
leds från slamavskiljaren vidare mot bädden (se figur 1.1). ’ Pumpbrunn’ betyder att en pump används 
för att lyfta spillvattnet till anläggningen (se figur 3.3). 
 
En ytterligare uppdelning görs: 
 Grupp 1 (SFd): Det dämmer i slamavskiljaren (SA) eller fördelningsbrunnen (FB) eller så har 

nivån varit förhöjt tidigare. Det finns 20 st anläggningar i gruppen. 
 Grupp 2 (SFref): Referensgrupp till grupp 1. Slamavskiljaren eller fördelningsbrunnen har aldrig 

varit förhöjd. Det finns 69 st anläggningar i gruppen. 
 Grupp 3 (PBd): Det dämmer i slamavskiljaren (SA) eller pumpbrunnen (PB) eller så har nivån 

varit förhöjt tidigare. Det finns 37 st anläggningar i gruppen. 
 Grupp 4 (PBref): Referensgrupp till grupp 3. Slamavskiljaren eller pumpbrunnen har aldrig varit 

förhöjd. Det finns 31 st anläggningar i gruppen. 
 
SF= Grupp 1(SFd) + Grupp 2(SFref) 
PB= Grupp 3(PBd) + Grupp 4(PBref)  
 
Andelar räknas enligt följande: 
SF Andel= Grupp1/(Grupp1+Grupp2) 
PB Andel= Grupp3/(Grupp3+Grupp4) 
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5.2.2.1 Fördelning av dämning bland 
kommunerna 
 
Figur 5.4 visar resultatet från undersökningen 
2017. Totalt 20 av 89 stycken (22,47% ) 
anläggningar med självfall visade tecken på 
dämning. 37 av 68 stycken (54,41% ) 
anläggningar med pumpbrunn visade tecken på 
dämning. 
 
Knivsta kommun har flest dämda anläggning 
med självfall, där 57,14% av anläggningarna 
med självfall dämmer eller har dämt tidigare. 
Även för fallet med pumpbrunn är andelen hög. 
71,43% anläggningarna dämmer eller har dämt 
tidigare. 
 
För Sigtuna är siffran för självfall 13,33% och 
för pumpbrunn 50,00%.  
 
Uppsala har flest anläggningar. Av de slumpvis 
utvalda anläggningarna har hälften självfall och 
hälften är med pumpbrunn. Uppsala har lägst 
andel dämda vid självfall med 11,32 %. 52,63 % 
av anläggningarna med pumpbrunn har dämt 
någon gång.   
 
 

5.2.2.2 Slamavskiljare material 
 
Figur 5.5 visar dämning utifrån material i 
slamavskiljaren. De mest använda materialet är 
betong, det näst mest använda är polyeten och det 
minst använt är glasfiber. 
 
För betong har 12,12% av alla SF dämt. 51,16% 
av alla PB har dämt. 
 
För polyeten har 29,17% av alla SF dämt. 64,29% 
av alla PB har dämt. 
 
För glasfiber har 40% av alla SF dämt. 44,44% av 
alla PB har dämt. 
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5.2.2.3 Vatten och slam i spridarrör 
 
Vatten och slam i spridarrör framgår av figur 5.6. 
SF referens grupp har 28 anläggningar där 
andelen vatten och slam är mer än 20%. Det vill 
säga 48,28% av SF referens grupp. 
 
SFd har 11 anläggningar där andelen vatten och 
slam är större än 20 %. Andel spillvatten som är 
större än 20% av grupp SF dämt är 57,89%. 
 
9 anläggningar i grupp PBd (PB dämt) har mer än 
20% vatten och slam i spridarröret. Andel av 
grupp PBd är 29,03%.  
 
PB ref har inga anläggningar med mer än 50% 
och endast 2 anläggningar har en andel vatten 
och slam mellan 20- 50%. Endast 7,69 % ligger 
över 20%. 
 
Enligt undersökningen har 40% av de 
anläggningar som dämt( SFd& PBd) mellan 
20%- 100% vatten och slam i spridarröret. För 
referensgruppen( SFref & PBref) är motsvarande 
siffra 35,71%. För anläggningar där man 
pumpar( PBd & PBref) har 23,91% en andel 
vatten och slam som är större än 20%. För 
anläggningar med självfall( SFd & SFref) är 
motsvarande siffra 50,65%. 
 
Tabell 5.3 visar en djupare analys för att se relation mellan mängden vatten och slam i röret och 
suspenderade ämnen i slamavskiljare. Det vissa sig SFd har högst suspenderade ämnen medelvärden i 
alla fyra grupp. Det finns liknande trenden för fyra grupp när suspenderade ämnen ökar i 
slamavskiljare då vatten och slam i spridarrör vanligare hamna i högre procent. 
 
Tabell 5. 3 Suspenderade ämnen medelvärden för olika andel vatten och slam i spridarrör för 
SFd, SFref, PBd och PBref. 

 Suspenderade ämnen medelvärden för gruppindelning med 
avseende på andel vatten och slam i spridarrör (mg/l) 

Grupp 0-20% 20-50 % 50-100%  0-100 % 
SFd 121,63 145 243,75 159,86 
SFref 78,20 113,40 117,67 96,22 
PBd 87,25 93,25 102,25 90,75 
PBref 96,22 145,00 - 101,10 

 
För att undervika störning från extrem värden analyserades suspenderade ämnen median för 
gruppindelning med avseende på andel vatten och slam i spridarrör. Tabell 5.4 visar att SFd 

Figur 5.6 vatten och slam i spridarrör 
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fortfarande har högst halt suspenderade ämnen i utloppet. Trenden för grupperna: SFd, PBd 
och PBref är att när suspenderade ämnen ökar i slamavskiljaren så ökar andel vatten och slam 
i spridarröret. För SFref man ser en liknande trend mellan 0-20% och 20-50% men 
suspenderade ämnen median sänks vid 50-100%, men värdet är fortfarande högre än median 
0-20%. 
 
Tabell 5. 4 Suspenderade ämnen median för olika andel vatten och slam i spridarrör för 
SFd,SFref, PBd och PBref. 

 Suspenderade ämnen median för gruppindelning med 
avseende på andel vatten och slam i spridarrör (mg/l) 

Grupp 0-20% 20-50 % 50-100%  0-100 % 
SFd 114,00 145,00 155,00 135,00 
SFref 71,00 91,00 77,00 79,00 
PBd 80,00 85,50 105,00 81,50 
PBref 68,00 145,00 - 77,50 
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5.2.2.4 Vattenanalyser 
I detta avsnitt presenteras resultat för halten suspenderade 
ämnen och andra kemiska analysparametrar. Låddiagram 
används för att visa fördelningen av data för respektive 
parameter (Se figur 5.5). 
 
Det var fyra slamavskiljare som dämde vid inventeringen och 
inga suspenderade ämnen kunde tas där. Suspenderade ämnen 
för SFdämt och PBdämt är därmed för de slamavskiljare som 
har dämt tidigare.  
 
 
SF dämt har högst suspenderade ämnen av de fyra grupperna, 
152 mg/l. I denna grupp finns ett extrem värde på 590 mg/l och 
om man bortser från detta blir medelvärdet: 120,71 mg/l. SFref 
har också ett extremvärde 470 mg/l. Om man bortser detta 
värde bli medelvärdet: 86,071 mg/l. PB dämt har som max 
värden 150 mg/l.  Det värde på 310 mg/ l i PBref antas också 
vara ett extremvärde som vi bortser ifrån. Medelvärdet för 
PBref blir då 89,10 mg/l. 
 
Halterna totalfosfor för de olika fallen framgår av diagrammet 
t.h. Medelvärden för totalkväve ligger under 40mg/l för alla 
grupper, där 2 för SFd, 4 för SFref, 5 för PBd och 4 för PBref 
har kvävehalter över gränsvärdet. 
 
Medelvärden för BOD7 är också under gränsvärdet på 30 mg/l 
för samtliga grupper. 0 för SFd, 2 för SFref, 0 för PBd och 0 
för PBref har halt över gränsvärdet.  

 
 

Figur 5.7 Analyserade vattenprover som funktion av status i slamavskiljaren: Suspenderade 
ämnen, totalkväve, nitrat & nitrit, BOD7 och COD(Cr). Även totalfosfor redovisas.  
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6. Diskussion 
Det finns tre typer av material som används i slamavskiljare: betong, polyeten och glasfiber. Det är 
sällsynt att nya tankar är skadade men på gamla slamavskiljare i betong kan man notera problem med 
vittrade väggar och t - rör.  Det finns många olika typer av design av slamavskiljare. Studien har 
omfattat relativt få slamavskiljare i glasfiber. För polyeten finns det flera företag som tillverkar olika 
typer av tankar vilket ökar svårigheten att tolka resultat. Slamavskiljaren i betong är den mest 
förekommande tanken i studien och också den som redovisar minst andel dämning vid självfall. Man 
måste då komma ihåg att antalet tankar i övriga grupper är ganska få varför resultatet är känsligt.  
 
Om man jämför de anläggningar som har mer än 20% vatten och slam i spridarrör så är gruppen där 
det dämt( SFd& PBd) 40 % och referens gruppen (SFref & PBref) 36%. Man ser 4 procent skillnad 
mellan de två grupperna varför svårt säga att slamavskiljaren påverkar andelen vatten och slam i 
spridarrör. Enligt enkät undersökning har 7 av 17 fastighetsägare valt att spola spridarrören vilket kan 
vara en av de faktor som påverka siffrorna ovan.  
 
Enligt blindtest har gruppen med självfall (SFd & SFref) ca 51% anläggningar med mer än 20% 
vatten och slam i spridarröret. Anläggningar med pumpbrunn har ca 24%. Som hypotes kan man ha 
att när vattnet pumpas så blir det att fungera som ett extra reningssteg där partiklar blandas och 
fördelas jämnt mellan hålen i spridarröret. Självfall blir en mer stillstående process där bakterier 
lättare växer till och binda med andra partiklar i spillvatten, då kan skapa hinder för vattnet att fördela 
sig jämnt i spridarröret och perkolera ner i marken.  
 
Det är svårt att hitta en korrelation mellan halter av suspenderade ämnen ut från slamavskiljaren och 
andelen vatten och slam i spridarröret, kanske för att vatten och slam halten icke är tillräckligt 
noggrant för att kunna göra analysen. För SF dämt som har något högre halter av suspenderade ämnen 
har 57,89% av anläggningarna mer än 20% vatten och slam i spridarröret. För SFref är motsvarande 
siffra 48,27%. En möjlig hypotes är att det finns ett samband mellan andelen vatten och slam i 
spridarröret och halten suspenderade ämnen ut från slamavsklijaren. Se Tabell 5.3 och 5.4. 
 
Anläggningar med pumpbrunn har oftast högre andel som dämt jämfört med självfall. Enligt enkäten 
rörande dämning i slamavskiljare svarade 8 av 11 fastighetsägare att dämningen är direkt relaterad till 
strömavbrott, men dämning sker oftast endast en till två gånger under en period om 3 – 10 år. Det är 
bara en fastighetsägare som redovisade många dämningar, hela 25 stycken. Har man pumpbrunn skall 
man alltså räkna med att det kommer att dämma 1 – 2 gånger under anläggningens livstid  
 
I undersökning frågade vi även fastighetsägarna om de använder såpa i vardagen och 6 av 11 som har 
upplevt dämning använder såpa. Men då vi inte har någon referensgrupp i detta fallet går det inte att 
dra en slutsats om såpa orsakar ett ökat antal dämningar.  
 
SF referensgrupp har högre nitrat- och nitrithalt än gruppen SF dämt. Detta pekar på en högre 
biologisk aktivitet i anläggningen där hög nitrathalt är tecken på god syresättning som bidrar till 
nitrifikationsprocessen. Det stämmer med teorin. 
 
Förutom mätosäkerheten vid analysen i laboratorium, kommer provresultatet också att påverkas av 
metodiken vid provtagningen. På grund av problem med bilen tvingades vi en gång frysa in proverna 
och skicka dem dagen därefter till Alcontrol.  Det finns också en risk att man inte lyckas med 
rengöringen av provtagningspunkten vilket kan leda till att halten av undersökta ämnen ökar. 
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Provtagning i t- rör är svårt då det är svårt att undvika partiklar av flytslam. Så långt möjligt har 
proverna tagits i rinnande vatten, men ibland kan det vara svårt att genomföra. Till exempel om man 
har en fosforfälla som sista reningssteg och ska ta ut ett prov där och reningen i fällan bygger på en 
teknik där vattnet skall stiga upp mot utloppet. Det kan då vara svårt att bedöma att man tar provet i 
en punkt där man har ett flöde. Det är också svårt att bedöma vilken reduktion man har över hela 
reningsanläggningen då det praktiskt är svårt att mäta inkommande vatten. Stickprov har också viss 
osäkerhet då de ger en ögonblicksbild och inte en bild över längre period. För att kunna bedöma 
anläggningens funktion bättre rekommenderar jag att man skall provta mer regelbundet i längre 
perioder och undvika att provta endast under sommaren. 35 av 67 markbäddar kunde provtas då cirka 
hälften inte hade ett flöde ut ur bädden.  
 

7. Slutsatser 
Dämning i slamavskiljare kan påverkas av många faktorer som fastighetsägarens vanor, design av 
slamavskiljaren m.m. Betong är det mest använd konstruktionsmaterialet. Det går inte att konstatera 
några samband mellan typ av slamavskiljare utifrån material och reningsresultat ut från de 
efterföljande markbäddarna.   
 
En kontroll av aktuell storlek på slamavskiljaren utifrån eventuell fällningsenhet, antal personer i 
kommunens tillstånd samt eventuellt badkar resulterar i att 8% av anläggningarna är 
underdimensionerade. Det går dock inte att konstatera ett samband mellan underdimensionering och 
dämning. 
 
Vid självfall pekar datat mot att andelen vatten och slam i spridarröret kan ha ett samband med halten 
suspenderade ämnen ut från slamavskiljaren men datat korrelerar inte. 
  
Anläggningar med pumpbrunn har mindre andel vatten och slam i spridarröret än självfall.  
 
Att i fält samla in information är för ett antal parametrar förknippat med en hög grad av osäkernet. 
Anläggningarna skiljer sig från fall till fall vilket kan påverka möjligheten att göra djup analys om till 
exempel hur funktionella problem påverkar reningsresultat. Å andra sidan har fältarbetet tittat på 
många anläggningar varför vår studie ger en övergripande bild av statusen för markbaserade 
anläggningar sommaren 2017. Förhoppningsvis kan studien ligga till grund för kommande projekt. 
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8. Bilagor 
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B4 

ENKÄT 1 
 
Till ägaren av 
fastigheten ……………………………………………………………………………………….. 
 
Vi behöver några kompletterande uppgifter för att kunna ställa samman resultatet av 
besiktningen. Vi ber er därför fylla i denna blankett och posta den i bifogade returkuvert. 
 

1. Hur många personer har i medeltal bott på fastigheten det senaste halvåret?  
� 1 
� 2 
� 3 
� 4 
� 5 
� 6 
� 7 
� 8 
� 9 
� 10 
� ………. 

2. När gjordes den senaste slamtömningen?  
� Juli 2016 
� Augusti 2016 
� September 2016 
� Oktober 2016 
� November 2016 
� December 2016 
� Januari 2017 
� Februari 2017 
� Mars 2017 
� April 2017 
� Maj 2017 
� Juni 2017 
� ………………………… 

 
3. Har ni ett badkar inomhus? 

� Nej 
� Ja, ange storlek nedan 

� 300 L 
� 400 L 
� 500 L 
� 600 L 
� 700 L 
� 800 L 
� Större än 800 L 

4. Finns det ett filter på inkommande dricksvatten? 
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� Nej 
� Ja, ange hur spillvattnet från filtret leds bort 

� Till slamavskiljaren via avloppet 
� Till dränering, stuprör eller annat s k dagvatten 
� Vet ej 

5. Har ni under de år avloppet varit i drift fått åtgärda det p g a bristande funktion? 
� Nej 
� Ja, ange för hur många år sedan 

� 1 
� 2 
� 3 
� 4 
� 5 
� 6 
� 7 
� ……….. 

6. Har ni fosforfälla på ert avlopp 
� Nej 
� Ja, hur många gånger har ni bytt ut kalksäcken sedan avloppet installerades 

� Ingen gång 
� ……………….(ange antal) 
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B5 

ENKÄT 2 
 

Fastighetsbeteckning: ___________________________________ 

Varsågod att sätta kryss vid det alternativ som passar in på Ert avlopp. Ni kan kryssa för flera 
alternativ om så är fallet. 

1) Har ni uppmärksammat att Er slamavskiljare dämt vid tidigare tillfälle? Exempelvis att det dämt 
upp in i huset eller att nivån i slamavskiljaren varit förhöjd eller att slamtömmaren påtalat 
dämning. 

 Ja 

 Nej (Om nej kan ni nu posta denna enkät i bifogade returkuvert) 

1a) Har Er anläggning en pumpbrunn efter slamavskiljaren? 

 Ja 

 Nej (Om nej kan ni gå till fråga 1b) 

i) Har ni haft strömavbrott som gör att pumpen i brunnen inte kan pumpa och att 
detta är orsaken till det dämt i slamavskiljaren? 

 Ja (Om ja kan ni nu gå till fråga 2d) 

 Nej 

1b) Hur många gånger har det dämt i er slamavskiljare? 

 1 gång 

 ___ gånger (fyll i antal) 

1c) Kan någon eller några av följande händelser sättas i samband med att det dämmer i er 
slamavskiljare? Om inget alternativ stämmer in gå då vidare till 1d.) 

 Vattenförbrukningen i fastigheten var högre än normalt, t ex gäster eller 
annan aktivitet där mer vatten är normalt användes 

 Slamavskiljaren hade nyss tömts 

 Slamavskiljaren var nära tömning 

 Mer frekvent användning av rengöringsmedel än normalt (disk-, städ- 
och/eller tvättmedel) 

 ___________________________________________________ (egen 
kommentar) 

1d) Hur löste ni problemet med dämningen? 
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 Vi gjorde ingenting, nivån i slamavskiljaren sjönk av sig själv 

 Vi lät spola spridarröret 

 Vi lät tömma slamavskiljaren 

 _______________________________________________________(egen 
kommentar) 

2) Övriga frågor 

2a) Hur många personer bodde samtidigt i hushållet i samband med att det dämt? 

 ___ personer (fyll i antal) 

2b) Använder ni någon form av disk-, städ- eller tvättmedel som innehåller såpa? 

 Ja 

 Nej  

2c) Har ni en avhärdningsanläggning på Ert inkommande vatten?  

 Ja 

 Nej 

2d) Här kan ni lägga till övriga egna observationer från tillfällen när det dämt 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________(egna kommentarer) 

 

Vi vore nu tacksamma om ni postade detta frågeformulär. 

 

Tack för hjälpen! 
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