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Sammanfattning 

Denna studie har utvärderat effekten hos tre fosforfällor med kalkstenskross med avseende 

på reduktion av totalfosfor och fosfat samt påverkan på vattnets pH. En kostnadsanalys 

utfördes för att beräkna effektiviteten uttryckt i kostnad per kg infångad fosfor. 

Fosforfällorna består av en 80-180 meter lång dikessektion i vilken en 0,5-1 meter djup 

bädd av krossad kalksten har placerats. Kalkens primära funktion är att binda till sig en del 

av det fosfat som finns löst i det genomflödande vattnet. En av fosforfällorna ligger i 

Hagbygärdedämmet i utkanten av Kalmar. Det tar emot dagvatten från Hagbygärdediket, 

som avvattnar de västra delarna av Kalmar tätort. De två andra ligger i Dunö och Bottorp, 3 

respektive 10 km söder om Kalmar, och tar emot vatten från åkermark. För att utvärdera 

fosforfällornas effektivitet togs dagliga prover av vatten och flöde under en veckas tid för 

samtliga lokaler. För fosforfällan i Hagbygärdedämmet gjordes även en longitudinell 

mätning där vattenprover togs med jämna mellanrum under perioden 31/10 2012- 6/5 2013. 

Under denna period mättes även flödet vid tre tillfällen i samband med 

vattenprovtagningen. 

Resultatet från mätningarna tydde på en signifikant reduktion av fosfat för fosforfällan i 

Dunö. Fosforfällan i Hagbygärdedämmet uppvisade en signifikant reduktion av fosfat under 

den korta mätperioden och när samtliga mätningar betraktades, dock inte under den 

longitudinella mätningen allena. Överlag var reningsgraden låg för samtliga lokaler vilket 

ansågs kunna bero på otillräcklig kontakt mellan vattnet och kalken. Bara fosforfällan i 

Bottorp gav upphov till en signifikant effekt på vattnets pH trots att Dunö hade lägre pH på 

det inflödande vattnet. För Dunö och Bottorp betraktades dataunderlaget vara för knappt för 

att dra några säkra slutsatser från dessa resultat. Kostnadsanalysen, om än förenklad, visade 

att metoden kan vara ett bra ekonomiskt alternativ för infångning av fosfor ute i fält. Ett 

större dataunderlag erfordras dock för att säkerställa effekten. 
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Abstract 

The aim of this study has been to evaluate the effect of three phosphorus traps with respect 

to reduction of phosphorus and phosphate as well as the effect on pH of the treated water. A 

cost analysis has been performed in order to present the effectiveness as cost per kg 

entrapped phosphorus. The phosphorus traps consist of an 80-180 meter long ditch section 

in which a 0,5-1 meter thick bed of crushed limestone has been placed. The function of the 

limestone is primarily to adsorb some of the dissolved phosphate in the influent. One of the 

phosphorus traps is located in the Hagbygärde wetland on the outskirts of Kalmar. It 

receives storm water from the Hagbygärde ditch which drains the western parts of Kalmar 

city. The other two receive water from farmland and are located in Dunö and Bottorp, 3 and 

10 km south of Kalmar respectively. In order to evaluate the effectiveness of the 

phosphorus traps, daily water samples and flow measurements were taken during one week. 

Also, a longitudinal study of the phosphorus trap in the Hagbygärde wetland was performed 

from 31/10 2012 to 6/5 2013. During this period water samples were taken periodically and 

at three of these instances water flow was measured as well. 

The results of these measurements indicated a significant reduction of phosphate for the 

phosphorus trap in Dunö. The phosphorus trap in the Hagbygärde wetland also showed a 

significant reduction of phosphate content during the shorter measuring period and when all 

measurements were included, although not when considering the longitudinal study alone. 

Overall, the reduction of phosphorus and phosphate were low in all cases which were 

attributed to inadequate contact between the water flow and the limestone. Only the 

phosphorus trap in Bottorp had a significant effect on water pH, despite that Dunö was the 

locality showing the lowest pH of the inflowing water. For Dunö and Bottorp, the datasets 

were regarded insufficient for making any certain conclusions based on these results. The 

cost analysis, albeit simplified, showed that this method could be a good financial option 

for capturing aqueous phosphate in the field, although more data is needed to ensure the 

results. 



 

 

 

Förord 

 

Kalmar kommun har i samråd med Linnéuniversitet anlagt ett antal fosforfällor under 2012 

med avsikt att fånga upp en del av det överskott av fosfor som kommer från bland annat 

jordbruksmark. Vattnet som rinner genom fosforfällorna mynnar i Kalmarsund, som i 

dagsläget klassas som övergödningsdrabbat enligt Vatteninformationsystem Sverige (VISS). 

Jag har tillsammans med Kalmar Kommun och Linnéuniversitetet undersökt huruvida 

fosforfällorna kan vara en effektiv metod att använda för att fånga in fosfor i fält, exempelvis i 

diken där vatten med förhöjda fosforhalter rinner. Provtagningen i denna studie har 

huvudsakligen utförts av Serviceförvaltningen på Kalmar Kommun samt av Jan Herrmann på 

Linnéuniversitetet, utifrån ett annat projekt. Detta examensarbete anknyter till ett större 

forskningsprojekt som syftar till att motverka övergödningen av Östersjön som helhet.   
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1. Inledning 

1.1 Fosfor – en ändlig resurs 

Fosfor (P) är en ändlig resurs på samma gång som det är en förutsättning för livet på jorden. 

Dagens enkelriktade användning riskerar att leda till en utarmning av de tillgängliga 

mineralreserver som finns (Cordell m.fl., 2009). Samtidigt spolas betydande mängder fosfor 

ut i sjöar och hav där den orsakar stora problem, exempelvis övergödning. Ett sätt att 

motverka problemet kan vara att fånga upp och återvinna en del av den fosfor som ansamlas i 

vattendragen innan de når sjöar och hav, exempelvis med hjälp av fosforfällor. Därmed 

skonas vattenmiljön samtidigt som vi bättre hushåller med den fosfor som redan finns i 

omlopp. 

1.2 Fosfor i mark 

Elementär fosfor förekommer inte i naturen utan är i orörd form inbunden som fosfat i olika 

mineral, ofta tillsammans med kalcium (Filippelli, 2002). Det vanligaste fosformineralet är 

apatit, Ca3(PO4), och ur detta och liknande mineral kan ren fosfor framställas. Fosfor frigörs 

också när fosforhaltiga mineral bryts ner på naturlig väg, exempelvis genom kemisk vittring 

(Filippelli, 2002). En del av den fosfor som frigjorts ur mineral reagerar med olika ämnen i 

marken och bildar svårlösliga oorganiska föreningar. Den fosfor som inte undantas på detta 

vis kan tas upp av växter och svampar och därmed börja sin vandring upp i näringskedjan 

(Hjorth, 2002). När organismerna sedan dör kan mikrobakterier och svampar återvinna den 

fosfor som varit bunden i det organiska materialet och göra den tillgänglig för upptag på nytt. 

Detritus utgör därmed en betydligt mer lättillgänglig källa till fosfor än olika mineral och 

oorganiska föreningar, där tillgängligheten framför allt styrs av vittringsprocesser respektive 

markens pH (Naturvårdsverket, 2005). Fosfor utsöndras också genom djurs urin och avföring 

vilket bidrar till dess spridning i naturen. I figur 1 illustreras de olika formerna av fosfor och 

utbytet som sker mellan dessa och marken. 

 
Figur 1. De olika formerna av fosfor och hur dessa är kopplade till marklösningen.  

Källa: Jordbruksverket (2008). 

Huruvida fosfor stannar kvar i marken när den frisläpps beror på en rad faktorer såsom 

markens pH-värde, dess innehåll av organiskt material samt jordtyp (Naturvårdsverket, 1994). 

Vid sura pH-värden binds oorganisk fosfor in i hårda bindningar till aluminium och järn 
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medan den vid basiska pH-värden binds till kalcium (figur 2). I båda fallen blir den 

otillgänglig för upptag av växter och svampar (Naturvårdsverket, 1994). Organiskt material 

kan påverka markens möjlighet att binda till sig fosfor genom att blockera sorptionsytan på 

oorganiska partiklar såsom metall- och lerpartiklar. Samtidigt kan organiskt material bilda 

komplex med järn och aluminium som i förlängningen kan binda till sig fosfor. Sambandet 

mellan markens organiska innehåll och dess förmåga att binda fosfor är därmed komplicerat 

och påverkas av fler faktorer (Naturvårdsverket, 1994). Jordtypen är av betydelse eftersom 

faktorer såsom finkornighet och mineralinnehåll gynnar fastläggningen av fosfor. 

 
Figur 2. Fosforföreningar vid olika pH. Källa: Hjorth, 2002 

När marken inte lyckas binda till sig fosforn är risken stor att denna spolas bort i samband 

med nederbörd eller snösmältning; genom ytavrinning och/eller lakning. För många 

avrinningsområden med stor andel jordbruk sker merparten av fosforläckaget just vid sådana 

tillfällen (Ekstrand m.fl., 2011). Till skillnad från kväve sker ingen återföring av fosfor till 

land via atmosfären, vilket innebär att kretsloppet är mer enkelriktat (Jarvis, 2000). I viss mån 

återförs fosfor till land via landlevande djur, däribland människor, som tar sin föda ur 

vattenmiljöer (Jarvis, 2000). 

1.3 Fosfor i vatten 

I vatten förekommer fosfor både som oorganisk och organisk samt i löst eller i partikulärt 

bunden form (Naturvårdsverket, 2005). Balansen mellan dessa former styrs av många olika 

faktorer, däribland pH och förekomst av organiskt material. Organisk fosfor har bildats av 

växter och djur och utgörs i hög grad av olika sorters syror (Naturvårdsverket, 2005). I 

oorganisk partikulär form förekommer fosfor ofta bunden till lerpartiklar eller i olika 

metallkomplex, ofta med aluminium, järn eller kalcium (Naturvårdsverket, 2005). Oorganisk 

fosfor bildas också när organiskt material bryts ner. Genom desorption kan oorganisk 

partikulär fosfor övergå till löst form, vilket huvudsakligen beror på vattnets pH. När pH 

ligger mellan 5 och 7 är halten av löst oorganisk fosfor som störst (Naturvårdsverket, 2005). 

I naturvatten existerar oorganisk fosfor huvudsakligen som olika anjoner av fosforsyra och 

dessa går gemensamt under benämningen ortofosfater eller bara fosfater (Andrews m.fl., 

2004). Fosfater är den enda typ av fosfor som är direkt biotillgänglig (Bydén, Larsson & 

Olsson, 2003). Detta gäller i synnerhet envärt fosfat som är den dominerande formen av fosfat 

vid aningen sura förhållanden (figur 3). 
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Figur 3. Dissociationskurva för fosforsyra beroende på pH. Källa: commons.wikimedia.org 

Således är det fosfatfosfor som är mest betydelsefull för övergödningsproblematiken, i och 

med att den kan upptas utan föregående omvandling. På grund av sin tillgänglighet är det 

också den ovanligaste formen av fosfor i naturvatten. Som mest utgör fosfaterna en fjärdedel 

av den totala mängden fosfor i naturliga vattenmiljöer, oftast mycket mindre (Hjorth, 2002). 

Det fosfat som frigörs genom nedbrytning av organiskt material upptas i regel direkt av växter 

och andra organismer igen. Alternativt hamnar den i fällning och sedimenterar till botten där 

den kan ligga kvar under lång tid så länge tillgången på syre är god (Hjorth, 2002). I vatten 

som avvattnar jordbruksmark kan dock fosfater utgöra uppemot hälften av den totala 

mängden fosfor, som kan uppgå till 150 μg/l (Naturvårdsverket, 2005). I jämförelse anses en 

sjö normalt som eutrof om den totala mängden fosfor överstiger 25-30 μg/l och halter på 100 

μg/l kan tyda på extrem övergödning (Jordbruksverket, 2008). 

1.4 Fosfor och övergödning 

I sötvatten är det ofta tillgången på fosfor som utgör den begränsande faktorn för produktion 

av växtbiomassa (Andrews m.fl., 2004). I samband med mänskliga aktiviteter såsom jordbruk 

och industri kommer höga halter av fosfor och andra näringsämnen ut i kretsloppet, något som 

kan leda till övergödning. Framför allt i havet är övergödning ett problem eftersom det kan 

resultera i okontrollerad algblomning (http://miljomal.se/sv/Miljomalen/7-Ingen-

overgodning/). Detta leder till ökad grumlighet, krympande tångbälten och en förändring av 

artsammansättningen i vattenmiljön. I grunda vatten kan övergödningen leda till igenväxning. 

All den extra biomassa som produceras kan dessutom ge upphov till syrefria bottnar, något 

som är ett utbrett problem i framför allt Östersjön (http://havet.nu/?d=31). Om bottnarna får 

brist på syre kan det leda till att mer fosfor frigörs ur sedimenten. Framför allt påverkar det 

fällningar av järnfosfat som lättare upplöses när järnet reduceras (Naturvårdsverket, 1994). 

Syrebristen kan också få till följd att det mycket giftiga ämnet vätesulfid bildas och stör 

havsmiljön (Andrews m.fl., 2004). 

Det är främst fosfor som möjliggör tillväxt av giftiga cyanobakterier, de s.k. blågröna algerna 

(http://havet.nu/?d=31). Inte nog med att dessa är giftiga för människor och djur; de kan även 

fixera atmosfäriskt kväve vilket leder till ytterligare övergödning. På detta sätt tillförs 

Östersjön ytterligare nära 400 000 ton kväve, vilket är lika mycket som det totala antropogena 

utsläppet av kväve runt omkring Österjön (http://havet.nu/?d=31). 
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1.4.1 Jordbrukets bidrag 

Jordbrukets läckage av näringsämnen till haven har pekats ut som en betydande källa till 

övergödningen och Östersjöns algblomningar. 2009 stod jordbruket för 44 % av den fosfor 

som kom ut i svenska vatten genom mänsklig aktivitet. Den sammanlagda mängden uppgick 

då till 1390 ton (SCB, 2012a). 

 
Figur 4. Nettobelastning på svenska vatten av fosfor från mänsklig aktivitet, 2009. Källa: SCB (2012a) 

Enligt SCB (2012b) är den nuvarande trenden att mängden konstgödsel minskar till förmån 

för naturligt stallgödsel. Denna ökning av andelen stallgödsel innebär att marken tillförs en 

större andel organiskt bundna näringsämnen som först kräver nedbrytning innan upptag kan 

ske, till skillnad från konstgödsel. Stallgödsel ger därmed marken och växterna ett mer 

långtidsverkande och balanserat näringstillskott (SCB, 2012b).   

Belastningen av fosfor på havsmiljön runt Sverige har inte minskat under de senaste 40 åren 

trots minskad fosforgödsling i jordbruket och att utsläppen av fosfor reducerats från industrier 

och avloppsreningsverk (http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-

indikatorer/Indikatorsida/?iid=129&pl=1). Detta förklaras till viss del av att vattenföringen 

har ökat under samma period vilket medfört ökade transporter av fosfor ur marken. Dessutom 

är fosforns färd genom mark, sjöar och vattendrag en komplicerad och ibland långsam process 

vilket gör att det kan ta tid innan förändringar i utsläpp märks av i slutrecipienten (Ibid). 

1.5 Reningsmetoder för fosfor 

Idag finns ett antal mer eller mindre vanliga metoder för rening av vatten från bland annat 

fosfor. Kommunala vattenreningsverk använder en kombination av biologiska och kemiska 

processer för att rena avloppsvatten. Härigenom kan en mycket hög reningsgrad, uppemot 98 

%, för fosfor uppnås (Jordbruksverket, 2008). Den kemiska processen inbegriper fällning med 

hjälp av exempelvis järn eller kalcium; den senare vanligen i form av släck kalk (Ca(OH)2). 

En förenklad formel för utfällning av löst, oorganisk fosfor med kalcium till mineralet 

hydroxylapatit ser ut som följer (Persson, 2005): 

5 Ca
2+

  +  7 OH
−
  +  3 H2PO4

−
  Ca5OH(PO4)3  +  6 H2O 

Bireaktion: Ca
2+

  +  CO3
2−

   CaCO3 
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Kalciumet reagerar först med den fria kolsyran i vattnet enligt bireaktionen. Detta leder till att 

pH ökar och först över pH 10 börjar kalcium reagera med fosfor som då fälls ut enligt ovan 

formel. Utfällning sker i viss utsträckning även vid lägre pH men begränsas då av kolsyran i 

vattnet. Effektiv fällning av fosfor kräver därför ofta ett betydande tillskott av kalk vilket ger 

upphov till stora mängder slam (Persson, 2005).   

Konstruerade våtmarker är en annan reningsmetod som används för vattenrening; historiskt 

sett huvudsakligen för sekundärt avloppsvatten och i viss utsträckning för dagvatten 

(Naturvårdsverket, 1994). Avskiljningen kan variera kraftigt från fall till fall och är beroende 

av flera faktorer såsom flöde, koncentration, våtmarksareal, klimat m.m. (Naturvårdsverket, 

1994). I sex anlagda våtmarker i södra Sverige låg retentionen av fosfor på mellan 10 och 31 

% (Ekstrand m.fl., 2011). Våtmarker har på senare tid använts i hög utsträckning för rening av 

vatten från jordbruksmark, exempelvis i Slogstorp utanför Lund. Med en fosforbelastning på 

70 μg/l kunde våtmarken uppnå en reningsgrad på 10-20 % (Andersson m.fl., 2006). I en 

undersökning av våtmarken Kalmar Dämme pekade resultaten på en reningsgrad av fosfor på 

över 90 %, vilket framstår som smått otroligt (Thiere, 2012).   

1.5.1 Fosforfilter/fosforfälla 

Ett fosforfilter eller fosforfälla är en anordning som används för att avskilja fosfor från ett 

vatten. Konstruktionen kan variera men oftast rör det sig om någon form av inneslutna system 

som innehåller ett material som binder till sig löst fosfor (figur 5) 

(http://husagare.avloppsguiden.se/fosforfilter.html). 

 
Figur 5. Exempel på fosforfilter 

Vanligtvis ingår kalcium, järn och/eller aluminium som viktiga beståndsdelar i 

filtermaterialet, också kallat sorbentmaterial (Vohla m.fl., 2011). Reningen i ett fosforfilter 

med ett kalciummaterial liknar den som sker vid kemisk fällning i ett reningsverk. När vattnet 

kommer i kontakt med filtret kan fällning dels ske mellan joner av löst kalcium och vattnets 

innehåll av fosfatjoner, dels kan fosfatjonerna adsorberas till kalkytorna (Mateus m.fl., 2012). 

I öppna system kan även växtlighet och mikrobakteriell aktivitet bidra till fastläggning av 

fosforn. I dagsläget har dock fosforfilter primärt utvärderats för användning i enskilda avlopp 

där koncentrationen av fosfor är hög (Ekstrand m.fl., 2011). 
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1.5.1.1 Review-studier 

Vohla m.fl. (2011) har jämfört olika sorters filtermedium som huvudsakligen testats i 

laboratoriemiljö för att bedöma deras lämplighet som fosforsorbenter i anlagda våtmarker. 

Inledningsvis betonas betydelsen av att hitta lokalt tillgängliga material som har en hög 

sorbtionskapacitet för fosfor eftersom kostnader i samband med transport kan vara avgörande. 

Merparten av de undersökta materialen innehöll kalcium i någon form. Ett positivt samband 

mellan kalciuminnehållet i ett filtermaterial och infångning av fosfor kunde påvisas i studien. 

Det konstaterades dock att effektiviteten framför allt berodde på hur kalciumet var bundet. 

Kalciummaterial som värmebehandlats, och därigenom fått ett högre innehåll av CaO eller 

Ca(OH)2, var bättre på att binda fosfor än obehandlade material i vilka kalciumet primärt 

ingår i olika karbonatföreningar (Vohla m.fl., 2011). Detta förklarades med att kalciumet är 

mer lättlösligt i de båda förstnämnda formerna. Obehandlad kalksten, där kalciumet primärt 

återfinns i form av karbonatföreningen kalcit, uppvisade trots ett högt totalt kalciuminnehåll 

en relativt låg förmåga att binda fosfor (Vohla m.fl. 2011). Studien angav att kalksten har en 

teoretisk maxkapacitet för inbindning av fosfor motsvarande 0,682 g/kg sten. I ett annat fall 

presenterades resultatet för kalksten som 4,3 procent infångad fosfor ur vatten från en 

mjölkgård. 

Studien (Vohla m.fl., 2011) identifierade även de faktorer som generellt hade betydelse för 

hur mycket fosfor som fångades in. Ett högt pH, en hög koncentration av fosfor i flödet och 

ökande finkornighet hos filtermaterialet bidrog till en hög infångningsgrad. Utöver detta 

verkade faktorer såsom flöde och temperatur spela en viss roll men inget statistiskt signifikant 

samband kunde påvisas. Avslutningsvis konstaterade författarna att lyckade fällningsförsök i 

laboratorium sällan ger ett lika bra resultat i fält samt att samma material har gett upphov till 

mycket variande resultat i olika studier (Vohla m.fl., 2011). 

Johansson-Westholm (2006) utförde en liknande jämförande studie av filtermaterial och kom 

också fram till att kalksten har en begränsad upptagningsförmåga av fosfor; 0,3-20 mg P per 

kilo kalksten beroende på koncentrationen av fosfor i flödet. Särskilt i fältförsök har 

infångningsgraden visat sig vara låg (Johansson-Westholm, 2006). Förklaringen till detta 

angavs kunna vara oregelbundenheter i såväl vattenflödet som i halten av fosfor. Författaren 

påpekade dock behovet av fler studier om kalksten som filtermaterial. 

1.5.1.2 Enskilda studier 

I enskilda laboratorieförsök har försök med bland annat Ölandskalk gett mycket positiva 

resultat avseende infångning av fosfor (Rasmussen, 2009). Testerna gick ut på att att låta en 

näringslösning perkolera ner genom en kolonn fylld med mycket små fraktioner (0-4 mm) av 

materialet. Ölandskalken uppnådde med dessa förutsättningar en reningsgrad på 70 och 88 % 

när den matades med en vattenlösning innehållandes 0,1 respektive 0,5 mg P/l. 

Mateus m.fl. (2012) lät utföra en pilotstudie för att bedöma upptagningsförmågan hos en typ 

av kalksten (Molaneus rock) i en anlagd våtmark. De anlade en liten modell av en våtmark av 

typen SSF (sub-surface flow wetland) som var fylld med krossad kalksten i fraktioner om 2-4 

cm i diameter. Våtmarken matades med en syntetisk lösning med en fosforhalt på ca 9 mg/l 

och ett pH på 7,3 under ett mycket lågt flöde om 40 l per m
2
 och dag. Under den första 

månaden uppnåddes en reningsgrad på nästan 80 % för att under följande månad sjunka till 53 

%. Därefter skedde en gradvis ökning upp till ca 60 % efter ett halvårs drift. Författarna drog 
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slutsatsen att den höga reningen inledningsvis berodde på sorptionsförmågan hos materialet 

som sedan snabbt mattades av. Den därefter gradvisa ökningen tillskrevs en framväxande 

biologisk aktivitet i bädden. Efter ett halvår planterades växter in och efter två års upprätthölls 

fortfarande en reningsgrad på över 50 % (Mateus m.fl., 2012). Fosforhalten i pilotstudien var 

medvetet mycket hög men författarna beräknade att livslängden hos materialet vid 

belastningen 0,36 mg P/l kunde vara uppåt ett år. Författarna påpekade dock att en fosforfälla 

i en våtmark behöver använda sig av flera reningsmekanismer, t.ex. vegetation, för att 

bibehålla en hög reningsgrad när absorptionsförmågan hos filtermaterialet börjar mattas. 

Mateus m.fl. (2012) menade att den bästa upptagningsförmågan, inte bara hos kalksten, 

uppnås med material i små kornstorlekar som dessutom exponeras för höga fosforhalter 

samtidigt som god omblandning sker mellan vattnet och materialet. 

 

Ekstrand m.fl. (2011) lät utföra tre fullskaliga fältförsök i Stockholmsregionen med 

kombinerade sedimentationsdammar och filterbrunnar, där de senare innehållit olika sorts 

kalkmaterial som sorbent för fosfor (Filtra-P, Filtralite-P, Polonite och hyttsand). 

Kornstorlekarna låg på 0-8 mm. Försöken gick ut på att rena vatten direkt från jordbruksmark 

som gödslats med mineralgödsel. Två av försöken involverade både en sedimentationsdamm 

och en filterbrunn, i det tredje fallet användes endast en fördämning i diket istället för en 

sedimentationsdamm. Uppehållstiden i dammarna var ett till ett och ett halvt dygn medan 

uppehållstiden i det fördämda diket var tre timmar. Därefter pumpades vattnet in i 

filterbrunnarna där det filtrerades genom kalkmaterialet. Uppehållstiden i brunnarna varierade 

med vattenflödet men låg i snitt på 40-60 minuter. Fältförsöken pågick i 9, 17 respektive 18 

månader. Ingångskoncentrationerna av fosfor var i medel 0,1-0,5 mg/l för de olika lokalerna. 

Den totala avskiljningsförmågan hos de olika materialen låg mellan 17 och 43 % för 

totalfosfor och 13 och 41 % för fosfatfosfor. Allra bäst avskiljningsförmåga hade materialet 

Polonite, som består av kalcium och kisel samt en mindre del kalium. 

 

Ekstrand m.fl. (2011) följde också upp eventuella effekter på pH som kalken kunde medföra. 

De fann inga tecken på att några direkt skadliga nivåer en bit (100 m) nedströms brunnarna. 

Kalkens pH-höjande effekt ansågs i vissa fall kunna bidra till att återställa den naturliga 

artsammansättningen i försurade vattendrag. Samtidigt diskuterade författarna eventuella 

problem som en höjning av pH kan få i akvatiska miljöer. Bland annat kan toxiciteten hos 

olika metaller påverkas, med aluminium som det vanligaste problemet. pH-värden på 7,5-8 

diskuterades som nivåer för sådana förändringar. Därutöver kan ett förhöjt pH komma att 

gynna kärlväxter men missgynna vissa mossor (Ekstrand m.fl., 2011). Författarna tog också 

upp att artsammansättningen vid botten kan påverkas till följd av ökad kalkhalt, sedimentation 

och grumling efter ett kalkfilter. Kort sagt kan det vara nödvändigt att göra en bedömning av 

ekologin innan ett kalkfilter installeras. Naturvårdsverket (2010) uppger att kalkning som 

sådant har positiva effekter för den biologiska mångfalden men att det kan medföra skador på 

vegetation. För att bedöma om ett vatten är påverkat av försurning utgår man från skillnaden 

mellan nuvarande pH och förindustriellt pH. Därutöver spelar vattnets naturliga innehåll av 

kalcium- och magnesiumjoner roll (Naturvårdsverket, 2010). 

 

I det projekt som Ekstrand m.fl. (2011) lät utföra utvärderades även kostnadseffektiviteten hos 
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satsningen. Vid ett relativt högt P-läckage från åkermark, 0,8 kg/ha och år, skulle kostnaden 

för att rena ett kg fosfor uppgå till 2350-4450 kr beroende på utformning. Man räknade då 

med en drifttid på 20 år med byte av filtermaterialet vartannat år. Detta jämfördes med andra 

alternativ för fosforrening. För delvis eller helt anlagda våtmarker var motsvarande kostnad 

2600-4600 kr och för skyddszoner 5100–66000 kr (Ekstrand m.fl., 2011). Författarna 

avgjorde att den egna metoden således var det mest kostnadseffektiva alternativet för rening 

av fosfor, utan att hänsyn tagits till att även kväve i viss mån upptas i dammarna. Det enda 

undantaget var sådana områden som med enkla åtgärder, typ dämning, kunde omvandlas till 

våtmarker.  

1.6 Syfte och hypoteser 

Syftet med denna studie var att utvärdera tre fosforfällor med avseende på reduktion av 

totalfosfor och fosfat samt effekt på vattnets pH. En kostnadsanalys har utförts för att 

uppskatta kostnaden per kg infångad fosfor. Följande hypoteser formulerades utifrån detta 

syfte och utifrån tidigare studier på området: 

Hypotes 1: Halten av fosfor i vattnet kommer vara signifikant lägre efter fosforfällan jämfört 

med innan den. 

Hypotes 2: Det utgående vattnet från fosforfällan kommer ha signifikant högre pH än det 

ingående. 

Hypotes 3: Fosforfällor kan vara ett bra ekonomiskt alternativ för fältbaserad fosforrening av 

vattenflöden från jordbruksmark. 
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2. Metod 

2.1 Fosforfällor och områdesbeskrivning 
För denna studie valdes tre fosforfällor ut i Kalmarregionen. Dessa är belägna i Bottorp, Dunö 

respektive Hagbygärdedämmet invid landsväg E22 (figur 6). Skälet till urvalet var rent 

praktiskt eftersom Kalmar kommun vid tillfället för studien var i färd med att ta prover på 

dessa fällor. Fällorna består av en 80-180 m lång dikessektion i vilken ett 0,5-1 m tjockt lager 

av krossad kalksten har placerats (figur 6). Kalkstenen (ölandskalk) kommer från Ventlinge 

på Öland och den består huvudsakligen av kalcit, CaCO3 (Rasmusson, 2009). 

Kalkstenskrossen utgörs av blandade fraktioner i storlekarna 8 till 64 mm. Fosforfällorna i 

Bottorp och Dunö togs i drift i slutet av april 2012 medan Hagbygärdedämmets fosforfälla 

togs i bruk i oktober samma år.  

 

 
Figur 6. Fosforfällorna i Bottorp (vänster), Dunö (mitten) och Hagbygärdediket (höger). 

Nedan följer lite närmare beskrivning av lokalerna. Observera att de utritade dikena på 

kartorna är ungefärliga representationer främst avsedda att ge en uppfattning om 

avrinningsområdet. Kartorna har hämtats från VISS (VattenInformationsSystem Sverige) och 

dikena har ritats in manuellt utifrån satellitfoton från webbtjänsten Google Maps.  
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2.1.1 Bottorp 

Diket som leder vatten till fosforfällan i Bottorp är ett avvattningsdike för åkermark. 

Åkermarken runt omkring diket utgörs primärt av en sandig jordart med inslag av morän 

(SGU, 1980). Väster om åkermarken finns ett relativt höglänt parti lövskog som växer på en 

jord av isälvssediment, huvudsakligen sand och grus. Skogspartiet fungerar som en 

vattendelare för nederbörd i området, vilket framgår av gränserna mellan 

delavrinningsområden i kartbilden (figur 7). Fosforfällan är ca 180 meter lång och innehåller 

ungefär 400 ton kalksten. 

 

 
Figur 7. Avvattningsdike i Bottorp, markerad med tjock blå linje. Tunna blå linjer anger gränser mellan 

delavrinningsområden. Den gula punkten visar fosforfällans plats. Karta: Modifierad från VISS 

 

2.1.2 Dunö 

Precis som i Bottorp ligger fosforfällan i Dunö i ett dike som avvattnar åkermark. Bland 

åkermarken finns också ett antal insprängda trädpartier (figur 8). En bit norr om fosforfällan 

finns även ett bostadsområde. Diket ligger mitt på en gräns mellan två avrinningsområden 

vilket innebär att nederbörd som faller i viss mån leds bort bort från diket. Detta medför ett 

relativt lågt tillflöde till fällan jämfört med de andra lokalerna. Enligt jordartkartan (SGU, 

1980) över området präglas avrinningsområdet till diket av glaciala jordarter såsom 

postglacial mjäla, gyttjor och lera samt av ett inslag av svallat ytskikt av morän. Själva 

fosforfällan ligger strax innan diket mynnar ut i en vik och är ca 80 m lång och består av ett 

halvt meter högt lager av krossad kalksten. Totalt rymmer fällan ca 220 ton kalksten. 
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Figur 8. Avvattningsdike vid Dunö markerad med tjock blå linje. Smala blå linjer visar gränser mellan olika 

delavrinningsområden. Den gula punkten visar fosforfällans plats. Karta: Modifierad från VISS 

 

2.1.3 Hagbygärdediket 

Hagbygärdediket är ett till stora delar kulverterat dagvattendike som avvattnar de sydvästra 

delarna av Kalmar tätort (figur 9). Därifrån rinner det i sydvästlig riktning fram till 

Hagbygärdedämmet invid landsväg E22. Där går vattnet igenom anlagda våtmarksdammar 

med efterföljande fosforfälla innan det mynnar ut i Törnebybäcken söder om dämmet. 

Avrinningsområdet är 6-7 km
2
 och utgörs till ca 50 % av jordbruksmark och grönområden, 30 

% trafikytor och handel samt till 20 % av bostadsområden (Selander, 2008). Marken genom 

vilket diket rinner består huvudsakligen av postglacial finlera och mjäla (SGU, 1980). 

Fosforfällan är ca 100 meter lång, två och en halv meter bred och en meter djup. Totalt 

innehåller den runt 500 ton kalksten. I följande text benämns denna fosforfälla endast som 

Hagbygärde. 
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Figur 9. Hagbygärdediket markerad med blå linje. Den gula punkten indikerar fosforfällans position. Karta: 

Modifierad från VISS 

2.2 Vattenkemi 

Mätningar av totalfosfor, fosfatfosfor och pH har gjorts före och efter respektive fosforfälla. 

Även totalkväve och turbiditet mättes men var sekundära parametrar i denna studie. På 

samtliga lokaler gjordes en intensivprovtagning under fem dagar i följd under vecka 10, 2013.  

För Hagbygärdediket fick jag även tillgång till resultaten från en longitudinell provtagning 

som gjordes under perioden 31/10 2012- 6/5 2013. Under 2012 togs prover en gång per 

månad och efter årsskiftet varannan vecka. Under den longitudinella provtagningen mättes 

inte pH. Ett extra mättillfälle för Dunö och Bottorp sattes in i slutet av studien (10/5) för att 

öka underlaget för dessa lokaler. Resultaten från Hagbygärdedikets intensivprovtagning 

kompletterades med en mätning som gjordes 6/5 under den longitudinella provtagningen. 

Syftet med detta var att göra de tre lokalernas resultat så jämförbara som möjligt, dvs. att få 

lika många mätningar per lokal. Eftersom ingen pH-mätning skedde under den longitudinella 

provtagningen blev dock Hagbygärde en mätning kort för denna parameter i jämförelsen. 

Observera att det extra mätvärdet för respektive lokal har räknats in i underlaget för 

intensivprovtagningen.  

Samtliga prover togs inom tio meter innan och efter respektive fosforfälla. Provtagning 

skedde manuellt genom att vatten togs upp från mitten av dikena med hjälp av en hink i ett 

rep. Vattnet ur hinken tappades över i provflaskor som sedan förpackades i en kylväska. 

Proverna skickades iväg samma dag för att analyseras av ett ackrediterat laboratorium, 

Eurofins i Lidköping. Följande standarder har använts för mätning av parametrarna: 

 

Totalfosfor  SS-EN ISO 15681-2/Skalar 

Fosfatfosfor   SS-EN ISO 15681-2:2005/QuAAtro 
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pH  SS-EN ISO 10523:2012 

Totalkväve  SS-EN ISO 11905-1 mod/Skalar 

Turbiditet  SS EN 872-2 

2.3 Vattenflöde 

För varje lokal mättes vattenflödet med hjälp av en ottflygel. Förfarandet för flödesmätningen 

och beräkningarna till vattenmängd per tidsenhet skedde i enlighet med en skriftlig instruktion 

för vattenflödesmätning med ottflygel (bilaga 1). Ottflygeln mäter vattenflödet med hjälp av 

en liten propeller som riktas mot vattenflödet. Genom att propellerns rotation ger utslag på ett 

räkneverk kan vattenflödet per tid räknas ut genom en formel. På grund av det låga 

vattendjupet i dikena gjordes endast en punktmätning per breddsektion, som var 4-6 till 

antalet beroende på lokal. Undantaget var inflödet till fosforfällan i Dunö där mätning endast 

skedde i en punkt där vattnet passerade ut genom en mindre betongkulvert innan fosforfällan. 

Mätningar av flödet gjordes dagligen för samtliga lokaler under intensivprovtagningen. Då 

mättes och beräknades flödet både i början och i slutet av fosforfällan. Från dessa bägge 

flödesvärden togs ett medelvärde för vidare beräkning. I Hagbygärdediket utfördes även 

flödesmätningar vid tre tillfällen (8/4, 23/4, 6/5) i samband med den longitudinella 

vattenprovtagningen. För det extra mättillfälle som sattes in för Dunö och Bottorp var det ej 

möjligt med flödesmätning på grund av för svagt flöde eller låg vattennivå. 

2.4 Statistik och reduktionsgrad 

För att avgöra om det förelåg någon signifikant skillnad i vattenkemin före och efter 

fosforfällorna gjordes beroende t-test (ensvansade). Värdena som tagits innan fällan jämfördes 

med de som tagits efter för respektive parameter och lokal. Kravet på signifikansnivån sattes 

till p < 0,05. För fosforfällan i Hagbygärde gjordes separata beräkningar för 

intensivprovtagningsperioden och den longitudinella provtagningsperioden. Detta gjordes dels 

för att kunna jämföra med de andra lokalerna och dels för att kunna göra en inbördes kontroll 

för Hagbygärde. Även ett t-test för samtliga mättillfällen för Hagbygärde utfördes. Utöver 

detta beräknades den procentuella reduktionen (reduktionsgraden) av fosfor och fosfat per 

liter för respektive fosforfälla och mättillfälle. Utifrån den uppmätta reduktionsgraden vid var 

mättillfälle togs ett medelvärde fram. I denna rapport syftar termen reduktionsgrad hädanefter 

på detta medelvärde. 

2.5 Kostnadsberäkning 

För att kunna beräkna fram ett nyckeltal i form av investerade kr per kg infångad fosfor och år 

användes följande kostnadsuppgifter inhämtade från Kalmar kommun och Linnéuniversitet: 

Mängd kalksten i fosforfällorna: Bottorp 400 ton, Dunö 220 ton, Hagbygärde 500 ton, med 

densiteten 2 ton/m3. 

Kostnad för kalksten: 200 kr/ton. I denna kostnad ingick transport. 

Schaktningsskostnad: Bottorp 30 000 kr, Dunö 45 000kr, Hagbygärde 45 000 kr*. 

*Faktisk kostnad för denna lokal saknas. Samma kostnad som för Dunö har använts. 

 

För att kunna jämföra kostnaden med den som gavs i studien av Ekstrand m.fl. (2011) 

användes samma tidsperiod (20 år) för att slå ut den initiala schaktningsskostnaden, dvs. för 

utgrävning och preparering av diket. Utifrån samma studie sattes kostnaden för utgrävning av 
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förbrukat material (kalken) till 26 kr/m3. Kostnader som hör ihop med bortforsling av 

”förbrukad” kalksten samt kostnader för projektering och planering av fosforfällorna har inte 

tagits hänsyn till. En tanke var att kostnad för bortforsling kunde tas av den som ville använda 

kalken för gödsel- och/eller kalkningsändamål. 

För att komma fram till hur ofta kalkmaterialet (kalkbädden) i fällorna skulle behöva bytas ut 

utgick jag från den teoretiska beräkningen att ett kg kalkstenskross med fraktionsdiametern 13 

mm kan fånga in 330 mg fosfor innan det är mättat (Mateus m.fl., 2012). I och med att den 

genomsnittliga fraktionsdiametern på kalken i min studie var 36 mm resulterade detta i en yta 

motsvarande 36 % av den hos ett material med fraktionen 13 mm när hänsyn tagits till volym. 

Jag valde också att endast räkna med hälften av den teoretiska infångningsgraden för att inte 

överskatta den verkliga kapaciteten. Detta gav en maximal infångningskapacitet på 59 mg 

fosfor per kg kalkstenskross med medeldiametern 36 mm (330 mg * 36 % * 50 %).  

Mängden fosfor som fångades in beräknades genom att kombinera det uppmätta 

momentanflödet med den erhållna reduktionsgraden för respektive lokal och tillfälle. Som 

tidigare angivet togs prover fem dagar i sträck för varje lokal, undantaget Hagbygärdediket 

där ytterligare tre mätningar gjordes vid senare tillfällen. För varje fosforfälla har ett 

flödesrepresentativt medelvärde för reduktionsgraden tagits fram. 

Livslängden på kalkbädden erhölls genom att kombinera mängden kalksten i respektive 

fosforfälla med hur mycket fosfor som fångades in per tidsenhet.   
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3. Resultat 

 

3.1 Fosfor och fosfat 

Under intensivprovtagningen var den genomsnittliga reduktionsgraden av fosfor och fosfat 

som följer: Bottorp: 1,2 respektive -12,4 %, Dunö: 9,4 respektive 4,2 %, Hagbygärde: 6,9 

respektive 9,3 %. Under den longitudinella mätperioden för Hagbygärdedämmet var 

reduktionen 3,0 % för fosfor och 2,3 % för fosfat. När samtliga mättillfällen räknades in för 

Hagbygärde var reduktionen 4,3 % för fosfor och 4,2 % för fosfat. Ingen fosforfälla gav en 

signifikant reduktion av totalfosfor oavsett mätperiod. Fosforfällan i Dunö uppvisade en 

signifikant reduktion av fosfat (p = 0,04). Detta gällde även för Hagbygärde under 

intensivprovtagningen (p = 0,036) och när samtliga mätningar räknades in (p = 0,016), dock 

ej för den longitudinella mätningen allena. Mätresultaten av fosfor och fosfat för respektive 

fosforfälla och period åskådliggörs i tabell 1 samt i figur 10 till 13. 

 

Tabell 1. Min- och max-halt för fosfor och fosfat före och efter fosforfällan samt genomsnittlig reduktionsgrad. 

 Fosfor (mg/l) Fosfat (mg/l) 

 Före Efter Reduktion 

(%) 

Före Efter Reduktion 

(%) 

Bottorp  

(N = 6) 

0,013- 

0,037 

0,011- 

0,026 

1,2 0,005- 

0,007 

0,005-

0,008 

– 12,4 

Dunö  

(N = 6) 

0,032-

0,057 

0,031-

0,058 

9,4 0,010-

0,014 

0,009-

0,013 

4,2 

Hagbygärde 

(N = 6) 

0,034-

0,099 

0,032-

0,091 

6,9 0,011-

0,045 

0,009-

0,041 

9,3 

Hagbygärde long. 

(N=11) 

0,034-

0,14 

0,032-

0,13 

3,0 0,011-

0,076 

0,0094-

0,076 

2,3 

Hagbygärde  

total (N=16) 

0,034-

0,14 

0,032-

0,13 

4,3 0,011-

0,076 

0,0094-

0,076 

4,2 

 

 

 
Figur 10. Halterna av fosfor respektive fosfat före och efter fosforfällan i Bottorp. 
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Figur 11. Halterna av fosfor respektive fosfat före och efter fosforfällan i Dunö. 

  
Figur 12. Halterna av fosfor respektive fosfat före och efter fosforfällan i Hagbygärdedämmet. 

 

 
Figur 13. Halterna av fosfor respektive fosfat före och efter fosforfällan i Hagbygärdedämmet under den 

longitudinella mätningen. 
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3.2 pH 

I Bottorp var pH innan fällan 6,4-6,6 och efter 6,7-7,2. I Dunö var pH innan fällan 6,2-6,3 och 

efter 6,2-6,9. I Hagbygärde var pH innan fällan 7,0-7,3 och efter 7,0-7,2. Fosforfällan i 

Bottorp gav en signifikant höjning av vattnets pH (p = 0,0017). Fosforfällan i Dunö placerade 

sig precis på gränsen (p = 0,05) för ett signifikant resultat. Resultaten av pH-mätningarna 

redovisas i figur 14-16. 

 
Figur 14. pH innan och efter fosforfällan i Bottorp. 

  
Figur 15. pH innan och efter fosforfällan i Dunö. 

  
Figur 16. pH innan och efter fosforfällan i Hagbygärde. 
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3.3 Kostnad för fosforreduktion 

Fosforfällan i Bottorp gav en infångningsgrad motsvarande 1,6 kg fosfor per år vilket innebär 

en livslängd för kalkbädden på 14,6 år. Kostnad per kg fosfor blev 4537 kr 

Fosforfällan i Dunö gav en infångningsgrad motsvarande 2,1 kg fosfor per år vilket innebär en 

livslängd för kalkbädden på 6,1 år. Kostnad per kg fosfor blev 4660 kr. 

Fosforfällan i Hagbygärdediket gav under intensivprovtagningen en infångningsgrad 

motsvarande 16,5 kg fosfor per år vilket innebär en livslängd för kalkbädden på 1,8 år. 

Kostnad per kg fosfor: 3747 kr. När de tre extra mättillfällena räknades med blev 

infångningsgraden 11,4 kg per år och livslängden 2,6 år. Kostnad per kg fosfor blev 3808 kr.  

Tabell 2. Infångningsgrad, livslängd på kalkbädden och kostnad per kilo infångad fosfor för respektive lokal. 

 Infångning/år 

(kg) 

Livslängd för bädden 

(år) 

Kostnad (kr/kg P) 

Bottorp 1,6 14,6 4537 

Dunö 2,1 6,1 4660 

Hagbygärde 16,5 1,8 3747 

Hagbygärde inkl. extra 

mätningar 

11,4 2,6 3808 

 

3.4 Totalkväve & turbiditet 

Dessa parametrar mättes men har inte studerats utförligt eftersom de utgjorde sekundära 

parametrar. Resultaten tyder inte på att fosforfällorna hade någon märkbar effekt på halten av 

totalkväve. Fosforfällorna i Dunö och Bottorp såg ut att reducera turbiditeten. 

Tabell 3. Min- och maxhalt av totalkväve och turbiditet av för respektive fosforfälla. 

 N före (mg/l) N efter (mg/l) Turb. före (mg/l) Turb. efter (mg/l) 

Bottorp 5,6–17 5,2–18 3,2–10 2,2–3,4 

Dunö 2,2–8,4 2,1–6,6 5,8–11 5,6–10 

Hagbygärde 3,4–11  3,4–10 14-19 15-19 

Hagbygärde long. 2,7-10 2,7-11 5,3-15 3,6-21 
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4. Diskussion 

 

Syftet med detta arbete var att utvärdera effekten hos tre stycken fosforfällor med avseende på 

reduktion av fosfor i en vattenström och uppskatta kostnaden med att använda denna metod 

för fosforrening. Därutöver har fosforfällornas effekt på det genomrinnande vattnets pH 

studerats. 

4.1 Fosfor och fosfat 

Hypotes 1 antog att vattnets innehåll av fosfor skulle vara signifikant lägre efter fosforfällorna 

jämfört med innan dessa. Ingen av fosforfällorna hade någon signifikant effekt på halten av 

totalfosfor. Däremot gav fosforfällorna i Dunö och Hagbygärde upphov till en signifikant 

reduktion av fosfathalten under intensivprovtagningen, det extra mättillfället inräknat. 

Resultatens giltighet är dock osäker eftersom antalet mättillfällen var mycket få. Det hade 

varit önskvärt med fler mättillfällen som dessutom var spridda över en längre tidsperiod. 

För fosforfällan i Hagbygärdediket utfördes en serie longitudinella mätningar men dessa 

visade inte på någon signifikant reduktion av varken fosfor eller fosfat, även om det senare 

värdet kom mycket nära. När samtliga mättillfällen för Hagbygärde inkluderades i t-testet 

uppnåddes dock ett signifikant resultat för fosfat igen. 

Den procentuella reduktionen av både fosfor och fosfat var blygsam för samtliga fosforfällor 

och mätperioder, åtminstone vid jämförelse med tidigare studier. Det var inte ovanligt att 

halterna dessutom varierade påtagligt mellan mättillfällena vilket spär på osäkerheten, i 

synnerhet för resultaten från intensivprovtagningen. I vissa fall kunde halterna av fosfor och 

fosfat vara antingen oförändrade eller till och med högre efter fosforfällorna. Det ska också 

påpekas att analysosäkerheten spelar en relativt stor roll när underlaget är så pass knappt. Med 

detta sagt är det dock värt att titta på de resultat som ändock erhölls. I följande diskussion av 

fosfor- och fosfathalten åsyftas den genomsnittliga, procentuella reduktionen om inget annat 

nämns. 

Reduktionen av fosfor var som störst i Dunö vilket skulle kunna bero på att flödet var lägst 

där vilket gav en längre uppehållstid för vattnet. Även Hagbygärde visade på en relativt hög 

fosforreduktion under motsvarande period. Den genomsnittliga reduktionen för dessa 

fosforfällor bör dock betraktas med försiktighet eftersom den påverkades stort av ett enda 

mättillfälle som visade på en ovanligt hög reduktion i vardera fallet. Bottorp uppvisade lägst 

reduktion av fosfor och till och med en höjning av fosfathalten. Överlag var nivåerna av såväl 

fosfor som fosfat mycket låga redan från början och kanske därmed inte påverkades nämnvärt 

av kalken. Ökningen av fosfatet kan troligen kopplas till analysosäkerheten i och med att 

nivåerna låg mycket nära den undre detektionsgränsen. Hagbygärde hade den största 

reduktionen av fosfat vilket kan kopplas till högre fosfathalt och pH hos vattnet jämfört med 

de andra lokalerna. Fosfat utgjorde här uppemot hälften av den totala fosforhalten till skillnad 

från Dunö och Bottorp där andelen fosfat låg på cirka en fjärdedel respektive en tredjedel. 

Detta är lite oväntat med tanke på att andelen fosfatfosfor borde varit lägst i Hagbygärde 

utifrån vattnets pH. Över pH 7 bör nämligen andelen fosfat vara förhållandevis liten i det 

vatten som läcker ut från jorden (jämför med figur 2). Diagrammet i figuren är dock i första 

hand representativ för marker där de naturliga halterna av fosfat inte påverkats av antropogen 

aktivitet såsom jordbruk. Men som sagt, dessa fynd bör betraktas med viss försiktighet på 
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grund av omständigheterna. 

Beträffande den longitudinella mätningen på fosforfällan i Hagbygärde gav denna ett mer 

tillförlitligt underlag tack vare både fler och mer spridda mättillfällen. Den procentuella 

reduktionen av fosfor och fosfat som uppmättes här var betydligt lägre än motsvarande värden 

för samma lokal under intensivprovtagningen (som förvisso påverkades stort av ett enda 

mättillfälle). Den uppmätta reduktionen av fosfor låg ungefär i linje med de resultat som 

presenterades i en tidigare studie där kalksten använts i en täckt våtmark (SSF) för att rena 

avrinningsvatten från en mjölkgård (Vohla m.fl., 2011). Studierna är dock inte helt jämförbara 

på grund av stora olikheter i design och parametrar såsom inflöde och fosforhalt. 

Reduktionen av fosfat var ungefär lika stor som för fosfor under den longitudinella 

mätningen. Detta var förvånande eftersom det i teorin främst är fosfatfosfor som reagerar med 

kalciumjoner och bildar fällning. Troligen var varken koncentrationen av kalciumjoner eller 

pH-nivån tillräckligt hög i och runt fosforfällan för att fällning av fosfat skulle ske effektivt. 

Fosfat var närmare signifikans än fosfor på grund av lägre intern variation. Andelen fosfat av 

det totala fosforinnehållet var ungefär på samma nivå nu som vid den kortare mätperioden 

vilket tyder på ett tämligen påverkat vatten jämfört med övriga lokaler. 

 

En trolig förklaring till att reduktionsgraden inte var högre i Hagbygärde är att en stor del av 

vattnet inte kom i kontakt med kalken utan flödade över kalkbädden (figur 6). Detta gällde i 

viss utsträckning även för de andra lokalerna men både vattennivån och flödet var lägre på 

dessa platser. Kontakten mellan vattnet och kalken i Hagbygärde hämmandes också av att det 

hade bildats ett skikt av sediment ovanpå bädden. Den relativt höga turbiditeten i vattnet hade 

kunnat vara en möjlig förklaring men mätningarna tydde inte på att turbiditeten minskade av 

fosforfällan. Det skulle istället kunna bero på att fosforfällan i Hagbygärde verkade fånga in 

störst mängd (kg) fosfor/fosfat, som således hade sedimenterat ovanpå bädden och skapat en 

grogrund för påväxt. Som en möjlig konsekvens av sedimentet hade vegetation, 

huvudsakligen emergent, börjat etablera sig ovanpå kalkbädden. Allt detta torde ha verkat för 

att isolera vattnet från kalken. På samma gång är det möjligt att vegetationen samt eventuella 

organismer i sedimentet bidrog till upptag av fosfor. 

En högre reduktionsgrad av både fosfor och fosfat hade förmodligen uppnåtts för samtliga 

fosforfällor om kontakten mellan vattnet och kalken hade varit bättre. Flera studier, däribland 

Vohla m.fl. (2011) och Mateus m.fl. (2012), har framhållit betydelsen av sorbentmaterialets 

kornstorlek samt hög omblandning och uppehållstid för att uppnå en hög reduktionssgrad av 

fosfor. Vad gäller omblandning och uppehållstid kan dessa inte sägas ha varit särskilt höga för 

de fosforfällor som jag har studerat. Kornstorlekarna, dvs. kalkfraktionerna, var också 

betydligt större jämfört med flertalet andra studier. 

En annan fråga som är värd att ta upp är huruvida obehandlad ölandskalk är en lämplig 

sorbent för fosfor. Detta på grund av att den helt består av kalciumkarbonat som enligt Vohla 

m.fl. (2011) är mer svårlöslig än exempelvis bränd kalk. Ölandskalken kanske bara i 

begränsad utsträckning släpper ifrån sig kalciumjoner som kan bilda fällning med fosfor. 

Även om Rasmussons studie (2009) visade att ölandskalk kan ge en mycket hög upptagning 

av fosfor så kanske denna förmåga främst var att hänföra till att mycket små fraktioner 

användes i kombination med god omblandning och uppehållstid. 
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4.2 pH 

Den andra hypotesen i denna studie antog att pH skulle vara signifikant högre efter 

fosforfällorna. Trots att dataunderlaget också här utgjordes av ett litet antal mätdata erhölls ett 

starkt signifikant resultat för fosforfällan i Bottorp. Ingen signifikant ökning påträffades för 

Hagbygärde medan Dunö hamnade precis på gränsen för signifikans i denna studie. Det är 

värt att fundera över varför just Bottorp gav upphov till ett signifikant resultat. Varken flöde 

eller pH var lägst i Bottorp, något som hade varit rimliga förklaringar till effekten. En 

bidragande faktor kan vara att vattnet i Bottorp-diket var det vatten i studien som uppvisade 

lägst värden för fosfor och turbiditet. Den låga turbiditeten kan bero på att jordarten runt 

omkring diket har stora inslag av sand vilken filtrerar vattnet innan det når diket. Därmed 

belamras kalkbädden i lägre utsträckning med sediment som kan förhindra kontakten mellan 

kalken och vattnet. Ju större kontakt desto mer borde pH öka. En annan möjlig förklaring är 

att fosforfällan i Bottorp är betydligt mer långsmal än exempelvis Dunö där kalkbädden är 

mer breddad och kortare. Detta torde skapa mer turbulens i det rinnande vattnet och därmed 

mer friktion mot kalkbädden. Ytterligare en tanke är att det finns andra faktorer, såsom 

alkalinitet, som gjorde att vattnet i Bottorp reagerade mer på kalken än vattnet i Dunö, som 

hade lägre pH. Dunö hade också jämfört med Bottorp mer suspenderat material i vattnet vilket 

kan ha reagerat med kalken och därmed motverkat höjning av pH. För fosforfällan i 

Hagbygärdediket var effekten på pH nästan obefintlig, något som troligen beror på att pH-

nivån på det ingående vattnet redan var aningen basisk. 

4.3 Kostnad för fosforreduktion 

Den tredje hypotesen antog att fosforfällor kan vara ett bra ekonomiskt alternativ för att i fält 

rena fosfor från vatten som kommer från åkermark. Detta är i mångt och mycket en 

bedömningsfråga. Priset per kg renad fosfor landade på mellan 3747 kr och 4660 kr för de 

olika lokalerna. Detta är ungefär vad Ekstrand m.fl. (2011) kom fram till för den lösning med 

sedimentationsdammar och filterbrunnar som de utvärderat och som de ansåg vara ett bra 

ekonomiskt alternativ för infångning av fosfor. Det ska inledningsvis sägas att min 

beräkningsmodell är högst osäker, framför allt eftersom den för två av fällorna utgår från 

väldigt få mättillfällen för att uppskatta infångningen. Denna är inte heller representativ för ett 

verkligt kalenderår eftersom nästan samtliga mättillfällen ägde rum under en vecka i början av 

mars. För fosforfällan i Hagbygärdedämmet gjordes ytterligare tre mätningar av både flöde 

och vattenkemi i april och maj vilket ger ett något mer representativt resultat. Dock 

påverkades den genomsnittliga infångningsgraden, och därmed den uppskattade kostnaden, i 

hög utsträckning av ett enda mättillfälle då reduktionen var ovanligt hög. Undantas detta 

tillfälle stiger kostnaden med nästan 1500 kr per kg infångad fosfor för denna lokal.  

 

Ytterligare en osäkerhet i kostnadsberäkningen utgörs av själva flödesmätningen. 

Strömningsförhållandena i de olika dikena var inte alltid optimala för flödesmätning med 

ottflygel. I Hagbygärde och Bottorp rådde emellanåt en viss turbulens i vattnet, vilket troligen 

förvanskade mätresultatet. I Dunö var flödet ofta så lågt att det i vissa mätpunkter inte 

påverkade ottflygelns propeller. Vattenståndet i dikena var dessutom så pass lågt att 

dikesbottnen torde ha haft en betydande påverkan på vattenflödet. Det är inte orimligt att anta 

att det egentliga flödet var högre än vad mätningarna visade, vilket i så fall skulle innebära att 
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också reningsgraden var högre än beräknat. 

En annan sak som jag utgått från i kostnadsberäkningen är att all kalk i fällorna kommer 

kunna nyttjas. Med största sannolikhet stämmer inte detta i praktiken eftersom kalkens 

kontakt med vattenflödet minskar med djupet i bädden. Därmed kommer de övre lagren 

mättas med fosfor långt innan de som ligger längre ner. Om detta stämmer så innebär det att 

fosforfällan kommer tappa i reduktionsgrad fortare än beräknat vilket medför att byte av 

kalkmaterialet skulle behöva ske oftare. Å andra sidan kanske det räcker om de översta lagren 

med kalksten förnyas eftersom lägre skikt bibehåller sin kapacitet för infångning längre. 

Oavsett hur det är med denna sak är det osannolikt att fosforfällorna i Dunö och Bottorp kan 

lämnas obehandlade under hela den beräknade livslängden för materialet. Redan efter relativt 

kort tid riskerar bädden att täckas av sediment och i förlängningen drabbas av igenväxning. 

Detta gäller i synnerhet Bottorp där livslängden på kalken beräknades till nästan 15 år. 

Etablering av vegetation i bädden behöver dock inte nödvändigtvis vara en nackdel. Mateus 

m.fl. (2011) kom i sin studie fram till att just inplantering av växtlighet kan bidra till upptag 

av fosfor i takt med att kalkens förmåga börjar klinga av. 

4.4 Slutsatser och förslag 

Fosforfällorna nådde inte upp till förväntade resultat med avseende på fosforrening. Den mest 

troliga förklaringen till detta är att kontakten mellan kalken och vattnet var alltför begränsad 

och kortvarig. Detta kan bero på att fosforfällorna är underdimensionerade i förhållande till 

flödet. Detta resulterar i att huvuddelen av vattnet flödar över kalkbädden istället för genom 

den. En annan bidragande orsak kan vara att de använda fraktionerna på kalkkrossen inte gav 

en tillräckligt stor kontaktyta gentemot vattnet. Ett dilemma med att minska storleken på 

kalkfraktionerna för att öka den totala kontaktytan är att det minskar genomsläppligheten hos 

kalkbädden. En tänkbar åtgärd för att förbättra effektiviteten hos de studerade fosforfällorna 

kan vara att göra ovansidan av bädden mer ojämn. Detta torde öka turbulensen i vattnet som 

flöder över och resultera i att friktionen och därmed utbytet mellan vattenflödet och kalken 

ökar. 

En annan faktor som har stor betydelse är att flödet varierar stort med årstiden. En möjlig 

åtgärd för motverka höga flöden i fosforfällan kunde vara att anlägga en damm direkt innan 

fällan. På så vis kunde stora flöden i samband med nederbörd samlas upp i dammen och 

portioneras ut genom fällan genom någon typ av överfall. Det är ofta i samband med just 

kraftig nederbörd som betydande mängder fosfor utlakas ur marken (Ekstrand m.fl., 2011). 

Dammen skulle kunna tillåta sedimentation av såväl partikulär fosfor som andra vattenburna 

partiklar och därigenom minska risken för sedimentation i kalkbädden. Att anlägga en damm 

innebär dock extra kostnader. Utöver dessa åtgärder kan det också vara värt att fundera över 

om kalkstenen kunde värmebehandlas för att öka dess reaktivitet. Alternativt använda ett 

annat material, exempelvis krossad betong som innehåller just bränd kalk. Det är dock 

avgörande för kostnaden att materialet som används är billigt och lokalt tillgängligt. 

Fosforfällorna verkar kunna ha en effekt på pH men detta samband behöver studeras 

noggrannare, inte minst eftersom det kan utgöra en välkommen bonus för försurade vatten. En 

utvecklad kostnadsanalys borde ta hänsyn även till denna aspekt där den är av betydelse. 

Fosforfällorna verkade inte ha någon märkbar effekt på kvävehalten i vattnet men möjligen på 

vattnets turbiditet. Det är dock tveksamt att det senare är önskvärt eftersom det troligen leder 
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till att kalkbädden snabbare sedimenterar igen. 

När det gäller studiens utförande så står det klart att ett större dataunderlag, gärna med 

provtagningen sprid över ett helt år, hade varit önskvärt för att bättre kunna utvärdera 

fosforfällornas effekt. Eftersom samtliga fosforfällor anlagts inom det senaste året kan det 

också vara intressant att undersöka deras funktion längre fram i tiden för att få en bättre 

uppfattning om deras långsiktiga kapacitet.  
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Bilaga 1. 

Measuring water flow and discharge in running waters   

Freshwater Biology, sept 2012/Jan Herrmann 

Velocity (current) 

The most accurate method is to use some kind of “propeller” that measure the real speed of the 

water, the most used in Europe is of the German brand Ott, hence we often call the whole device 

“ottflygel”. It measures the number of revolutions of the propeller per e.g. a minute, the propeller 

(see fig) connected to a counting box with batteries. The value of number (#) of revolutions 

(turnovers) is then converted to speed (cm/sec) of the water by means of a formula , see below. 

The “ottflygel” functions best if the velocity is 0.2 – 2 m/sec, which is from very slow (at 0.2 

very small organic particles stay) up to quite rapid (at 2 only large stones remain). 

One has to integrate the measurements from a number of representative positions at a cross-

section of the stream (see below). So the important thing is where to measure = where to place 

the transect, how to direct it, how many sites are needed in the transect, and where to put these 

and thereby get appropriate values to calculate the amount of water passing a defined transect.  

 

 

Assemble the ottflygel at instructions, be 

cautious with the propeller, it is 

susceptible and delicate. Tighten the 

screws, esp. for the “bottom stand”, so 

you DO NOT lose it in the stream whirls! 

Direction of water flow 

The velocity of the water is in fact NOT the same all over the cross section, below is how it 

looks in a generalized manner. In (a) is shown that current is lower close to the bottom (in fact 

also slower just under the water surface), and also that it is slowed down by a rough bottom; in 

(b) that the current is faster in the mid part of the stream (i.e. also some distance below water 

surface!); in (c) that very close to a stone’s surface, the current is much slower. Also behind 

(downstream) the stone the water velocity can be very low, or zero/no clear direction. These 

mentioned facts have of course implications for where to place the measuring spots. 



 

II 

 

 

 

The ideal procedure to follow using the Ott-flügel, according to Swedish praxis, is:

1. Find a “representative” place with a “regular” transect cross section, i.e. not too 

“complicated”, e.g like forms indicated below. And avoid places with “alien things” like 

twigs, branches or logs, they disturb the water current, so that you get whirlpools/eddies 

instead of the wanted “laminar flow”. 

 

 

2. Measure at each meter across the watercourse (or half meter, or even less, if you measure 

a small stream), and at each of these places (called positions), you measure at each half 

meter depth from the surface.  
 

3. If shallow, measure at 20 or even 10 cm depth intervals, but not less from top or bottom 

of the stream water. 
 



 

III 

 

4. On each spot, measure for one minute, at each chosen appropriate depth and site (called 

spot). Depth never < 3 x propeller diameter, i.e. ca 12-15 cm.  
 

5. When untrained, it is probably best with different persons handling the Ott-flügel and the 

counting box (can be the same), and a third person is setting/giving the time /start – stop/, 

and taking the notes. 
 

6. Note the number of revolutions per minute at each spot. 
 

7. Repeat the procedure 4 – 6 twice, so that you get three measurements per spot, and if one 

deviates much, disregard this. Use an average of two or three values. 
 

8. Be careful you stand “diagonally downstream” the Ott-flügel, and not close to it! 
 

9. Also observe throughout that the propeller is stable and directed towards the water flow 

(not necessarily straight upstream). 
 

10. If you feel you “failed”, start again!  

 

Now you have a [# of revolutions/sec, n] value for each spot on this transect across the 

watercourse, like in the figure below. Convert them all to velocity (# m/sec, V), using the 

formula inside the lid of the metal box for the Ott-flügel (relevant only for this specimen). For 

our Ott, the formulae are: 

If  n is < 0.69  V = 0.2355 * n  +  0.016 

If  n is = or > 0.69  V = 0.2315 * n  +  0.005se 

Be sure you handle the formula correct, e.g. that “n” is in rev per second!  

So NOW you have a speed (m/sec) value for all spots. 

Sw text ≈ : At each measuring position (# m from shore), plot water current (speed) at the 

different depths (spots).

11. For each measuring point 1-2…6 m from shore to shore, you make a figure like this.  

 

The Swedish text is interpreted in the text below! 



 

IV 

 

 

 

12. For each depth in the figure above, multiply  

Speed for mid part of that depth segment   *   the depth interval  …… 

…..IF, and only if, the interval is the same at all depths (here 0.33), and add these.  

In this case this would be  ( 0.88 + 0.84 + 0.64 + 0.17 )  x  0.33   =    0.83. 

The unit is m * m/sec = m
2
 / sec, and you have one such product at each position! 

13. Then you plot these figures (products; in m
2
/sec) at each of the various distances 

(positions; 1, 2, … 6 m) from shore to shore. Then, do basically the same type of 

calculations as above, even if now the axes have changed. For each position in the figure 

below, you get a product of X m * Y m
2
/sec, e.g. for position at 2 m from the left bank: 1 

* 0.83 = 0.83 m
3
/sec, where X is the respective width around each position. This will 

give an estimate of the volume of water per time (m
3
 / sec, if you have consistently used 

meter as unit). Multiply by 1000  litres / sec (830 lit/sec). 
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