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Små avloppssystem

• I Sverige finns det 700 000 - 1 miljon små avloppsanläggningar 
• Uppfylls de nationella riktlinjerna för rening? 
• Funkar de som de borde?
• De släpper ut avloppsvattnet lokalt…

Drain field
Septic tank

Fördelning reningsteknik små avloppsanläggningar i Sverige (t.o.m. 200 pe). Källa: SMED Rapport Nr 166 2015.



Hållbart avloppssystem – vad är det?

• Huvudfunktionen
• Hållbarhet  hållbarhetsindikatorer

Systemet borde vara…
-robust
-accepterat av användarna
-lämpligt för lokala förhållanden 
-låg investerings-och driftkostnad 
-potential att återföra växtnäring
-potential av återvinna energi
-lågt koldioxidutsläpp
-låg energianvändning

Make a 
wish!



Vår studie:

• Små avloppssystem i relation till 
hållbarhetskriterier och olika 
scenarier

• Multikriterieanalys 



Kriterier Indikatorer Enhet Metod

Miljö

1. Rening av näringsämnen (N, P) % N och P Massbalansberäkningar

2. Potential för återföring av 
näringsämnen (N, P)

% N och P Massbalansberäkningar

3. Växthuspotential kg CO2-ekvivalenter/år Livscykelanalys

4. Kumulativ energianvändning MJ/år Livscykelanalys

5. Energiåtervinning Hög-Medel-Låg Kvalitativ utvärdering

Ekonomisk 6. Investeringskostnad kr/år Kostnadsanalys

7. Drift- och underhållskostnader kr/år Kostnadsanalys

Social 8. Social Acceptans
Mycket hög- Hög-Medel-

Låg-Mycket Låg
Kvalitativ utvärdering

Teknisk-hälsa

9. Robusthet Hög-Medel-Låg Kvalitativ utvärdering

10. Risk för utsläpp av patogener
Mycket hög- Hög-Medel-

Låg-Mycket Låg
Kvalitativ utvärdering

Hållbarhetsindikatorer



Systemgränser

Collection & 
transport 
sludge, BW and 
urine Sludge treatment in 

conventional WWTP

Manufacture of
components

Transport

Operation and 
maintenance

BW 
treatment & 
storage

Construction 
& installation

Urine
storage

Replacement of
mineral fertilizers

Farmland or 
soil conditioner
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Jämförda tekniker

Markbaserade 

Markbädd

Infiltrations
anläggning

Markbädd +
P-fälla

Kemfällning + 
markbädd

Kemfällning + 
Infiltrationsanläggning

Källsorterande

BDT, svartvattensystem 
(ureahygienisering)

Urinsortering

Minireningsverk

P1 (P-fälla)

P2 (Kemfällning)



Viktning av indikatorer – referensgrupp

• Sex representanter

• Email kontakt

• individuella vikter på varje indikator 
(100-0)

• Fysiskt möte
• Diskussion

• Ranking av indikatorer 

• Fördelning av vikter

• Medelvärde av vikterna

Villa-
ägarna

Havs- och 
vattenmyn
digheten

LRF
Avfall 

Sverige

Utvecklings
centrum 

för vatten i 
Norrtälje

Avlopps-
guiden



Viktning av indikatorer – referensgrupp



Scenarioanalyser

•Scenario 1

•Områden med låg prioritet för P 
och N rening samt begränsad  
jordbruksmark 
•Lägsta vikten för
näringsämnensrelaterade
indikatorer

• Scenario 2

• Områden med hög skyddsnivå och 
tillgänglig jordbruksmark

• Högsta vikterna för
näringsämnensrelaterade
indikatorer

• Scenario 3

• Klimatförändring

• Energiåtervinning och 
klimatförändringsfrågor är 
viktigast

A4, A5 > A1 > A3, P2 > A2 > S1 > S2 > P1A1, A4 > A2, S1 > A5 > A3 > S2 > P2 > P1 S1 > S2 > A4 > A5 > A3, P2 > P1

Scenario 0 – basscenario S1 > A1, A4 > A3 > A2 > A5 > S2 > P2 > P1

Svartvattensystem 

Markbädd Markbädd + P-fälla

Kemfällning + markbädd

A1 Markbädd 
A2 Infiltrationsanläggning
A3 Markbädd + fosforfilter

A4 Kemfällning + markbädd

A5 Kemfällning + 
infiltrationsanläggning

S1 BDT/Svartvattensystem 
(ureahygienisering)

S2 Urinsortering

P1 Minireningsverk + 
alkaliskt fosforfilter

P2 Minireningsverk + 
kemfällning



Slutsatser och reflektioner 

• Scenarioanalys: lösningarnas lämplighet beror på vilka aspekter som 
prioriteras.
• Känsliga recipienter, P och N rening krävs  svartvatten/BDT, urinsortering 

mest hållbara alternativen

• Rening och återanvändning av näringsämnen inte är en prioritet 
konventionella system (markbädd) är tillräckligt bra

• Poleringssteg: kemikaliedosering eller alkaliska filter ger ofta en tillräcklig 
reduktion. Kvalitén på de två olika fraktionernas näringsinnehåll (slam och 
filtermaterial) kan dock variera

• Minireningsverk hade ofta sämre eller samma prestanda som fler av de 
andra alternativen. Har potential men också tendens att få driftstörningar 



Var är vilket system mest hållbart?

Det beror på beslutsfattarnas prioriteringar, lokala 
förhållanden och de regelverk som finns. 

Det metodologiska ramverk som presenteras i denna studie 
skulle kunna användas för att öka systemtänkandet kring 
hållbarhet och stödja beslutsprocesserna som gäller små 

avloppssystem. 



Fältstudie–HaVM projekt 2015-2016

Undersökning av markbäddar och
alkaliska fosforfällor

• Inspektion och urval av anläggningar
• 12 anläggningar; 8 markbäddar, 9 P-filters, 

4 minireningsverk

P-filter

Sand filterSeptic tank

-design och konstruktion
-ålder
-belastning
-användare



Background Methodology Results Discussion
Conclusions

Markbädd med två

ventilationsrör

Utsläppspunkt
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• Robertsfors, Skellefteå, Umeå, Vännäs, UCV Norrtälje

• Manuell flödesproportionell provtagning

• Partiklar (TSS), pH, temperatur

• Vattenanalyser
• Organiskt material; TOC, DOC, BOD7

• Fosfor; totalt och löst

• Indikatorbakterier: E. coli, total coliforms, intestinal 
enterococci, C. perfringens
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Undersökning av markbäddar och alkaliska fosforfällor

Fosforrening

-Hög skyddsnivå < 1 
mg tot-P/L

-Normal skyddsnivå 
< 3 mg tot-P/L



Robusthet och funktion av små avlopp system

• Robusthet – systemets förmåga att upprätthålla funktionaliteten, även när det 
finns källor till variation

• Indikatorns bedömning i multikriterieanalysen:

Enkla systemmer robusta än system med avancerad teknik

Robustness in 
theory



• Rätt design och konstruktion vs fältobservationer

• Fel design tillåter inte provtagning

• Vissa markbasserade system kan fungera hydrauliskt i ett långsikt perspektiv, även om de inte ta bort fosfor
eller bakterier på ett tillfredsställande sätt

• Fel ofta förknippade med olämplig design och konstruktion, eller drift och underhåll, snarare än
inneboende tekniska brister

• Ett robust system måste fungera hydrauliskt men måste också rena avloppsvattnet

Robustness in practice

18



Rening av fosfor- och indikatorbakterier i filter för små avlopp system

• Låg fosforrening kapacitet i markbäddar (36% fosforreduktion)

• Nedströms efterpolering steg behövs

• Utspädningsproblem (gamla och nya filter)

• De flesta alkaliska fosforfällor 75–99% fosforreduktion

• Låg fosforreningskapacitet i 3 filter

• Minireningsverk – kortare uppehållstider

Igensättning

Filter 
konstruktion

Sand 
kompositionOjämn

spridningsfördelning av
avloppsvattnet

Kompaktering

IgensättningÅlder (>2-3 å) 

Hydraulisk belastning

Att bedöma systemens robusthet är utmanande



Projekt: ON-SITE Small-scale wastewater 
treatment systems (2019-2021)

• Undersöks små avloppssystem med hänsyn till 
funktion, miljöpåverkan och hållbarhet

• WP 3 – Monitoring of small-scale treatment units: 
purification efficiency

• Provtagning av avläggningar i norra Sverige och 
Finland 

• Reningskapacitet vid varierande förhållanden 
(belastning, temperatur)

7 Working Packages:
“Small-scale wastewater treatment 

systems: governance, efficiency, 
resources recovery, environmental 
contamination risks and innovative 

solutions for processes optimization“





Tack!
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