
Surrogatparametrar – en kostnadseffektiv metod att 
följa upp små avloppsanläggningars funktion 



Bakgrund

Projektet bygger vidare på ”Metodutveckling

för likriktad tillsyn av minireningsverk” 

som Avloppsguidens användarförening 

genomförde under 2014 och 2015. 

http://vaguiden.se/2015/06/minireningsverksprojektet-exklusivt-material-for-medlemmar/
http://vaguiden.se/2015/06/minireningsverksprojektet-exklusivt-material-for-medlemmar/


Erfarenheter från Norge



Vilka surrogatparametrar valdes?
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Frågeställningar för projekt

• Är det här en metod som kan underlätta för inspektörerna vid tillsyn? 

• Stämmer fältvärden mot labbvärden?

• Hur blir resultatet när vi har flera olika anläggningstyper och 
provtagare?



Olika typer av tillsyn/funktionskontroll

1. Utifrån befintlig information 
- underlag i kartor, från ÄHS, slamtömning 
samt egenkontroll etc.

2. Tillsynsbesök i fält 
- okulärt + provtagning för lab-analys

3. Funktionskontroll med surrogat-parametrar

- Ett sätt att i framtiden utföra funktionskontroll,
kommun eller sakkunnig 

Tillsyn

Utvecklings
-projekt



Vilka parametrar har analyserats ?

• Provtagning på fosfatfosfor och turbiditet i fält. 

- Gemensamt protokoll för alla där uppgifter om anläggningarna noterades.

• Samtidigt togs även prover som skickades in till laboratorium
- Analys på totalfosfor och BOD7 på alla anläggningar

- Jämförande prover på turbiditet och fosfatfosfor på ca hälften. 

- Även prov på Intestinala enetrokocker och E.coli på ca hälften. 



Projektets upplägg

• 10 kommuner 

• 10 - 50 anläggningar per kommun 

• Start innan sommaren 2017 men riktig uppstart i sep 2017

• Kontakt med teknikleverantörer

• Provtagning okt-nov 2017, sammanställning av resultat

• Workshop i december 2017

• Slutseminarium i samband med VAK i Gävle, mars 2018



Provtagningsutrustning för ortofosfat



Provtagningsutrustning för turbiditet (FNU)



Anläggningar som ingick

Process Leverantörer/produkt
Satsvis bioreaktor SBR Uponor (Upoclean, clean) 

Biovac (FD5 N, FD5 N PEH,)
Aktivslam Topas (8 Classic, Topas 8 Plus )

4-evergreen (Biocleaner)
Kemfällning+ fast biobädd  Biokube (Pluto + Venus)

Baga (Biotank)

Ecotech (Ecobox)       Ny rutin Ecobox
Kemfällning + flytande biobädd IFÖ Biotrap

Tranås cementvarufabrik (WSB Clean) Ny rutin WSB 

Clean
Kemfällning + tricklingfilter Gren Rock (IISI)
Kemfällning + biofilm Klargester (Biodisk)
Kemfällning + filterbädd Fann (Biobädd 5 CE) 

Baga (Easy markbädd)



Provtagning i fält - kräver utrustning!



Erfarenheter från metoden

• Provtagningspunkten, svårt 

att ta ett representativt prov

• Årstiden

• Nytt moment, många provtagare



Resultat från projektet



Fosfatfosfor i fält jämfört med fosfatfosfor på labb
Totalt 120 provtagningar, bilden visar en inzoomning, sorterad efter labbvärden
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Turbiditet i fält jämfört med turbiditet på labb
Totalt 120 provtagningar, bilden visar en inzoomning, sorterad efter labbvärden
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Turbiditet som surrogatparametrar för totalfosfor
-180 provtagningar

y = 0,0239x + 2,2717
R² = 0,0657
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Turbiditet som surrogatparametrar för totalfosfor
-180 provtagningar

y = 0,0239x + 2,2717
R² = 0,0657
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Turbiditet (FNU)

NTU
% under 1,0mg 
Tot-P/l

% under 3,0 mg Tot-
P/l

10 67 83

20 62 81



Turbiditet som surrogatparametrar för BOD7
-160 provtagningar

y = 0,5609x + 4,1286
R² = 0,4879
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Ortofosfat som surrogatparametrar för totalfosfor
-180 provtagningar
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Antalet 
provtagningar

173

<20
(118)

>20
(55)

>0,5
(39) 

<0,5
(79)

<0,5
(27)

>0,5
(28)

Turbiditetsmätning fält
Fosfatmätning fält 
(ortofosfat omräknat 
till fosfatfosfor)

95% klarar labbvärden under 
3 mg P-tot/l

49% klarar labbvärden  
under 3 mg P-tot/l

82% klarar labbvärden under 
3 mg P-tot/l 

10% klarar labbvärden under 
3 mg P-tot/l

Fältresultat jämfört värden 
från analys på labb



Bakterieprover

• Svårt att dra slutsatser om bakterierening

• Osäkerhet om provtagning

• Detta projekt var inte designat för att ta bakterieprover

• Turbiditet och ortofosfat indikerar inte bakterierening / avdödning



Exempel E.coli per anläggningstyp
100 prover, logaritmisk skala
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Sammanfattning resultat från projektet

• 10 kommuner har mätutrustning och kunskap om hur man mäter

• Höjt kunskapen om reningsprocesser hos deltagande kommuner

• Har haft dialog om provtagning med teknikleverantörer

• Uppdaterat och tagit fram nya provtagningsinstruktioner
- identifierat osäkerheter vid provtagning i fält

• Etablerat samarbete med Norge om provtagningsmetodik

• Deltagande kommuner kan direkt använda sin kunskap och 
erfarenheter i sin tillsyn och prövning

• Några kommuner fortsätter mäta under 2018



Slutsatser

• Litet antal prov, försiktighet med slutsatser

• Samband mellan labb och fält, metoden verkar fungera

• Utmaning att ta representativa prover

• Hög turb + hög ortofosfat indikerar dålig funktion map fosforrening

• Låg turb+ låg ortofosfat indikerar bra funktion map fosforrening

• Svårt att urskilja skillnader mellan olika tekniklösningar

• Svårt att dra slutsatser om bakt, behov av utveckla mätmetodik

• Bra förstudie → goda förutsättningar för fortsatt utvecklingsarbete



Fortsatt arbete/Olösta frågor

• Använd den mätutrustning som finns 2018 och framåt
- vi behöver mer data

• Utveckla mätmetodiken 
- behövs spädning?/minska mätfel i fält /annat

• Skillnader mellan olika tekniklösningar? 
- samarbete med teknikleverantörer

• Hur kan vi använda sambandet mellan okulär besiktning med 
mätningar i fält?

• Hitta en tumregel för användning av surrogatparametrar



Läs rapporten
• https://vaguiden.se/2018/09/surrogatparametrar-en-

kostnadseffektiv-metod-att-folja-upp-sma-
avloppsanlaggningars-
funktion/?pl_download_file_front=yes&file_id=2554

Artikel på vaguiden.se:
• https://vaguiden.se/2018/09/surrogatparametrar-en-

kostnadseffektiv-metod-att-folja-upp-sma-
avloppsanlaggningars-funktion/

https://vaguiden.se/2018/09/surrogatparametrar-en-kostnadseffektiv-metod-att-folja-upp-sma-avloppsanlaggningars-funktion/?pl_download_file_front=yes&file_id=2554
https://vaguiden.se/2018/09/surrogatparametrar-en-kostnadseffektiv-metod-att-folja-upp-sma-avloppsanlaggningars-funktion/








Enskilt dricksvatten och små avlopp
- Förstudie och regionalt projekt

Enskilt dricksvatten Allmänt dricksvatten

Enskilt avlopp Allmänt avlopp

Vem är 
ansvarig?



Enskilt dricksvatten och små avlopp
- Förstudie i Värmdö och regionalt projekt

Enskilt dricksvatten Allmänt dricksvatten

Enskilt avlopp Allmänt avlopp

Vem är 
ansvarig?

?



Sätt enskilt dricksvatten på kartan!
- Exempel från Österåkers kommun



• Syfte och mål

Utveckla en metod för att systematiskt samla in data för att successivt 
förbättra kunskap och planeringsunderlag gällande enskilt dricksvatten; samt 
stärka erfarenhetsutbytet mellan kommuner och nationella aktörer.

• Aktiviteter

i) inventera och sammanställa befintliga underlagsdata som finns på 
kommunal och regional nivå 

ii) omvärldsbevaka och ta del av möjliga metoder för systematisk 
datainsamling

iii) etablera erfarenhetsutbyte mellan kommuner omkring typiska 
planeringssituationer



Små avlopp och kretslopp 
- förslag till samarbetsprojekt 2019-2020



Olika aktiviteter i respektive kommun

Övergripande projekt 
- Projektledning / Erfarenhetsutbyte / Utbildning / Rapportering

Kommun A 
Demo 

anläggning

Kommun B
Förstudie 

organisation

Kommun C
Hygieniserings-

anläggning

Kommun D
Förstudie avtal 
och ekonomi

Kommun E 
Kommunikation

Kommun X…
Annat!?



Exempel på delprojekt 
– Bygga behandlingsanläggning
Exempel Töreboda kommun

⁻ iordningsställande av 
befintlig brunn med nytt lock

⁻ organisation för drift

⁻ tillstånd, avtal med 
markägare osv.



• lokal på landsbygden med 
enskilt avlopp – bygdegård, 
lägergård, café

• kommunhuset

• demovagn, permanent 
utställning

Exempel på delprojekt 
– Demo-installation



Exempel på delprojekt 
– Kommunikation, rådgivning och info-material till 
fastighetsägare



Exempel på delprojekt 
– Förstudie Återföringssystem
• kontakt med lantbruket

• sammanställning volymer av avloppsfraktioner idag /framtid

• logistik

• organisation

• etc



Exempel på delprojekt 
– Förstudie strategiska vägval, ansvar och roller



Exempel på delprojekt 
– Slamlogistik, transport, behandling

Exempel:

• taxesättning

• körrutter

• slamtömningsteknik

• provtagning



Exempel på delprojekt 
– Annan egen projektidé



Intresserade kommuner

• Haninge

• Uddevalla

• Trosa

• Dals Ed

• Hässleholm

• Västervik (inte med idag)

• Fler?

Minst 3 kommuner
Högst ca 10 kommuner



Innehåll i övergripande projekt

Projektledning
• Dialog med LSt
• Projektledning – gemensam 

projektplats
- Projektmöten / erfarenhetsutbyte 
/ utbildning
- Rapportering
- Slutseminarium

Viktiga gemensamma frågor 
(exempel) 
- Omvärldsbevakning – vad händer 

på nationell nivå?
- Dialog med lokala lantbrukare
- Juridik
- Avtal och ekonomi
- Kommunikation 
- Certifiering
- Annat?



Vad får kommunen?
• Möjlighet till 80% extern 

finansiering

• ”Starthjälp” 

• Erfarenhetsutbyte med andra 
kommuner

• Färdig projekt-modell

• Extern projektledning 
/ koordination

Vad krävs?
• Intresse att göra något konkret

• Delfinansiering framtagande av 
ansökan

• Egen insats tid/finansiering
- beror på valda aktiviteter

• Internt beslut om budget för 
2019 / 2020



Frågor om LOVA-projektet– kontakta oss!

mats.johansson@ecoloop.se / 070 – 650 00 51

ebba.af.petersens@wrs.se / 0708 – 322 755


