
innovativ dagvattenhantering

Rekommendationer för  
filtermaterial i dagvattenbiofilter



Biofilter är nedsänkta, växtbevuxna infiltrationsbäddar. Dagvattnet från t ex. tak, vägar eller parkeringar leds till 
bädden. Där perkolerar det igenom ett filtermaterial där det renas genom en kombination av mekaniska, kemiska 
och biologiska reningsprocesser. Filtermaterialet ansvarar för den största delen av reningseffekten. Genomtänkt 
val av filtermaterial är avgörande för att biofilter ska kunna nyttja sin goda förmåga att rena dagvattnet. 
 

Krav som ställs på filtermaterial
Vid val av filtermaterial behöver en rad olika, till viss del konkurrerande krav beaktas:
•   Infiltrationskapacitet: tillräckligt låg för att uppnå tillräcklig kontakttid för reningsprocesser och tillräckligt 

hög för att minska bräddning och därmed omhänderta störst möjlig andel dagvatten.
•   Kemiska egenskaper: ska gynna reningsprocesser. Dessa är olika beroende på olika föroreningar.
•   Växtlighet: filtermaterialets egenskaper behöver gynna växtligheten.
•   Anpassning till det lokala klimatet.

Kraven kan konkurrera, t ex. kan höga halter näringsämnen och organiskt material och en hög vattenhållande 
kapacitet gynna växterna. Samtidigt minskar dessa egenskaper dock rening av t ex näringsämnen och kan öka 
bräddning. Även infiltrationskapaciteten är en kompromiss mellan olika krav.

 

Olika filtermaterial. Bilden tagit från Søberg m fl 2019.

Rekommendationer för val av filtermaterial
Ofta kan enkla sandbaserade filtermaterial leverera en (mycket) bra rening av många föroreningar. Om det ställs 
specifika krav (mycket hög reningseffekt, rening av specifika ämnen mm) kan olika tillsatser användas. Dessa 
ökar dock anläggningens komplexitet, risk för fel vid byggnation och underhåll och därmed rekommenderas 
att i de flesta fall bygga en enkel, robust anläggning med ett filtermaterial. 



Generella rekommendationer

Sand med 10-15%  
anläggningsjord

Mycket effektiv rening av metaller, många  
organiska ämnen och fosfor.

Finmaterial Ska undvikas om rening av fosfor prioriteras.

Gödsling Får ej förekomma om rening av näringsämnen 
prioriteras eller om näringsämnen är prioriterade i 
recipienten.

Matjord/anläggnings-jord Olämplig som enda filtermaterial p.g.a. låg 
infiltrationskapacitet och risk för utläckage av 
näringsämnen.

Tillsatser till biofiltermaterial som undersökts i vetenskapliga studier

Biokol/aktivt kol Metaller Ingen signifikant effekt på metalladsorption har 
visats.

Fosfor Både förbättring och försämring av fosforrening 
rapporteras.

Kväve Förbättrad rening av kväve.

Organiska föroreningar Förbättring av rening av organiska  
mikroföroreningar.

Kompost, torv Metaller Gynnar adsorption. Dock risk för nedbrytning och 
därmed utläckage på sikt.

Kopper (Mycket högt) utläckage av näringsämnen och 
koppar.

Näringsämnen (Mycket högt) utläckage av näringsämnen och 
koppar.

Organiskt material Fosfor och kväve Ökar risk för läckage.

Metaller och organiska 
föroreningar

Gynnar adsorption på kort sikt. Dock risk för  
nedbrytning och därmed utläckage på lång sikt.

Sågspån Metaller Gynnar adsorption, långtidsfunktion dock oklar.

Kväve Förbättrar kväverening i en vattenmättad zon.

Träflis Metaller och organiska 
föroreningar

Gynnar adsorption. Dock risk för nedbrytning och 
därmed utläckage på sikt.

Annat Risk för igensättning om materialet bryts ned.

Tidningspapper, halm Kväve Förbättrar kväverening i vattenmättad zon.

Kalk (CaCO3) Metaller Förbättrar metallrening i sandbaserade  
filtermaterial.

Krossade tegelstenar, 
återanvänd asfalt

Metaller Preliminära resultat tyder på förbättrad rening av 
metaller.

Flygaska Metaller Förbättrar metallrening.

Fosfor Förbättrar fosforrening.

Järnspån, stålull Fosfor Gynnar fosforrening.

Järn och aluminiumoxider Fosfor Förbättrar fosforrening.

Pimpsten Metaller Inga studier på metallrening hittade i vetenskapliga 
databaser.

Fosfor Positiv effekt på fosforrening.
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Det är ytterst viktigt att risken beaktas att reningen påverkas negativt genom att välja material som främst är 
anpassade till andra syften. T ex. väljs regelbundet anläggningsjord och/eller liknande material för att gynna 
växterna. Sådana material innehåller ofta höga halter av näringsämnen och organiskt material samt har en 
hög vattenhållande kapacitet. Eftersom alla dessa faktorer påverkar reningen negativt (eller till och med kan 
omöjliggöra reningen) bör de undvikas om reningen prioriteras. D.v.s. vid prioriterad rening behöver växterna 
anpassas till filtermaterialet och inte tvärtom.

Ytterligare information
Denna skrift har tagits fram inom VINNOVA-projektet GrönNano3. Den baserar på forskning som gjorts 
på LTU, litteratursökning i vetenskapliga databaser och på informationen som sammanställts i SVU-rapport 
2019-20: Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten av T. 
Larm & G. Blecken. I denna rapport som kan laddas ned på Svenskt Vattens webbsida finns mer omfattande 
information om dimensionering av bl a. dagvattenbiofilter. 

Kontakt: Godecke Blecken. 0920-491394. godble@ltu.se


