
Fosfordammar och kalkfilterbäddar



Forskningsstationer i Sverige och 
Baltikum. 



Kalkfilterbäddar

• Aktivt filtermaterial: Bränd kalk. Fosfor binder till kalken.

• Medelstorlek på hittills anlagda filterbäddar: 100-150 m3 kalkmaterial. 

• Avskiljningsförmåga: Typiskt ca 40%. Både löst fosfor och partikulärt bundet fosfor avskiljs. 

• Kalkfilterbäddar är den enda åtgärd som effektivt avskiljer löst fosfor från åkermarksvatten, 
vilket är den fraktion som är direkt biotillgänglig och därmed bidrar starkt till övergödning.



Filterbädden: Parallella fördelningsrör i 
botten ligger i ett 20 cm skikt av makadam 

16/32, däröver 100 cm hyttsand. 

Intagsrör 110 mm, löper till bottenrör i filterbädden 
vilka ligger på nivå -140 cm jämfört med intagsnivå.

Stigarrör för ev. rensning

Utloppsrör, nivåskillnad vid bädden 
jämfört intagsnivå: -10 cm.
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FÖRKLARINGAR

Filtermaterialskiktets djup: 100 cm
Distributionsskiktets djup: 20 cm
Över filtermaterialskiktet står 10 
cm vattenvolym.

Markrör 110 
mm

Dräneringsrö
r i botten  110 mm 
perforerat

Geotextilduk
Vattenyta

Filterbäddens mått:
Botten: 15,6 x 5 m
Vid markytan: 19,2 x 8,6 m

Denna handing är skyddad av upphovsrättslagen och 
får inte användas i andra projekt än detta.

Ritningar får inte ändras, kopieras, delges eller skickas 
till annan part utan WEREC AB:s tillåtelse

20 meter100

Skala 1:200



Fosfordammar -utformning

Kalkfilterbädd, 
In- och 
utloppsrör i rött

Djupdel, 1,0 m 
djup. Större 
djupdel än i de 
flesta våtmarker

Fosfordamm 0,50 
ha. Lång väg mellan 
inlopp och utlopp Grunddel, 0,3 m 

djup. Växternas 
rotskikt är viktig 
och inplantering av 
rätt växtarter ger 
positiv effekt

Fosforavskiljning: 
Vanligen 15-35 % 



Åtgärdsförslag i Höje å 
Trolleberg öst



Trolleberg öst – kalkfilterbädd och fångstdamm

Fångstdamm, djup 1,0 m, 
vattenarea 50 x 8 m.

Fyllnadsyta i sänkan 
på åkermarken

Kalkfilterbädd 36 m3, 
täcks efter installation

Utloppsrör från 
filterbädd

Bräddutlopp och rör 
från damm, alt stensatt 
fåra nerför slänten.
ilterbädd

Befintligt utlopp 
läggs igen

Täckdikning stamrör, 
öppnas vid dammens 
inloppsände

50 m0



Trolleberg väst



Trolleberg väst – kalkfilterbädd och fosfordamm
Vattenareal 0,56 ha. Våtmarksområde 1,09 ha.

Vattenledning Kalkfilterbädd
150 m3

filtermaterial

Fosfordammens grunddel, 30 
cm djup.

Fosfordammens 
djupdel, 100 cm 
djup

Fyllnadsyta, 80-
120 cm





Lilla Bjällerup

Fosfordamm, djup 0,3 m i 
grunddel och 1,0 m i 
djupdel, vattenarea 0,20 ha

Fyllnadsytor enligt 
arrendatorns önskemål

Kalkfilterbädd 180 m3, 
täcks efter installation

Utloppsrör från 
filterbädd Inloppsrör från 

damm till bädd

Skanova ledning 

Inloppsrör från 
dike till damm

Kraftringen 
gasledning 

Ny trumma för 
markväg



Björnstorp - fosfordamm



Björnstorp – utformning fosfordamm

Brunn
Lock 0

My -64
Rörtopp -

106 Vy -104
Btn -127
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-24

Fosfordammens djupområde 1 m djup 
(medel schaktning 1,5 m)

Öppna diket leds in i 
dammens inlopp

Schaktmassor

Fosfordammens grundområde 0,3 m 
djup (medel schaktning 0,5 m)


