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Toalettsystem för fritidsbåtar 

- p roblem, orsak  oc h  lösn in g ar 
 

För att kunna njuta av ett bekymmerfritt båtliv och för att toaletten skall 

hålla i flera år är det viktigt att sköta toalettsystemet på rätt sätt. 

Denna dokumentation försöker ge en grundlig insyn i orsakerna till de 

vanligaste problemen samt bidra med tips och förslag på hur man enkelt 

kan lösa dessa. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             Illustration: Anders Meiton 

S ep tik tan k en  

Båtens tank där toalettavfallet lagras tillfälligt heter septiktank. Tankarna 

tillverkas av rostfritt stål, aluminium eller plast. Tankvolymen bör vara 

tillräcklig för att besättningen skall kunna tillbringa några dagar ombord utan 

att tanken behöver tömmas. En rekommenderad tankstorlek är minst 40 liter. 

Till vakuumtoaletter kan en mindre tank användas. Om man vill vara extra 

miljövänlig, kan man även koppla KDT-vattnet (köks-, dusch- och tvätt-

vattnet) till septiktanken ombord. Tanken bör i sådana fall självfallet ha en 

större volym.  
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Det är mycket praktiskt att ha en nivåmätare installerad på septiktanken. Då får 

man kontroll och man slipper tömma tanken i onödan. Med en nivåmätare 

minimeras också risken för ”olyckor” i form av överfyllda och luktande båt-

toaletter, vilket är något som lätt kan inträffa om man har missbedömt vistelse-

tiden eller antalet personer ombord. Det finns faktiskt få saker som är värre än 

en överbelastad, stinkande toalett eller när det blir översvämning från 

septiktanken i en båt! 

 

Under tiden toalettavfallet lagras i tanken sker många naturliga processer i det 

tysta, såväl kemiska som bakteriella. Septiktanken är en ytterst levande process-

tank och dess innehåll bör därför tömmas i land om det är möjligt. Tömning 

bör ske vid särskilda mottagningsstationer för båtavfall med en separat sug-

pump för detta ändamål. Pumpen suger upp innehållet till avloppssystemet 

eller insamlingstanken. Tömning iland förutsätter dock att du har däcksanslut-

ning för din tank för att kunna sugtömma. 

 

Vad innehåller det material som vi spolar ner i toaletten, egentligen?  

Kanske har du hört talas om hållbara kretslopp, att återföra näringen från urin 

och fekalier? Allt detta handlar om näringsämnen som hamnar fel, dvs. hamnar i 

vattenmiljöer och orsakar övergödning.  

Näringsämnena är kväve (N) och fosfor (P) och kalium (K). NPK…  Känner 

du igen detta? Jovisst, det är gödsel, konstgödsel för odling! Detta spolar vi 

dagligen ner i våra toaletter. Av NPK är det N och P som orsakar övergödning 

såväl i sjöar som i hav. 

Varje gång vi går på toaletten släpper vi ifrån oss följande mängder näring 

(Ganrot, 2005): 

• ca 12-15 g kväve (N) 

• ca 0,7-1,2 g fosfor (P) 

• ca 90 % av N och 55 % av P kissar vi ut (är i urinen),  
  resten är i fekalierna. 
 

De bidrar till ungefär 1 kg algproduktion i vattnet. 

 

Dessa näringsämnen ställer också till med en hel del tekniska och hygieniska 

problem i vårt toalettsystem. Varför? 

 

För att kunna svara på detta behövs en genomgång av vad urin och fekalier 

egentligen är. 
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Urin är en stark saltlösning, detta betyder att den mest innehåller Na+ och Cl- 

joner, samt K+(kalium), Ca2+(kalcium), Mg2+(magnesium), SO4
2- (sulfat), PO4

3-

(fosfat) joner, mm. Utöver dessa, innehåller urinen en stor del urea (ca 25 g/l). 

Urea är en liten organisk molekyl [CO(NH2)2], som i det moment då den 

lämnar vår kropp och kommer i kontakt med luften, börjar brytas ner med 

hjälp av ett enzym (ureas, som också finns i urinen). Denna naturliga process är 

rätt snabb och gör att kvävet (N) som var organiskt bundet i urea, sätts fritt i 

urinvätskan. Processen börjar redan i toalettstolen. Ammoniumjoner (så kallad 

ammoniumkväve, NH4-N) och karbonatjoner (CO3
-
 -joner) bildas. En bråkdel 

av ammonimkvävet övergår till ammoniak (NH3) som är en starkt ”typiskt 

gödsel”-luktande gas. Urinens pH förändras avsevärt, från att vara ca 5,8 när vi 

kissar, till ca 9 efter bara några timmar i t.ex. en septiktank. Detta har mycket 

stor betydelse för flera processer. 

En annan viktig jon i urinen är fosforjonen som alltid är i fosfatform (PO4
3-), så 

kallad fosfat-P. Den är mycket känslig för pH ändringar i urinen, t.ex. börjar 

fosfat-P vid en pH höjning kombineras med andra, positiva joner och fällas i 

form av olika salter, som t.ex. Ca-fosfat, K-fosfat, Mg-fosfat, ammonium-Mg-

fosfat (struvit) och olika varianter av dessa.  

Fällningarna bildar en tunn beläggning i toalettsystemets rör, slangar 

och på tankens väggar och botten som så småningom växer till en tjock 

och hård beläggning som är mycket svårt att bli av med. 

I urinen som har lämnat vår kropp sker alltså en hel del naturliga processer 

som bidrar till att urinens komponenter omvandlas, bryts ner, kombineras på 

nytt, fälls, osv. Via urinen eliminerar vi även läkemedelsrester, hormoner och 

resterna av P-piller. De fälls inte ut, utan följer med ut i miljön nästintill helt 

oförändrade och kan orsaka en mängd olika miljöproblem som vi inte går in på 

här. 

F ekalier innehåller fosfor i fosfatform, kvävet är organiskt bundet (dvs. det är i 

de matrester som inte brutits ner i vårt tarmsystem), mycket bakterier och 

andra, halvnedbrutna rester från matspjälkningen. Via fekalierna eliminerar vi 

också de flesta metaller, tungmetaller och sådana ämnen som kroppen inte 

behöver men som fanns med i maten. Smittsamma bakterier, virus, mm 

utsöndrar vi också via tarmsystemet.  

När urin och fekalier blandas t.ex. i en septiktank, blir den näringsrika urinen 

(speciellt N) tillgänglig för bakterierna i fekalier för vidare processer och 

omvandlingar. Ammoniumkväve omvandlas till nitrit (NO2
-) och nitrat (NO3

-) 

med hjälp av bakterier. Kväve är bakteriernas ”mat”, fast utan tillgång till 

kolrikt organiskt material skulle de inte leva länge bara på kväve… Fekalier och 

även toapapper är ju rika just på kol. Bakteriell nedbrytning är alltså en mycket 

viktig naturlig process (den är kompostering) som sköts av bakterier.  
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Luktfri nedbrytning kräver luft 

Viktigt att komma ihåg är att det finns två olika sätt att bryta ner organiskt 

material. Det som är luktfritt kallas aerob bakteriell nedbrytning och sker då 

bakterier behöver tillgång till luft och producerar CO2 (koldioxid) som är en 

luktfri gas. Detta är den effektivaste processen för att bryta ner organiskt 

material. På en båt vill man inte ha luktande toaletter, därför är särskilt viktigt 

att luftventilationen genom luftningsslangen till tanken fungerar bra. Vid en väl 

fungerande ventilering tillförs bra med luftens syre och bortförs koldioxid. 

 

O dör från tanken 

Den andra, långsamma och riktigt illaluktande nedbrytningen är anaerob 

bakteriell nedbrytning, som uppstår när ventilationen genom luftningsslangen till 

tanken är dålig eller helt saknas och bakterier som trivs i syrefri miljö tar över 

nedbrytningen. Då bildas olika svavelinnehållande gaser samt metangas (luktar 

inte, men är lättantändlig) som vi inte vill ha på båten.  Septiktanken i sig läcker 

inte och luktar inte, men via avluftningen kan riktigt otäcka odörer sprida sig 

runt båten. Orsaken är den syrefria bakteriella processen. 

 

H ur säkerställa en luktfri toalett? 

En bra fungerande tankventilation är A och O för luktfria toaletter ombord. 

Kolla att luftningsslangen inte är täppt. Om den är täppt kanske ditt system har 

möjlighet att backspola eller på annat sätt rensa luftningsslangen. 

 

Idag finns flera ”lösningar på burk” att köpa: 

• Så kallade ”bio-aktiva” vätskor som innehåller levande aeroba 
  bakteriekulturer man kan tillsätta tanken. De fungerar bra så 
  länge luftningen är effektiv i tanken. Annars tar anaeroba 
  bakterier återigen över. 

• Olika sorters kemiska vätskor eller vätskor berikade med 
  enzymer. Dessa är också starkt parfymerade och i princip 
  maskeras lukten med en annan, angenäm lukt. Effekten brukar  
  vara kortvarig. Kemikalier bidrar till en snabbare och tjockare 
  utfällning av salter och cementering av slam i tankens botten. 
 

Den bästa lösningen är att sköta toaletten på rätt sätt, dvs. att ha fungerande 

luftning i septiktanken och att spola toalettstolen med dricksvatten så ofta det 

bara går.  
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Några ord om toalettpapper 

Vi alla vet att en sparsam användning av toalettpapper är bäst när man pratar 

om båttoaletter. Kvalitén på toapapperet har dock stor betydelse. Långsam 

nedbrytning av toapapper brukar ligga bakom många täppta slangar och rör.  

 

Följande enkla test kan du själv göra för att testa flera sorters toapapper som 

finns på marknaden och används för hushållsbruk eller rekommenderas för 

båttoaletter (med stora prisskillnader!): 

• riv av en liten bit från en toarulle och lägg pappret 
  i en burk fylld med kranvatten 

• låt den stå under natten 

• kolla burken nästa morgon 
 

Om nästan allt papper har gått sönder i små, fina bitar (ser ut som stora 

snöflingor) eller ligger upplöst i vattnet som en grumlig soppa, då har du hittat 

papperet som passar båttoaletten. Om papperet flyter i större bitar eller är 

nästan helt intakt, undvik att använda det på båten. 

 

Toalettstolen med spolpump 

Spolpumpen kan vara manuell eller eldriven. Den tar spolvattnet direkt från 

havet eller sjön och tömmer sköljvattnet i septiktanken.  

 

Lukt från toalettstolen

Toalettstolar som spolas med direkt sjövatten eller havsvatten och inte rengörs 

regelbundet luktar oftast mer än de som använder dricksvatten från vatten-

tanken.  

Förklaringen är enkel: vatten från vattentanken har livsmedelskvalitet, det är 

dricksvatten! Samma vatten använder vi hemma i badrummet också för 

spolning. Hemma luktar inte toaletterna efter flera dagars/veckors användning. 

Havsvatten eller sjövatten innehåller, som bekant, organiska ämnen som alger, 

små vattenlevande organismer och lösta salter, sediment- eller lerpartiklar. 

Detta betyder att när spolvatten från hav eller sjöar passerar toalettstolen, fälls 

partiklar och salt, ytan blir klibbig och organiska partiklar fastnar lätt. Det 

organiska materialet börjar brytas ned direkt, redan i toastolen och ger då den 

typiska unkna, ofräscha lukt som vi förknippar med ”gammal, ostädad toalett”.  

 

Hur bli av med lukt från toalettstolen? 

Om man vill undvika lukten bör man ofta spola med vatten från dricksvatten-

tanken. Samtidigt som dricksvattentanken är begränsad och vattnet behövs för 

att dricka, duscha, mm. Ja, det är en avvägning man själv måste göra. Hur som 

helst, för att undvika en ingrodd, unken lukt på båttoaletten är det viktigt att 
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hålla toaletten ren och spola med lite dricksvatten så ofta det bara går. När 
båten endast används under helger är en bra lösning att man innan man låser 
och lämnar båten gör en sista toalettspolning med dricksvatten. En sköljning 
då och då med lite vitvinsvinäger (ca 1-2 dl) rekommenderas som allra sista 
sköljning. OBS! Spola inte en gång till efter vinägret. Viktigt är att det får vara 
kvar i slangar och rör tills toaletten (båten) används igen veckan därpå 
(nedanför förklaras mer). 
 
Däcksanslutningen för sugtömning

Fr.o.m. 2004 är det ett krav att varje ny båt med toalett ska ha en septiktank 
med däcksanslutning för sugtömning. Dessutom ska båten vara utrustad med 
åtminstone en mätare för ¾-nivå. 
 
Skrovgenomföringen för tömning direkt i havet 

För tömning direkt i havet finns en skrovgenomföring. Tömning sker genom 
att man öppnar en kran eller startar en tömningspump. Idag är det tillåtet i 
Sverige med tömning direkt i havet. Andra länder som t ex Danmark, Finland, 
Tyskland och USA har restriktioner inom detta område. Kolla alltid vad lagen 
säger för de länder i vilkas territorialvatten du planerar att vistas i. För segel-
båtar rekommenderas vattenlås för att förhindra häverteffekt i systemet. 
 
Luftningsslangen

För att minimera tryck i tanken när den fylls och dålig lukt finns det alltid en 
luftslang från tanken och ut genom bordläggningen. På denna luftslang mon-
teras ibland ett luktfilter för att minska mängden dålig luft från septiktanken. 
Man bör byta filter minst en gång/säsong. Kemikalier som förebygger eller 
maskerar lukt rekommenderas inte av miljömässiga skäl. 
 
Ett toalettsystems materiel (tanken, slangar, rör, ventiler, mm) måste vara gjord 
av hög kvalitet. T ex slangar åldras så att de kan börja släppa igenom lukt. Även 
septiktankar av rostfritt stål börjar korrodera efter 10-15 år, eftersom urinen 
blir frätande vid lagring. 
 
Odör från slangar och rör 

Att upptäcka luktkällan från slangar, rör, mm är ett mödosamt detektivarbete 
och det är inte kul! Varje båt har sin egen placering för toalett, septiktank och 
egen rör- och slangdragning i trånga utrymmen. Generellt, ju kortare och 
rakare slangar och rör är desto bättre blir luftningen, genomströmningen och 
desto mindre problem har du med lukt. Förklaringen till luktande slangar och 
rör har att göra med materialens kvalitet och med åldrande samt att slangar 
täpps igen när salter i urinen börjar fällas ut i slang- eller rördelar där 
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spolvattnet ligger kvar. Här fastnar också lätt t.ex. toapapper. För lite spolning, 
för långa och böljande dragningar av rör och slangar fram till septiktanken är 
också en bidragande orsak. 
 
Hur bli av med lukter från slangar och rör 

Om du misstänker att luktproblemet kommer ”någonstans ifrån slangarna”, så 
finns det ett enkelt sätt att identifiera källan. Lukt är alltid starkast just vid 
källan och slangar som släpper lukt kan lätt identifieras genom att: 

• tvätta av en bit slang på utsidan med en fuktig trasa (för att ta 
   bort eventuell läckage från andra delar i systemet) 

• fukta med hett vatten en ny, ren trasa och vira runt slangen.  
• När trasan har svalnat ta av den och lukta på den.  
• Om trasan luktar, då släpper slangen igenom odörer.  
• Det enda sättet att åtgärda detta är att byta slang. 

 
Att spola ofta med dricksvatten och före veckoslutet även med vitvinsvinäger, rensar inte bara 

toalettstolen, utan även slangarna. Denna är en viktig förebyggande åtgärd även mot 

fällningar i slangar och rör och i slutändan mot fällningar i septiktanken. 

 

A ndra problem relaterade till toalettanvändning…  

Trögt att pumpa 

Sannolik orsak är urinsaltsfällningar i slangar/rör. Dessa hårda beläggningar 
gör att diametern på slangen/rören minskar med tiden och plötsligt känns det 
trögt att pumpa. En annan orsak kan vara att slangen är nästan täppt (dålig 
luftning). När man spolar med havsvatten kan pumpen torkas ut efter flera 
dagars/veckors uppehåll och salt fälls i klaffar och ventiler. Packningar eller 
tätningar torkar ut och nöts när pumpen kommer igång nästa gång. Alltså, 
pumpen har inte varit smord på länge. 
 
Lösning: Spola några gånger med dricksvatten eller med dricksvatten + 
vitvinsvinäger (enl. beskrivningen nämnt tidigare). Kolla smörjningen. Om 
pumpen är ”torr” kan som akut lösning några droppar vegetabilisk olja 
(matolja) hjälpa. Men detta skall inte vara en slutlösning. Matoljan sköljs 
nämligen mycket snabbt ut ur toaletten och bidrar till mer klibb i slangar och i 
toastolen. Vid första bästa tillfälle, gör en rejäl smörjning med riktig maskinolja 
(teflonbaserad mineralolja) för att bli av med problemet och för att förlänga 
livet på din pump. 
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Det gnisslar när man pumpar 

Mest sannolika orsaken är torra eller uttorkade ventiler eller packningar i 
toalettpumpar. 

Lösning: Smörjning en gång per år (helst på hösten) med rätt olja 
(teflonbaserad) är en fantastisk förebyggande åtgärd och mycket viktig för att 
undvika snabbt slitage och åldring av pumpar. Akuta ingrepp behövs ibland. 
Matolja ”döljer” gnisslingsproblemet väl, under en kort tid, men använd den 
bara i akutfall. 
 
Det är stopp någonstans i systemet 

Orsakerna kan vara vilka som helst av de ovan beskrivna. Lösningarna är lika 
många. Men viktigt är att man inte får panik mitt i allt detta.  

Akuta lösningar 

• Forcera inte systemet! Då pajar bara pumpar, det imploderar 
   septiktankens innehåll osv. 

• Använd någon annan, provisorisk lösning som ”reservtoalett”, tills  
   du kommer i land och en systematisk sökning efter fel kan 
   genomföras.  

• Om det är möjligt (d.v.s. felet ligger inte vid tömningspumpen eller 
  tömningsslangen), töm tanken genom skrovgenomföring eller 
   sugtömming. 

• En snabb genomgång av systemet för att hitta källan till problemet 
   rekommenderas. 

• Börja med att kolla nivåmätaren! Blev toaletten plötsligt över-  
   belastad (efter en fest, mm)? Då är det bara att tömma… 

• Kolla luftningsslangen och rengör så gott det går.  
• Tröga pumpar och gnissel kan akut behandlas med matolja för att 

   sedan försiktigt provas igen.  
• Om septiktanken inte är överbelastad, spola igenom med dricks- 

   vatten ordentligt. Om du har vitvinsvinäger eller citronsyra (även
  miljömärkt handdiskmedel går bra i nödfall) försök spola med detta  
   (använd små mängder!) och efter en kortare väntetid (30-50 min) 
   spola igen med dricksvatten. Dessa steg kan repeteras några gånger, 
   fast med ett stadigt öga på nivåmätaren… 
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Långsiktiga lösningar är de som har förebyggande syfte och håller ditt 

toalettsystem i gott skick 

• Årlig kontroll av pumpar med smörjning, byte av nötta ventiler, 
   klaffar och packningar. 

• För att förebygga saltfällningar i systemet (inkl. slangar, rör), spola 
   ofta med dricksvatten samt med lite vitvinsvinäger då och då. 

• För att förebygga täppta rör och ventilationsslangar: backspola 
   ibland, välj rätt toapapper (se ovan), spola med dricksvatten samt  
   säkerställ att rören är rätt monterade (dvs. så att avfall eller spol- 
   vatten inte fastnar i böjda delar). 
 

Ha det så bra och njut av den fantastiska sommaren, naturen, havet och 

alla de glada människorna du möter där ute! 

 

Sammanställt av; 

Zsofia Ganrot, Fil Dr, Specialist på avlopp och toaletter  
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E-mail: zsofia.ganrot@ melica.se  
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