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SAMMANFATTNING (Summary in Swedish) 
Tranås kommun har tidigare använt ytvatten från sjön Sommen som 

dricksvattentäkt. Då humushalten i sjövattnet ökade beslutades att den befintliga 

ytvattentäkten skulle ersättas av en konstgjord grundvattentäkt.  

Med hjälp av pumpning avsänks grundvattenytan så att flödesriktningen av vatten 

mellan sjö och grundvattenmagasin ändras och sjövatten tillåts infiltrera strand- och 

bottensediment, så kallad inducerad infiltration, för att förstärka befintligt 

grundvattenmagasin. För att undvika den problematik som vanligtvis uppstår vid 

inducerad infiltration, i form av höga järn- och manganhalter i utgående råvatten 

orsakat av syrefri miljö, används vy-redox (VYR) metoden. VYR-tekniken är en in situ 

reningsmetod som med hjälp av att tillföra processen syre, utnyttjar mikrobiell teknik 

för att rena vatten från de mest skilda typer av föroreningar och effektivt avskiljer 

järn- och manganjoner som förekommer lösta i grundvattnet. Genom att utnyttja 

markens egna naturliga mångfald av mikroorganismer kan ett brett perspektiv av 

reningsvariationer erhållas.  

Sedan juni 2009 levererar anläggningen råvatten till vattenverket i Tranås. Tidigare 

har anläggningen agerat studieobjekt för tre examensarbeten. Dessa omfattar 

verifiering av nyttan hos grundvattentäkten, verifiering av hydrauliken kring 

vattentäkten samt beskrivning av trender och variationer i vattnets sammansättning.  

Målet med förevarande rapport är att belysa och verifiera de mikrobiologiska 

processer som förmodas ske i processen. Under projektets gång har 

kolsyraproduktionen studerats i och runt anläggningen. Då råvattnet från Scoutvik 

har en hög halt kolsyra är det av intresse för VA-verket i Tranås att veta mer om 

kolsyrebildningen i anläggningen för att möjligen genomföra riktade åtgärder med 

hjälp av driftinställningar. Resultat visar en fem gånger högre kolsyrahalt utanför 

västra sektionen jämfört med utanför den östra, vilket kan bero på att en avsevärt 

högre halt organiskt material i vatten med ursprung västerifrån bryts ned i anslutning 

till syresättningsringen. En högre kolsyrahalt har även observerats i råvattenbrunn P2 

vid jämförelse med de två övriga råvattenbrunnar, P2 uppvisar dessutom ett mer 

aggressivt, annorlunda vatten vad gäller pH och alkalinitet.  

En litteraturstudie av järn- samt manganoxiderande mikroorganismer har utförts då 

avskiljning av dessa metaller är av speciellt intresse i processen. Resultat stödjer 

teorin kring hur löst järn och mangan fälls ut i marken vid omfattande syresättning 

med hjälp av VYR.  

Olika biokemiska parametrar i och runt anläggningen har även analyserats för att 

kunna dra slutsatser om ett minskat pH från sjön till uttaget råvatten beror av 

mikrobiologisk nedbrytning, främst på grund av nitrifikation. En sammanvägning av 

teoretiska beräkningar samt generellt mycket låga halter kvävesubstanser ger en 

slutsats att nitrifikation inte är en bidragande faktor för den observerade pH-

sänkningen. Mätningar har även visat en betydelsefull reduktion i halter av organiskt 

material från sjövatten till råvatten.  
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En omfattande litteraturstudie tyder på att mikrobiologisk aktivitet är den 

huvudsakliga nedbrytningsmekanismen i liknande anläggningar och nedbrytningen av 

organiskt material samt näringsämnen effektiviseras genom formation av biofilm, ett 

sorts mikrosamhälle för bakterier, på grus- och sandfraktioner i marken. Det är 

genom kontakt med biofilm som organiskt material metaboliseras av mikrober och 

tas bort från vattensystem vid inducerad infiltration (Långmark Paper II 2004). Det 

vore av intresse att i framtiden påvisa denna genom provtagning av markprofilen 

innan- och utanför syresättningsringen. Analyser av jordprov skulle även kunna 

påvisa effekten av syresättningsförfarandet i form av bakteriehalter och enzymatiska 

reaktioner.  

NYCKELORD: Inducerad infiltration, biologisk dricksvattenrening, biofilm, 

nitrifikation, kolsyra, järnoxidation, manganoxidation 
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ABSTRACT (in English) 
The water supply in the Swedish municipality Tranås was formally based on surface 

water from the lake Sommen. The increasing contents of organic matter in Sommen 

made it difficult to achieve a desired quality of the water produced in terms of color. 

It was decided that a new water supply plant, based on artificially recharged ground 

water, was to be constructed.  

The method used for this purpose is called induced infiltration. To achieve a reversed 

flow of water between the lake and the ground water storage, ground water is 

pumped so that the ground water table declines, allowing lake water to infiltrate the 

bank sediments to reinforce the existing ground water stored. To avoid the 

complexity of problems regarding high levels of iron and manganese, associated with 

this technique due to anaerobic conditions, oxygen is added in the aquifer. This 

makes it possible for an in situ purification technique with help from the existing 

diversity of microorganisms. Ions of iron and manganese dissolved in the body of 

water are effectively precipitated in the aquifer. The natural multiplicity of 

microorganisms gives the advantage of a wide perspective of purification processes 

to occur with water of great quality as a result.  

Since 2009, raw water is delivered from this new water plant to the municipality of 

both Tranås and Boxholm. Three different preceding master theses have aimed to 

study this facility. One thesis regarding the verification of its benefits, one verifying 

the hydraulics in the aquifer and one which has shown different trends and variations 

regarding the quality of water.  

The objective of this report is to describe and to some extent verify the assumingly 

occurred different processes regarding microbiology in the water plant. Since the 

plant has troubles with high content of carbonic acid in the existing raw water, the 

production of carbonic acid in a geographical aspect has been studied. Results show a 

concentration five times higher in the western section in dissimilarity to its eastern 

section. Water originated from the west contains an extensive amount of organic 

matter and a higher concentration of carbonic acid in the western section could be a 

result of the degradation that occurs in the vicinity of the elevated oxygen levels. A 

higher content of carbonic acid was also found in one of the raw water wells, P2, in 

comparison to the other two wells (P1 and P3). P2 shows a different type of water in 

general, an aggressive water quality regarding pH and alkalinity.  

Since iron and manganese removal is of special interest regarding induced 

infiltration, literature concerning iron and manganese oxidizing microorganisms has 

been studied and examination of the water content regarding both metals was 

carried out. Results support the theory that dissolved iron and manganese is 

precipitated in the aquifer upon elevated oxygen levels.  

To be able to draw conclusions regarding however the process of nitrification is 

significantly reducing the pH from lake water to raw water, different biochemical 

parameters have been analyzed. In general the content of substances involving 

nitrogen is very low over all and theoretical numeration concludes that nitrification is 
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not a contributing factor for the observed change in pH. Measurements also show an 

important reduction of organic matter from water in the lake to water acquired from 

raw water wells.  

Literature demonstrates that microbiological activity is the main action of 

degradation in similar water plant, due to the formation of biofilm, a micro 

community of bacteria and other microorganisms. Trough contact with this biofilm, 

the content of organic matter and other nutrients in water, is effectively removed. A 

future examination and analysis of this biofilm would be of interest to confirm that 

the raised oxygen level has indeed contributed to a more efficient population of 

microorganisms in regards of purification.  

 

KEYWORDS: artificial recharge, municipal water treatment, biofilm, nitrification, 

carbonic acid, oxidation of iron, oxidation of manganese  
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1 Bakgrund 
Tranås kommun baserade tidigare sin dricksvattenförsörjning på ytvatten från sjön 

Sommen. Råvatten levererades då från en ytvattentäkt till vattenverket i Fröafall, där 

vattnet renades innan distribution till konsumenterna runt om i kommunen 

(Regazzoni 2011, von Garrelts; muntlig referens). En ökning i vattnets färgtal har 

sedan 1990-talet registrerats (Johansson 2009) och sjövattnet har till följd av en ökad 

halt organiskt material, främst i form av humus, erhållit en gulaktigare färg (Sparrman 

2009). Vattenverket i Fröafall hade trots en ökad dosering av fällningskemikalier 

svårigheter att rena vattnet till önskad kvalitet, varpå det distribuerade vattnet i 

Tranås kommun blev alltmer missfärgat.  

Med denna problematik som bakgrund, samt med tanke på att den dåvarande 

ytvattentäkten var i renoveringsbehov, beslöt kommunen 1993 att en alternativ 

dricksvattenkälla var nödvändig (Samuelsson: muntlig referens). Det ansågs som 

mest fördelaktigt att en ny, grundvattenbaserad täkt skulle förse kommunen med 

vatten. Målsättningen var ett vatten med jämnare och högre kvalitet som dessutom 

krävde mindre reningsförfaranden i form av färre reningssteg samt en minskad 

efterbehandling i form av kemikalier (Regazzoni 2011).  

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) utförde under 2002-2003 provpumpningar 

och fastslog att grundvattnet inte höll en tillräckligt nöjaktig kvalitet för att direkt 

kunna distribueras till konsumenter, men att en reningsanläggning torde vara möjlig 

att dimensionera (Risberg, G 2003). I rapporten av SGU konstaterades att ”vattnet 

kan karakteriseras som ett mjukt vatten med hög järn- och manganhalt, samt relativt 

lågt pH” (Risberg, G 2003). 

Det föreslås att anläggningen utformas så att grundvatten pumpas upp och syresätts 

varefter det återfiltreras i akvifären via brunnar, en reningsmetod som kallas vy-

redox (von Garrelts; muntlig källa). Den syrerika miljö som skapas främjar utfällning 

av järn samt mangan i marken och kan även utöva viss verkan för att halterna 

organiskt material minskar då humus effektivt kan adsorberas på utfälld järnhydroxid 

(Frycklund 1993).  

Projektering inleddes av The Water Harvesting Co under 2003. 2006 gick The Water 

Harvesting Co in i ÅF AB, som därefter under von Garrelts ledning ansvarade för 

utformning och färdigställning av anläggningen (von Garrelts; muntlig referens).  

Tranås nya vattentäkt togs i bruk den 4 juni 2009 och försörjer sedan dess 

kommunen med dricksvatten. Anläggningen är dimensionerad för 6000 m3/dygn men 

uttag på uppåt 8000 m3/dygn beräknas vara möjliga (von Garrelts; muntlig källa). Då 

volymen råvatten som erhålls är så pass stor levereras vatten även till den 

angränsande kommunen Boxholm (von Garrelts; muntlig källa).  

Reningsmetoden och uttag baseras på en form av konstgjord grundvattenbildning 

som kallas inducerad infiltration. Genom pumpning avsänks grundvattenytan så att 



2 
 

den naturliga flödesriktningen ändrar rörelseriktning och sjövatten infiltrerar strand- 

och bottensediment varpå det befintliga grundvattenmagasinet fylls på (Regazzoni 

2011). Vid passagen genom marken renas även sjövattnet på naturlig väg med de 

nedbrytningsmekanismer som sker i form av jonbyte, mikrobiell nedbrytning och 

oxidation. Substratet i marken består av alluviala avlagringar med hög permeabilitet 

och eftersom den hydrauliska kontakten mellan akvifären och sjön Sommen är 

mycket god kan grundvattenmagasinet snabbt fyllas på vid pumpning vilket därmed 

gör att stora uttag blir möjliga (Regazzoni 2011).  

Anläggningen, som är belägen på en udde och i rapporten även benämns som 

Scoutvik, är försedd med utrustning som kontinuerligt mäter bland annat pH, 

ingående syrehalt och flöden. Dessutom analyseras utgående vatten både i kemisk 

och mikrobiologiskt aspekt en gång i veckan. Vattnet anses hålla en god kvalitet och 

de tidigare kvalitetsproblemen med färg och humus är försvunna. Utgående vatten är 

däremot aggressivt och måste efterbehandlas vid Fröafalls vattenverk, där bland 

annat kolsyra tillåts avgå från vattnet genom luftning med en resulterande pH-

höjning i vattnet. Värdet på pH är dessutom instabilt och uppvisar fluktuationer som 

kan spåras till vilken av de tre olika råvattenpumpar som är i drift i anläggningen. 

Detta gör det problematiskt att hålla en jämn kvalitet på utgående vatten.  

Tidigare har tre examensprojekt med vattentäkten som studieobjekt utförts: 

• Sparrman 2009: Utvärdering av förutsättningarna för rening vid Tranås nya 

vattentäkt samt redogöra för eventuella förändringar i reningsbehov på längre 

sikt.  

• Johansson 2009: Undersökning av uppehållstider av vatten i anläggningen och 

mellan anläggningen och sjön.  

• Regazzoni 2011: Åskådliggörning av trender och variationer i den kemiska 

sammansättningen av vattnet i anläggningen samt utgående vatten.  

Vidare har ett fristående projekt utförts av Samuelsson (2009) där hårdhet, alkalinitet 

och löst kolsyra studerades i ett försök att följa förändringar i vattenkemin. 

Resultaten ledde till den på vattenverket i Fröafall numera installerade blåsmaskinen 

som avdriver kolsyra.  

1.1 Syfte 
Projektets huvudsakliga syfte är att undersöka och verifiera naturliga mikrobiologiska 

aktiviteter vid Tranås nya vattentäkt. Betoning kommer att ligga på att analysera 

biokemiska parametrar. Detta för att kunna dra teoretiska slutsatser om vilken form 

av mikrobiologisk aktivitet som föreligger vid markprocessen. Förekomst av löst 

kolsyra analyseras och är en väsentlig del av projektet, för att utröna om och var 

kolsyra produceras i processen.  
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1.2 Frågeställningar 
I tidigare rapporter som gjorts med anläggningen som utgångspunkt har 

mikrobiologisk aktivitet antagits med stöd av litteratur, någon verifiering har ännu 

inte skett. Enligt tidigare rapporter samt granskning av driftdata sker en pH-sänkning 

mellan syresättningsringen och utgående råvatten. Även alkaliniteten minskar 

avsevärt mellan dessa punkter (Regazzoni 2011). Detta bidrar till att råvattnet får en 

aggressiv karaktär och måste efterbehandlas vid vattenverket före distribution av 

dricksvatten kan ske. En hypotes är att minskningen av nämnda parametrar beror av 

kolsyraproduktion, en hypotes som kan undersökas samt verifieras eller förkastas. 

Det vore av intresse att vid provtagning se om kolsyra finns i högre koncentration 

någonstans i eller utanför brunnsringen för att kunna dra slutsatser om var den 

huvudsakligen bildas. Enligt litteraturstudie kan pH-minskningen även bero av 

nitrifikation, en hypotes som även den kan studeras och analyseras.  

Genom analys av de biokemiska parametrarna kan teoretiska slutsatser dras om 

vilken typ av mikroflora som är närvarande i markprocesserna. Detta torde kunna 

genomföras med litteraturstudier samt analys av biokemiska parametrar för i 

anläggningen ingående och utgående vatten. Dessa teoretiska slutsatser kan som 

vidare projekt sedan verifieras med hjälp av analyser av jordprov från 

anläggningsplatsen. I förlängningen kan kunskap om vilka mikroorganismer som finns 

i markprocessen ge råd om optimering av driftinställningar, för att få en kvantifiering 

av den biokemiska processen. Vidare skulle kunskap om mikroberna och deras 

processer ge svar på om syresättningen går att minska med bibehållen reduktion av 

organiskt material, järn samt mangan.  

1.3 Avgränsningar 
Endast vattenprover från anläggningen i Scoutvik samt inkommande råvatten till 

vattenverket i Fröafall har analyserats och studerats i rapporten. Den initiala tanken 

att studera jordprov med avseende på den biologiska floran i biofilm blev i praktiken 

inte möjlig. Då anläggningen är klassificerad som skyddsvattentäkt har endast 

befintliga brunnar stått till förfogande för provtagning. Därmed har en geografiskt 

representativ symmetri av anläggningens vattenkvalitet varit begränsad till de 

befintliga brunnarna innanför och utanför syresättningsringen. Analyser berör endast 

teoretiska slutsatser då verifiering med biofilmsanalys inte har utförts. Vatten har 

analyserats i fält med avseende på pH, temperatur, syrehalt, alkalinitet och 

marmoraggressiv kolsyra, övriga analysresultat har rapporterats från Alcontrol AB i 

Linköping.  
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2 Litteraturstudie 
För att få en inblick i ämnet och kunna dra slutsatser om vad som kan tänkas ske rent 

mikrobiologiskt vid anläggningen i Scoutvik har en litteraturstudie inom ämnet 

utförts under examensarbetets första del. Litteraturstudien har även varit en aktiv 

del under hela projektets gång, då ytterligare frågeställningar kommit till ytan eller 

då resultat behövt stöd i litteraturen. Litteraturstudien syftar initialt till att få en 

inblick i konstgjord grundvattenbildning och hydrologi samt ta del av resultat som 

kommit fram i nämnda examensarbeten och projektarbete.  Vidare läggs stort fokus 

på att studera litteratur som berör mikrobiologisk aktivitet i den här typen av 

anläggningar.  

2.1 Konstgjord grundvattenbildning 
Då grundvattenmagasin av naturlig förekomst inte är särskilt vanligt i Sverige 

(Regazzoni 2011) är konstgjord grundvattenbildning ett bra sätt att förstärka 

grundvattentillgången för dricksvattenframställning. Grundförutsättningen för 

konstgjord grundvattenbildning är att ett ytvatten förekommer inom ett rimligt 

avstånd en geologisk formation där vatten kan infiltreras, lagras och utvinnas 

(Hansson 2000, Regazzoni 2011). I dessa lägen kan ytvatten avledas för att tillföras 

akvifären genom infiltration från markytan, infiltration i brunnar eller genom 

inducerad infiltration.  

De fyra vanligaste infiltrationsmetoderna vid konstgjord grundvattenbildning är 

(Regazzoni 2011, Frycklund 1993): 

• Bassänginfiltration: Ytvatten avleds till en bassäng varefter det infiltreras genom 

ett sandfilter. Nedströms om detta sandlager pumpas det behandlade vattnet 

upp som grundvatten.  

• Djupinfiltration: Förbehandlat ytvatten infiltreras i brunnar, en metod som 

används då täta jordlager hindrar infiltration från ytan. 

• Sprinklerinfiltration: Ytvatten avleds till naturmark och sprids i ett system av 

hålförsedda ledningar i marken. Nedströms detta område pumpas sedan vatten 

upp som grundvatten.  

• Inducerad infiltration: Ett grundvattenmagasin som står i hydraulisk kontakt med 

ett ytvatten pumpas på vatten så att en avsänkning sker, varpå ytvatten 

infiltrerar strand- och bottensediment in mot grundvattenmagasinet.  

2.1.1 Inducerad infiltration 

Definitionen av inducerad infiltration lyder enligt Knutsson och Morfeldt (2002); 

”inträngning av ytvatten från sjöar och vattendrag genom avsänkning av 

grundvattennivån i angränsande sand- och grusavlagringar”.  

Själva principen för inducerad infiltration kräver att ytvatten befinner sig i direkt 

anslutning till ett grundvattenmagasin. Grundvatten pumpas upp så att ytvatten kan 

infiltrera bottensediment och/eller strandkant och på så sätt inducera ett läckage av 

ytvatten som förstärker grundvattenmagasinet (Hansson 2000).  



 

Figur 1 nedan visar schematiskt hur pumpning avsänker grundvatte

sjövatten kan infiltrera 

Figur 1
infiltration. 
Den översta bilden visar normalfallet med en grundvattenyta i kontakt 

med en sjö. Den nedersta bilden visar fallet inducerad infiltration, där 

pumpning i en brunn avsänker grundvattennivån så att 

flödesriktningen ändras och sjövatten infiltrerar akvifären.
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1: Principskiss för grundvattenflödet vid inducerad 
infiltration.  
Den översta bilden visar normalfallet med en grundvattenyta i kontakt 

med en sjö. Den nedersta bilden visar fallet inducerad infiltration, där 

pumpning i en brunn avsänker grundvattennivån så att 

flödesriktningen ändras och sjövatten infiltrerar akvifären.  

Det finns tre huvudsakliga faktorer vid inducerad infiltration

resulterande råvattnet (Hansson 2000): 

För korta uppehållstider: Om uppehållstiden mellan infiltration och uttag av 

råvatten är för kort blir omvandlingen från ytvatten till grundvatten inte helt 

 Uppehållstiden påverkar de biokemiska reaktionerna som måste 

hinna ske samt utjämning av temperatur.  

Reducerande förhållanden: Då vatten passerar strand- och bottensediment som 

innehåller rikliga mängder av organiskt material kan syre

förbrukas helt. Den syrefria miljön leder till att mangan och järn går i lösning, 

vilket ger problem med utfällningar och igensättningar i uttagsbrunnar då vatten 

återigen kommer i kontakt med luftens syre. Det finns tekni

försöker efterlikna de naturliga processerna så att järn och mangan fälls ut

i marken med hjälp av tillförsel av syresatt vatten i syresättningsbrunnar som 

ligger i anslutning till uttagsbrunnar (vyredoxmetoden). Då vatten transport

genom marken mellan syresättningsbrunn till uttagsbrunn avskiljs järn och 

mangan via utfällning, till stor del med hjälp av järn- och manganbakterier. 

Okontrollerbara infiltrationsförhållanden: Det är svårt att veta exakt var 

infiltrationen sker i en sjö och det är därmed svårt att styra 

infiltrationsförloppet. Om igensättningar sker är det svårt

 att lösa problemet. Dessutom finns det inga möjligheter att 

förbehandla ytvattnet som infiltreras.  
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Det sker olika biokemiska reaktioner i de olika jordlagren i en inducerad 

infiltrationsanläggning. I strand- och bottensediment sker en successiv nedbrytning 

av humusämnen under bildandet av kolsyra. Processen leder till förbrukning av syret 

som finns tillgängligt. I finsediment sker en fortsatt nedbrytning av organiskt material 

så länge syre fortfarande finns tillgängligt. Kolsyran som bildas löser ut kalcium ur 

kalciumhaltiga mineral i sedimenten. Den syrefira miljön resulterar i att mangan och 

järn går i lösning (Hansson 2000, Frycklund 1993, von Garrelts; muntlig referens).  

Problematiken med att järn och mangan går i lösning gör att råvattnet ofta måste 

efterbehandlas för att avskilja dessa ämnen. Höga halter av de lösta metalljonerna 

ger oönskad färg och smak hos vattnet. Tekniska problem kan även uppstå i form av 

utfällningar i ledningsnät, reservoarer och hos vattenkonsumenterna (Hansson 2000). 

Efterbehandling kan bestå av snabbsandfiltrering, återintiltration eller vyredox-

metoder, den sistnämnda används vid anläggningen i Scoutvik, Tranås.  

2.1.1.1 Vy-redox  

Vy-redox (VYR) metoden kommer ursprungligen från Finland och principen bygger på 

att använda naturliga processer i markmiljön för att avskilja järn och mangan som 

förekommer i löst form i grundvattnet (Regazzoni 2011). Höga halter av järn ger 

vattnet en rödbrun färg medan utfällningar av mangan ger svartbruna missfärgningar 

(von Garrelts; muntlig referens). Livsmedelsverket anger utgående dricksvatten som 

tjänligt med anmärkning vid manganhalter på 0,05 mg/l eller över respektive 0,10 

mg/l för järn (Livsmedelsverket; internetreferens).  

I naturen förekommer järn i två olika oxidationsstadier, tvåvärt järn (Fe2+) samt 

trevärt järn (Fe3+). Vyredoxmetoden resulterar i att tvåvärt järn, som förekommer 

löst i vatten, oxideras med hjälp av syre till trevärt järn, vilket kan bilda olösliga 

järnoxider och på så vis precipitera (Hallberg & Martinell 1976). Ett antal 

syresättningsbrunnar (satellitbrunnar) placeras i en cirkulär formation runt om 

råvattenbrunnen. Vatten, som i Scoutvik syresätts i en syresättningstank uppe på 

land, injekteras sedan åter i satellitbrunnarna som utgör ringformationen. 

Satellitbrunnarna används alltså både för att uppfodra vatten för 

syresättningsprocessen samt för att återföra det syresatta vattnet till akvifären. Det 

syrerika vattnet gynnar de bakterier som oxiderar både järn och mangan (Hallberg & 

Martinell 1976). Processen styrs sedan med kontinuerligt upprepad syresättning 

fördelat över dygnet för att undvika att järn och mangan åter skall gå i lösning.  

Fördelen att använda en naturlig akvifär är att processytan, det vill säga sand och 

grusfraktioner, är mycket stor. Processytan kan antas vara 200 m2/kg vilket kan 

jämföras med standardcement som har en processyta på cirka 500 m2/kg (von 

Garrelts; muntlig referens). På processytan möjliggörs bildandet av biofilm, ett tunt 

skikt av bakterier som tillsammans renar vattnet mycket effektivt (Långmark; 

föreläsningsanteckningar). Beroende på hur processen styrs verkar dessa 

mikroorganismer i syrerik eller syrefattig miljö, vilket styr de olika typer av reaktioner 

som kan utföras av mikroorganismerna. Till en början användes VYR-teknik för att 

främst fälla ut järn och mangan ur vattnet (von Garrelts; muntlig källa) med syre 
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medför även andra oxidationsbefrämjade biologiska reaktioner. I teorin klarar en 

anläggning en ackumulation av utfällningsprodukter under flera hundra år innan en 

sanering blir aktuell.  

Oxidation av järn, mangan och organiskt material sker innan uttag av vatten sker i 

uttagsbrunnar. Metoden innebär att en oxideringszon bildas och upprätthålls i 

omgivande jordlager kring uttagsbrunnen (Regazzoni 2011). I oxideringszonen 

aktiveras mikroorganismer, som utnyttjar elektronöverföringsreaktionerna i sin 

respiration. Förekommande organiskt material oxideras genom biokemiska 

reaktioner till koldioxid och vatten.  

2.2 Anläggningen i Scoutvik 
Den aktuella vattentäkten ligger i Tranås Kommun, som tillhör Jönköpings län. Tranås 

är beläget på den nordliga delen av det Sydsvenska Höglandet och nästan hela 

regionen ligger över högsta kustlinjen och karakteriseras av en starkt kuperad 

topografi och sina många sprickdalssjöar (Regazzoni 2011). Moränen har avsatts 

oregelbundet på den ojämna berggrunden och på höjdryggarna är jordtäcket 

förhållandevis tunt, samtidigt som dalgångarna kan vara fyllda av lera och kalkrika 

isälvsavlagringar (Johansson 2008). 

Se figur 2 för lokalisering av Tranås med vad som kan antas vara kända geografiska 

referenspunkter. Figur 3 visar en mer detaljerad karta över Tranås kommun där 

Scoutviks udde är markerad.  

 
Figur 2: Karta med Tranås kommun markerat.  
Kartan visar med markering 1 var Tranås kommun är beläget, 

nordöst om Jönköping. Bild från Eniro.se 
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Figur 3: Detaljkarta över Tranås kommun.  
Till höger nära Hättebaden är Scoutviks udde markerad med en cirkel. 

Bild från Regazzoni (2011).  

Vattentäkten är belägen sydost om Tranås tätort, på Scoutviks udde vid sjön 

Sommens västra strand. Själva udden är sparsamt bevuxen av tall och viss ung 

lövvegetation och brunnarna är placerade på en svagt lutande platå ungefär tio 

meter över sjönivå (Regazzoni 2011). De sista tjugo meterna sluttar markytan brant 

ner mot sjön utanför syresättningens östra och nordliga delar. I sydlig riktning 

avgränsas udden av en vik som periodvis är torrlagd. Viken är rikligt beväxt med vass, 

säv och lövträd. I väster löper en asfalterad väg.  

 

Figur 4 nedan visar anläggningens placering schematiskt. För att säkerställa god 

hydraulisk kontakt med sjön Sommen och isälvsmaterialet placerades anläggningen i 

den minst leriga delen av akvifären. Provborrningar som ägde rum 2003 gav en bild 

av markprofilen och nivåskillnader samt grundvattenflödet resulterade i beslut om 

var anläggningen skulle förläggas (Johan von Garrelts; muntlig referens).  

 



 

Figur 4: Geografisk placering av anläggningen på udden 
Figuren visar syresättningsringens placering på udden vid sj
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under projektering samt verifiering markerats. Den streckade linjen på nederdelen av 

figuren visar viken. Figur av Regazzoni (2011). 
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: Geografisk placering av anläggningen på udden Scoutvik. 
syresättningsringens placering på udden vid sjön Sommens västra 

runnar som omnämns i rapporten är markerade med namn. 

syresättningsringen är samtliga uttagsbrunnar för råvatten, P1, P2 samt P3 

markerade. Runt om anläggningen har även brunnar som använts för provpumpning 

under projektering samt verifiering markerats. Den streckade linjen på nederdelen av 

figuren visar viken. Figur av Regazzoni (2011).  

Principiell utformning av anläggningen 

I centrum av anläggningen och syresättningsringen finns tre uttagsbrunnar, 

benämnda DVP1, DVP2 och DVP3 placerade (benämns i rapport som P1, P2 och P3)

med ett inbördes avstånd på cirka fem meter. 

borrade till ett djup av 30 meter, vattenintag sker de sista 6 meterna i brunnshålen 

(Sparrmann 2010). Från uttagsbrunnarna pumpas råvatten till vattenverket i Fröafall 

där det vidare behandlas innan distribution till konsumenterna i Tranås samt 

Boxholms kommun. Uttagsbrunnarna omges av en cirkulär form

(syresättningsbrunnar), uppdelade i två sektioner (sektion 1 och 

Avståndet mellan satellitbrunnarna är 3,7 meter, vilket ger en cirkelradie 

på 26 meter. De är borrade till berggrunden, alternativt till lerlagret och 

51 meter (Sparrmann 2010). Satellitbrunnarna används växelvis i olika 

driftfall för att pumpa upp vatten ur akvifären till teknikbyggnaden där

och avluftas, samt till att återinjektera det syresatta vattnet tillbaka till 

detta sätt uppstår en syresatt zon som gör att allt vatten som strömmar mot cirkelns 

mittpunkt och tas upp ur uttagsbrunnarna har syresatts.  
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Boxholms kommun. Uttagsbrunnarna omges av en cirkulär formation av 44 

, uppdelade i två sektioner (sektion 1 och 

Avståndet mellan satellitbrunnarna är 3,7 meter, vilket ger en cirkelradie 

på 26 meter. De är borrade till berggrunden, alternativt till lerlagret och varierar i 

Satellitbrunnarna används växelvis i olika 

en till teknikbyggnaden där det syresätts 

till att återinjektera det syresatta vattnet tillbaka till akvifären. På 

en syresatt zon som gör att allt vatten som strömmar mot cirkelns 
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Se figur 5 nedan för planritning över anläggningen.  

 
Figur 5: Planritning over anläggningen I Scoutvik.  
I figuren illustreras syresättningsringens placering på udden, samtliga 44 

satellitbrunnar, 3 råvattenbrunnar samt brunnshål innanför och utanför 

syresättningsringen. Figuren illustrerar även hur den nya vattenledningen är 

påkopplad den gamla som leder från den tidigare använda ytvattentäktens pumphus 

närmare stranden i sydöstlig riktning. Sektion 1 består av den östra halvan av ringen (1-

22) och sektion 2 består av den västra halvan av ringen (brunn 23-44).  

 

Figur 6 visar en bild tagen i januari 2011 som visar en del av den östra sektionen, där 

man tydligt kan se att temperaturen och flödet av injicerat vatten gjort att snön smält 

undan.  

 
Figur 6: Satellitbrunnar i den östra sektionen.  
Bilden visar brunnar i sydöstra delen av syresättningsringen, 

längst bort i bild anas sluttningen som sedan leder ner mot 

sjön Sommen. Tydligt i bild syns hur snön smält längs med 

syresättningsringens cirkel, där vatten pumpas. Bilden är 

tagen 2011-01-19 av Louise Eriksson.  
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Figur 7 visar i sin tur de tre råvattenpumparna P1, P2 samt P3 i cirkelns mittpunkt.  
 

 
Figur 7: Råvattenpumpar.  
Bilden visar de tre råvattenpumparna P1, P2 samt P3 som är 

lokaliserade i syresättningsringens mitt. Bilden är tagen 2011-

01-19 av Louise Eriksson.  

Vid utformning av syresättningsringens konfiguration i Scoutvik fanns följande 

grundläggande faktorer att ta hänsyn till (Regazzoni 2011, von Garrelts; muntlig 

referens): 

• Uppehållstid från sjö till brunnsring: Det är svårt att uppskatta den genomsnittliga 

uppehållstiden från strand till brunnsring. Även om hydraulisk konduktivitet och 

porositeten hos akvifären är korrekt approximerat finns osäkerheter om var 

infiltration sker längs strandbankens yta och djup.  

 

• Uppehållstid mellan satellitbrunnar i syresättningsringen och huvudbrunnarna: För 

att uppnå full reningseffekt krävs en tillräcklig uppehållstid i marken för det 

syresatta vattnet. Uppehållstiden beror av avståndet från syresättningsbrunn till 

uttagsbrunn, flöde, akvifärens mäktighet samt porositet. Analyser av 

vattenkvalitet stod till grund för att beräkna uppehållstiden till tre dygn (von 

Garrelts; muntlig källa, Regazzoni 2011). Johansson (2009) bekräftade i sin 

beräkning denna uppehållstid.  

 

• Igensättning: Vattnet måste filtreras över en tillräckligt stor yta för att undvika 

igensättning av järn- och mangan utfällningar. Genom att väga cirkelns radie, 

flöde, halter av järn och mangan, silrörslängd i uttagsbrunnar och markens 

porositet har risken för igensättning beräknats vara mycket liten och anläggningen 

beräknas ha en drifttid på hundratals år (Regazzoni 2011).  

 

• Syresättningsradie: För att obehandlat vatten inte skall tränga in till 

uttagsbrunnarna måste en ”tät skärm” av syresatt vatten bildas. Detta gör att 

inbördes avstånd mellan satellitbrunnar inte får vara för stort. Under förutsättning 

att hastigheten för den tangentiella strömningen av vatten är större än den 

radiella strömningen av vatten bildas syresatta elliptiska zoner, som har störst 
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utbredning i den tangentiella riktningen. Antalet brunnar i syresättningsringen har 

anpassats så att de syresatta ellipserna skall överlappa varandra och på detta sätt 

förhindra ett läckage av obehandlat vatten. Beräkningar utförda vid projektering 

visar att tangentiell hastighet och radiell hastighet är 0,23 m/h respektive 0,18 

m/h (Regazzoni 2011). För en schematisk förklaring av radiellt och tangentiellt 

flöde, se figur 8 nedan.  

 
Figur 8: Principskiss av brunnsringen.  
Figuren visar det tangentiella flödet mellan satellitbrunnar och det 

radiella flödet mellan själva ringkonfigurationen in mot 

råvattenuttaget. Då den tangentiella rörelsehastigheten är större än 

den radiella rörelsehastigheten bildas syresatta elliptiska zoner som 

förhindrar obehandlat vatten att tränga in och pumpas upp i 

uttagsbrunnarna. Bild från Regazzoni (2011).  

2.2.2 Uppehållstider 

En uppehållstid på minst några veckor upp till ett par månader krävs för vattnet 

mellan infiltrationspunkten och uttagsbrunnarna för att erhålla en tillfredsställande 

kvalitetsnivå (Kortelainen & Karhu 2006).  Uppehållstiden mellan sjö och brunnsring 

varierar med avseende på vilket djup i sjön vatten infiltreras i marken (Johansson 

2009). Enligt beräkningar som stödjer sig på spårämnesförsök, utförda under 2009 

innan anläggningen togs i bruk, bestäms medelvärdet av uppehållstid till 48 dygn 

(Johansson 2009). Om infiltration sker vid själva ytan på sjön beräknas uppehållstiden 

vara 15 dygn jämfört med 100 dygn då vatten antas infiltrera på 40 meters djup 

(vilket korresponderar till djupet hos den djupaste brunnen). Uppehållstiden inom 

brunnsringen, alltså området mellan satellitbrunnarna och råvattenpumparna, 

beräknas teoretiskt till 3,6 dygn och enligt spårämnesförsöksutförandet kunde detta 

verifieras med 3,3 dygn (Johansson 2009).  
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2.2.2.1 Uppehållstiders stabilitet – skydd mot förändringar i inkommande 

vattenflöde 

Grundvatten innehåller i regel en väldigt liten om än inte obefintlig mängd skadliga 

mikroorganismer, jämfört med ytvatten som av förståliga skäl påverkas lättare vid 

utsläpp, algblomning och så vidare.  Ytvatten kan innehålla skadliga parasiter och 

andra mikroorganismer som kan ställa till problem vid användande som vattentäkt 

såväl som badplats.  

Under början av vintern 2010 upptäcktes parasiten cryptosporidium i det kommunala 

vattnet i Östersunds kommun (Östersunds kommun; internetreferens). Denna 

kontamination ledde till att många invånare i kommunen insjuknade. 

Cryptosporidium är en parasit som i princip är resistent mot klorering vilket leder till 

att sedimentering och filtration är de metoder som effektivt eliminerar parasiten från 

vattnet (Madigan & Martinko 2006). UV-strålning har även visats vara effektivt i 

reduktion av parasiten (Svenskt vatten utveckling 2011).  Sannolikheten att ett 

liknande problem skulle uppstå i Tranås kommun är mycket liten då den inducerade 

infiltrationsanläggningen effektivt filtrerar vattnet. Det kan tilläggas att 

långsamfiltrering även sker vid vattenverket på Fröafall (Samuelsson; muntlig 

referens), vilket ger ett än större skydd.  

2.2.3 Syresättning i Scoutvik 

Vatten som pumpas upp från satellitbrunnarna leds in i teknikbyggnaden till en 

cylinderformig tank uppdelad i fyra fack. I botten av det första facket sitter tjugo 

dysor monterade, dysorna är kopplade till blåsmaskiner som med luft syresätter 

vattnet till inställt börvärde (Oscar Samuelsson; muntlig referens). Från det första 

facket flödar sedan syresatt vatten via ett bräddavlopp till ett omgivande skibord 

indelat i tre sektioner. Med hjälp av ett turbulent flöde som skapas då vatten leds 

omväxlande över och under runt skibordet, avdrivs oönskad kvävgas till omgivningen. 

Från botten av det fjärde facket leds sedan det syresatta vattnet ut och injiceras 

tillbaka i akvifären.  
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Se figur 9 som visar en schematisk skiss över syresättningsförfarandet.  

 
Figur 9: Schematisk skiss over syresättning av vattnet.  
Blåsmaskin 11 och 12 (BM 11 samt BM12) blåser in luft i botten av 

tankens första fack. Omväxlande över och under leds sedan 

vatten genom de resterande tre facken i syftet att avdriva 

oönskad kvävgas till omgivningen, för att slutligen ledas tillbaka 

till akvifären.  

 

Figur 10 nedan visar syresättningstanken som den ser ut i verkligheten.  

 

 
Figur 10: Syresättningstank.  
Bilden visar delar av syresättningstanken med 

omgivande skibord. Värt att notera är att tanken 

vanligtvis är övertäckt med ett lock. Bild från 

Regazzoni (2011).  
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2.2.3.1 Driftfall för syresättning i Scoutvik 

Det finns fyra olika driftfall för syresättningsprocessen vid anläggningen. Samtliga 

driftfall innebär att 11 brunnar uppbringar vatten från akvifären för syresättning och 

injektion sker med hjälp av 12 brunnar. Se figur 11 nedan för sektionsvis indelning.  

 
Figur 11: Sektionsvis indelning av brunnsring.  
Figuren illustrerar de 44 brunnar som ingår i syresättningsringen, de blå 

markerade indikerar vilka brunnar som tillhör sektion 1 (brunn 1-22) och 

benämns även som den östra sektionen. De rödmarkerade brunnarna 

indikerar att de tillhör sektion 2 (brunn 23-44) och är således den västra 

sektionen.  

 

• ”Sektion 1 jämna”: Vatten pumpas upp från jämna brunnar i sektion 1 och 

injiceras tillbaka i intilliggande udda brunnar i sektion 1. Även brunn 23 i sektion 

2 injiceras, då den ligger närmast intill sista jämna brunnen i sektion 1.  

 

• ”Sektion 1 udda”: Vatten pumpas upp från udda brunnar i sektion 1 och injiceras 

i intilliggande jämna brunnar i sektion 1. Injektion sker även i brunn 44 i sektion 

2, då den ligger närmast intill den första udda brunnen i sektion 1.  

 

• ”Sektion 2 jämna”: Vatten pumpas upp från jämna brunnar i sektion 2 och 

injiceras i intilliggande udda brunnar i sektion 2. Brunn 22 i sektion 1 injiceras, då 

den ligger närmast intill den första udda brunnen i sektion 2.  

 

• ”Sektion 2 udda”: Vatten pumpas upp från udda brunnar i sektion 2 och injiceras 

i intilliggande jämna brunnar i sektion 2. Injektion sker även i brunn 1 i sektion 1, 

då den ligger närmast intill den sista jämna brunnen i sektion 2.  

Syresättning pågår en och en halv timme för samtliga driftfall. Syresättning påbörjas 

tidig morgon och pågår fram till lunch. Syresättningen skedde enligt följande schema 

vid rapportens första provtagningstillfälle i Scoutvik (oktober 2010), se tabell 1 

nedan. 
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Tabell 1: Schema för syresättning.  
Tabellen visar klockslag med start- och stopptid för syresättning med respektive driftfall 

tiderna gäller för.  

Starttid  Stopptid Driftfall 

04:00 06:30 Sektion 2 jämna 
06:30 08:00 Sektion 1 jämna 
08:00 10:30 Sektion 2 udda 
10:30 12:00 Sektion 1 udda 

2.3 Behandling av råvattnet i Fröafalls Vattenverk 
Då vattnet som pumpas upp via råvattenpumparna i Scoutvik är aggressivt (Regazzoni 

2011) krävs ytterligare åtgärder innan vattnet slutligen kan kopplas på 

vattenledningarna till Tranås och Boxholms kommuns konsumenter. En av 

åtgärderna är att medelst luftning avdriva kolsyra från råvattnet vilket resulterar i en 

pH-höjning. Åtgärden kom till efter omfattande provtagning i anläggningen, där en 

hög kolsyrahalt i råvattnet detekterades. Försök med luftning som metod för att 

avdriva kolsyra genomfördes i ett akvarieliknande modellsystem, där det 

konstaterades att en pH-höjning från 6,4 till 7,1 erhölls vid ett 10-15 gånger högre 

luftflöde i relation till vattenflöde (Samuelsson 2009). Avdrivning av kolsyra sker nu i 

lokaler där en tidigare mikrosil användes vid reningsprocessen i ytvattentäkten som 

tidigare stod för dricksvattenproduktionen i Tranås kommun. Luftning sker med 

blåsmaskin, likt mekanismen som luftar vattnet i Scoutvik, varpå koldioxid helt enkelt 

avgår till omgivande luft. Det långsamfilter som användes vid ytvattentäkten används 

än idag (Samuelsson; muntlig referens) och ger ytterligare en skyddsbarriär mot 

exempelvis parasiter som skulle kunna förekomma.  

Trots pH-höjningen som sker med hjälp av luftningen tillsätts även en mängd kalk, 

som beräknas beroende på rådande förhållanden för aktuellt råvatten. Detta leder till 

ännu en pH-höjning. Därefter tillsätts hypoklorit för att få en desinficerande effekt 

(Samuelsson; muntlig referens).  

Figur 12 nedan visar en schematisk sammanfattning över viktiga punkter i 

anläggningen, likt ett flödesschema.  
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Figur 12: Flödesschema för dricksvattenproduktionen.  
Figuren visar viktiga punkter schematiskt från sjön Sommen till vattenverket i Fröafall. 

Punkterna är numrerade med tillhörande förklaring i figuren. Figur från VA-verket i 

Tranås, omarbetat av Louise Eriksson.  

2.4 Sjön Sommen 
Sommen är en 132 km2 stor oligotrof sprickdalssjö belägen mellan Jönköpings och 

Östergötlands län. Det omgivande landskapet utgörs i huvudsak av barrskog, dock 

med vissa inslag av jordbrukslandskap samt lövskog. Tillrinningsområdet består till 

största del av skogsmark, men även mindre områden med myr- och odlingsmark 

förekommer (VISS 2010; Internetreferens). Det största djupet i Sommen ligger på 53 

meter.  

Enligt VISS har sjön Sommen en god ekologisk status, dock förekommer för höga 

halter av kvicksilver, vilket är ett vanligt problem i dagens Sverige. Samtliga sjöar, 

vattendrag och kustvatten överstiger idag gränsvärdet på 20 mikrogram per kilogram 

för kvicksilver i biota (VISS 2010).  Som en helhet anses sjön vara näringsfattig, 

däremot kan en särskiljning göras mellan den västra och östra delen av sjön. Den 

östra delen anses vara mer näringsfattig, gränsande till extremt näringsfattig, medan 

den västra delen klassificeras som näringsfattig med en eutrof karaktär.  

2.4.1 Näringsämnen i sjön Sommen 

Motala Ströms vattenvårdsförbund (MSV) har som huvuduppgifter att ”genom 

provtagningar och analyser skaffa information om tillståndet i vattensystemen, det 

vill säga sjöar, vattendrag och kustvatten” (Motala Ströms vattenvårdsförbund; 

internetreferens). Två gånger per år utför MSV mätningar i sjön Sommen. Mätpunkt 

34 – Sommen väst, har i denna rapport använts som referenspunkt. Mätningarna 

utförs dessutom på två olika djup vid varje tidpunkt, en nära ytan och en på ett större 

djup.  

Då 2010 års mätningar ännu inte är redovisade har 2009 års rapport stått till grund 

för följande tabeller. Rådata finns för beskådning i tabell 3, appendix A.1. Två 
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diagram visas nedan, figur 13 samt 14, för provtagning som utfördes i februari 2009. 

Två olika prov redovisas för samma datum, ett ytvatten- och ett djupvattenprov. 

Alkalinitet har redovisats i enheten milliekvivalenter/liter i rapporten från MSV, för 

att enklare kunna jämföra med värden redovisade i resultatdelen, har alkalinitet 

räknats om till enheten milligram/liter. Se appendix A.2.1 för beräkningsexempel.  

 

 
Figur 13: Mätningar från MSV, Sommen väst februari, 0,5 meters djup. 
Mätningarna utfördes av Motala Ströms Vattenförbund 2009-02-24 på djupet 0,5 

meter. 

 

 
Figur 14: Mätningar från MSV, Sommen väst februari, 29 meters djup. 
Mätningarna utfördes av Motala Ströms Vattenförbund 2009-02-24 på djupet 29 meter. 

Ett högre värde på alkalinitet och turbiditet kan observeras för provet taget på större djup. 

Temperaturen och total mängd kol (TOC – Total Organic Carbon) är något högre för provet 

tagit på 29 meter.  
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Nedan i figur 15 och 16 visas på samma sätt provtagning som utfördes i augusti 

samma år. Även här finns två mätpunkter, ytvatten- och djupvattenprov. 

Djupvattenprovet i augusti är dock taget från ett större djup, 40 meter jämfört med 

februariprovets 29 meter.  

 
Figur 15: Mätningar från MSV, Sommen väst augusti, 0,5 meters djup. 
Mätningarna utfördes av Motala Ströms Vattenförbund 2009-08-05 på djupet 0,5 

meter. 

 

 
Figur 16: Mätningar från MSV, Sommen väst augusti, 40 meters djup. 
Mätningarna utfördes av Motala Ströms Vattenförbund 2009-08-05 på djupet 40 

meter. 

En större skillnad i pH observeras vid förevarande provtagning, men detta kan bero 

på att det djupare provet denna gång togs på 40 meter jämfört med 

korresponderande februariprov som togs på 29 meters djup. På större djup kan 

nedbrytningsmekanismer i botten leda till ett lägre pH. Temperaturen är inte helt 

häpnadsväckande högre då ytvattnet håller en högre temperatur sommartid. 

Alkalinitet visar liknande värden som vintertid, dock är skillnaden mellan de olika 

djupen marginell vid den här mätningen. Även TOC-halten är något högre på det 
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större djupet, om än en liten skillnad observeras. Turbiditeten är högre för provet 

tagit djupare ner, vilket kan vara ett resultat av att under sommartid ökar mängden 

humus och alger som sjunker till botten där det vidare bryts ned.  

Sammanfattningsvis visar diagrammen att sjön har ett pH på 7-8 och anses ha god 

motståndskraft vad gäller försurning (Länsstyrelsen Östergötland 2010; 

Internetreferens), en alkalinitet på runt 30-38 mg/l HCO3
- och ett medelvärde för TOC 

på 9,1 mg/l.  

2.5 Inducerad infiltration ger naturlig rening av vatten 
Inducerad infiltration har som metod använts sedan 1800-talet för att säkra 

dricksvattenkällor (Hendel B m.fl. 2001). Processen utvecklades till en början för att 

eliminera patogena mikroorganismer från vattnet men kom senare att användas 

även för att eliminera kemiska orenheter (Hendel B m.fl. 2001). En viktig aspekt med 

användandet av inducerad infiltration, ibland även kallat SAT (soil aquifer treatment), 

är att jorden utgör ett medium där naturliga nedbrytningsprocesser kan äga rum då 

vatten passerar (Kortelainen & Karhu 2006).  

I jämförelse med ytvattenuttag har inducerad infiltration flera fördelar, några av 

dessa är avlägsnande av suspenderade mineralpartiklar, biologiskt nedbrytbara 

föreningar, bakterier, virus, parasiter och adsorberbara substanser. Dessutom sker en 

utjämning av temperatur och koncentrationer av lösta ämnen i infiltrationsvattnet 

(Regazzoni 2011). Oönskade effekter som uppträder är dock för hög hårdhet samt 

löst järn och mangan. Det kan även bildas sulfider och andra illaluktande 

svavelföreningar (Regazzoni 2011).  

Inducerad infiltration av råvatten är ett attraktivt sätt att producera dricksvatten av 

två viktiga aspekter (Långmark Paper II 2004, Kortelainen & Karhu 2006);  

• Vattnet som produceras kan konstateras vara biologiskt stabilt 

• Minskat användande av klor  

Biostabilitet innebär att utgående dricksvatten ska innehålla så låga halter organiskt 

material som möjligt, för att minimera tillväxten av mikroorganismer i 

distributionsledningar och reservoarer. Distribuerat vatten skall dessutom vara helt 

fritt från patogena och opportunistiskt patogena mikroorganismer. Då klor används i 

vattenverk kan skadliga biprodukter bildas genom att klor reagerar med naturligt 

organiskt material och humussyror. Det är av stor positiv vikt att minska dessa 

klororganiska föreningar då dessa utgör en potentiell cancerrisk (Frycklund, C 1993).  

Kemisk rening av vatten förekommer ofta vid dricksvattenproduktion, men 

oxidationsreaktioner för att avskilja järn och mangan innebär ofta fällningskemikalier 

vilket innebär inköpskostnad såväl som kostnad i form av toxiskt avfall. Av dessa 

anledningar är biologisk rening på naturens eget sätt att föredra (Katsoyiannis & 

Zouboulis 2004, Johan von Garrelts; muntlig referens). 

Mikrobiell aktivitet är en mycket viktig faktor vid reningsprocesser associerat till 

grundvatten, denna aktivitet involverar såväl nedbrytning av organiskt material 
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såsom reduktion av elektronacceptorer i form av syre, nitrat och sulfat (Hendel B 

2001). Studier visar att avskiljning av järn och mangan katalyseras med hjälp av 

mikrobiell aktivitet (Katsoyiannis & Zouboulis 2004).  

Syresättningen har med stor sannolikhet skapat en miljö som är gynnsam för de 

bakterier som är involverade i oxidation och fällning av löst mangan och med tiden 

har populationen ökat (Regazzoni 2011). Detta skulle kunna vara en förklaring till att 

manganhalten i utgående vatten stadigt har minskat sedan anläggningen togs i bruk.  

Flertalet studier visar att den största delen av organiskt material avlägsnas med hjälp 

av biologiska processer vid den initiala infiltreringen av vattnet till akvifären men få 

studier har inriktats mot att faktiskt studera den roll mikrobiologin spelar vid 

minskningen av organiskt kol (Rauch, T & Drewes, J.E 2005). Åtskilliga rapporter tar 

upp det faktum att då mikroorganismer i anläggningar är lågt i antal bidrar det till 

svårigheter att rent metodiskt bestämma de mikrobiologiska parametrarna av 

intresse . I princip samtliga studier, som använts i egenskap av underlag för den här 

rapporten, hävdar att kvaliteten på utgående vatten vid en inducerad 

infiltrationsanläggning beror på strukturen och fysiologin hos den mikrobiella 

kompositionen.  

2.6 Grundvattnets kemiska och biologiska processer 
Det vatten som tränger genom marken på olika sätt ombildas med hjälp av flera 

kemiska reaktioner till ett grundvatten som har skilda kemiska parametrar än den 

ursprungliga vattenkällan.  

I strand- och bottensediment sker en mikrobiellt driven nedbrytning av organiskt 

material, nedbrytningen resulterar även i att komplex mellan järn och organiskt 

material bryts upp varpå en del järn fälls ut som järnhydroxider längs 

strandsedimenten. Nedbrytningen leder till en successiv förbrukning av syre och 

koldioxid bildas genom mikrobiell respiration. Löst koldioxid initierar 

vittringsprocesser vilka ökar vattnets hårdhet och alkalinitet. Vid för låga syrehalter 

bildas en så kallad reducerande zon (Regazzoni 2011). Mangan- och järnhydroxider 

som fällts ut i mark och sediment reduceras till sina tvåvärda jonformer och blir på så 

sätt lösta i vattenmassan.   

Se figur 17 för schematisk presentation av olika reaktioner som involverar järnjoner, 

syre och organiskt material.  Tvåvärt järn oxideras enkelt till trevärt järn då organiskt 

material inte finns tillgängligt, se reaktion 1, detta trevärda järn kan fällas ut och bilda 

järnhydroxid enligt reaktion 2. Reaktion 3 visar däremot komplexbildning mellan 

tvåvärt järn och organiskt material, då detta finns tillgängligt. Detta komplex kan 

oxideras, reaktion 4, vilket resulterar i ett instabilt trevärt komplex som antingen 

reduceras av det organiska materialet själv, reaktion 5, eller bryts upp enligt reaktion 

6.  
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Figur 17: Visualisering av olika reaktioner involverade organiskt material 
samt järn(II) och järn(III).  
Röda siffror indikerar de olika reaktioner som beskrivs mer ingående i stycket 

ovan figur. Figur ritad av Louise Eriksson, med fakta från Frycklund (1992).  

 

Mangan förekommer i tre olika oxidationstillstånd, som två-, tre- och fyrvärd 

mangan, Mn(II), Mn(III) samt Mn(IV). Trevärt mangan är instabil och vanligtvis 

förekommer mangan i sin två- respektive fyrvärda form (Sparrmann 2010). Löst i 

vatten förekommer mangan i sin tvåvärda jonform. Under oxiska förhållanden bildar 

mangan olösliga produkter, oftast i form av mangan(IV)dioxider (MnIVO2) eller 

manganoxyhydroxider (MnIIIOOH). Manganoxider är högst olösliga och uppvisar en 

mörk, svart färg vilket resulterar i oönskade problem i grundvatten som är avsett för 

dricksvatten (Katsoyiannis & Zouboulis 2004 och Gheriany 2009), därför är det 

lämpligt att mangan fälls ut innan distribution sker, likt det som sker vid vyredox.  

Mangan går i lösning något senare än järn, på grund av att stabiliteten mellan fast 

och löst fas ligger vid ett högre Eh-värde1(Frycklund, 1992). Strikt kemisk utfällning av 

mangan kräver ett relativt högt pH, speciellt då karbonat finns i större halter. 

Mangan precipiterar dock i naturliga miljöer och vid inducerad infiltration vid ett 

betydligt lägre pH och utfällningen främjas av bakterier (Frycklund 1992).  

2.6.1 Karbonatjämvikt styr pH 

I naturliga system är karbonatjämvikten av yttersta betydelse för vattnets pH-värde. 

Jämviktssystemet ger en bufferteffekt som motverkar stora och snabba pH-

förändringar. I karbonatsystemet ingår löst koldioxid (CO2), karbonatjoner (CO3
2-), 

                                                           
 

1 Eh, redoxpotentialen, är ett mått på intensiteten av de reducerade eller oxiderande 
förhållandena. Det vill säga möjligheten för ämnen i ett system att oxideras eller reduceras 
(McBride 1994).  
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vätekarbonat (HCO3
-) och kolsyra (H2CO3). Då pH ökar i markprofilen ökar även 

koncentrationen OH-, HCO3
-, CO3

2- samt organiskt material som följd (Di Bonito 2005).   

Grundvatten har ett högre koldioxidtryck än vårt vanliga atmosfärtryck, på grund av 

den koldioxidproduktion som sker i jordprofilen och den nedbrytning av organiskt 

material som sker i grundvattnet (Drever 2005). Enligt Sparrmann (2010) hinner den 

koldioxid som bildas via växters rotandning och mikroorganismers nedbrytning sällan 

uppnå jämvikt med atmosfärens koldioxid.  

Koldioxid löser sig i vatten och deltar i följande jämvikter: 

������↔ �����	�							�1� 

�����	� + �� ↔ ����	��	�						�2� 

������	�↔ ���
���	� + �						�3� 

���
���	� ↔ ���

����	� + �						�4� 

Den koldioxid som föreligger i löst form räknas till den lösta halten kolsyra och anges 

som totalhalt av kolsyra (H2CO3*) enligt (5):  

����
∗��	� = �����	� +	������	�					�5�    (Sparrmann 2009) 

Alkalinitet är en parameter som mycket viktig för vattnets förmåga att motstå pH-

förändringar och försurning med hjälp av sin förmåga att acceptera vätejoner. 

Följande jämvikter kan förklara konceptet: 

���
���	�	+	���	� 	↔ ����

∗��	�						�6� 

���
����	�	+ ���	� 	↔ 	���

���	�						�7�	 

�� +� → ��						�8� 

Alkalinitet beror alltså på markens halt av vätekarbonatjoner, karbonatjoner samt 

hydroxidjoner. Parametern definieras enligt (9): 

��� = ����
�� + 	2����

��� +	���� +	 ���					�9�        (Sparrmann 2009) 

2.7 Mikrobiell aktivitet vid inducerad infiltration 
Vad som egentligen sker i marken under reningsprocessen vid inducerad infiltration 

är viktigt att veta (Samuelsson 2009). För att få en uppfattning om hur själva 

reningsprocessen går till vid inducerad infiltration krävs en analys av hur själva 

mikromiljön ser ut för den aktuella platsen.  

Ytvatten inkluderar sjöar, floder och strömmar, och deras kvalitet varierar snabbt 

som respons på ändringar i omkringliggande avrinningsområden. Ett exempel är 

överskott på näringsämnen såsom kväve och fosfor vilka resulterar i eutrofiering av 

ytvatten med algtillväxt, ökad koncentration av mikroorganismer och ökad turbiditet 

som konsekvenser (Bitton 2005). Än större problem uppstår då samhällen uppströms 

en vattentäkt släpper ut avloppsvatten eller processvatten. Virus är av största vikt då 
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denna problematik ställs till sin spets, virus är mycket lättransporterade över stora 

avstånd genom såväl vatten som mark och akvifärer.  

Grundvattenrening är som sagt en naturlig process där vatten passerar ett jordlager, 

en akvifär. På ytan av jordpartiklarna i akvifären bildar mikroorganismer en biofilm 

där de kan bryta ner naturligt organiskt material (NOM – Natural Organic Matter). 

Reningsmetoden bygger på adsorption och biologisk nedbrytning, där adsorption 

syftar till den fysikaliska reningen som sker i akvifären, bland annat ytadsorption, 

jonbyte, utfällning samt hydrofob adsorption (Långmark; föreläsningsanteckningar 

2010). Organiskt material och lerpartiklar i marken är en viktig källa för jonutbyte. 

Eftersom de är negativt laddade binder de därmed positivt laddade föreningar och 

partiklar, exempelvis metaller.  

Biologisk nedbrytning främjar även reduktionen av organiskt material då mikrober 

använder just detta som sin kolkälla. Biofiltrering omfattar två komponenter, 

nämligen 

• den icke biologiska, som även kallas substrat, utgörs av akvifären i det här fallet 

• den biologiska, det vill säga den aktiva mikrobiologiska populationen som finns 

etablerad i den så kallade biofilmen 

Det finns såklart olika betingelser som ger upphov till vitt skilda populationer av 

mikroorganismer, syre är en sådan faktor, som i sin mest basala funktion kan slå ut 

anaeroba mikroorganismer såväl som främja strikt aeroba mikrober. Det faktum att 

syrehalten i den studerade anläggningen höjts torde ge upphov till en mikroflora 

annorlunda än i omgivande mark. 

Halterna organiskt material i utgående råvatten vid Scoutvik fluktuerar, men 

avskiljningen kan betraktas som god då halten COD halveras från sjö till brunnsring 

(Regazzoni 2011). Då COD inte ger resultat om mängden kol som finns i systemet, 

utan endast den kemiska oxiderbarheten, har kompletterande parametrar för 

rapportens analysdel valts ut.  

2.7.1 Organiskt material  

Processerna där mikroorganismer utnyttjas i produktion av dricksvatten skiljer sig 

från bioremidering i den mån att de biologiska processer som sker i marken inte är 

styrda och mikroorganismerna som finns i anläggningen är alltid naturligt 

förekommande (Långmark; föreläsningsunderlag 2010). Tekniken i Scoutvik innebär 

att man härmar processer som sker i naturen och låter de naturligt förekommande 

mikroorganismerna bryta ner det icke önskade organiska materialet.  

Organiskt material finns i naturliga vattenmiljöer och jordar, det består av växt- och 

djurrester som är mer eller mindre nedbrutet, substanser som syntetiseras från 

nedbrytningsprodukter samt av levande och döda mikroorganismer. Det organiska 

materialet samlas ofta under namnet humus. Humus kan vara mer eller mindre 

stabilt, mer stabilt humus kan ha en omsättningstid på över fyrtio år medan andra 

typer bryts ned betydligt tidigare (Madigan & Martinko 2006). Humussubstanser 
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skiljer sig något åt beroende på om de finns i markmiljö eller vattenmiljö. Generellt 

sett består humus substanser i vattenmiljöer till 40-60 procent av löst organiskt 

material (Frycklund, C 1992).  

Det finns många beteckningar och förkortningar för organiskt material som idag 

används i både dricksvatten- såväl som avloppsvattensammanhang. En kortare 

förklaring av dessa är: 

NOM är ett samlingsnamn över organiskt material men som ofta syftar till totalt 

organiskt kol (TOC – Total Organic Carbon). En del av TOC är löst organiskt kol (DOC – 

Dissolved Organic Carbon), som ofta ersätts med eller alterneras med DOM 

(Dissolved Organic Matter) och syftar till den lösliga fraktionen av det totala kolet 

(Långmark; föreläsningsanteckningar).  

I sjöar och vattendrag delas DOC in i två subgrupper; biomolekyler och humusämnen 

(Långmark, föreläsningsunderlag 2010). Biomolekyler är organiska föreningar och 

som syntetiserats av levande organismer för att upprätthålla dess livsprocesser. 

Exempel på biomolekyler är aminosyror och enkla sockerföreningar. Humusämnen är 

däremot nedbrytningsprodukter från växter, alger och mikroorganismer. Humus är 

alltså en restprodukt vid nedbrytning och är inte producerat till ett specifikt syfte. Det 

består till större delen av brunfärgade, högmolekylära organiska syror och är 

uppbyggda av aromatiska ringar vilka är länkade med alifatiska kolkedjor. Bundet till 

den aromatiska strukturen finns hydroxylgrupper (-OH) och karboxylgrupper (-

COOH). Då pH är neutralt dissocierar vätejonerna på – COOH grupperna, vilket 

resulterar i en negativ laddning hos humusämnena. Då humussubstanser tar 

betydligt längre tid att bryta ner än biomolekyler består den största delen av DOC i 

akvatiska miljöer av just humusämnen (Långmark, föreläsningsunderlag 2010).  

Ett av de mest primära mål med konventionell dricksvattenrening och distribution är 

att leverera ett vatten som är både estetiskt tilltalande samt dessutom inte innebär 

någon hälsorisk för oss som konsumerar det (Långmark 2004). En annan mycket 

viktig aspekt med vattenrening är att avskilja naturligt organiskt material till lämpligt 

låga nivåer så att tillväxt av bakterier inte sker i distributionsledningar (Långmark 

2004, Kolehmainen 2007). Dricksvatten är inte sterilt utan innehåller mängder av 

mikroorganismer som har förmågan att föröka sig om de tillåts.  Organiskt material är 

av den här anledningen ofta förknippat med kvalitetsproblem vid inducerad 

infiltration (Rauch, T & Drews, J.E 2005).  

Organiskt material kan utöver tillväxt i distributionsledningar ge upphov till dålig 

smak och lukt vilket ökar behovet av kemikalieanvändning i form av exempelvis klor 

(Bitton 2005). Tillsats av desinfektionsmedel och andra kemikalier resulterar i 

oxidation och/eller avskiljning av organiskt material. Nackdelen är dock att processen 

kan leda till en reaktion där potentiellt farliga biprodukter bildas, så kallade DBP 

(disinfection by-products). En sådan biprodukt är trihalometan (THM), vilket är ett 

cancerogent ämne som även skadar ozonlagret (Långmark 2004). Detta är ytterligare 

en anledning till varför organiskt material borde avskiljas i en 

vattenreningsanläggning.  
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2.7.2 Förutsättningar för mikrobiell aktivitet  

Trots att olika mikroorganismer har olika och ibland individuella anspråk på miljön 

som omger dem, är vissa förhållanden generellt gällande för optimal bakterietillväxt. 

De arbetar med en mycket sparsam energibudget och föredrar ett något mindre 

energiförbrukande habitat gentemot ett mer energiförbrukande. Detta innebär att 

bakterier föredrar att leva adsorberade till en yta snarare än som frisimmande i en 

lösning (Frycklund, C 1992). Själva markytan i sig befrämjar alltså bakterietillväxt. 

2.7.2.1 Biofilm 

Biofilm eller biohud är en komplex association av mikroorganismer, extracellulära 

produkter och slam som bildas på i princip alla fasta ytor som kommer i kontakt med 

vatten (Långmark 2004, Bitton 2005). Biofilmer återfinns därav i flera naturliga 

habitat och är ett viktigt inslag i grundvattenrening där de uppkommer i gränssnittet 

mellan vattnet och markens partiklar i akvifären. Biofilmer förekommer inte exklusivt 

i naturen utan förekommer som ytbeläggning på våra tänder och används exempelvis 

även på ytan av medicinska proteser såsom katetrar och pacemakers (Bitton 2005).   

En biofilm är ett relativt tunt skikt av mikroorganismer, biofilmer är vanligen i 

storleksordningen hundra mikrometer (100 µm). Mikroorganismerna bildar 

bakteriella anhopningar som fästs på en yta vilken är i kontakt med en vätska, själva 

biofilmsformationen är en del i en väl utvecklad överlevnadsstrategi hos bakterierna 

(Långmark 2004). Man kan likna en biofilm som bildats av prokaryota 2 

mikroorganismer vid den vävnad som eukaryota3 celler bildar. Mikroorganismer som 

ingår i dessa biohudar bildar små kolonier som är separerade av öppna 

vattenkanaler, vilka tillåter diffusion av näringsämnen och syre. Själva uppbyggnaden 

av biofilmen ger bakterierna en möjlighet att överleva i en hård och ickeoptimal 

miljö, där de tvingas dela på de snåla resurser som finns att tillgå.  

Mikroorganismerna som bildar en biofilm är en heterogen samling, vars 

sammansättning beror av den kemiska kompositionen av ytan de fäster vid, kemin 

hos vattnet den är i kontakt med samt även redoxpotentialen i biofilmen (Bitton 

2005). Studier har visat att inom en biofilm arbetar mikroorganismer mer effektivt 

genom sina metaboliska samarbeten av tillgängliga substrat, än då de är frilevande i 

en vattenvolym (Långmark 2004). Biofilmer benämns ofta som mikroekosystem, då 

de uppvisar bakteriella populationer i jämvikt med varandra. De har förmågan att 

upprätthålla en stabil miljö så att nya bakterieceller kan rekryteras för att möjliggöra 

sekundär kolonisering (Långmark 2004).  

 

 

                                                           
 

2 Prokaryota mikroorganismer är encelliga och har ingen cellkärna, bakterier är exempelvis 
prokaryota. 
3 En eukaryot är en flercellig organism vars celler har cellkärna, där arvsmassan finns samlad i 
kromosomer. 



27 
 

Se figur 18 för schematiskt illustration av biofilmformation.  

 
Figur 18: Principskiss av biofilmformation.  
Figuren visar schematiskt hur mikroorganismer initialt koloniserar ytan och bildar ett 

cellmatrix som överlevnadsstrategi. Biofilmen växer sig större och vattenkanaler bildas 

och transporterar näringsämnen och syre till mikroorganismer längre in i biofilmen. 

Bild från Långmarks föreläsning på KTH våren 2010 (se övriga referenser). 

 

Biofilmer kan växa till en kritisk tjocklek av 100-200 µm, varefter diffusionen av 

näringsämnen blir begränsad. Den minskade diffusionen av syre gör att det sker en 

tillväxt av fakultativt aeroba4 mikroorganismer men även anaeroba i de djupare 

lagren av biofilmen (Bitton 2005).  

Det initiala steget av bakteriekolonisering och formation av biofilm beror på flertalet 

olika faktorer. Vanliga faktorer är tillgänglighet på näringsämnen, hydrauliska 

förhållanden, vilka egenskaper substraten uppvisar, cell-substrat interaktion samt 

cell-cell signalering (Långmark 2004). Själva vidhäftningen/adsorptionen av biofilmen 

till en yta följs av att celler förankras till ytan med hjälp av extracellulära polymeriska 

substanser (EPS = extracellular polymeric substances) som de själva producerar 

(Bitton 2005, Långmark 2004). EPS består vanligtvis av polysackarider, protein, 

nukleinsyror och lipider som samtliga hjälper till att ge strukturellt stöd åt biofilmen. 

EPS uppvisar både hydrofila och hydrofoba egenskaper. 

Vanliga faktorer som påverkar och styr bildandet av en biofilm är dessutom: 

• Koncentration av assimilerbart organiskt kol (AOC – Assimilated Organic Carbon) 

 

• Begränsade näringsämnen, till exempel fosfor (som är ett tillväxtbegränsande 

näringsämne i de flesta sötvatten vattenmiljöer) 

                                                           
 

4 En fackultativt aerob mikroorganism har oxidativ respiration men kan vid brist på syre gå 
över till icke oxidativ respiration. Den kan alltså klara anaeroba förhållanden genom att byta 
till oxidation av icke organiska ämnen för att erhålla sin energi.  
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• Typ av material i akvifären 

 

• Typ av vatten och därmed vattenkvalitet, pH redoxpotential, TOC, temperatur 

och hårdhet är samtliga viktiga faktorer för formation och komposition av 

biofilm 

Det finns såklart både fördelar såväl som nackdelar med biofilmer i 

vattenreningsförfaranden. En av fördelarna är faktumet att de bildas spontant på en 

fast yta som exponeras av förbipasserande vatten. En annan klar fördel är att de är 

mycket tillämpbara vid vattenrening som grundar sig på naturliga system, såsom 

inducerad infiltration. De är dock utbredda även inom processindustrin, exempelvis i 

reningsverksanläggningar. En nackdel hos biofilmer är, som tidigare nämnt, det 

faktum att de kan bildas i ledningarna som distribuerar vatten till konsumenter. Detta 

kan leda till friktionsmotstånd samt till och med igensättning av ledningarna. Om 

patogena mikroorganismer eller parasiter ackumuleras i en biofilm skulle detta 

dessutom kunna bli en stor nackdel och orsaka hälsoproblem hos 

vattenkonsumenterna.  

2.7.2.2 Heterotrofa och autotrofa mikroorganismer 

Gemensamt för samtliga celler, så även bakterieceller, är deras behov av kol som 

näringsämne. Mikrobiella celler faller under definitionen heterotrof eller autotrof, 

beroende på hur de tillgodogör sig kol. Heterotrofa mikroorganismer kräver en eller 

flera olika organiska substanser (organiskt material) som kolkälla medan autotrofa 

mikroorganismer kan fixera kol ur koldioxid, som följaktligen blir deras enda kolkälla. 

Det finns även de mikroorganismer som oxiderar icke organiska ämnen för att erhålla 

energi men kräver organiskt material för sin tillväxt, de kallas mixotrofa (Madigan & 

Martinko 2006).  

Autotrofa mikroorganismer kallas även ibland ”primär producenter” (översatt från 

engelskans primary producers) eftersom de syntetiserar organiskt material från 

koldioxid till både sin egen nytta men även till fördel för kemoorganotrofers. 

Kemoorganotrofer är en typ av heterotrofa mikroorganismer som erhåller sin energi 

för celluppbyggnad och andra energikrävande reaktioner inom cellen genom att 

bryta ned organiska kemiska substanser (Madigan & Martinko 2006). Samtliga 

naturliga och även vissa syntetiska organiska substanser kan brytas ned av 

mikroorganismer genom oxidationsreaktioner. Kemoorganotrofer livnär sig antingen 

direkt på primär producenterna, eller på substanserna de producerar. Kemolitotrofa 

bakterier och i princip samtliga fototrofa mikroorganismer är autotrofa. 

Kemolitotrofa mikroorganismer erhåller sin energi från icke organiska substanser 

(Madigan & Martinko 2006). Den här typen av energimetabolism förekommer endast 

i prokaryota celler. Vanligt är att en specifik typ av kemolitotrof mikroorganism har 

”specialiserat sig” mot en specifik typ eller grupp av icke organisk substans. Många 

kemolitotrofa mikroorganismer oxiderar icke organiska substanser som faktiskt är 

restprodukter producerade av kemoorganotrofa mikroorganismer, exempelvis 

vätesulfid (H2S) och vätgas (H2).  
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I en biofilm lever dessa olika mikroorganismer i symbios och drar nytta av varandra i 

en väl utvecklad överlevnadsstrategi.  

2.7.3 Koldioxidproduktion vid mikrobiell aktivitet korrelerat till 

nedbrytning av DOC 

En generell observation är att infiltration av ytvatten genom mineraljordar ger en 

signifikant minskning i koncentration av organiskt kol, i vissa fall med en reduktion på 

upp till 70-80% (Kortelainen & Karhu 2006). Två distinkta processer har föreslagits vid 

reduktionsprocesser av DOC koncentrationer (Kortelainen & Karhu 2006); 

• att DOC adsorberar till organiskt material på ytan av jordpartiklar 

• att DOC oxideras och bryts ned av mikrobiella processer 

Det finns indirekta metoder för att i teorin avgöra om reduktion av organiskt material 

beror av mikrobiell nedbrytning. Förbrukningen av syre i korrelation till produktionen 

av koldioxid är en god indikator på att mikrobiella processer förekommer. Det är 

dock viktigt att ta i beaktning att utöver syre finns det andra viktiga 

elektronacceptorer såsom nitrat och järn(III) som även kan vara involverade i 

mikrobiell nedbrytning. Minskning i koncentrationen av AOC indikerar även på en 

hög mikrobiell aktivitet (Kortelainen & Karhu 2006).  

I studien gjord av Kortelainen och Karhu (2006) mättes olika parametrar längs 

vattnets väg från infiltrationspunkt till själva grundvattenmagasinet, en sträcka på lite 

drygt över 700 meter med en uppehållstid på cirka 51 dygn. Anläggningen i studien är 

belägen i en glacifluvial formation i södra Finland. Mätvärden visar konsensus med de 

i Scoutvik, om än endast i trend och inte halter. Syrehalten minskar stadigt från 9,22 

mg/l till 7,58 mg/l och pH minskar från 6,99 till 6,52. Halten koldioxid ökar från 2,93 

mg/l till 34,31 mg/l varav den största ökningen sker i slutet av sträckan, mellan 480 

meter och 700 meter. Alkaliniteten ökar, om än i mycket små koncentrationer, från 

0,26 mmol/l till 1,05 mmol/l.  

Studiens syfte var att bestämma löst icke organiskt kol (DIC – dissolved inorganic 

carbon) vilket enligt författarna produceras till största del av den koldioxid som avges 

vid mikrobiell respiration i jorden. Med kunskap om parametrar som pH, alkalinitet, 

DOC och DIC kan en utvärdering av den bakteriella aktiviteten vid nedbrytning av 

organiskt material göras (Di Bonito 2005 och Kortelainen och Karhu 2006). DIC har 

beräknats utifrån koldioxidhalt i kombination med alkalinitet och pH med hjälp av en 

mjukvara kallad PHREEQC. DIC kan enkelt sagt motsvara en samlingsparameter för de 

olika icke organiska koltyper som finns i en lösning. Dessa inkluderar koldioxid, 

kolsyra, vätekarbonat samt karbonat. En koncentrationsökning av DIC kunde 

korreleras till en minskning i koncentration av DOC. Det kan vara viktigt att betona, 

med hänsyn till att denna rapport skrivs under vinterhalvåret, att författarna tar upp 

en problematik att DIC inte bildas i samma omfattning under kalla vinterperioder. 

DOC koncentrationen minskade i tre successiva stadier under vattnets transport 

genom marken. Den största reduktionen sker de första 330 meterna, 28 procent 

lägre DOC halt rapporteras och en korrelerande ökning av DIC sker samtidigt. Det 

andra stadiet är mellan 330 meter och 400 meter och uppvisar en minskning av DOC 
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på 23 procent. Däremot så minskar även DIC något under den här sträckan istället för 

att öka. Detta förklaras med att det antagligen sker en adsorption av DOC till 

mineraler i jorden och inte en mikrobiell nedbrytning under sträckan, då diffusion av 

koldioxid till luften utesluts. Tredje, sista stadiet upp till 700 meter minskar DOC 

ytterligare 14 procent medan DIC uppvisar en mycket stor ökning, vilket förklaras 

med det faktum att grundvatten i sig innehåller vanligtvis en mycket högre 

koldioxidhalt vilket ökar dess värde på DIC. Reduktionen DOC på den totala sträckan 

beräknas till 81 %.  

En slutsats som dras är att oxidativ nedbrytning är den största källan till minskning av 

DOC koncentrationer, där den största reduktionen sker i inledningen av vattnets väg 

från infiltrationskälla till grundvattenuttag.  

Nedbrytningen av DOC med hjälp av bakteriell respiration kan uttryckas som en enkel 

redoxreaktion enligt (10) (Kortelainen och Karhu 2006): 

��� +	�� 	→ ���
� +	�						�10�  

Då syrehaltens minskande inte stämmer överens med minskandet av DOC rent 

balansmässigt mellan elektronacceptorer och elektronmottagare antogs en 

signifikant del av DOC brytas ned i den så kallade omättade zonen.  

2.7.4 Bakteriell enzymaktivitet 

Förändringar i enzymatisk aktivitet har studerats vid olika inducerade 

infiltrationsanläggningar med humusrika sjövatten (Miettinen m.fl. 1996, Hendel 

m.fl. 2001). Ickeorganiska och organiska näringsämnen i jord och vatten bryts ned 

biokemiskt av mikrobiella enzymer (Miettinen m.fl. 1996). Den största delen av 

mikrobiell biomassa och enzymer är associerade till jordpartiklar och de 

immobiliserade enzymerna har stor betydelse (Miettinen m.fl. 1996). Vilken typ av 

vatten som infiltrerar en inducerad infiltrationsanläggning spelar som sagt stor roll 

för vilken typ av mikroflora som kommer att uppstå i akvifären.  Mikrobiologiska 

samhällen som lever i jorden kommer över tid att adaptera till förutsättningarna som 

finns med avseende på näringsämnen (Miettinen m.fl. 1996).  

Organiskt material med låg molekylvikt utgör mindre än tjugo procent av det totala 

organiska materialet i akvatiska miljöer (Hendel m.fl. 2001, Miettinen m.fl. 1996). I 

kontrast till detta kan mikroorganismer oftast endast tillgodogöra sig organiskt 

material av lägre molekylvikt. Genom att producera extracellulära enzymer (även 

kallat exoenzym) kan heterotrofa bakterier degradera organiskt material av högre 

molekylvikt till mindre fragment av lägre molekylvikt (Hendel m.fl. 2001, Miettinen 

m.fl. 1996). Dessa enzymer hydrolyserar makromolekyler av organiskt material så att 

lågmolekylärt organiskt material blir tillgängligt. Detta anses i studien av Hendel B 

m.fl. vara det initiala steget för mikrobiell nedbrytning av organiskt material och är 

även viktigt för att återgenerera ickeorganiska näringsämnen såsom fosfat från 

makromolekylära substanser. Studien fastslog att extracellulär enzymaktivitet i form 

av fosfatas och β-glukosidas förekom och aktiviteten hos dessa minskade mellan 

sjövatten och dricksvatten. Eftersom ekosystem i vatten ofta är begränsade av 
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tillgång på fosfat (PO4
-) behöver bakterier fosfatas för att omvandla organiskt bundet 

fosfor till icke organiskt fosfat (Miettinen m.fl. 1996). Glukosidaser behövs för att 

depolymerisera polysackarider (Miettinen m.fl. 1996) genom att bryta 

glukosidbindningar. En annan slutsats från studien av Hendel m.fl. var att den 

mikrobiella sammansättningen i förfilterzoner och i de grunda skikten av akvifären i 

kombination med fysiska och kemiska processer har störst inverkan på vattenkvalitet. 

De grunda skikten antas utgöra en biologisk buffertzon som fungerar i egenskap av 

skydd mot kortvarigt ökad belastning av organiskt material och näringsämnen i 

ingående sjövatten.  

I studien av Miettinen m.fl. (1996) undersöktes utöver fosfataser och glukosidaser 

även aminopeptidaser. Peptidaser är en grupp av enzym som degraderar peptider till 

enskilda aminosyror, som heterotrofa bakterier sedan kan tillgodogöra sig som 

kvävekälla och energi. Fosfatas är i högre utsträckning aktivt under sommarhalvåret 

då biomassaproduktion också är som störst, vilket också gör att fosfatkravet är högre.  

Däremot var alaninpeptidas mer aktivt under höst och vinter, med en korrelerad 

reduktion i bakterieantal. Enligt studien pekar detta mot att aktiviteten induceras av 

proteinrika substanser, som kommer från alger och bakterier i sjön.  

2.8 Kol- & syrecykeln 
Det globala kretsloppet av kol involverar aktivitet hos såväl mikroorganismer som 

makroorganismer och är starkt knutet till kretsloppet av syre (Madigan & Martinko 

2006).  

De stora globala kolreservoarerna är atmosfären, marken, haven och andra 

vattenmiljöer men även sediment, stenar och slutligen biomassa. Sett till levande 

organismer finns en stor mängd av världens kol bundet i landlevande växter och här 

sker en stor del av fotosyntetisk koldioxidfixering (Madigan & Martinko 2006). Trots 

detta finns den största kolreservoaren i dött organiskt material, kallat humus. 

Den mest effektiva transporten av kol globalt sett är såklart den som sker via 

atmosfären i form av koldioxid. Koldioxid fixeras från atmosfären via fotosyntes och 

återkommer via respiration hos djur och kemoorganotrofa mikroorganismer. En 

analys av de olika processer som bidrar till koldioxid produktion pekar på att den som 

väger tyngst är mikrobiell nedbrytning av organiskt material, däribland humus 

(Madigan & Martinko 2006). Normalt brukar omkring två tredjedelar av kolet i 

organiskt material oxideras till koldioxid och resterande tredjedelen omvandlas till 

biomassa i form av cellprotoplasma (Persson m.fl. 2005).  

Med detta sagt vägs inte den antropogena effekt, som vi sett en ökning av under 

senare århundrade in. Under de senaste fyrtio åren har koldioxidhalten ökat med 

fjorton procent (Madigan & Martinko 2006). Halten koldioxid ligger idag på cirka 380 

ppm (Naturvårdsverket Konsekvensanalys av klimatmål; internetreferens), vilket kan 

jämföras med år 1850 då halten var runt 280 ppm (Naturvårdsverket FN:s 

klimatpanel 2007; internetreferens). 
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Fototrofa organismer är grundpelaren i kolets kretslopp, där dessa kan delas in i 

högre växter och mikroorganismer. Fototrofa mikroorganismer är de som dominerar 

den fotosyntes som sker i vattenmiljöer. Redoxcykeln för kol börjar med just 

fotosyntesen (11), 

��� +��	
"#$%
&'( �����) + ��						�11�  

där (CH2O)n representerar organiskt material i oxidationsstadiet av cellmaterialet, 

exempelvis polysackarider (Madigan & Martinko 2006). Fototrofa organismer kan 

även utföra reaktionen baklänges, med koldioxid och vatten som slutprodukt. 

Reaktionen är då känd som respiration, vilket är det som sker vid mikrobiell 

nedbrytning.  

2.8.1 Nedbrytning av organiskt material 

Organiskt material som bryts ned av mikroorganismer resulterar i huvudsak i två 

former av kolsubstanser, nämligen metan (CH4) samt koldioxid (CO2). 

Metanproduktion sker vid anaeroba förhållanden medan koldioxid kan bildas vid 

såväl anaerob som aerob nedbrytning av organiskt material (Madigan & Martinko 

2006). Se figur 19 för schematisk presentation av nedbrytning av organiskt material 

samt dess produkter. 

 
Figur 19: Redoxcykeln för kol.  
Gula pilar indikerar oxidationssteg och gröna pilar reduktionssteg vid omvandling av 

organiskt material till koldioxid och metan. Bilden är indelad i en övre del som visar 

reaktioner som sker i närvaro av syre och en undre del som visar reaktioner under 

anoxiska förhållanden.  

 

Metan som produceras i icke oxiska miljöer är olöslig, gasen migrerar därför till 

oxiska miljöer där den så småningom konsumeras av metanotrofa bakterier som i sin 

tur bildar koldioxid (Madigan & Martinko 2006). Detta ger slutsatsen att samtliga 

delar av organiskt bundet kol till slut återvänder till koldioxidform och cykeln är på så 

sätt sluten.  
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2.9 Kvävecykeln samt mikroorganismer vid oxidation och reduktion 

av kväve 
De huvudsakliga processerna som involverar mikrobiell kvävetransformation är: 

nitrifikation, denitrifikation, assimilering, ammonifikation samt kvävefixering. De 

flesta av dessa redoxreaktioner utförs i naturen uteslutande av autotrofa 

mikroorganismer. Kvävgas (N2) är den mest stabila form av kväve och utgör därför en 

enorm reservoar av jordens kväve (Madigan & Martinko 2006). Det är dessvärre 

endast ett fåtal mikroorganismer som kan fixera luftens kväve. Ammoniak, kan i sin 

protonerade form ammonium, oxideras under såväl aeroba som anaeroba 

förhållanden. Då syre finns tillgängligt sker nitrifikation medan under anoxiska 

förhållanden sker anammox (anoxic ammonia oxidation) med hjälp av 

mikroorganismen Brocardia.  

2.9.1 Nitrifikation 

Nitrifikation är oxidation av ammoniak till nitrat, en reaktion som sker i väldränerade 

jordar vid neutralt pH med hjälp av nitrifierande bakterier. Reaktionen sker i två steg 

och utförs av två olika typer av autotrofa mikroorganismer. Ammoniumoxiderande 

bakterier (AOB) oxiderar ammonium enligt reaktion (12) nedan (Bitton 2005):  

2*+
� + 	3�� + 	2��	

,-.
/01 	2*��

� + 	4�						�12� 

En typ av mikroorganism som utför reaktionen är Nitrosomonas. Ett viktigt enzym 

som används av mikroorganismen är ammoniak monooxygenas, som oxiderar NH3 till 

NH2OH samt H2O. Vidare används enzymet hydroxylamin oxidoreductas för att 

omvandla NH2OH till NO2
- (Madigan & Martinko 2006). Bakterier som utför 

nitrifikation har en långsam tillväxt och är känsliga för ändringar i omgivande 

miljöförhållanden, exempelvis toxiska kemikalier, metaller och låga pH-värden (Bitton 

2005).  

Vidare oxideras nitrit med hjälp av nitritoxiderande bakterier (NOB) enligt reaktion 

(13) nedan (Bitton 2005). Nitrobacter är en typ av autotrof bakterie som utför 

reaktionen med hjälp av enzymet nitrit oxidoreductas (Madigan & Martinko 2006).  

2*��
� +	�� 	

2-.
/01 	2*��

�						�13� 

Totalreaktionen (14) nedan (Bitton 2005) ger följaktligen att ammonium 

tranformeras till nitrat, pH sänks och alkalinitet förbrukas då vätejoner frigörs.  

*+
� + 	2�� + 	2��	 → *��

� + 	2�						�14� 

Trots att nitrat lätt assimileras av växter är molekylen mycket löslig och vid häftiga 

regn kan nitrat läcka från marken ut i vattnet, till skillnad från ammonium som är 

positivt laddad och enklare hålls kvar i marken via negativt laddade partiklar 

(Madigan & Martinko 2006).  
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2.9.2 Denitrifikation – anaerob respiration 

Omvandlingen av nitrat (NO3
-) till kvävgas kallas denitrifikation och är den mest 

betydelsefulla biologiska reaktionen för att bilda kvävgas. Å andra sidan kan 

reaktionen leda till oönskade effekter, exempelvis vid omfattande regn kan gödslade 

fält få en för stor omsättning av kväve via denitrifikation och kväve leds bort från 

marken i form av bildad kvävgas (Madigan & Martinko 2006). Denitrifikation är 

däremot en stor hjälp vid exempelvis reningsverk, där den omvandlar nitrat som 

annars hade bidragit till en ökad tillväxt av alger då vattnet når recipienten (Bitton 

2005).  

I vissa fall är mikroorganismer rustade för både aeroba förhållanden såväl som 

anaeroba, detta är fallet för denitrifierande bakterier såsom Bacillus, Paracoccus och 

Pseudomonas, där den anaeroba respirationen tar vid då syre inte längre finns 

tillgängligt. Då syre är förbrukat sker istället denitrifikation, där nitrat agerar 

elektrondonator via reaktion (15) nedan (Bitton 2005).  

�3�.5�6738�� + 4*��
� + 	4� → 2*� + 	5��� +	2��						�15� 

Denitrifikation utförs av heterotrofa bakterier, som alltså behöver organiskt material 

för att tillgodogöra sig kol. Som reaktionensformeln ovan antyder förbrukas 

vätejoner varpå denitrifikation innebär en pH-höjning och ökning av alkalinitet.  

2.9.3 Ammonifikation samt assimilering av kväve 

Ammoniak (NH3) bildas genom nedbrytning av organiska kvävesubstanser, såsom 

aminosyror och nukleinsyror via en process som kallas ammonifikation. Ammoniak 

förekommer i protonerad form vid neutrala pH och uppträder som ammoniumjoner, 

NH4
+. Mycket av den ammoniak som frigörs under aerob nedbrytning assimileras 

snabbt av mikroorganismer och växter för anabolismen av aminosyror. Assimilering 

av ammoniumjoner föredras över assimilering av nitrat, varpå 

ammoniumassimilering kan antas vara den mest väsentliga processen. Assimilering 

av ammonium sker enligt reaktion (16) nedan (Bitton 2005) och medför en viss pH-

sänkning.  Då ammoniak är flyktigt kommer en del av ämnet evaporera till luften, 

vilket är vanligare i alkaliska jordar (Madigan & Martinko 2006). Globalt sett så står 

ammoniak för ungefär femton procent av det kväve som frigörs i atmosfären, 

resterande del utgörs av kvävgas samt dikväveoxid (N2O) (Madigan & Martinko 

2006).  

*+
� 	→ *� +	� 	→ 93� − * +	�						�16� 

I figur 20 nedan visas en schematisk sammanställning över de olika nämnda 

reaktionerna som innefattar kväve i dess olika former och oxidationstillstånd.  
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Figur 20: Redoxcykeln för kväve.  
Gula pilar indikerar oxidationssteg och gröna pilar reduktionssteg. I reaktioner som 

symboliseras av gråa pilar sker ingen redoxförändring. Bilden är indelad i en övre 

halvcirkel som representerar aeroba reaktioner och en undre halvcirkel som visar 

anaeroba reaktioner.  

 

I tabell 2 visas även en sammanställning över de olika reaktionerna som innefattar de 

olika redoxreaktioner som sker med kväve samt de korresponderande 

mikroorganismerna som utför de olika reaktionerna.  
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Tabell 2: Viktiga processer I kvävecykeln.  
Tabellen är indelad i olika reaktioner med fullständig reaktionsformel samt exempel på mikroorganismer som 

utför reaktionen.  

Process Reaktion Exempel på mikroorganism 

Nitrifikation NH4
+ + 2O2 + 2H2O → NO3

- + 2H+   

Ammoniak oxidation 2NH4
+ + 3O2 → 2NO2

- +4H+  Nitrosomonas(AOB) 

Nitrit oxidation 2NO2
- +O2

 ⇔ 2NO3
- Nitrobacter (NOB) 

          

Denitrifikation 4NO3
- + 4H+ → 2N2 + 5CO2 + 2H2O 

 Bacillus, Paracoccus, Pseudomonas 
(heterotrofa mikroorganismer) 

          

Kvävefixering N2 + 6H+ → 2NH3 Azotobacter (aeroba, frilevande) 

  
 

Cyanobakterier (aeroba, frilevande 
eller symbiotiska) 

  
Clostridium (anaeroba, frilevande) 

  

Rhizobium, Bradyrhizobium, Frankia 

(Symbiotiska) 

          

Ammonifikation org – N + H+ → NH4
+ De flesta mikroorganismer gör detta 

  

Assimilering 

 

NH4
+ → org – N + H+ 

 

  
  
 De flesta mikroorganismer gör detta 
 

Anammox NO2
- + NH4

+ → N2 + 2H2O Brocardia 

          

2.10 Förekommande mikroorganismer vid inducerad infiltration 
Även om stora sandpartiklar i en akvifär har en mindre yta till volym kvot korrelerat 

till små, skapar de större porer som tillåter en högre diffusionshastighet av 

näringsämnen. Detta ger möjlighet för en ostörd metabolism hos aeroba heterotrofa 

bakterier. Med detta resonemang torde mindre sandpartiklar koloniseras av 

mikroaerofila och anaeroba mikroorganismer (Långmark 2004). I Scoutvik består 

substratet av något större partiklar, sand och grus vilket skulle betyda att 

mikroorganismer i förekommande biofilmer är till största del aeroba.  

I studier av Långmark (Paper I 2001) utfördes ett in situ experiment för att undersöka 

den mikrobiella kompositionen i akvifären vid konstgjord grundvattenbildning. Under 

en period av 34 veckor försågs fyra separata sandkolonner med sjövatten och vid den 

experimentella uppställningen hade glasskivor placerats inuti sandkolonnerna på 

olika höjdlägen. Tanken var att undersöka den biofilm som bildats in situ på dessa 

glasskivor. Sand extraherades även direkt och undersöktes i samma syfte. 

Undersökning visade att den större delen av bakteriepopulationen som extraherats 

från sandpartiklar tillhör γ-Proteobakterier. Proteobakterier är ett stort fylum av 

Bacteria. Som grupp är dessa mikroorganismer samtliga gramnegativa och uppvisar 

en mångfald vad gäller metabolism (Martinko & Madigan 2006). Proteobakterier 

delas in i subgrupper; alfa- (α), beta- (β), gamma- (γ), delta- (δ) och epsilon- (ε) 
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proteobakterier. Inom γ-Proteobakterier finns en uppsjö av olika mikroorganismer 

med olika metaboliska egenskaper som kommer till nytta vid vattenrening. Några 

exempel är nitrifierande bakterier såsom Nitrosococcus och Nitrococcus och 

kvävefixerande bakterier såsom Azotobacter. Det ena behöver dock inte utesluta det 

andra och studierna av Långmark (Paper I 2001) påvisade även Proteobakterier av de 

övriga subgrupperna.  

Enligt Långmark (Paper I 2001) hittades dock ingen signifikant skillnad i den 

bakteriella kompositionen mellan α-,β-,γ- Proteobakterier beroende på vilket djup 

prov togs från. Studien visade däremot en signifikant skillnad i vilken mikrobiell 

population som uppvisades vid jämförelse av biofilm på sandpartiklar gentemot 

populationen de fann vid analys av glasskivorna (Långmark Paper I 2001). Detta visar 

att typ av yta spelar roll vid komposition av biofilm. En viktig skillnad från 

anläggningen i Tranås är att Långmarks studier utfördes med enbart sandkolonner 

och inte en naturlig akvifär, ytterligare en skiljaktighet är att någon förhöjd 

syresättningsbild inte fanns med i studien. 

2.10.1 Bakteriell aktivitet vid oxidation av järn och mangan 

Bland de mikroorganismer som oxiderar järn och mangan är bakterier den grupp som 

utför den största andelen (Gounot, 1994) och många av dessa tillhör β-

Proteobakterierna. Biologisk behandling av järn- och mangan innehållande vatten har 

varit mål för flera studier (Katsoyiannis, I & Zouboulis, A 2004). Järn är en av de mest 

vanligt förekommande metallerna i jordens skorpa och förekommer dessutom i 

association med mangan (Madigan & Martinko 2006, Katsoyiannis, I & Zouboulis, A 

2004).  

Det finns ett stort antal varianter av bakterier som främjar eller katalyserar oxidation 

och följaktligen utfällning av både järn och mangan. Enligt Frycklund (1992) kan dessa 

bakterier huvudsakligen delas in i tre typgrupper: 

• bakterier som i sin metabolism utnyttjar energin som frigörs vid oxidation av 

tvåvärt järn 

• bakterier som producerar järnutfällningar och/eller manganutfällningar 

• bakterier som reducerar trevärt järn  

Trots det faktum att bakteriell tillväxt gynnas av högre temperaturer har pågående 

utfällning av både järn och mangan observerats vid temperaturer så låga som +2°C 

(Frycklund, C 1992). Om reningsprocessen initierats under en varm period kommer 

processen alltså fortsätta även under kalla perioder. 

2.10.1.1 Järnoxidation 

I naturen föreligger järn endast i sin två- respektive trevärda jonform, Fe2+ samt Fe3+. 

Järn i fast form, Fe0, är endast en produkt skapad av mänsklig aktivitet såsom vid 

malmsmältning för metallutvinning (Madigan & Martinko 2006).  

Den aeroba oxidationen av tvåvärt järn till trevärt järn är en energigivande reaktion 

för mikroorganismerna som utför den. Det är dock en liten mängd energi som kan 
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utvinnas varpå bakterierna tvingas oxidera stora mängder järn för att tillgodose sitt 

energibehov för tillväxt (Frycklund 1993). Oxidationen av tvåvärt järn kan ske både 

kemiskt och under metabolismen hos vissa kemolitotrofa bakterier. Vid neutrala pH 

kan tvåvärt järn oxideras abiotiskt till trevärt järn. Reduktion av trevärt järn kan även 

denna ske abiotiskt, men också genom anaerob respiration hos specifika 

mikroorganismer (Madigan & Martinko 2006). Kinetiska studier har dock visat att den 

biotiska oxidationen av järn sker med högre reaktionshastighet än den abiotiska 

oxidationen (Katsoyiannis & Zouboulis 2004). Figur 21 nedan visar redoxcykeln för 

järn.  

 
Figur 21: Redoxcykeln för järn.  
Gula pilar indikerar oxidationssteg och gröna pilar reduktionssteg. 

 

Det trevärda järnet kan alltså reduceras till tvåvärt järn på mikrobiell väg, detta 

genom att mikroorganismerna använder det trevärda järnet som elektronmottagare. 

Reaktionen är vanlig i sankmarksjordar, mossar och anoxiska sjösediment (Martinko 

& Madigan 2006). Transport av järnrika grundvatten från syrefattiga mossar eller 

sankmarker resulterar i höga halter av tvåvärt järn, som när det anländer till syrerika 

regioner kommer oxidera kemiskt eller med hjälp av mikrobiell aktivitet till trevärt 

järn. Därefter kan det falla ut i form av trevärda järnoxider i akvifären. Det bildas 

brunröda avsättningar i marken enligt reaktionsformeln (17) (Madigan & Martinko 

2006): 

<7�� +	
1

4
�� + 	2

1

2
��	 → <7���� + 	2�						�17� 

Det finns specialiserade järnoxiderande bakterier som kan oxidera Fe2+ till Fe3+, 

genom att dra nytta av energin som bildas vid elektrontransporten. I neutrala habitat 

kan bakterier som Gallionella och Leptothrix utföra just den oxidationsreaktionen 

(Madigan & Martinko 2006, Katsoyiannis & Zouboulis 2004). Reaktionen sker primärt 

i gränssnittet mellan luft och syrefria vatten som innehåller rikliga mängder tvåvärt 

järn. Dessa järnbakterier gynnas bortsett från ett vatten rikt på järnjoner av ett 

förhållandevis rent vatten, det vill säga små mängder av organiskt material, kväve 
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och fosfor (Hallbeck; internetreferens). Järnoxiderande bakterier är i största 

utsträckning autotrofa, vilket innebär att organiskt material inte är till något gagn för 

dem, varpå de föredrar en näringsfattig miljö. Gallionella ferruginea använder sig likt 

växterna av Kalvincykeln, men istället för ljus som växterna tar hjälp av i sin 

fotosyntes, använder bakterierna den energimängd som skapas vid oxidationen för 

att utvinna energi för sin tillväxt (Hallbeck; internetreferens, Madigan & Martinko 

2006, Katsoyiannis & Zouboulis 2004). Optimal tillväxt sker vid pH 6 och den är 

speciellt aktiv då syrehalten är hög, det vill säga då även abiotisk utfällning sker. Det 

skall nämnas att dessa bakterier inte enbart bidrar till fördelar i 

vattenreningssammanhang utan kan även ställa till problem med tillväxt i 

distributionsledningar där optimala tillväxtförhållande kan förekomma (Långmark 

2004, Frycklund 1992). Problemen kan bli så pass extensiva att ledningar täpps igen 

av tillväxten och klibbiga rostlager måste tas bort (Hallbeck; internetreferens).  

Det finns även bakterier som kan oxidera järn med påföljden att järnhydroxider fälls 

ut på utsidan av själva bakterien. Oxidationen av järn hos dessa bakterier är vanligt 

förekommande och påvisas ofta i järnrika vatten. Järnoxidation med efterföljande 

utfällning sker på detta sätt då järn förekommer komplexbundet till organiskt 

material. Järnet fälls ut utanpå bakterien och de organiska ämnena tas upp och 

används som kolkälla för bakteriens tillväxt (Martinko & Madigan 2006). Järnet kan 

förekomma komplexbundet till organiskt material även i tvåvärd form (se figur 16 i 

stycke om grundvattnets kemiska och biologiska processer). Bakterierna kan 

metabolisera det organiska materialet även här, varpå tvåvärt järn frigörs och sedan 

oxideras av syre. Leptothrix katalyserar oxidation genom att tillhandahålla ytor på 

vilka utfällning sker, bakterien är en fillamentös art som när de observeras i naturliga 

habitat är övertäckta med både järn- såväl som manganoxider. Dess energikälla är 

organiskt material och arten gynnas troligtvis av en något eutrof miljö (Frycklund 

1992). Siderocaspa kan på samma sätt fälla ut metalloxider på sin cellulära yta, 

bakterien förekommer i samband med både järn- och manganutfällningar. 

Bakteriearten Metallogenium finns i olika varianter, litteraturen tycks ha samma 

namn på två olika sorter. En av dem kopplas ihop med järn och den andra med 

mangan. Arten som oxiderar järn är aktiv vid pH 4 och är följaktligen inte aktiv i 

anläggningen i Scoutvik. Den andra typen av Metallogenium kopplas ihop med 

mangan och dess utfällning i infiltrationsdammar. I naturliga miljöer precipiterar inte 

mangan spontant och då detta sker är det alltid i närvaro av Metallogenium eller en 

katalysator (Frycklund, C 992).  

2.10.1.2 Manganoxidation 

Mangan förekommer i association till järn i jordskorpan (Madigan & Martinko 2006, 

Katsoyiannis, I & Zouboulis, A 2004). Trots att manganoxiderande bakterier verkar 

vara nödvändiga för autokatalytisk oxidation av mangan, antas manganoxidation vara 

resultatet av en kombination av adsorption till manganoxider såväl som biologisk 

oxidation (Burger, M. S m. fl. 2008).  

Abiotisk manganoxidation sker mycket långsamt vid pH under 9 (Stumm & Morgan 

1999) och enligt andra studier 8,6 (Burger m.fl. 2008) vilket leder till att abiotisk 
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oxidation av mangan inte sker i neutrala system med pH runt 6-8, som exempelvis vid 

anläggningen i Tranås. Detta leder till att mangan som finns närvarande i vattnet inte 

kommer att oxideras av luftning med efterföljande utfällning, om inte en population 

av manganoxiderande bakterier finns närvarande.  

Kinetiska studier visar att pH spelar en kritisk roll för kinetiken bakom oxidationen av 

mangan. Då pH sjunker, sänks även hastigheten för manganoxidation. Studier visar 

även att oxidationen av järn sker med avsevärt högre hastighet än oxidationen av 

mangan, under förutsättningar som råder i naturliga system. I övrigt så krävs en 

något högre koncentration av löst syre i vattnet för att oxidera mangan än den som 

krävs för att oxidera järn (Katsoyiannis & Zouboulis 2004). Tidiga studier har visat att 

pH bör ligga mellan 7,5 och 9 för optimal manganoxidation, däremot påvisades 

manganoxidation med tillfredsställande manganavskiljning redan vid pH 6,5 i studien 

av Burger m.fl. (2008). Studien fastslog dessutom att vid pH 6,5 gav en inokulerad 

population av Leptothrix discophora SP-6 upphov till en större grad avskiljning av 

mangan än då en naturligt förekommande population som inte innehöll L. discophora 

användes.  

Biologisk oxidation av tvåvärt mangan sker generellt med hjälp av mikroorganismer 

som står för den biotiska oxidationen av tvåvärt järn, bortsett från vissa typer av 

Gallionella genus. Manganoxidation kan särskilt utföras av arter inom Leptothrix, 

Crenothrix, Hyphomicrobium, Siderocaspa och Metallogenum. I övrigt finns en stor 

variation av fylogenetiskt olika mikroorganismer som är kapabla till att extracellulärt 

oxidera tvåvärt mangan. Den extracellulära oxidationen katalyseras troligen av 

enzym som påträffas hos de olika mikroorganismerna, men som kodas av homologa 

gener hos de olika mikroorganismerna. En specifik bakterie, Leptothrix discophora 

har en unik egenhet; genom att producera två skilda extracellulära makromolekyler 

kan tvåvärt järn respektive tvåvärt mangan oxideras var för sig (Gheriany 2009).  

Det finns en typ av fillamentösa β-Proteobakterier som har en unik livscykel som 

involverar bildandet av flagellerade celler. Dessa bakterier är vanligt förekommande i 

färskvatten med relativt höga halter organiskt material men finns även i aktiva 

slamanläggningar vid reningsverk exempelvis. Dess tillväxt gynnas av strömmande 

vatten (Madigan & Martinko 2006) och vid optimala betingelser sker en tillväxt inuti 

fillamenten vilket leder till formation av längre så kallade exopolymerer. Det är dessa 

exopolymerer som blir övertäckta med järn- respektive manganoxider. Metallerna 

faller alltså ut på själva bakterien och inte i akvifären. Leptothrix är en av dessa 

mikroorganismer och kan oxidera tvåvärt mangan till fyrvärt mangan på detta sätt 

(Madigan & Martinko 2006, Katsoyiannis & Zouboulis 2004, Gheriany 2009) enligt 

den exoterma reaktion (18) (Madigan & Martinko 2006): 

=>�� +	
1

2
�� +	��	 → =>�� + 	2�, ∆AB =	−68	�C						�18� 

Det finns studier som påvisar att manganoxidation är kopplat till energigivande 

reaktioner inne i bakteriecellen, samt att enzymet som katalyserar 

oxidationsreaktionen finns i själva exopolymeren utanför bakterien och inte inuti 
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bakteriecellen (Madigan & Martinko 2006). Burger m.fl. (2008) påvisade även att 

mangan oxiderades även utan närvaro av Leptothrix, och menar att det finns över 

fjorton separata manganoxiderande arter av bakterier. 

I en studie av Katsoyiannis och Zouboulis (2004) studerades bakterien Leptothrix 

ochracea specifikt, där undersökningar demonstrerade att bakterien bildar så kallade 

exopolymerer samt att både mangan och järn finns som en beläggning på ytan av 

bakterien. Mangan fanns dock i en högre koncentration. L. ochracea är en heterotrof 

mikroorganism som erhåller sin energi från oxidationen av organiskt material. 

Studien visade dessutom att G ferruginea inte kan oxidera mangan, utan endast järn. 

Studierna utförda av Katsoyiannis och Zouboulis (2004) påvisade att biofilm som 

innehöll nämnda bakterier även innehöll fasta manganprodukter med +3 och +4 

valens.  

En nackdel med manganoxiderande bakterier är att det tar förhållandevis lång tid för 

dem att uppnå full effekt. Detta kan förklara faktumet att det i anläggningen i 

Scoutvik tog längre tid att få lägre, stabila värden för mangan i utgående vatten än 

för järn (von Garrelts; muntlig referens). Labskalestudier visar att en 

manganoxiderande biofilm etablerades efter fyra till sex veckor (Burger M.S m.fl. 

2008). Sex veckor in i biofiltreringsexperimentet upphörde fluktueringar av 

mangankoncentration i utflödet vid korresponderande ändringar i ingående 

koncentration.   
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3 Material och Metoder 
För att få en djupare mikrobiologisk insikt i vad som händer i och runt anläggningen i 

Scoutvik bestämdes att ett antal parametrar skulle analyseras. Den initiala tanken var 

att provsvar skulle stå till grund för en massbalansberäkning av de större atomerna 

kol, kväve och syre. Då provresultat visat sig ligga under detektionsgränsen för 

flertalet provpunkter för olika parametrar har denna massbalans endast kunnas 

beröras teoretiskt. Samtliga parametrar, bortsett från kolsyramätningar, har om inte 

annat anges analyserats av Alcontrol AB i Linköping.  

3.1 Parametrar 

3.1.1 Kemisk syreförbrukning (COD – Chemical Oxygen Demand) 

Analysen som mäter COD – den kemiska syreförbrukningen, mäter halten organiskt 

material som kan oxideras av en starkt oxiderande kemikale. Syret som förbrukas 

anses som ekvivalent med den organiska mängd material som finns i vattenprovet 

(Standard Methods for the examination of Water and Wastewater 1999). Mängden 

COD rapporteras i milligram förbrukad syre per liter och Alcontrol utför metoden 

SS028118-1 för CODMn, där mangan är den starkt oxiderande kemikalien. 

Det finns icke organiska oxiderbara ämnen som kan störa en COD analys. Nitrit är ett 

exempel på ett icke organiskt ämne som ger inverkan på en COD analys. Då 

nitritkoncentrationen ofta är lågt i vatten anses denna störning vara icke signifikant 

och ignoreras därför oftast (Standard Methods for the examination of Water and 

Wastewater 1999). Det finns även exempel på andra reducerade icke organiska 

ämnen såsom tvåvärt järn, sulfid och mangan som oxideras kvantitativt under 

testförhållandena. Då prov innehåller signifikanta nivåer av dessa ämnen får 

stökiometriska oxidationsreaktioner beräknas utifrån initiala koncentrationer för att 

korrigera COD resultatet.  

Värt att nämna är faktumet att analysmetoden för att bestämma halten COD utförs 

med hjälp av kvicksilver och är av denna anledning i betydande utsträckning 

miljöfarlig. Enligt Samuelsson (2011; muntlig referens) börjar COD metoden minska 

vid analyser i vattenreningsanläggningar till fördel för TOC, som kan komma att ta 

över som den huvudsakliga parametern för att mäta organiskt material. TOC har 

föreslagits av California Department of Health Services som parameter för att 

kontrollera negativa hälsorisker som orsakas av icke kontrollerade organiska 

föroreningar vid inducerad infiltration (Rauch, T & Drews, J.E 2005).  

3.1.2 Totalt organiskt kol (TOC – Total Organic Carbon) 

Totalt organiskt kol är enkelt sagt samtliga kolatomer som är kovalent bundna i 

organiska molekyler. TOC består av partikulärt organiskt kol – POC (även kallat icke 

löst organiskt kol) samt löst organiskt kol – DOC (Dissolved Organic Carbon) 

(Kortelainen N. M & Karhu J. A 2006). Det organiska kolet som finns i vatten består av 

en mängd olika organiska substanser som befinner sig i olika oxidationsstadier. Vissa 

av dessa substanser kan därför oxideras vidare av biologiska eller kemiska processer, 

varpå biologisk syreförbrukning (BOD – Biochemical Oxygen Demand) samt COD är 
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bättre anpassat som mätmetod (Standard Methods for the examination of Water and 

Wastewater 1999). Däremot finns det organiskt bundet kol som inte ger utslag vid 

analys av BOD eller COD, vilket därmed gör dessa test otillräckliga. TOC är ett bättre 

och mer direkt sätt att mäta det totala organiska kolinnehållet i ett prov, men 

analysmetoden ger då inte samma typ av information. TOC är helt oberoende av 

vilket oxidationsförhållande som föreligger i ett visst provinnehåll och mäter inte 

heller några andra former av organiskt bundet material, såsom kväve eller väte.  

För att bestämma kvantiteten av organiskt bundet kol måste de organiska 

molekylerna brytas ned till enstaka kolenheter och omvandlas till enkel molekylform 

som sedan kan mätas kvantitativt. Tillvägagångssätt för att mäta TOC använder 

värme och syre, ultraviolett strålning, kemiska oxidanter samt kombinationer av 

dessa för att konvertera organiskt bundet kol till koldioxid. Denna koldioxid kan 

därefter mätas direkt eller reduceras till metan för att vidare analyseras (Standard 

Methods for the examination of Water and Wastewater 1999).  

3.1.3 Löst organiskt material (DOC – Dissolved Organic Carbon) 

Löst organiskt kol – DOC, även kallat DOM (Dissolved Organic Matter) står för den 

lösliga fraktionen av TOC. För att få ett mätetal på hur mycket organiskt kol som finns 

löst i vattnet filtreras ett prov med avseende att eliminera de fasta organiska 

substanser som finns närvarande. Det är viktigt att ta hänsyn till vilka typer av 

organiska substanser som finns närvarande i provet, så dessa substanser inte 

sönderdelas vid behandling av provet, och på det sätt ger ett falskt positivt provsvar. 

Adsorption eller desorption av kolinnehållande material i samband med filtrering 

eller annan behandling av provet bör alltså beaktas (Standard Methods for the 

examination of Water and Wastewater 1999). På Alcontrol benämns metoden för 

både TOC- och DOC-analys SS-EN 1484, för att bestämma DOC filtreras helt enkelt 

provet som stått till grund för TOC resultat (Mathilda Dahlén; muntlig referens). 

Fraktionen som passerar ett 0.45 µm porfilter räknas som löst organiskt kol (Standard 

Methods for the examination of Water and Wastewater 1999). Återstoden som 

filtreras bort är alltså POC.  

3.1.4 DIC – dissolved inorganic carbon 

Total icke organiskt kol (total inorganic carbon TIC eller TC) eller även kallat DIC 

(Dissolved Inorganic Carbon) är en samlingsparameter för de olika icke organiska kol 

typer som finns i en lösning. Dessa inkluderar löst koldioxid (CO2), kolsyra (H2CO3), 

bikarbonat (HCO3
-) samt karbonat (CO3

2-) (Standard Methods for the examination of 

Water and Wastwater 1999).  DIC har åtminstone två källor i naturliga system; kalcit 

och koldioxidproduktion från nedbrytning av organiskt material och vidare spelar pH 

en nyckelroll vid reglering av DIC nivåer genom att kontrollera lösligheten av 

koldioxid via jämvikten mellan H2CO3, HCO3
- och CO3

2- (Di Bonito 2005). Enligt 

Malmström (muntlig referens) kan DIC beräknas med hjälp av mjukvaran PHREEQC 

om alkaliniteten som mäts kan antas vara ”karbonatalkaliniteten”, vilket inte är fallet 

om för höga halter av organiska syror finns närvarande. Vid beräkning i PHREEQC 

krävs utöver alkalinitet, pH, temperatur och löst syrehalt även katjoner och anjoner i 

förekommande halter för samtliga provpunkter. Rådata för förekommande katjoner 



44 
 

finns, men då många av de vanligt förekommande anjonerna inte ingår i de 

analyspaket som använts vid provtillfällen blir laddningsbalansen vid beräkning 

felaktig, vilket leder till att ett korrekt värde för DIC ej kunnat beräknas för denna 

rapport.  

3.1.5 Alkalinitet 

Vattnets halt av alkalinitet ger ett mått på dess förmåga att motstå försurning. 

Naturliga vittringsprocesser som äger rum i marken skyddar i viss utsträckning 

grundvatten från försurande verkan som kan uppstå av exempelvis surt regn och 

andra potentiellt pH-sänkande händelser. Vittringen frigör vätekarbonatjoner (HCO3
-) 

och vattnets förmåga att neutralisera tillförsel av syra bestäms alltså av dess 

vätekarbonathalt (Naturvårdsverket om Alkalinitet och försurningspåverkan; 

internetreferens). På Alcontrol används metoden SS-EN ISO 9963-2 för att bestämma 

alkalinitet. Se stycke 2.6.1 (Karbonatjämvikt styr pH) för vidare förklaring som leder 

till definitionen: 

��� = ����
�� + 	2����

��� +	���� +	 ���					�9� 

3.2 Provtagning i Scoutvik 
Provtagning och analys på vattenprov från Scoutvik har skett kontinuerligt under 

examensarbetet. Detta för att kunna dra slutsatser om vilka typer av mikrobiella 

reaktioner som kan tänkas ske i markprocessen. För att få en djupare insikt i vilka 

näringsämnen som finns närvarande i och runt anläggningen anordnades en första 

provtagning i mitten på oktober. I Regazzonis (2011) studie kunde olika typvatten 

påvisas, vilket tyder på att det inte är likvärdig kemisk sammansättning på infiltrerat 

vatten ur geografisk synpunkt. Med detta i åtanke togs prov från brunnar i olika 

väderstreck utanför syresättningsringen. För att illustrera massbalanser av bland 

annat järn, mangan och kväve har brunnar utanför och innanför syresättningsringen 

pumpats med extern pump varpå vattenprov analyserats. Prov har tagits väster om 

syresättningsringen (S041621) samt öster om syresättningsringen (S010000) för att 

sedan jämföras med provresultat innanför brunnsringen (S041012) samt 

uttagsbrunnarna P1, P2 samt P3. Se figur 22 för brunnarnas geografiska placering i 

Scoutvik. En teoretisk beräkning av vätejonstillskott till följd av nitrifikation har även 

gjorts, för att ta reda på om bakterier som utför nitrifikation kan bidra till den 

observerade pH-sänkning som sker från sjön in mot uttagsbrunnarna i anläggningen.  
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iv kolsyra i ett vattenprov. För att fastställa om metoden är

användbar och pålitlig anordnas en provtagning i Tranås sista veckan i december.

Tanken är att undersöka dubbelprov av råvatten för att få en känsla av 

reproducerbarhet. Dessutom utförs koncentrationsbestämning av ett kolsyrat 

vattenprov jämfört med ett råvattenprov, för att konstatera om analysen 

killnader i ett fall där kolsyrahalten kan antas vara hög respektive låg. I januari 

2011 anordnas själva provtagningen för kolsyraanalysen i Scoutvik. 

kunna dra en slutsats angående om den huvudsakliga mängden kolsyra bildas 

innanför eller utanför brunnsringen och få en fingervisning var kolsyrahalten rent 

geografiskt är högst.  
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innanför eller utanför brunnsringen och få en fingervisning var kolsyrahalten rent 



 

Figur 23: Provtagningsbrunnar Scoutvik. 
Figuren visar syresättningsringen samt utvalda brunnar markerade innanför och 

utanför ringen. Till höger om brunn S010000 ligger Sommen, som valts att inte 

ritas ut i denna bild. Vatten från brunnar markerat med 

avseende på kolsyra, TOC, DOC, alkalinitet, pH samt temperatur i december 2010 

samt januari 2011. Grönmarkerade och rödmarkerade brunnar har utöver detta 

även analyserats med Alcontrols analyspaket DVK004 eller DVE001. Figur ritad

Louise Eriksson. 

3.2.1 Provtagning Scoutvik 13

I samband med provtagning mättes pH (Microprocessor pH meter pH 539) och 

temperatur i fält. Brunnarna som valdes ut för provtagning var S040621 utanför 

sektion 2 i västlig riktning

geografisk placering

ner mot sjön. Utgående råvattenpump P2 valdes 

vatten, då detta i 

sammansättning 

råvattenpumparna är lättillgängliga för eventuellt kompletterande provtagning och 

analys om detta visar

utfördes de facto i början på december av Oscar Samuelsson på VA

då provresultaten från P2 inte visade sig vara tillräckliga. 

En extern dränkbar pump användes för att 

brunnarna S040621, S010000 samt S0402, då vattnet

Genom att omsätta vattnet antas ett mer representativt värde. Pumpning 

dess att ett klart vatten erhölls. Då pumpning av brunn S0402 påbörjades blev 

avsänkningen av vattne

vill säga att vatten 

infiltrera brunnen, varpå vattennivån blev lägre än vad den sammanlagda längden på 

pump och slang räckte ned till. 

punkt. I och med detta uteslöts brunn S0402 från provtagningsschemat. 

3.2.2 Metodanalys 20

För varje enskilt prov krävs två olika glasbehållare, 

nollprov (kontrollprov) 

genomförs med att vatten får verka på marmorpulver

varefter alkalinitetstitrering utförs, detta prov benämns som det behandlade provet. 

: Provtagningsbrunnar Scoutvik.  
Figuren visar syresättningsringen samt utvalda brunnar markerade innanför och 

utanför ringen. Till höger om brunn S010000 ligger Sommen, som valts att inte 

ritas ut i denna bild. Vatten från brunnar markerat med blått har analyserats med 

avseende på kolsyra, TOC, DOC, alkalinitet, pH samt temperatur i december 2010 

samt januari 2011. Grönmarkerade och rödmarkerade brunnar har utöver detta 

även analyserats med Alcontrols analyspaket DVK004 eller DVE001. Figur ritad

Louise Eriksson.  

Provtagning Scoutvik 13-14 oktober 2010 

I samband med provtagning mättes pH (Microprocessor pH meter pH 539) och 

temperatur i fält. Brunnarna som valdes ut för provtagning var S040621 utanför 

i västlig riktning, S0402 som är belägen uppe i ett skogsparti 

geografisk placering) samt brunn S010000 placerad utanför sektion 1 

ner mot sjön. Utgående råvattenpump P2 valdes initialt ut som referens för utgående 

då detta i Regazzonis rapport (2011) visat sig vara av

sammansättning i jämförelse med P1 och P3. Det konstaterades att de två andra 

råvattenpumparna är lättillgängliga för eventuellt kompletterande provtagning och 

detta visar sig vara nödvändigt. Kompletterande provtagning på P1 och P3 

utfördes de facto i början på december av Oscar Samuelsson på VA

då provresultaten från P2 inte visade sig vara tillräckliga.  

En extern dränkbar pump användes för att genom pumpning 

S040621, S010000 samt S0402, då vattnet under län

Genom att omsätta vattnet antas ett mer representativt värde. Pumpning 

dess att ett klart vatten erhölls. Då pumpning av brunn S0402 påbörjades blev 

avsänkningen av vattnet i brunnen för stor för utrustningen som fanns på plats. Det 

vill säga att vatten uppfodrades i en högre hastighet än vad nytt vatten hann 

infiltrera brunnen, varpå vattennivån blev lägre än vad den sammanlagda längden på 

pump och slang räckte ned till.  Detta resulterade i att inget prov erhölls

med detta uteslöts brunn S0402 från provtagningsschemat. 

Metodanalys 20-21 december 2010 – kolsyra 

För varje enskilt prov krävs två olika glasbehållare, en obehandlad som tjänar som 

(kontrollprov) och en behandlad som innehåller marmorpulver. Analysen 

genomförs med att vatten får verka på marmorpulver (CaCO

r alkalinitetstitrering utförs, detta prov benämns som det behandlade provet. 

46 

 

Figuren visar syresättningsringen samt utvalda brunnar markerade innanför och 

utanför ringen. Till höger om brunn S010000 ligger Sommen, som valts att inte 

blått har analyserats med 

avseende på kolsyra, TOC, DOC, alkalinitet, pH samt temperatur i december 2010 

samt januari 2011. Grönmarkerade och rödmarkerade brunnar har utöver detta 

även analyserats med Alcontrols analyspaket DVK004 eller DVE001. Figur ritad av 

I samband med provtagning mättes pH (Microprocessor pH meter pH 539) och 

temperatur i fält. Brunnarna som valdes ut för provtagning var S040621 utanför 

belägen uppe i ett skogsparti (se figur 21 för 

utanför sektion 1 i östlig riktning 

som referens för utgående 

av annorlunda kemisk 

i jämförelse med P1 och P3. Det konstaterades att de två andra 

råvattenpumparna är lättillgängliga för eventuellt kompletterande provtagning och 

ande provtagning på P1 och P3 

utfördes de facto i början på december av Oscar Samuelsson på VA-verket i Tranås, 

genom pumpning omsätta vattnet i 

längre tid stått stilla. 

Genom att omsätta vattnet antas ett mer representativt värde. Pumpning pågick till 

dess att ett klart vatten erhölls. Då pumpning av brunn S0402 påbörjades blev 

trustningen som fanns på plats. Det 

uppfodrades i en högre hastighet än vad nytt vatten hann 

infiltrera brunnen, varpå vattennivån blev lägre än vad den sammanlagda längden på 

etta resulterade i att inget prov erhölls från denna 

med detta uteslöts brunn S0402 från provtagningsschemat.  

en obehandlad som tjänar som 

och en behandlad som innehåller marmorpulver. Analysen 

CaCO3 kalciumkarbonat) 

r alkalinitetstitrering utförs, detta prov benämns som det behandlade provet. 



 

Alkalinitetsvärdet för 

obehandlat vatten. Analysen som utförs ger ett värde på marmoraggressiv kolsyra 

(Kristina Larsson; muntlig källa). 

Ett råvattenprov från inkommande råvattenledning på Fröafalls vattenverk samt e

kolsyrat vattenprov (vatten kolsyrades med hjälp av en Sodastream FIZZ) 

analyserades för kontroll av metodens mätintervall. Därefter analyserades ett 

dubbelprov på råvatten för att kontrollera metodens känslighet. 

Innan provtagning vägdes 2 gram kalciu

placerades tillsammans med en magnet i en glasflaska. 

samtliga flaskor till bredden

specialinslipad glaspropp (individuella proppar ti

för att undvika att eventuell kolsyra avgick till atmosfären i form av koldioxid. 

Kontrollprovet togs vid samma tidpunkt och förvarades under 

genom hela provtagnings

omrörning med hjälp av en magnetomrörare i två timmar. 

pulvret sedimentera över natt. 

behandlat prov samt kontrollprov. 

Figur 
Bilden visar flaskorna som användes vid provtagning och analys 

av kolsyra. Väskan är specialtillverkad av Thomas Lundqvist, 

Tranås VA

 

Principen för alkalinitetsmetoden är titrering med utspädd saltsyra till pH 5,4. 

Alkalinitetsmätningen inleddes med att försiktigt pipettera upp 50 ml prov i en 

bägare, det är av stor vikt att inget marmorpulver följer med. Till provet adderas sex 

droppar alkalinitetsindikator (bromokresol grön metylröd lösning pT 

fick sedan stå 20 sekunder på omrörning 

från ampull 0,1 mol/l 

för försöksuppställning. 

ge ett värde på alkalinitet (VAV 1984).  

 

Alkalinitetsvärdet för behandlat vatten jämförs därefter med alkalinitetsvärdet för 

obehandlat vatten. Analysen som utförs ger ett värde på marmoraggressiv kolsyra 

(Kristina Larsson; muntlig källa).  

Ett råvattenprov från inkommande råvattenledning på Fröafalls vattenverk samt e

kolsyrat vattenprov (vatten kolsyrades med hjälp av en Sodastream FIZZ) 

analyserades för kontroll av metodens mätintervall. Därefter analyserades ett 

dubbelprov på råvatten för att kontrollera metodens känslighet. 

Innan provtagning vägdes 2 gram kalciumkarbonat (2,00±0,003 gram 

placerades tillsammans med en magnet i en glasflaska. Vid provtagning fylldes 

samtliga flaskor till bredden med prov, varpå flaskan fortast möjligt förslöt

specialinslipad glaspropp (individuella proppar till samtliga flaskor

för att undvika att eventuell kolsyra avgick till atmosfären i form av koldioxid. 

togs vid samma tidpunkt och förvarades under likvärdiga

hela provtagnings- och analysförfarandet. Provet fick därefter

omrörning med hjälp av en magnetomrörare i två timmar. Efter omrörning 

pulvret sedimentera över natt. Följande morgon utfördes alkalinitetstitrering på 

behandlat prov samt kontrollprov.  

Figur 24: Provtagning inför kolsyramätning.  
Bilden visar flaskorna som användes vid provtagning och analys 

av kolsyra. Väskan är specialtillverkad av Thomas Lundqvist, 

Tranås VA-avdelning. Bild tagen 2011-01-19 av Louise Eriksson. 

Principen för alkalinitetsmetoden är titrering med utspädd saltsyra till pH 5,4. 

Alkalinitetsmätningen inleddes med att försiktigt pipettera upp 50 ml prov i en 

bägare, det är av stor vikt att inget marmorpulver följer med. Till provet adderas sex 

alkalinitetsindikator (bromokresol grön metylröd lösning pT 

sedan stå 20 sekunder på omrörning innan titrering med 0,05

från ampull 0,1 mol/l ± 0,2 %. Labservice art nr. 15313) påbörjades, se 

för försöksuppställning. Antal milliliter saltsyra multipliceras med faktorn 61

ge ett värde på alkalinitet (VAV 1984).   
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jämförs därefter med alkalinitetsvärdet för 

obehandlat vatten. Analysen som utförs ger ett värde på marmoraggressiv kolsyra 

Ett råvattenprov från inkommande råvattenledning på Fröafalls vattenverk samt ett 

kolsyrat vattenprov (vatten kolsyrades med hjälp av en Sodastream FIZZ) 

analyserades för kontroll av metodens mätintervall. Därefter analyserades ett 

dubbelprov på råvatten för att kontrollera metodens känslighet.  

0,003 gram CaCO3) upp och 

Vid provtagning fylldes 

möjligt förslöts med en 

samtliga flaskor) se figur 24. Detta 

för att undvika att eventuell kolsyra avgick till atmosfären i form av koldioxid. 

likvärdiga förhållanden 

fick därefter stå på 

Efter omrörning fick 

Följande morgon utfördes alkalinitetstitrering på 

 

Bilden visar flaskorna som användes vid provtagning och analys 

av kolsyra. Väskan är specialtillverkad av Thomas Lundqvist, 

19 av Louise Eriksson.  

Principen för alkalinitetsmetoden är titrering med utspädd saltsyra till pH 5,4. 

Alkalinitetsmätningen inleddes med att försiktigt pipettera upp 50 ml prov i en 

bägare, det är av stor vikt att inget marmorpulver följer med. Till provet adderas sex 

alkalinitetsindikator (bromokresol grön metylröd lösning pT 5,1–5,4). Provet 

innan titrering med 0,05 M HCl (späddes 

vice art nr. 15313) påbörjades, se figur 25 nedan 

multipliceras med faktorn 61 för att 



 

Värdet på marmoraggressiv kolsyra beräknas enligt

=� = 0,361 D �

För att se rådata, datum och tider för analys

A.4. Efter metodanalysen bestämdes 

alkalinitetstitrering med en svagare syra, för 

Koncentrationen som användes vid efterkommande analys bestämdes till 0,025 M 

HCl, vilket ändrar multipliceringsfaktorn till 30,5. 

 

Som del i metodanalysen har även ett te

Beräkningen har baserats på en nomografisk metod. Den grafiska presentation som 

nomogrammet utgör baseras på ekvationer som relaterar joniseringsjämvikter hos de 

olika former av karbonat som finns i vattnet. Om pH, alka

mineralinnehåll är kända kan koldioxid bestämmas nomografiskt (

for the examination of Water and Wastewater

kolsyrahalten kommer i resultat, diskussion och slutsats refereras till so

beräknad kolsyrahalt. Vid beräkning av teoretisk kolsyra har mätningar utförda i 

januari använts som ingående parametrar. 

 

Värdet på marmoraggressiv kolsyra beräknas enligt (19): 

����	E7F�>G��6	H39I : ���	�9>639��H39I�					�19

För att se rådata, datum och tider för analysgenomförandet se 

Efter metodanalysen bestämdes att framtida kolsyraanalys

alkalinitetstitrering med en svagare syra, för att erhålla ett större

Koncentrationen som användes vid efterkommande analys bestämdes till 0,025 M 

HCl, vilket ändrar multipliceringsfaktorn till 30,5.  

Figur 25: Försöksuppställning vid 
alkalinitetsmätning vid analys av kolsyra.  
På magnetomröraren observeras ett kontrollprov 

med grön färg innan titrering påbörjats, vid sidan 

om syns det behandlade provet som titrerats med 

saltsyra till rosa omslag. Bild tagen 2011-01-18 av 

Louise Eriksson.  

Som del i metodanalysen har även ett teoretiskt värde på kolsyra beräknats. 

Beräkningen har baserats på en nomografisk metod. Den grafiska presentation som 

nomogrammet utgör baseras på ekvationer som relaterar joniseringsjämvikter hos de 

olika former av karbonat som finns i vattnet. Om pH, alkalinitet, temperatur och 

mineralinnehåll är kända kan koldioxid bestämmas nomografiskt (

for the examination of Water and Wastewater, 1999). Den nomografiskt bestämda 

kolsyrahalten kommer i resultat, diskussion och slutsats refereras till so

beräknad kolsyrahalt. Vid beräkning av teoretisk kolsyra har mätningar utförda i 

januari använts som ingående parametrar.  
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19� 

 tabell 14 i appendix 

kolsyraanalyser skulle ske med 

ett större titreringsintervall. 

Koncentrationen som användes vid efterkommande analys bestämdes till 0,025 M 

 

På magnetomröraren observeras ett kontrollprov 

med grön färg innan titrering påbörjats, vid sidan 

om syns det behandlade provet som titrerats med 

18 av 

oretiskt värde på kolsyra beräknats. 

Beräkningen har baserats på en nomografisk metod. Den grafiska presentation som 

nomogrammet utgör baseras på ekvationer som relaterar joniseringsjämvikter hos de 

linitet, temperatur och 

mineralinnehåll är kända kan koldioxid bestämmas nomografiskt (Standard Methods 

). Den nomografiskt bestämda 

kolsyrahalten kommer i resultat, diskussion och slutsats refereras till som teoretiskt 

beräknad kolsyrahalt. Vid beräkning av teoretisk kolsyra har mätningar utförda i 



 

3.2.3 Provtagning 17

Provtagning var indelad i tre etapper som 

var utgående råvatten från Scoutvik 

individuella satellitbrunnar utvalda som

brunnsringen. Sex brunnar per sektion valdes ut

samlingsprov á tre brunnar.

vatten från brunnarna S040621, S041012 och S010000. Extern pump föredrogs över 

ruttnerhämtare, då vatten i dessa brunnar är stillastående i jämförelse med övriga 

provpunkter där pumpning sker i kontinuerliga intervall. Omsättning är därför 

önskvärt för att erhålla representativa värden i dessa provpunkter. 

 I figur 26 nedan visas 

Figur 26: Provtagningsschema f
Figuren visar syresättningsringen samt utvalda brunnar markerade innanför, 

utanför samt inom brunnsringen. Vatten från brunnar markerat med blått har 

analyserats med avseende på marmoraggressiv kolsyra. Blåfärgade brunnar i 

själva syresättningens konfigura

geografiskt närliggande brunnar. Figur ritad av Louise Eriksson. 

 

För samtliga satellitbrunnar uppbars 

beläget i sydvästra 

2.2.1). Via driftstyrenheten (

satellitbrunnar manuellt och pumpning fortgick under tillräckligt lång tid för att 

omsätta vattnet i ledningarna. Prov från P1, P2 samt P3 erhölls på 

specifika kranar för enkel provtagning för de individuella pumparna finns på plats i 

pumphuset.  

Provtagning 17-20 januari 2011 - kolsyraanalys 

Provtagning var indelad i tre etapper som ägde rum under tre olika dagar. Först ut 

var utgående råvatten från Scoutvik (P1, P2 och P3). Under dag två pumpades 

satellitbrunnar utvalda som en geografisk representation av 

Sex brunnar per sektion valdes ut, från varje sektion togs

samlingsprov á tre brunnar. Dag tre användes en extern pump för 

vatten från brunnarna S040621, S041012 och S010000. Extern pump föredrogs över 

, då vatten i dessa brunnar är stillastående i jämförelse med övriga 

är pumpning sker i kontinuerliga intervall. Omsättning är därför 

önskvärt för att erhålla representativa värden i dessa provpunkter. 

nedan visas utvalda provtagningsbrunnar schematiskt. 

: Provtagningsschema för kolsyraanalys i Scoutvik.  
Figuren visar syresättningsringen samt utvalda brunnar markerade innanför, 

utanför samt inom brunnsringen. Vatten från brunnar markerat med blått har 

analyserats med avseende på marmoraggressiv kolsyra. Blåfärgade brunnar i 

själva syresättningens konfiguration utgör 4 olika samlingsprov, bestående

geografiskt närliggande brunnar. Figur ritad av Louise Eriksson.  

För samtliga satellitbrunnar uppbars vattenprov via pumpning in till pumphuset 

beläget i sydvästra delen av syresättningsringen (se planritning

). Via driftstyrenheten (se figur 27) startades pumpning av utvalda 

satellitbrunnar manuellt och pumpning fortgick under tillräckligt lång tid för att 

omsätta vattnet i ledningarna. Prov från P1, P2 samt P3 erhölls på 

specifika kranar för enkel provtagning för de individuella pumparna finns på plats i 
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under tre olika dagar. Först ut 

. Under dag två pumpades 

en geografisk representation av 

varje sektion togs två 

användes en extern pump för att uppbringa 

vatten från brunnarna S040621, S041012 och S010000. Extern pump föredrogs över 

, då vatten i dessa brunnar är stillastående i jämförelse med övriga 

är pumpning sker i kontinuerliga intervall. Omsättning är därför 

önskvärt för att erhålla representativa värden i dessa provpunkter.  

brunnar schematiskt.  

 
 

Figuren visar syresättningsringen samt utvalda brunnar markerade innanför, 

utanför samt inom brunnsringen. Vatten från brunnar markerat med blått har 

analyserats med avseende på marmoraggressiv kolsyra. Blåfärgade brunnar i 

samlingsprov, bestående av 

 

prov via pumpning in till pumphuset 

planritning i figur 5 i stycke 

pumpning av utvalda 

satellitbrunnar manuellt och pumpning fortgick under tillräckligt lång tid för att 

omsätta vattnet i ledningarna. Prov från P1, P2 samt P3 erhölls på likartat sätt, då 

specifika kranar för enkel provtagning för de individuella pumparna finns på plats i 



 

Figur 28 visar syresättningstanken och markeringar i bilden visar var provtagning för 

satellitbrunnar förekom. 

 

Figur 
Siffran 1 indikerar provtagningspunkt för satellitbrunnars 

uppfodrade vatten. I taket ovan provpunkten observeras en 

ledning, där vatten från satellitbrunnar i drift inkommer till 

syresättningstanken. Siffran 2 visar en observationspunkt för 

vattennivån i 

 
Figur 27: Driftstyrningsenhet i pumphuset, 
Scoutvik.  
Den vitfärgade tavlan ovan i bild indikerar med 

grön lampa vilka brunnar som är i drift och vilka 

ventiler som används. De svarta vreden nedan i 

bild är ansatser för manuell start/avstängning av 

specifika pumpar och ventiler. Bild tagen av 

Louise Eriksson 2011-01-18.  

 

visar syresättningstanken och markeringar i bilden visar var provtagning för 

satellitbrunnar förekom.  

Figur 28: Syresättningstanken i Scoutvik.  
Siffran 1 indikerar provtagningspunkt för satellitbrunnars 

uppfodrade vatten. I taket ovan provpunkten observeras en 

ledning, där vatten från satellitbrunnar i drift inkommer till 

syresättningstanken. Siffran 2 visar en observationspunkt för 

vattennivån i tanken och siffran 3 visar observationspunkt för 
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visar syresättningstanken och markeringar i bilden visar var provtagning för 

 

Siffran 1 indikerar provtagningspunkt för satellitbrunnars 

uppfodrade vatten. I taket ovan provpunkten observeras en 

ledning, där vatten från satellitbrunnar i drift inkommer till 

syresättningstanken. Siffran 2 visar en observationspunkt för 

tanken och siffran 3 visar observationspunkt för 



 

syresättningskammaren i tanken. Bild tagen av Louise Eriksson 

2011

 

För de tre resterande brunna

dränkbar pump (ZDS QS4X.2

försöksuppställning

 

Figur 29: Provtagningsuppställning med extern pump i Scoutvik. 
Den vänstra bilden visar den dränkbara pumpen uppe på backen bredvid brunnshålet S041012. Den högra 

bilden illustrerar då pumpen är nedsänkt i brunnen och pumpning pågår. Bild tagen av Louise Eriksson 

2011-01-19.  

 

Pumpning pågick

trettio minuter beroende på brunnshål

vattenkvalitetsförändring före och efter 

S040621 och S041012 pumpades på ca 28 meters djup, brunn S010000

ca 24 meters djup, då den sistnämnda 

 

Figur 30: Visuell förändring av vattenkvalitet vid extern pumpning. 
Bilden till vänster visar vatten då pumpning påbörjats i brunn S041012 och den högre bilden illustrerar 

vatten ur samma brunn efter 30 minuters pumpning. Bild tagen av Louise Eriksson 2011

 

Vid provtagning mättes 

hjälp av en HQ 40d

undvika att koldioxid avgick till atmosfären, förvarades samtliga prov i

glasflaskorna med tätslutande 

syresättningskammaren i tanken. Bild tagen av Louise Eriksson 

2011-01-18.  

För de tre resterande brunnarna S040621, S041012 och S010000 

dränkbar pump (ZDS QS4X.2-12 pump innovation), se figur 

försöksuppställning.  

: Provtagningsuppställning med extern pump i Scoutvik.  
Den vänstra bilden visar den dränkbara pumpen uppe på backen bredvid brunnshålet S041012. Den högra 

bilden illustrerar då pumpen är nedsänkt i brunnen och pumpning pågår. Bild tagen av Louise Eriksson 

gick till dess att ett klart vatten erhölls, vilket varierade mellan tio till 

trettio minuter beroende på brunnshål, se figur 30

vattenkvalitetsförändring före och efter 30 minuters pumpning

S040621 och S041012 pumpades på ca 28 meters djup, brunn S010000

ca 24 meters djup, då den sistnämnda brunnen är grundare.  

: Visuell förändring av vattenkvalitet vid extern pumpning.  
Bilden till vänster visar vatten då pumpning påbörjats i brunn S041012 och den högre bilden illustrerar 

vatten ur samma brunn efter 30 minuters pumpning. Bild tagen av Louise Eriksson 2011

Vid provtagning mättes temperatur och syrehalt direkt i fält. Syrehalt bestämdes med 

hjälp av en HQ 40d med tillhörande syrgaselektrod, se figur 61 i appendix A.5. 

undvika att koldioxid avgick till atmosfären, förvarades samtliga prov i

med tätslutande specialinslipad glaspropp. Analyser för alkalinitet och 
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syresättningskammaren i tanken. Bild tagen av Louise Eriksson 

rna S040621, S041012 och S010000 användes en extern 

igur 29 för pump och 

 

Den vänstra bilden visar den dränkbara pumpen uppe på backen bredvid brunnshålet S041012. Den högra 

bilden illustrerar då pumpen är nedsänkt i brunnen och pumpning pågår. Bild tagen av Louise Eriksson 

atten erhölls, vilket varierade mellan tio till 

figur 30 för synlig 

pumpning i S041012. Brunn 

S040621 och S041012 pumpades på ca 28 meters djup, brunn S010000 pumpades på 

 

Bilden till vänster visar vatten då pumpning påbörjats i brunn S041012 och den högre bilden illustrerar 

vatten ur samma brunn efter 30 minuters pumpning. Bild tagen av Louise Eriksson 2011-01-19.  

Syrehalt bestämdes med 

appendix A.5.  För att 

undvika att koldioxid avgick till atmosfären, förvarades samtliga prov i de individuella 

Analyser för alkalinitet och 
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kolsyra samt pH-mätning (Microprocessor pH meter pH 539) skedde i reningsverkets 

laborationsrum vid senare tidpunkt. Då endast två magnetomrörare fanns tillgängligt 

fick somliga prov dröja innan omrörning, detta översteg dock aldrig två timmar då 

provtagningen var fördelad på tre dagar. För att se provtagningsinformation, rådata, 

datum samt tider se tabell 15 i appendix A.4.  

3.2.4 Provtagning dagvattenledning 3 maj 2011 

Enligt Regazzoni (2011) är det svårt att avgöra hur det exakta blandningsförhållandet 

av de påvisade tre olika typvatten är i sektion 1 respektive sektion 2. Troligtvis beror 

detta på att vatten från isälvsavlagringens förlängning i väster har större påverkan på 

vattenkvaliteten än tidigare bedömt. Den initiala tanken var att erhålla ett prov från 

brunn S0402 (se figur 22 i stycke 3.2). Då tillflödet av vatten i brunn S0402 var för låg, 

resulterade detta i en för stor avsänkning av vattennivån i brunnen vid extern 

pumpning, varpå inget prov erhölls i oktober 2010. Efter överläggningen valdes den 

här brunnen bort som provtagningspunkt, tillrinningen är alldeles för låg på grund av 

leriga material (von Garrelts; muntlig referens). En alternativ provtagningspunkt för 

vatten som härstammar väster ifrån är en dagvattenledning som dränerar 

skogsområdet i väster om Scoutvik. Detta vatten kan stå för en väsentligt bidragande 

mängd vatten som i själva verket infiltrerar anläggningen. Kort efter 

provtagningstilllfället i oktober, slog vädret om varpå den enda möjliga 

provtagningspunkt för det dränerade vattnet frös, varpå provtagning blev uppskjuten 

till maj. Dagvattenledningen mynnar ut i den vik som visualiseras i figur 22 (stycke 

3.2). Se figur 62 i appendix A.5 för bild av själva dagvattenledningsmynningen. Prov 

på detta vatten analyserades med Alcontrols analyspaket DVK004 (se tabell 4 i 

appendix A.1), TOC samt DOC för att utröna om råvatten till större del än tidigare 

antaget påverkas av sammansättningen av detta vatten.  
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4 Resultat 
Om inte annat anges är resultaten som presenteras mätvärden från ett tillfälle och 

inte ett beräknat medelvärde från ett flertal provtagningsresultat. Rådata för 

samtliga provpunkter finns i tabellerna 6,8,9,10,11 och 12 i appendix A.1.  

4.1 Nedbrytning av organiskt material relaterat till 

koldioxidproduktion 
För att få en uppfattning om vilken form av organiskt material som förekommer i 

anläggningen med omnejd analyserades vattenprov från olika brunnar med avseende 

på DOC, TOC samt COD.  

Detta medför att det för vissa punkter i anläggningen finns COD-värden tillgängliga 

från fler tidpunkter under projektets gång än för de kompletterande parametrarna 

DOC samt TOC.  

Enligt Kortelainen och Karhu (2006) kunde en korrelation mellan en ökande DIC-halt 

och en minskande DOC-halt tyda på mikrobiologisk aktivitet vid en 

dricksvattenanläggning i Finland. Då tillräcklig analysdata inte finns tillgänglig för 

teoretisk beräkning för DIC-halter från samtliga vattenprov kan DOC-halten endast 

jämföras med bland annat kolsyrahalt, alkalinitet samt syreförbrukning.  

I figur 31 nedan kan resultatet för DOC-halter observeras. En något högre halt DOC 

uppmättes i brunnen närmast sjön (S010000). Anmärkningsvärt är att halten är högre 

för utgående råvatten i samtliga uttagsbrunnar (P1, P2 och P3) än för de övriga 

punkterna inom brunnsringen. Det är värt för sammanhanget att notera att 

mätvärdena härstammar från olika datum, viket kan vara skälet till den något skeva 

framställningen att mängden löst organiskt material tilltar in mot råvattenpumparna.  

 
Figur 31: DOC halter.  
Värden observeras från höger till vänster i geografisk ordning från utanför västra 

sektionen (S040621) till utanför östra sektionen (S010000). En högre halt uppmättes i 

brunnen närmast sjön och i samtliga utgående råvattenbrunnar. Provtagning utfördes 

2010-10-14, 2010-12-02 samt 2011-01-18.  
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Även TOC analyserades, se figur 32 nedan för en jämförelse mellan TOC och DOC 

halter. Resultaten visar tydligt att mängden totalt organiskt kol till största del består 

av löst organiskt kol. I brunnen närmast sjön är TOC-halten 1 mg/l högre än DOC 

halten och i P1 är halten 0,4 mg/l högre, för övriga brunnar uppvisas en marginell 

skillnad på 0,1 mg/l eller ingen avvikelse alls parametrarna sinsemellan. Även TOC-

halten observeras vara högre i utgående råvatten och S010000 i jämförelse med 

övriga punkter i anläggningen.   

 

 
Figur 32: TOC och DOC halter.  
Halter visas I geografisk ordning från utanför västra sektionen till utanför östra 

sektionen ner mot sjön. Halterna är i stort sett lika bortsett från en skillnad på 0,4 mg/l 

samt 1 mg/l för uttagsbrunnen P1 respektive för S010000 nere vid sjön. Provtagning 

utfördes 2010-10-14, 2010-12-02 samt 2011-01-18.  

 

COD bidrar inte till likvärdiga tolkningsmöjligheter i jämförelse med DOC och TOC 

(COD visar den kemiska oxiderbarheten och kan tolkas som ett mått på mängd 

nedbrytbart organiskt material, däremot åskådliggör TOC och DOC halten organiskt 

kol). Kemisk oxiderbarhet är däremot en utbredd standardparameter i detta 

avseende och COD ingår i analyspaketet som används vid kontinuerlig rutinkontroll 

som utförs av VA-personalen på utgående råvatten i Scoutvik. Detta har bidragit till 

att fler mätvärden finns tillgängliga för dessa punkter i anläggningen, än för de 

kompletterande valda kolparametrar. Kemisk oxiderbarhet har däremot analyserats 

endast i punkterna innanför och utanför syresättningsringen och inte i själva 

satellitbrunnarna. Figur 33 nedan visar halterna COD för dessa punkter.   
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Figur 33: COD halter.  
Halter visas i geografisk ordning från utanför västra sektionen till utanför östra 

sektionen ner mot sjön, men dock inte för brunnar som ingår i syresättningsringen. 

Halterna för P1, P2 samt P3 är ett medelvärde för samtliga resultat som erhållits vid 

rutinkontroll under projektets gång, från september 2010 till mars 2011. En något högre 

COD-halt kan observeras i brunn S010000. Halterna för utgående råvatten är likt de för 

DOC och TOC högre än referenspunkterna utanför västra sektionen samt i ringens 

östra sektion. Livsmedelsverkets riktvärde är 4,0 mg/l O2 för dricksvatten.  

 

COD-halten i utgående råvatten har ett beräknat medelvärde på cirka 3,5 mg/l (se 

tabell 8 i appendix A.1), vilket är högre än halter i brunnarna S040621 och S041012, 

men något lägre än värdet uppmätt utanför syresättningsringens östra del i S010000.  

I figur 34 nedan, visas samtliga COD-halter för utgående råvattenpumpar uppmätta 

vid fältförsök samt de rutinkontroller som utförs av VA-personalen på vattenverket 

under perioden 2010-09-14 till 2011-03-28.  

 
Figur 34: COD halter för utgående råvatten.  
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Som del i den rutinmässiga kontrollen av utgående råvatten mäts COD-halten för 

respektive råvattenbrunn. Vanligtvis mäts den brunn som för tillfället är i drift, vid 

vissa tillfällen sker provtagning av samtliga uttagsbrunnar. I diagrammet syns att 

samtliga värden ligger under 4,0 mg/l, vilket är Livsmedelsverkets riktvärde för tjänligt 

vatten hos användaren.  

 

För att se hur kolsyrahalten varierar geografiskt illustreras värden för experimentellt 

bestämd marmoraggressiv kolsyra, se figur 35 nedan. Ur diagrammet kan en högre 

halt kolsyra utanför och inom västra sektionen observeras, även ett avvikande och 

högre värde för uttagsbrunn P2 iakttas. I östra sektionen och vidare ner mot sjön i 

brunn S010000 sjunker kolsyrahalten till nära en femtedel av värdet i brunn S040621. 

Detta är intressant, då kolsyrafördelningen förväntades vara den omvända, med 

högre halter närmast sjön där den största andelen av humusnedbrytning med 

efterföljande koldioxidproduktion kan antas. Sektionsvis beräknas medelvärdet till 

22,1 mg/l för sektion 2 (västra) och 16,5 mg/l för sektion 1 (östra).  

 

 
Figur 35: Experimentellt uppmätta värden på marmoraggressiv kolsyra.  
Utanför den västra sektionen (S040621) uppmättes den högsta halten kolsyra. 

Resultatvärden för brunnar i själva syresättningsringen varierar mellan 14,3 till 24,4 

mg/l där sektion 1 och 2 har medelvärde på 16,5 mg/l respektive 22,1 mg/l. I och utanför 

den östra sektionen ner mot sjön uppmättes väsentligt lägre halter kolsyra. 

Provtagning och analys utfördes 2011.01.17–20.  

 

Som del i metodanalysen av marmoraggressiv kolsyra har även ett teoretiskt värde 

på kolsyra bestämts med hjälp av nomografisk metod. En jämförelse mellan 

experimentellt bestämd marmoraggressiv kolsyra och teoretisk beräknad löst kolsyra 

illustreras i figur 36 nedan. I diagrammet kan urskiljas att samtliga brunnsvärden inte 

har lika halter vid jämförelse av metoderna, om än visar båda kurvor likvärdig trend 

geografiskt då de högre och lägre värdena sammanfaller för båda metoder. Generellt 

sett har punkter med en låg kolsyrahalt snarlika värden, parallellt med att brunnar 

med högre halter kolsyra uppvisar en större avvikelse metoderna sinsemellan. De 

största skillnaderna i halter förekommer utanför den västliga sektionen i brunn 

S040621, i uttagsbrunnen P2 samt vid inkommande råvatten från vattenverket i 

Fröafall, vilka även är de brunnar som uppvisar de högsta halterna kolsyra för de 
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båda metoderna. För ett av de lägre värdena, brunn S041012, är däremot den 

teoretiskt beräknade mängden kolsyra mindre än den experimentellt bestämda 

kolsyrahalten. Analyserna tillsammans ger ett resultat som visar den geografiska 

spridningen av kolsyraproduktion i anläggningen. Kolsyrahalten är högre väster om 

brunnskonfigurationen än i öster, inom brunnsringen har sektion 2 ett högre 

medelvärde än sektion 1 och S041012 och S010000 i östlig riktning uppvisar de lägsta 

halterna.  

 

 
Figur 36: Jämförelse av experimentellt bestämd marmoraggressiv kolsyra och 
teoretisk beräknad kolsyra. 
Experimentellt bestämd marmoraggressiv kolsyra, teoretiskt beräknad kolsyra samt ett 

medelvärde dem emellan illustreras i diagrammet. I diagrammet observeras att 

halterna sinsemellan inte stämmer överens för samtliga punkter. Brunnar i 

diagrammet är geografiskt ordnade från utanför västra sektionen till utanför östra 

sektionen ner mot sjön. Sista punkten ”Ink Fröafall” är från inkommande 

råvattenledningen vid vattenverket på Fröafall, alltså är punkten inte en del av 

anläggningen i Scoutvik. Provtagning och analys utfördes 2011.01.17-20. 

4.2 Mangan och järn 
Enligt litteraturstudier sker abiotisk manganoxidation mycket långsamt i naturliga 

system med pH under 8,6 (Burger m.fl. 2008). Då pH i anläggningen i Scoutvik 

uppvisar pH mellan 6 och 7,9 (se figur 37 nedan) bör sannolikt abiotisk oxidation av 

mangan inte ske. I diagrammet observeras att pH skiljer sig mellan de båda 

sektionerna och satellitbrunnar i sektion 1 har ett högre beräknat medelvärde (7,05) i 

jämförelse med sektion 2 (6,7).  
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Figur 37: pH värden I Scoutvik.  
Halter visas i geografisk ordning från utanför västra sektionen (S040621) till utanför 

östra sektionen ner mot sjön (S010000). Ett högre pH värde observeras i och utanför 

den östra sektionen. Beräknat medelvärde för sektion 1 är 7,05 och för sektion 2 6,7. 

Utgående dricksvatten anses enligt Livsmedelsverket vara otjänligt om pH-värdet 

ligger över 10,5 (Livsmedelsverket; internetreferens). Provtagning utfördes 2011-01-19.  

 

Vid litteratursökningen framkom att för mikrobiellt driven oxidation av mangan ligger 

optimalt pH mellan 7,5 och 9, men studier med inokulerad population av specifika 

manganoxiderare har påvisat oxidation vid pH 6,5. Detta innebär att i Scoutvik är pH 

optimalt för mikrobiologisk manganoxidation innanför syresättningsringen i östra 

sektionen (S041012). pH ligger generellt även över det pH värde på 6,5 där 

manganoxidation observerades av Burger m.fl. (2008), bortsett från brunn S040621 

samt uttagsbrunnen P2. Resultatet av manganhalter visas i figur 38 nedan. 

Manganhalten är densamma utanför syresättningsringen ner mot sjön (S010000) 

som innanför syresättningsringen (S041012), däremot syns en synnerligen tydlig 

minskning från S041012 in mot cirkelns mitt i uttagsbrunnarna. Uttagsbrunnarna P1, 

P2 och P3 uppvisar en något skild manganhalt, med ett medelvärde på 0,046 mg/l. 

Enligt livsmedelsverket anses utgående dricksvatten vara tjänligt med anmärkning vid 

0,05 mg/l mangan (Livsmedelsverket; internetreferens).  

 

6
6,6 6,8 6,8

6,3 6,6 6,9

7,9
7,2 7,2

4

5

6

7

8

9

pH

pH



59 
 

 
Figur 38: Manganhalter.  
Värden är placerade i geografisk ordning från utanför västra sektionen (S040621) till 

utanför östra sektionen (S010000). En tydlig minskning i manganhalt syns mellan 

S041012 och uttagsbrunnarna P1, P2 och P3. Livsmedelsverkets gränsvärde för mangan i 

utgående råvatten är 0,05 mg/l. Provtagning utfördes 2010-10-14, 2010-12-02 samt 2011-

01-19. 

Även järn analyserades, se figur 39 nedan för resultat. En markant minskning i 

järnhalt observeras från östra sidan (S010000) in till brunnen innanför 

syresättningsringen (S041012) och därifrån observeras ytterligare en minskning in 

mot uttagsbrunnarna (P1, P2, P3), som samtliga har en rapporterad halt på <0,05 

mg/l. Från västra sidan kan inte någon minskning observeras, då järnhalten även här 

rapporterats till under detektionsgränsen. Livsmedelsverkets gränsvärde för järn i 

utgående dricksvatten är 0,1 mg/l och för dricksvatten hos användaren 0,2 mg/l.  

 

 
Figur 39: Järnhalter.  
Värden är placerade i geografisk ordning från utanför västra sektionen till utanför östra 

sektionen. Detektionsgränsen för analysen är 0,05 mg/l, samtliga prov som i 

diagrammet demonstrerar denna halt har rapporterats som <0,05 mg/l.  Gränsvärdet 

för utgående dricksvatten med avseende på järn är 0,1 mg/l. Provtagning utfördes 2010-

10-14, 2010-12-02 samt 2011-01-19.  
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Oxidationen av mangan och järn är starkt kopplad till tillgången på syre, vare sig det 

handlar om abiotisk eller biotisk oxidation. För att se korrelation mellan metallhalter 

och syrehalt, se figur 40 nedan. Diagrammet visar påtagligt hur en låg syrehalt är 

associerad med en hög halt av både järn och mangan. Från höger till vänster i 

diagrammet går det tydligt att följa hur syrehalten ökar in mot uttagsbrunnarna P1, 

P2 och P3 och hur metallhalterna följaktligen minskar. Det är värt att nämna att 

avståndet mellan S040621 och syresättningsringen är betydligt kortare än 

motsvarande avstånd för S010000. Detta innebär att den västligt placerade brunnen i 

betydligt större utsträckning är påverkad av syresättningen, vilket har till följd att 

syrehalten är högre i denna brunn.  

 

 
Figur 40: Järn-, mangan- och syrehalter.  
Värden är placerade i geografisk ordning från utanför västra sektionen till utanför östra 

sektionen ner mot sjön. I diagrammet kan följas att en lägre syrehalt är förknippad 

med en något högre mangan- och järnhalt. Provtagning utfördes 2010-10-14, 2010-12-02 

samt 2011-01-19.  

4.3 Kväve 
För att kunna dra slutsatser om nitrifikation mättes kväveparametrar i anläggningens 

referenspunkter. En initial tanke var att ställa upp massbalanser i avseendet, men då 

flertalet mätvärden visade sig vara under detektionsvärde, kunde dessa 

massbalanser ej fullföljas. Figur 41 visar halter av ammoniumkväve (NH4-N) för 

utvalda brunnar i Scoutvik. Halterna minskar från brunnen närmast sjön (S010000) 

och in mot uttagsbrunnarna P1, P2 samt P3.  
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Figur 41: Ammoniumkväve (NH4-N) halter.  
Värden är placerade i geografisk ordning från utanför västra sektionen till utanför östra 

sektionen. En minskning av ammoniumkväve observeras från sjön och in mot 

uttagsbrunnarna. Detektionsgränsen för analysen är 0,01 mg/l, värdet för brunn 

S040621 är rapporterat som <0,01 mg/l. Livsmedelsverkets riktvärde för 

ammoniumkväve är 0,50 mg/l.  Provtagning utförd 2010-10-14, 2010-12-02 samt 2011-01-

19.  

Ett delsteg i nitrifikationsprocessen är konversion till nitrit (NO2
-). Figur 42 nedan 

visar halter av nitritkväve (NO2
--N), där ett högre värde observeras i brunn S041012.  

Detta stämmer väl överens med det faktum att en korrelerande minskning kan ses 

för ammoniumkväve på samma sträcka (se figur 41 ovan). Följaktligen kan det vara 

sannolikt att ammoniumkväve reagerat för att bilda nitritkväve. Värt att notera är att 

övriga punkter i anläggningen samtliga har rapporterats till under detektionsvärdet 

(<0,001). Däremot har dessa punkter i diagrammet satts till detektionsvärdet, som 

kan antas vara det högsta möjliga värdet för dessa punkter.  

 

 
Figur 42:  Nitritkväve (NO2-N) halter.  
Värden observeras från höger till vänster i geografisk ordning från utanför västra 

sektionen till utanför östra sektionen. Detektionsgränsen för analysen är 0,001 mg/l 

och samtliga brunnsvärden med undantag för S041012 har rapporterats som <0,001 

mg/l. Provtagning utförd 2010-10-14 samt 2010-12-02.  
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kolsyra 
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Resultaten i figur 43
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Slutligen reagerar nitrit för att bilda nitrat, som är slutprodukt vid nitrifikation

kväve inte ingår i det standardanalyspaket DVK004 (se tabell 4

används vid VA-verket i Tranås, har värden för nämnd parameter erhållits 

från de brunnar lokaliserade utanför syresättningsringen. Både 

ringen) såväl som S010000 (öster om ringen) har rapporterats som <0,1 mg/l NO

mg/l NO3
-. Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten med avseende på 

NO3
-/l.  

Nitrifikation är en reaktion som förbrukar syre och sänker pH enligt 

delreaktionerna (20 och 21):  
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För att undersöka huruvida förekommande nitrifikation i anläggningen b

pH sänkning som observeras från östra delen in mot uttagsbrunnarna har en 

teoretisk beräkning utförts. Beräkningen avser brunn S010000 utanför sektion 1

ot sjön. Denna brunn valdes för sin placering nära sjön samt 

i denna brunn. Enligt den teoretiska beräkningen (se appendix A.2.

vätejoner (H+) vid nitrifikation av 0,18 mg/l NH4-

vätejoner är dock försumbart och kommer dessutom helt vägas upp av vattnets 

buffertkapacitet. En teoretisk beräkning (se appendix A.2.3) 

vätejoner vattnets buffertkapacitet (alkalinitet) skulle 

punkten ger 0,0016 mol H+, vilket är en avsevärt ansenligare

vätejonskoncentration nitrifikationen bidrar med.  

Metodanalys kolsyra och jämförelse med teoretiskt beräknad 

av ett råvattenprov i förhållande till ett kolsyrat vattenprov 

initialt för att säkerställa att vald metod visa en väsentlig skillnad i kolsyrahalt. 

r 43 nedan visar en hög koncentrationsskillnad proven sinsemellan. 
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För att vidare få en känsla för metodens reproducerbarhet och tillförlitlighet 
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Övriga resultat 
Temperatur är en parameter som har analyserats i samband med samtliga 

provtagningar, i figur 45 illustreras temperaturvärden uppmätta
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Diagrammet visar ett råvattenprov jämfört med ett kolsyrat vattenprov, där vatten 

i kolsyrahalt kan 

För att vidare få en känsla för metodens reproducerbarhet och tillförlitlighet 

visar två olika prov av råvatten 

 kolsyrahalt skiljer sig 

Medelvärdet för dubbelprovet beräknas till 31,5 

 
vid metodanalys.  
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Metodanalys marmoraggressiv kolsyra -
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Figur 45: Temperaturvärden.  
Värden är placerade i geografisk ordning från utanför västra sektionen till utanför östra 

sektionen. Sista provpunkten ”Ink. Fröafall” är inkommande råvattenledning på 

vattenverket i Fröafall och således inte en del av anläggningen i Scoutvik. 

Anläggningens brunnar uppvisar en jämn temperatur mellan 7,5 och 9,2 oC. 

Temperaturmätningen utfördes 2011.01.17-20.  

 

Ytterligare en parameter, som är viktig och har nyttjats vid beräkning av såväl 

experimentell marmoraggressiv kolsyra som teoretisk mängd kolsyra, är alkalinitet. 

Figur 46 nedan visar ett i samband med kolsyraanalysen experimentellt bestämt 

värde på alkalinitet. Högre värden observeras generellt för den östligt placerade 

cirkelhalvan, med ett högsta värde i S041012. Avsevärt mycket lägre värden 

observeras utanför syresättningsringen i västlig riktning, med ett lägsta observerat 

värde i S040621. Satellitbrunnar i sektion 1 uppvisar ett högre beräknat medelvärde 

(122 mg/l HCO3
-) i jämförelse med sektion 2 (79,35 mg/l HCO3

-).  

 

 
Figur 46: Alkalinitetsvärden.  
Värden är placerade i geografisk ordning från utanför västra sektionen till utanför östra 

sektionen. Sista provpunkten ”Ink. Fröafall” är inkommande råvattenledning på 

vattenverket i Fröafall och således inte belägen i Scoutvik. Alkaliniteten är lägre 

utanför och i den västra sektionen. Högst värde observeras innanför 
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syresättningsringen i brunn S041012. Sektionsvisa medelvärden beräknas till 122 mg/l 

för sektion 1 och 79,35 mg/l för sektion 2. Provtagning och analys utfördes 2011.01.17-20. 

 

Då diagrammet ovan visar experimentellt bestämda alkalinitetsvärden görs en 

likhetsgranskning med värden rapporterade från Alcontrol i figur 47 nedan. Trots att 

värdena inte visar exakt konsensus emellan metoderna, syns ändå tydligt att 

resultaten följer samma trend i diagrammet. Generellt ligger de experimentellt 

bestämda värdena något över de värden som rapporteras av Alcontrol.   

 

 
Figur 47: Jämförelse mellan experimentellt bestämd alkalinitet och Alcontrols 
rapporterade alkalinitetsvärden.  
Generellt ligger Alcontrols värden något lägre än de experimentellt bestämda, men en 

likvärdig trend observeras värdena emellan.  

 

För att tydligt visa skillnader i löst syrehalt, visas figur 48 nedan. Syrehalten varierar 

kraftigt mellan de olika referenspunkterna i anläggningen. Lägst syrehalt mäts i 

S010000 och S041012. Utgående råvattenbrunnar visar lägre halter än 

satellitbrunnarna, vilket tyder på att syre förbrukas längs vattnets väg in mot P1, P2 

och P3. Sektion 1 har ett beräknat medelvärde på 4,2 mg/l O2 och sektion 2 har ett 

medelvärde på 8,15 mg/l O2. Provtagning utfördes efter avslutad syresättning den 

aktuella dagen, då sektion 2 udda brunnar syresattes sist. Syresättning avslutades 

12.00 varpå provtagning påbörjades 12.25 och fortskred till 13.15.  
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Figur 48: Löst syrehalt.  
Halter visas i geografisk ordning från utanför västra sektionen till utanför östra 

sektionen. Mätning av syrehalt utfördes i samband med provtagning i fält. I 

diagrammet kan tydliga haltskillnader observeras för satellitbrunnar i jämförelse med 

såväl råvattenbrunnar som punkter inom och utanför syresättningsringen. Provtagning 

utfördes 2011.01-17-19.  

 

4.6 Provtagning dagvattenledning 3 maj 2011 
För att få en uppfattning om sammansättningen på det vatten som dränerar området 

väster om anläggningen togs ett vattenprov för analys vid den dagvattenledning som 

mynnar ut i viken (se figur 62 i appendix A.5). I bilden kan observeras att 

provtagningsförutsättningar inte går att likställa med tidigare utförda provtagningar, 

då vattnet mynnar ut ovan mark. Analys av experimentell kolsyra utesluts därför, då 

ett eventuellt innehåll av kolsyra i vattenprovet troligen redan avgått till atmosfären 

som koldioxid.  

Figurerna 49, 50, 51 samt 52 nedan, illustrerar resultat för TOC samt DOC, COD, 

alkalinitet och slutligen pH. För att enkelt kunna korrelera resultat från 

dagvattenledningen med övriga provpunkter, har dessa mätvärden inkluderats i 

samtliga diagram. Rådata för resultat finns att tillgå i tabell 13 i appendix A.1. 

Diagrammen illustrerar hur mätvärden för TOC, DOC och COD samtliga ligger 

avsevärt högre i provpunkten dagvattenledning i jämförelse med övriga provpunkter 

i anläggningen. Alkaliniteten uppvisar däremot ett, i jämförelse med övriga 

provpunkter, betydligt lägre värde.  
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Figur 49: TOC samt DOC halter för dagvattenledningsprov.  
Först i diagrammet illustreras värden för dagvattenledningsprovet, följt av tidigare 

rapporterade mätvärden för enkel jämförelse punkterna sinsemellan. Provtagning av 

dagvattenledning utfördes 2011-05-03.   

 

 
Figur 50: COD halter för dagvattenledningsprov.  
Först i diagrammet illustreras värden för dagvattenledningsprovet, följt av tidigare 

rapporterade mätvärden för enkel jämförelse punkterna sinsemellan. 

Dagvattenledningsprovet togs 2011-05-03. 
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Figur 51: Alkalinitetsvärden för dagvattenledningsprov.  
Först i diagrammet illustreras värden för dagvattenledningsprovet, följt av tidigare 

rapporterade mätvärden för enkel jämförelse punkterna sinsemellan. Provtagning av 

dagvattenledning utfördes 2011-05-03.  

 

 
Figur 52: pH värden för dagvattenledningsprov.  
Först i diagrammet illustreras värden för dagvattenledningsprovet, följt av tidigare 

rapporterade mätvärden för enkel jämförelse punkterna sinsemellan. 

Dagvattenledningsprovet togs 2011-05-03. 

 

  

0
20
40
60
80

100
120
140
160

Alkalinitet

Alkalinitet

4
5
6
7
8
9

pH

pH



69 
 

5 Diskussion 

5.1 Nedbrytning av organiskt material relaterat till 

koldioxidproduktion 

5.1.1 TOC- och DOC-halter 

Vid den initiala provtagningen i oktober 2010 undersöktes utgående råvatten med 

avseende på TOC och DOC enbart för uttagspumpen P2, S040621 samt S010000. 

Resultatet av detta kom att visa att TOC- samt DOC-halter ökade med 1,0 mg/l 

respektive 0.5 mg/l från S040621 in mot utgående råvattenpump P2. Däremot visar 

skillnaden mellan S010000 och P2 en minskning med 1,8 mg/l samt 1,1 mg/l för TOC 

respektive DOC. Det är svårt att avgöra om det verkligen sker en ökning av organiskt 

material mellan S040621 och P2 eller om det sker en utblandning av vatten från östra 

och västra sektionen vid råvattenpumparna. Troligtvis sker en utblandning av de olika 

typerna av vatten, vilket ledde till att samtliga råvattenpumpar analyserades med 

avseende på TOC och DOC vid senare tillfälle.  

Figur 31 och 32 visar sammanställda resultat för halter organiskt material i 

anläggningen. Trots att samtliga råvattenpumpar analyserades med avseende på kol 

visar diagrammet än dock en ökning i kolhalter in mot cirkelns mitt. En viktig aspekt 

för sammanhanget är att resultaten härstammar från olika datum (av ovan nämnda 

anledning) och det uppstår därmed en problematik angående värdenas egentliga 

korrelation sinsemellan. De sammanvägda resultaten kan tolkas som att organiskt kol 

tillkommer vid vattnets väg mot råvattenpumparna, vilket verkar orimligt. Eventuellt 

nedfallande växter torde inte kunna påverka halten organiskt material så pass långt 

ner i marken. Med tanke på förhållandena är det också orimligt att alger skulle 

förekomma med en primärproduktion som påverkar halten kol. För att säkerställa 

resultatet bör kompletterande provtagning för samtliga punkter därför göras.  

För bådadera diagrammen iakttas en tydlig minskning i halter av organiskt material 

från S010000 in mot syresättningsringen. Studier av Långmark (Paper II 2004) har 

visat att artificiell grundvattenbildning i sandakvifärer inte ger tillräckligt godtagbar 

reduktion av TOC. Vid jämförelse med mätningarna utförda av Motala Ströms 

Vattenvårdsförbund 2009 sker en tydlig minskning i TOC-halt från ett beräknat 

årsmedelvärde på 9,13 mg/l i Sommen till ett medelvärde på 5,26 mg/l för utgående 

råvatten i Scoutvik, vilket ger en reduktion på cirka 42 %. Värt att notera är att de 

senaste tio åren har DOC halter ökat i de södra regionerna av Sverige, på vissa ställen 

har en fördubbling i koncentration registrerats. Dessa ökande halter i rinnande 

vatten och sjöar är ett potentiellt hot mot att vidhålla den goda kvaliteten på 

dricksvatten (Erlandsson m.fl. 2011). Med högre halter DOC i utgående råvatten kan 

kvaliteten på dricksvatten försämras med avseende på bakterietillväxt i 

dricksvattenledningar såväl som bildning av klororganiska föreningar.  

Studier av Kortelainen & Karhu (2006) visar på tydliga säsongsmässiga variationer vad 

gäller reduktionskapacitet med avseende på TOC, då mikrobiell nedbrytning sker i en 

väsentligt mindre utsträckning vintertid. Detta kan förklara de högre värdena för P1, 
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P2 och P3 med avseende på DOC samt TOC, då dessa parametrar analyserades under 

december månad för utgående råvatten jämfört med värden utanför 

syresättningsringen som erhölls i oktober. En högre reduktionsnivå torde kunna 

förväntas under sommarhalvåret då den mikrobiella aktiviteten är högre. I studien av 

Kortelainen & Karhu (2006) observerades den största minskningen i DOC- och TOC-

halt vid ytvattnets initiala infiltration, analoga minskningar observeras i Scoutvik vid 

jämförelse med Motala Ströms Vattenvårdsförbunds mätningar. Där rapporteras 

årsmedelvärdet för TOC vara cirka 9 mg/l i Sommen, i S010000 har halten minskat till 

6,9 mg/l vilket är den största procentuella reduktionen på en teoretisk 

infiltrationssträcka mellan sjön och syresättningsringens mittpunkt.  

Enligt Regazzoni (2011) tyder mätningar och analyser på att ett annorlunda vatten 

kommer in från oväntat håll i anläggningen. Detta skall icke förbises utan kan väl vara 

en anledning att diagrammen med kolhalterna, istället för en förväntad minskning, 

illustrerar en ökning in mot syresättningsringen.  

Då resultaten för brunn S040621 demonstrerar en DOC-halt på 4,3 mg/l och en TOC-

halt på 4,1 mg/l måste analysosäkerheten adresseras. Bådadera parametrarna 

bestäms med analysmetoden SS-EN 1484 hos Alcontrol Laboratories, där filtrering är 

det enda som skiljer metoderna åt (Dahlén 2010; muntlig referens). Bortsett från 

analysosäkerhet kan det även bero på ett rent rapporteringsfel från Alcontrols sida, 

där endera prov eller resultat har förväxlats.  

Livsmedelsverket har i sin information om kemiska parametrar (Livsmedelsverket; 

internetreferens) inte satt ett riktvärde för vare sig DOC eller TOC, vilket gör det svårt 

att utröna om anläggningen uppnår ett enligt Livsmedelsverket tjänligt utgående 

dricksvatten i avseendet. I informationsbladet framförs att ”gränsvärdet för TOC skall 

motsvara gränsvärdet för oxiderbarhet (COD) och skall beräknas genom att mäta 

relationen mellan TOC och oxiderbarhet i det aktuella dricksvattnet under minst två 

år ”. Riktvärdet för COD i sin tur är 4,0 mg/l för dricksvatten hos användaren, vilket 

emellertid inte går att jämföra generellt eller omdana till ett värde för TOC. En COD-

halt som är densamma för två olika vatten betyder i parameterns 

begreppsbestämning att de olika vattnen inte nödvändigtvis innehåller samma 

mängd organiskt material, utan endast samma mängd oxiderbart material.  

I övrigt kan slutsatsen dras att det organiska materialet som förekommer i 

anläggningen består till störst del av löst organiskt material, vilket kan antas vara i 

största utsträckning den enklaste varianten av organiskt material för mikrober att 

bryta ned. I brunn S010000 är den relativa halten DOC mindre i jämförelse med 

övriga brunnar, vilket stämmer bra överens med antagandet att humusämnen och 

andra svårnedbrytbara makromolekyler av organiskt material fortfarande inte hunnit 

brytas ned vid den aktuella referenspunkten.  

Att kontinuerligt analysera halten DOC eller TOC i utgående råvatten från Scoutvik 

skulle vara av intresse för att övervaka eventuella förhöjningar i koncentration. Detta 

skulle kunna ersätta mätningar av COD som är standardparametern för organiskt 

material i nuläget.  
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5.1.2 COD-halter 

I figur 33 syns att halten av den kemiska syreförbrukningen är något högre i utgående 

råvattenpumpar än för de kringliggande brunnarna S040621 och S041012. Detta 

behöver inte nödvändigtvis betyda en högre halt organiskt material på grund av 

analysmetodens känslighet för ytterligare oxiderbara ämnen. Däremot stämmer det 

väl överens med det faktum att såväl DOC som TOC uppvisar högre halter i berörda 

punkter. Riktvärdet för kemisk oxiderbarhet är enligt livsmedelsverket 4,0 mg/l för 

att rubriceras som tjänligt med anmärkning för dricksvatten hos användaren. 

Medelvärdet för utgående råvatten under perioden 2010-09-14 till 2011-03-28 

beräknas till 3,53 mg/l (se tabell 8 i appendix A.1) och klarar därmed gränsvärdet.  

5.1.3 Kolsyra 

De experimentellt uppmätta värdena på kolsyra i anläggningen visar en markant 

högre kolsyrahalt utanför den västra sektionen i brunn S040621 jämfört med övriga 

brunnar och speciellt i jämförelse med värdet utanför den östra sektionen i brunn 

S010000. Detta kan tyckas märkligt då en högre kolsyrahalt förväntades närmare 

sjön, med tanke på den mängd humus som antas komma in från sjön (Samuelsson; 

muntlig referens).  

Då analysen endast utförts en gång, kan värdena som presenteras inte verifieras utan 

kompletterande mätningar. Metodanalysen innehöll dock ett dubbelprov, vilket gör 

att analysen blir något säkrare med avseende på resultat. Det är dock viktigt att 

betona att för att dra verkliga slutsatser angående var kolsyrehalter föreligger högre i 

produktionslinjen måste analyser upprepas och statistiska tester måste avgöra 

signifikansen hos resultaten. Däremot kan resultatskillnader i mätpunkterna som 

erhållits under projektet antas stämma överens sinsemellan. Analysen har utförts av 

samma person, men samma laborationsutförande under en kortare tidsperiod. 

Reproducerbarheten i analysen kan därför antas vara god och resultaten 

demonstrerande över hur kolsyrebilden ser ut i Scoutvik.  

Det skall dock inte förglömmas att grundvatten i princip alltid innehåller mer eller 

mindre kolsyra i sig, vilket innebär att i områden med svårvittrade material kan 

grunda brunnar uppvisa ett lägre pH-värde. Då koldioxid som bildas vid mikrobiell 

nedbrytning av organiskt material sällan uppnår jämvikt med atmosfärens koldioxid 

(Sparrmann 2010) har markluften ett högre koldioxidtryck än atmosfärens 

koldioxidtryck, vilket borde innebära att lokalt grundvatten har en högre halt löst 

kolsyra än sjövatten (Kortelainen & Karhu 2006). En utblandning mellan vatten från 

sjön och befintligt grundvatten sker vilket kan ge ett missvisande värde på både 

kolsyra och beräknad DIC. Att kolsyrahalten är högst utanför den västra sektionen 

skulle kunna bero på att det är mest grundvatten i denna sektion medan östra 

sektionen består av mer infiltrerat sjövatten.  

Förekomst av kolsyra runt anläggningen kan även jämföras med syresättningsbilden 

och syreförbrukningen. Syreförbrukningen torde ske på grund av mikrobiell 

respiration, processen som enligt processanalyser visats väga tyngst vid just 

koldioxidproduktion (Madigan & Martinko 2006). Om man ser till kolsyrahalterna 



72 
 

utanför syresättningsringen i punkterna S010000 och S040621 syns en markant 

skillnad. Den västra sidan (S040621) uppvisar ett väsentligt högre värde för 

experimentellt bestämd kolsyra såväl som för den teoretiskt beräknade halten. Då 

denna brunn i högre utsträckning är påverkad av syresättningsbilden i anläggningen, 

på grund av sin geografiska placering är halten löst syre ofta högre här än i brunnen i 

östra delen nere vid sjön (S010000). Då en högre halt av syre förekommer frekvent 

borde även en större del aerob mikrobiologisk nedbrytning kunna ske. I brunn 

S010000 är syrehalten däremot mycket lägre och vattnet innehåller följaktligen en 

lägre halt kolsyra. Detta resonemang faller dock om man tittar på brunn S041012, 

som uppvisar endast en marginell högre koncentration av såväl syre som kolsyra i 

jämförelse med S010000. Då brunn S041012 ligger innanför syresättningsringen 

borde de elliptiska zonerna av syresatt vatten innebära att endast syresatt vatten 

passerar punkten, med en högre syrehalt som följd.  

Vid jämförelse av experimentellt bestämd kolsyra och syrehalt i anläggningen är 

resultaten något svårtolkade. Tanken att syrehalten ökar den mikrobiologiska 

aktiviteten som i sin tur resulterar i koldioxidproduktion och en produktion av kolsyra 

är svår att verifiera. En förbrukning av syre torde med samma resonemang resultera i 

en ökning av kolsyra, vilket kan observeras i vissa punkter i figur 53 nedan. I brunn 

S040621 exempelvis är syrehalten låg och kolsyrahalten hög. För att få en tydligare 

bild skulle mätningar kunna göras i brunnarna vid olika typer av driftfall. 

Anläggningen och geometrin ger att det trots allt rör sig om olika typer av vatten i 

samtliga brunnar, med olika ursprung samt olika uppehållstider i akvifären. Den 

initiala tanken med anläggningen var att på sikt kunna minska 

syresättningsförfarandet, antingen genom en minskad syresättning av det injicerade 

vattnet eller med ett ökat intervall mellan syresättningsomgångarna (von Garrelts; 

muntlig referens). Mätningarna tyder dock på att syrehalten i akvifären förbrukas i 

högre utsträckning än väntat. Efter syresättning injiceras vatten med en syrehalt på 

cirka 8 mg/l i satellitbrunnarna och vatten i mitten av östra sektionen (S041012) visar 

resultat på endast 0,31 mg/l O2, vilket pekar mot att tillfört löst syre förbrukas i det 

närmaste fullständigt. Utgående råvatten har vid mätningar haft ett medelvärde på 

1,32 mg/l O2 vilket innebär att cirka 6,7 mg/l löst syre förbrukats från injicering till 

uttag, vilket troligen sker på grund av de biokemiska reaktioner som sker i marken.  
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Figur 53: Jämförelse mellan uppmätt löst syrehalt och experimentellt bestämd 
kolsyrehalt.  
Provtagning och analys utfördes 2011.01.17-20. 

 

Vid tidigare mätningar av Samuelsson (2009) och Regazzoni (2011) har annorlunda 

värden för utgående råvattenbrunn P2 observerats vid jämförelse med P1 och P3. 

Värden för både marmoraggressiv kolsyra och teoretisk beräknad kolsyra uppvisar 

samma typ av trend, det vill säga ett mer extremt värde för P2 än för övriga 

råvattenbrunnar. 28,6 mg/l CO2 observerades vid analys av marmoraggressiv kolsyra, 

vilket är cirka 10 mg/l och 5,5 mg/l högre än för P1 respektive P2. Detta skulle alltså 

kunna vara ytterligare en effekt av att ett okänt vatten tränger in igenom 

syresättningsringen.   

 

Som figur 36 visar är värden för experimentellt bestämd kolsyra och teoretisk 

beräknad kolsyra inte helt överensstämmande för samtliga punkter i anläggningen. 

Vid jämförelse av den experimentellt bestämda alkaliniteten och experimentellt 

bestämda kolsyran (se figur 54 nedan) kan observeras att då alkaliniteten är mycket 

hög är korresponderande värden för teoretiskt beräknad kolsyra låg och vice versa. 

Detta pekar på att beräknade värden av kolsyra varierar kraftigt med avseende på 

bestämd halt alkalinitet. Då alkaliniteten bestäms experimentellt med tidigare 

nämnda titreringsmetod (se stycke 3.2.2) kan antas att rapporterat värde är 

beroende av individen som utför analysen. Då titreringsmetoden sker med hjälp av 

färgomslag kan olika individers ”uppfattning av färg” ge olika värden på alkalinitet, 

och därmed även annorlunda värde på kolsyra. Detta är en viktig aspekt, då det 

beräknade värdet på kolsyra står till grund för mängden tillsatt lut i 

efterbehandlingen vid vattenverket. Det vore av intresse att vidare utveckla 

resonemanget och undersöka hur mindre och större variationer i alkalinitetsvärden 

påverkar kolsyrahalten. Därmed även hur mycket beräknad mängd tillsatt lut 

förändras som resultat av dessa parametrar.  

Det är dock inte endast alkalinitet som används för beräkning av kolsyra, pH och 

temperatur är också parametrar som tas in i beräkningen. Däremot är metoderna för 
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pH bestämning och temperaturmätning mindre känslig för att olika personer utför 

analysen. 

 

 

Figur 54: Jämförelse mellan experimentellt bestämd marmoraggressiv kolsyra 
och experimentellt bestämda alkalinitet.  

5.2 Mangan och järn 

5.2.1 pH 

Att pH är högre i samt utanför den östra sektionen är väntat då tidigare rapporter 

visat liknande slutsatser (Samuelsson 2009, Regazzoni 2011). pH stämmer även 

överens med kolsyrahaltens värden då pH är lägre där kolsyrahalten är högre. Detta 

torde vara en självklarhet, då kolsyra sänker pH. Vid specifika punkter uppvisar 

råvattnet särskild aggressivitet (P2 och S040621) med lågt pH, hög kolsyrahalt samt 

en låg alkalinitet. Enligt Regazzoni (2011) skulle en pH-höjning runt om i anläggningen 

gynna kvaliteten på utgående råvatten samt eventuellt bidra till en utjämning av de 

pH fluktuationer som sker då uttag alterneras mellan de tre uttagsbrunnarna. Försök 

att endast använda en råvattenbrunn har gjorts, men problem med variation i 

kvalitet kvarstod (von Garrelts; muntlig referens). Att pH uppvisar sådana olikheter 

jämfört med P1 och P3 är besynnerligt, då de tre brunnarna vid projektering och 

utformning sammantaget antagits kunna betraktas som en enda brunn, med tanke 

på det korta inbördes avståndet. En pH höjning skulle dessutom enligt 

litteraturstudier gynna biotisk oxidation av mangan, tidigare studier har visat en 

minskad reaktionshastighet för manganoxidation då pH sjunker (Katsoyiannis & 

Zouboulis 2004). En pH-höjande åtgärd skulle kunna sättas in redan i 

teknikbyggnaden, i samband med syresättningen, för att höja pH i den totala 

mängden vatten som sedan förs tillbaka ner i akvifären.  

5.2.2 Mangan och järn 

Figur 38 visar en tydlig bild av att mangan minskar längs vattnets väg in mot 

råvattenbrunnarna från brunn S041012, vilket stämmer bra överens med den 

förhöjda syresättningsbilden enligt figur 40. Att halten mangan är låg utanför 
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syresättningsringen på västra sidan är ett resultat av att S040621 ligger 

förhållandevis nära syresättningsbrunnarna i den västra sektionen. Det högre pH 

värdet 7,9 i S041012 i samband med den förhöjda syrehalten i markvattnet resulterar 

i en tydlig minskning i manganhalt och kan antas vara resultatet av mikrobiell 

oxidation. Till skillnad observeras ingen haltskillnad mellan S010000 och S041012, 

trots ett relativt högre pH på 7,2. En direkt förklaring till detta är att syrehalten är 

förhållandevis låg under den sistnämnda sträckan. Det vore av intresse att analysera 

vatten från andra vädersträck på ett likvärdigt avstånd från syresättningsringen, för 

att på samma sätt verifiera manganoxidation av bakteriell påverkan. Ett medelvärde 

för utgående råvatten på 0,046 mg/l ligger strax under Livsmedelsverkets riktvärden 

(0,05 mg/l), trots att P3 uppvisar en högre halt mangan (0,07 mg/l). I rapporten av 

Regazzoni (2011) uppvisas dock en tidvis högre manganhalt för utgående råvatten än 

vad Livsmedelsverket rekommenderar, men en nedåtgående trend i koncentration av 

mangan kan skönjas från dess att anläggningen togs i drift.  

På samma sätt som för mangan kan en tydlig minskning av järnhalt urskiljas från 

anläggningens östra del in mot råvattenbrunnarna. Då abiotisk oxidation sker vid 

neutrala pH (Frycklund 1993, Madigan & Martinko 2006) kan det inte fastställas att 

den minskning av järnhalt som sker fullständigt beror på aktiviteten hos 

mikroorganismer, utan en vidare undersökning och karakterisering av förekommande 

mikroorganismer i markprofilen. Däremot har kinetiska studier av Katsoyiannis & 

Zouboulis (2004) visat att den biotiska oxidationen sker med en högre 

reaktionshastighet än den abiotiska oxidationen. Med vilken hastighet 

oxidationsreaktionerna involverande järn sker kan inget sägas utifrån rapportens 

resultat.  

Optimala förhållanden för biotisk oxidation av järn kräver cirka 2 mg/l löst syre 

medan manganoxidation kräver en något högre halt, experiment i labskala har visat 

att en syrehalt på 3,8 mg/l tillsammans med kända manganoxiderande bakterier gav 

nöjaktiga resultat i reduktion av manganhalt (Katsoyiannis & Zouboulis 2004).  Den 

lösta halten syre i anläggningen varierar mellan 0,3 mg/l och 8,3 mg/l beroende på 

lokalisering av aktuell brunn (se figur 48). Vilken medelhalt av löst syre som 

förekommer runt om i anläggningen är av intresse för resonemanget, men geometrin 

föreslår att en högre syresättningsbild antas inom syresättningsringen och avtar 

sedan med avstånd från ringen. Injicerat vatten med en löst syrehalt på cirka 8 mg/l 

resulterar slutligen i ett råvatten från P1, P2 samt P3 med en syrehalt på cirka 1,3 

mg/l (medelvärde), vilket pekar på en omfattande förbrukning av syre vid de 

biokemiska reaktioner som sker i marken. Då biotisk oxidation av järn kräver cirka 2 

mg/l är syrehalten invid råvattenbrunnarna redan nu något för låg i avseendet, varpå 

en minskning utav syresättning initialt borde testköras med en mer noggrann 

provtagningsserie för utgående råvatten, så en eventuell förändring i lösta 

metallhalter snabbt kan åtgärdas. Å andra sidan kan löst järn och mangan ha 

precipiterat tidigare på sträckan mellan syresättningsringen och uttagsbrunnarna, 

vilket då leder till att en minskad syresättning inte ger någon påverkan i avseendet 

järn- och manganavskiljning. Däremot måste, innan ett eventuellt minskat driftsätt 
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vad gäller syresättning verkställs, övervägande tas om avskiljning av organiskt 

material kan komma att ändras.   

Såväl järn som mangan i löst form är kända för att adsorbera till fasta metalloxider av 

respektive slag, studier har visat att löst mangan adsorberar till fasta manganoxider, 

som i detta fall fungerar som en katalysator för manganoxidation (Burger m.fl. 2008). 

Detta kan bidra till en långtidseffekt i en anläggning som Scoutvik, då kontinuerligt 

större mängder utfällda metalloxider i markprofilen ger katalytiska ytor som vidare 

kan oxidera de respektive lösta metalljonerna. Kinetiska studier i labskala visar dock 

att dessa reaktioner, främst de involverande mangan, sker med en lägre 

reaktionshastighet än de biotiskt katalyserade reaktionerna (Katsoyiannis & 

Zouboulis 2004). Däremot är uppehållstiden för vattnet i Scoutvik förhållandevis lång, 

vilket föreslår att reaktionshastighet inte är avgörande för fullgod avskiljning. Med 

detta resonemang skulle en långtidseffekt ge ett bra skydd mot oväntade störningar i 

den mikrobiologiska kompositionen och dess effekt.  

5.3 Kväve 
Halter av kväveparametrar är förhållandevis låga i samtliga delar av anläggningen där 

prover tagits. I de presenterade figurerna 41 och 42 syns att halterna är lägre på den 

västra sidan av syresättningsringen än östra sidan, likt resultaten för lösta 

metallhalter och organiskt material. Syresättningstest som utfördes 2003 av the 

Water Harvesting Company visade tydligt att syresättningen sprids i marken ut från 

syresättningsringen, vilket gör att en högre halt löst syre påträffas i punkter nära 

syresättningensringen (von Garrelts; muntlig referens). Sannolikheten är stor att 

samtliga steg i nitrifikationen, på grund av den förhöjda syrehalten väster om 

ringformationen, redan hunnit ske.  

Ökningen av nitritkväve mellan brunn S010000 och S041012 korrelerar till 

minskningen av ammoniumkväve vid samma punkter. Det kan tolkas som sannolikt 

att det initiala steget av nitrifikation har skett. Detta är dock svårt att verifiera, med 

hänsyn till det faktum att en minskning med samma omfattning sker mellan brunn 

S041012 och uttagsbrunnarna. Halterna nitritkväve visar inte en ökning på anmärkt 

sträcka, vilket troligen beror på att nitritkvävehalterna är så pass låga att de befinner 

sig på detektionsnivå för aktuell analys.  

En diskussion kring halterna nitratkväve är svår, då mätvärden endast finns 

tillgängliga för brunnarna utanför syresättningsringen. Dessa uppvisar dock lika 

mätvärde, vilket är avvikande från de övriga kväveparametrarna som visat en tydlig 

minskning från öst till väst. Enligt litteraturstudier är nitrat en lättassimilerad molekyl 

varpå nybildat nitrat raskt omsätts och tas upp av växter. Däremot föredras 

ammoniumkväve vid assimilering och halterna ammoniumkväve är som sagt inte 

överensstämmande med nitratkväve. Uppmätta halter nitratkväve är dessutom 

mycket låga och har rapporterats som mindre än halten för detektionsvärdet för 

aktuell analys, vilket gör det svårt att dra några egentliga slutsatser utan en mer 

omfattande analys av nitratkvävehalter för samtliga referenspunkter i anläggningen.  
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Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att om höga halter organiskt kväve finns i 

anläggningen kommer detta vid nedbrytning bilda ammonium via processen 

ammonifikation (se figur 20 i stycke 2.9.3) med viss produktion av koldioxid. Om 

kolsyran som produceras i anläggningen antas härstamma från nedbrytningen av 

organiskt material sker förmodligen även en ammonifikation. De producerade 

ammoniumjonerna kommer vidare omvandlas genom nitrifikationsprocessen och 

därmed sänka pH ytterligare. Kolsyraproduktion samt nitrifikation skulle i detta läge 

tillsammans kunna stå för en väsentlig del av pH-sänkningen som sker.  

5.4 Metodanalys kolsyra och jämförelse med teoretiskt beräknad 

kolsyra 
I figur 43 observeras att skillnaden mellan råvatten och ett kolsyrat vatten är mycket 

stor. De initiala mätningarna, då råvatten jämfördes med kolsyrat vatten, visade en 

kolsyrahalt på 20,7 mg/l CO2 jämfört med 275 mg/l CO2. Dubbelprovet i figur 44 

visade en tillfredsställande likhet med en inbördes differens på 2,2 mg/l CO2 

sinsemellan. Att råvatten uppvisar en differens på cirka 10 mg/l CO2 vid första och 

andra mätningarna beror till största sannolikhet på att vattenprover från 

inkommande råvattenledning togs olika dagar, vilket ger som följd att råvatten 

pumpades från olika råvattenpumpar i Scoutvik. I figur 35 syns en tydlig skillnad i 

kolsyrahalt för råvattenbrunnarna, där P2 har ett avvikande, högre värde jämfört 

med P1 och P3. Skillnaden mellan P1 och P2 är cirka 10 mg/l CO2.  

Differensen på 2,2 mg/l CO2 hos dubbelprovet kan bero på att sedimentering endast 

läts pågå ett fåtal timmar, varpå marmorpulver kan ha följt med provvätska vid 

pipettering och resulterat i ett högre resultatvärde.  

Analysen i sin helhet bedöms som enkel att utföra och att den visar ett 

tillfredsställande resultat vad gäller både dubbelprovet såväl som mycket tydliga 

skillnader mellan råvatten och kolsyrat vatten. Vidare bedöms att flaskor noggrant 

bör diskas efter användning för att slutligen sköljas med destillerat vatten innan ny 

analys påbörjas med samma flaskor. Sedimentering av marmorpulver bör ske över 

natt. Koncentrationen för den saltsyra som används vid titreringsförfarandet ändras 

för kommande analyser till 0,025 M istället för 0,05 M. Detta torde ge ett säkrare 

titreringsintervall då större volym syra krävs för den krävda pH-förändringen.  

5.5 Dagvattenledning 
Beroende på nederbörds- och infiltrationsförhållanden kan flödet vid aktuell punkt 

variera kraftigt. Ett rimligt antagande är att även sammansättningen av detta vatten 

skiftar i kvalitet. Tidvis är flödet från dagvattenledningen relativt stort, vilket skulle 

kunna vara en faktor som stundom påverkar kvaliteten på utgående råvatten från 

anläggningen. Det kan antas att flödet är större under vår-, sommar- och hösttid då 

nederbörd till största del består av regn. Vintertid kan infiltration i mark antas ske i 

mindre utsträckning.  

Figur 49 illustrerar en väsentligt högre mängd organiskt kol i form av TOC samt DOC i 

analyserat vatten från dagvattenledningen. Även resultat i figur 50 stödjer detta 
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resultat, då halten COD i aktuell mätpunkt är långt över de registrerade i övriga 

mätpunkter runtom i anläggningen. Om anläggningen i större utsträckning än tidigare 

bedömt infiltreras av detta vatten, kan det förklara de högre värden för 

kolparametrar som registrerats i utgående råvatten. Infiltrerat vatten från sjön samt 

västerifrån blandas inne vid huvudbrunnarna, varpå det totala värdet för organiskt 

kol i P1, P2 och P3 är högre än för värden registrerade i S040621 respektive S041012. 

Det är däremot viktigt att ha i åtanke att provtagningssituationen är olik de övriga 

provtagningspunkterna i anläggningen. En hög halt av TOC, DOC samt COD i 

dagvattenledningen skulle också kunna vara ett resultat av organiskt material i form 

av växligheter inom själva ledningen, speciellt invid mynningen. Kompletterande 

mätningar bör även här utföras för att verifiera resultat. Som alternativ kan annan 

provtagningspunkt väljas utifrån ett geografiskt perspektiv, exempelvis S0401 eller 

S0402 (se figur 4 i stycke 2.2) för att få mer lika förhållanden proven sinsemellan.  

Samma argumentation gör sig gällande för det mycket låga värdet på alkalinitet från 

dagvattenledningsprovet, se figur 51. Alkaliniteten är avsevärt mycket lägre i 

dränerat vattnet från väst, vilket skulle kunna förklara det mycket låga värdet som 

uppvisas framför allt i råvattenbrunn P2. Det kan vara värt att notera att presenterat 

mätvärde för alkalinitet från dagvattenledningsprovet i figur 51 rapporterats från 

Alcontrol och inte analyserats i fält, som för övriga alkalinitetsvärden. Figur 47 (se 

stycke 4.5) illustrerar olikheten för alkalinitet mätt i fält respektive hos Alcontrol. 

Generellt sett ligger Alcontrols värden något lägre (differens prov sinsemellan 

varierar mellan -5,4 till 31,6 mg/l) än de uppmätta i fält, vilket innebär att 

alkaliniteten i dagvattenprovet torde vara något högre för att korrekt kunna jämföras 

med övriga mätvärden.  

Beräkning av teoretisk mängd kolsyra med berörda parametrar som redovisas i tabell 

13 i appendix A.1 ger att dagvattenledningens vatten innehåller cirka 4 mg/l CO2. 

Därmed ska påpekas att provtagning vid aktuell punkt inte kan likställas med övriga 

provpunkter, då dagvattenledningen mynnar ovan mark och provet står i direkt 

kontakt med luftatmosfären. Analys av experimentell kolsyra är därmed uteslutet då 

resultat antas vara missvisande.  

Om dränerat vatten från väst antas infiltrera anläggningen i stor utsträckning måste 

stora mängder av rapporterade kolparametrar oxideras, vilket i stor utsträckning 

förväntas ske via mikrobiell nedbrytning. Följaktligen torde denna nedbrytning nå sin 

kulmen då en ansenlig mängd löst syre i vattnet finns tillgängligt, det vill säga i 

närheten av syresättningsringen. Nedbrytning av organiskt material borde enligt 

teorin ge en motsvarande mängd producerad koldioxid, vilket resulterar i höga halter 

kolsyra. Detta ger alltså en trolig förklaring till varför kolsyrahalter uppmätta direkt 

väster om syresättningsringen är synnerligen högre i jämförelse med motsvarande 

mätningar öster om syresättningsringen. Denna argumentation leder dessutom till 

att om syresättning ökas i västra sektionen, kan en än högre kolsyrahalt i västra 

sektionen och följaktligen utgående råvatten väntas.  
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Det skulle vara troligt att installation av en syresättningsbrunn, mellan anläggningen 

och det dränerade området i väst, skulle avhjälpa problematiken med höga kolhalter 

och resulterande kolsyraproduktion nära inpå syresättningsringen. Teoretiskt sett 

skulle kolhalter minska vid ett större avstånd från ringformationen varpå 

kolsyrabildning inte torde bli lika intensiv i anslutning till syresättningsringen, med en 

minskad aggressivitet i utgående råvatten som följd.  

Figur 55 illustrerar en jämförelse av teoretisk mängd kolsyra och TOC, där det tydligt 

går att observera hur en minskning i TOC halt har en korresponderande ökning av 

kolsyrahalt för såväl västra sidan som östra sidan. Västra sidan uppvisar dock den 

största minskningen av TOC varpå även kolsyrahalten i aktuell sektion är störst.  

 

 
Figur 55: Jämförelse TOC och teoretisk kolsyra för in- och utgående vatten.  
Diagrammet illustrerar vatten som antas infiltrera anläggningen från väst och öst. Från 

dagvattenledningen i väst till S040621 (väster som syresättningsringen) sker en 

avsevärd reduktion i TOC halt, varpå en korresponderande ökning i kolsyrahalt sker. 

Även från östra riktningen kan en minskning av TOC observeras in mot utgående 

råvattenbrunnar, med en korresponderande ökning i kolsyrahalt.  
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6 Rekommendationer 

6.1 Provtagning och analys av DIC 
För att på ett enkelt sätt utröna huruvida löst organiskt material bryts ned med hjälp 

av mikrobiell verkan eller adsorberas till partiklar i marken, kan en större provtagning 

med efterföljande analys av DIC korrelerat till DOC-halter med fördel ske. Beräkning 

av DIC sker med hjälp av mjukvaran PHREEQCi, där en enkel specieringsberäkning 

görs. För bästa resultat vid beräkning krävs att pH, syrehalt och temperatur mäts i fält 

direkt vid provtagning. I övrigt behövs analysresultat för alkalinitet och de vanligaste 

förekommande kat- och anjoner, vid själva beräkningen är det viktigt att 

laddningsbalansen är noll, eller åtminstone nära noll med en felmarginal på ±5% 

(Malmström; muntlig referens). För absolut bästa resultat kan partialtryck för 

koldioxid mätas i samtliga punkter, men då detta är behäftat med svårigheter rent 

praktiskt vid fältarbete torde det föregående förfarandet vara av fördel.  

6.1.1 Mjukvara PHREEQC 

PHREEQC är ett datorprogram som kan simulera kemiska reaktioner och 

transportprocesser i naturliga eller förorenade vatten (Parkhurst & Appelo 1999). 

Programmet baseras på den kemiska jämvikt som råder i lösningar som interagerar 

med mineraler, gaser, fasta faser, jonbytare och ytor som kan adsorbera eller 

absorbera ämnen. Programmet används för att bland annat utföra geokemiska 

beräkningar för akvatiska miljöer med låg temperatur (Malmström; muntlig 

referens).  

6.2 pH-höjande åtgärder 
Det vore intressant att redan i teknikbyggnaden, i samband med då vatten 

återinjiceras tillbaka i akvifären, höja pH med lut, exempelvis NaOH. En 

doseringspump, alternativt elektromagnetisk ventil skulle kunna styras för att uppnå 

en önskad pH justering. Vatten med ett högre pH än idag skulle då kunna injiceras i 

akvifären, varpå aggressiviteten hos vattnet förväntas minska. Det skulle eventuellt 

endast behövas en luttillsats för vatten som injiceras i västra sektionen, då pH är 

väsentligt lägre där än i östra sektionen (västra sektionen: 6,6–6,8 och östra 6,9–7,2). 

Alternativt kan en relativt sett större pH höjning åstadkommas i vatten som injiceras i 

västra sektionen och en något mindre pH höjning för vatten som injiceras i östra 

sektionen. Bakterierna som har känd effekt i akvifären har optimal tillväxt mellan pH 

6-8 och en pH-höjning skulle av den anledningen inte innebära en negativ effekt.  

En pH höjning i teknikbyggnaden torde vara mest positivt, då detta alternativ kräver 

mindre material och justeringar i anläggningen än vid en lokal pH höjning vid 

satellitbrunnar. Direktinjicering i satellitbrunnar skulle dessutom kunna få oönskade 

effekter, då pH höjningen lokalt sett kan bli för stor.  

6.3 Jordprov 
Det vore av intresse att i framtiden påvisa den i litteraturstudien nämnda biofilm 

genom provtagning av markprofilen innan- och utanför syresättningsringen. 

Provtagningen måste tas under grundvattenytan för att påvisa bakterier som står för 
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kvalitetsförbättringen vid förvandling av sjövatten till konstgjort grundvatten.  

Analyser av jordprov skulle även kunna påvisa effekten av syresättningsförfarandet i 

form av bakteriehalter och enzymatiska reaktioner. Eventuellt skulle provtagning 

kunna ske i de redan borrade brunnshålen i och utanför syresättningsringen. Vissa av 

de brunnshål där provtagning under projektet skett är inte igensatt i botten, varpå 

ett slamprov från bottensediment i brunnen skulle kunna pumpas upp. Däremot 

skulle ett rent jordprov vara att föredra då bottensediment hela tiden står i kontakt 

med en stillastående vattenpelare och habitatet inte liknar de förhållanden som 

torde förekomma i markprofilen.  

Jordprovet behandlas sedan så att biofilmen kan studeras vidare för att fastställa 

vilken mikrobiologisk mångfald som finns där. Detta kan ske med hjälp av DNA-

analyser, exempelvis FISH (Fluorescent In Situ Hybridization), som är en cytogenisk 

metod för att detektera specifika DNA sekvenser på bakteriekromosomer (Siering & 

Ghiorse 1996). Metoden ett mycket bra sätt att styrka de konstateranden som 

litteraturstudien mynnat ut i. Så kallade prober finns prefabricerade och önskad 

sekvens kan enkelt beställas hos olika Life Science företag.  

Jordprov eller slam från bottensediment i brunnar kan även spädas i olika 

koncentrationer och odlas på agar plattor. Agarn kan anpassas med olika definierade 

näringsämnen och inhibitoriska substanser, så att specifika målorgansimer selekteras 

för tillväxt på plattan. Detta skulle möjliggöra verifiering av bakterier som förväntas 

förekomma i stora halter i anläggningen, exempelvis järn- och manganoxidarande 

bakterier (Sly & Arunpairojana 1986, Fernandes m.fl. 2005). Som referens skulle 

andra agarmedium selektera andra typer av bakterier och på detta sätt verifiera att 

exempelvis järn- och manganoxiderare förekommer i högre koncentrationer. 

Metoden går dessutom bra att tillämpa på vattenprov då varje enskild bakteriecell 

ges möjlighet att bilda en koloni på agarplattan, vilket innebär att även frisimmande 

bakterier någorlunda enkelt kan detekteras på detta sätt.  

6.4 Kompletterande provtagning 
För att erhålla en bättre statistisk signifikans för varje enskild brunn borde fler 

mätningar utföras. Provtagning av samtliga brunnar bör ske i en sammanhängande 

tidsperiod och eventuellt vid olika driftfall för att se om dessa påverkar resultaten 

nämnvärt.  
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7 Slutsats 
• Det organiska material som finns i anläggningen består till största del av löst 

organiskt material.  

 

• Vatten som dränerar områden väster om Scoutvik infiltrerar anläggningen i 

större omfattning än tidigare antagit, vilket kan bidra till utgående råvattens 

högre halter organiskt material.  

 

• Resultat pekar mot att kolsyrahalten är högre utanför den västra sektionen 

jämfört med östra sektionen. 

 

• Vatten som dränerar områden väster om Scoutvik orsakar med stor sannolikhet 

den observerade kolsyraproduktion som sker i anslutning till anläggningens 

västra sektion.  

 

• Råvattenbrunn P2 uppvisar en annorlunda vattenkvalitet med högre halt kolsyra 

samt lägre värde för pH och alkalinitet jämfört med de övriga två 

råvattenbrunnarna.  

 

• pH är högre utanför östra sektionen jämfört med utanför västra. pH har även ett 

något högre medelvärde i den östra sektionen än den västra.  

 

• Med stöd av litteraturstudie och undersökta manganhalter är sannolikheten stor 

att reduktionen i manganhalt beror på mikrobiologiska oxidationsreaktioner.  

 

• Nitrifikation kan med hjälp av teoretiska beräkningar från initiala halter i brunn 

S010000 uteslutas vara en bidragande faktor till den pH-sänkning som 

observeras in mot råvattenbrunnarna.  

 

• Då mängden tillsats av lut beräknas från kolsyravärden, som grundas på 

experimentellt bestämda alkalinitetsvärden, borde alkalinitetsbestämning 

fördelaktigt ske med pH-omslag och inte färgomslag.  
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Appendix 

A.1 Rådatatabell
 

Tabell 3: Rådatatabell, sötvatten från sjön 
Mätningar utförda av Motala Ströms Vattenvårdsförbund (Motala Ströms Vattenvårdsförbund; 

internetreferens). Mätpunkt 34 

Tabell 4: Analyspaket DVK004. 
Tabellen visar samtliga parametrar som ingår vid analysen. Analyspaketet har använts för 

kvalitetsbedömning av vatten från brunn S041012 samt uttagsbrunnarna P1, P2 och P3. Tabell från 

Alcontrols analyskatalog (Alcontrols hemsida; internetreferens). 

 

Rådatatabell 

: Rådatatabell, sötvatten från sjön Sommen.  
Mätningar utförda av Motala Ströms Vattenvårdsförbund (Motala Ströms Vattenvårdsförbund; 

internetreferens). Mätpunkt 34 – Sommen väst är markerad med röd triangel). 

: Analyspaket DVK004.  
Tabellen visar samtliga parametrar som ingår vid analysen. Analyspaketet har använts för 

kvalitetsbedömning av vatten från brunn S041012 samt uttagsbrunnarna P1, P2 och P3. Tabell från 

Alcontrols analyskatalog (Alcontrols hemsida; internetreferens).  

I 

Mätningar utförda av Motala Ströms Vattenvårdsförbund (Motala Ströms Vattenvårdsförbund; 

Sommen väst är markerad med röd triangel). 

 

Tabellen visar samtliga parametrar som ingår vid analysen. Analyspaketet har använts för 

kvalitetsbedömning av vatten från brunn S041012 samt uttagsbrunnarna P1, P2 och P3. Tabell från 
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Tabell 5: Analyspaket DVE001.  
Tabellen visar samtliga parametrar som ingår vid analysen. Analyspaket har använts för 

kvalitetsbedömning av vatten från brunn S040621 samt S010000. Tabell från Alcontrols analyskatalog 

(Alcontrols hemsida; internetreferens). 

 
 

Tabell 6: Rådatatabell Scoutvik.  
Mätningar utförda av Louise Eriksson och Oscar Samuelsson under projektets gång. Analyser utförda av Alcontrol 

Linköping. 

 S040621 P3 P2 P1 S041012 S010000 

Datum för provtagning 2010-10-
14 

2010-12-
02 

2010-12-
02 

2010-12-
02 

2011-01-
19 

2010-10-
14 

Turbiditet 0,48 0,65 0,63 0,88 2,5 2,4 

Färg, 405 nm 5 10 10 10 10 50 

Konduktivitet   17,8 15 18,7 28,6  

pH 6,6 7,1 6,8 7,2 7,5 7,4 

Alkalinitet, HCO3 42 65 49 72 140 66 

COD 2,8 3,4 3,6 5,8 2,8 4,1 

DOC 4,3 5,3 5,3 5,2 4,3 5,9 

TOC 4,1 5,4 5,3 5,6 4,7 6,9 

NH4-N >0,01 0,011 0,013 0,019 0,097 0,18 

NH4 >0,02 >0,02 >0,02 0,02 0,12 0,23 

NO3 >0,5     >0,5 

NO3-N >0,1     >0,1 

NO2-N >0,001 >0,001 >0,001 >0,001 0,002 >0,001 

NO2 >0,003 >0,003 >0,003 >0,003 0,007 >0,003 

Mangan, Mn 0,03 0,05 0,02 0,07 0,29 0,29 

Järn, Fe >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 0,65 2,1 
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Kalcium, Ca 16 24 18 26 43 27 

Koppar, Cu  >0,01 >0,01 >0,01 >0,01  

Magnesium, Mg 2,9 2,9 2,6 2,8 3,3 1,9 

Hårdhet 2,9 4 3,1 4,3 6,7 4,2 

Aluminium, Al  0,06 0,07 0,07 0,02  

Temp. Provtagning 5,5 8,3 9,3 8,3 7,5 3,5 

Fluorid, F 0,36     0,48 

PO4 >0,03     0,05 

PO4-P >0,01     0,017 

Kalium >2     >2 

Klorid, Cl 11     9,8 

Natrium, Na 8     6,9 

SO4 13     17 

 

Tabell 7: Livsmedelsverkets riktvärden för dricksvattenkvalitet, kemiska parametrar.  
* Gränsvärdet för TOC skall motsvara gränsvärdet för oxiderbarhet (COD) och skall beräknas genom att mäta 

relationen  mellan TOC och oxiderbarhet i det aktuella dricksvattnet under minst 2 år. Fastställs av 

kontrollmyndigheten. 

  Dricksvatten hos 

användaren 

  Utgående 

dricksvatten 

  

Parameter Tjänligt med 
anmärkning 

Otjänligt Tjänligt med 
anmärkning 

Otjänligt 

Aluminium   0,100 mg/l  

NH4 0,50 mg/l    

Färg 30 mg/l Pt  15 mg/l Pt  

Järn 0,200 mg/l  0,100 mg/l  

Kalcium 100 mg/l    

Klorid 100 mg/l    

Konduktivitet 250 mS/m    

Koppar 0,20 mg/l 2,0 mg/l   

Magnesium 30 mg/l    

Mangan   0,050 mg/l  

Natrium 100 mg/l    

Nitrat, NO3 20 mg/l 50 mg/l   

Nitrit, NO2  0,50 mg/l 0,10 mg/l  

COD 4,0 mg/l O2    

pH ≤ 7,5 ≤ 9,0 10,5  10,5 

Sulfat, SO4 100 mg/l    

Temperatur   20°C  

TOC *    

Turbiditet 1,5 FNU  0,5 FNU  
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Tabell 8: COD-halter mätta i Scoutvik.  
Provtagning utfördes av VA-verkets personal samt Louise Eriksson under projektets gång. Utgående 

råvatten analyseras som del i rutinkontroll av råvattenkvalitet, vanligtvis sker provtagning av 

uttagsbrunn som vid provtillfället är i drift. I vissa tillfällen analyseras samtliga uttagsbrunnar.  För 

brunnar utanför och i syresättningsringen har provtagning utförts av Louise Eriksson vid besök i 

Tranås.  

Brunn S040621 P3 P2 P1 S041012 S010000 

2010-09-14   3,6    

2010-10-07  3,3 2,8 3,2   

2010-10-14 2,8     4,1 

2010-11-02    3,8   

2010-12-02  3,4 3,6 3,6   

2010-12-28  3,9     

2011-01-03    3,6   

2011-01-19     2,80  

2011-02-01   3,7    

2011-02-28  3,7     

2011-03-28    3,7   

Medelvärde 2,8 3,575 3,425 3,58 2,8 4,1 

Medelvärde 

utg. 

 3,53076923 
 

  

 

Tabell 9: Fältparametrar samt experimentellt bestämda parametrar i Scoutvik 2011-01-17-20.   
”Ink Fröafall” syftar till provtagningspunkt vid vattenverket i Fröafall, där råvatten från Scoutvik kommer in. 

Provtagning och analys är båda utförda av Louise Eriksson 2011.01.17-20 på plats i Tranås.  

Prov pH Alkalinitet CO2 

experimentell 

Temperatur O2 CO2 

beräknad 

P1 6,6 82,4 18,7 8,1 1,2 80 

P2 6,3 64,1 28,6 9,0 1,3 38 

P3 6,8 70,2 23,1 8,3 1,5 29 

1,3,5 6,9 109,8 18,7 9,0 3,6 24 

11,13,15 7,2 134,2 14,3 9,1 4,8 69 

22,24,26 6,8 88,5 19,8 9,2 8,0 45 

34,36,38 6,6 70,2 24,2 8,9 8,3 29 

S040621 6,0 36,6 39,6 8,3 1,3 4 

S041012 7,9 149,5 8,8 7,5 0,3 17 

S010000 7,2 97,6 7,7 7,5 0,3 13 

Ink. 

Fröafall 

6,4 70,2 25,3 9,3 - 59 

 

Tabell 10: Rådata för medelvärdesberäkningar för sektion 1 och 2.   
Medelvärden för samtliga parametrar har beräknats för sektion 1 respektive sektion 2.  

Brunnar 1,3,5 11,13,15 Medelvärde 

sektion 1 

22,24,26 34,36,38 Medelvärde 

sektion 2 

TOC 4,6 4,7 4,65 4,7 4,7 4,7 

DOC 4,6 4,6 4,6 4,7 4,6 4,65 

Kolsyra 18,7 14,3 16,5 19,8 24,4 22,1 

Alkalinitet 109,8 134,2 122 88,5 70,2 79,35 
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pH 6,9 7,2 7,05 6,8 6,6 6,7 

Temperatur 9 9,1 9,05 9,2 8,9 9,05 

Syrehalt 3,6 4,8 4,2 8 8,3 8,15 
 

Tabell 11: Rådata för medelvärdesberäkningar för utgående råvattenbrunnar.   
Medelvärden för samtliga parametrar har beräknats för P1, P2 och P3.  

Råvattenbrunn P1 P2 P3 Medelvärde 

utgående råvatten 

TOC 5,6 5,3 5,4 5,43 

DOC 5,2 5,3 5,3 5,27 

Kolsyra 18,7 28,6 23,1 23,47 

Alkalinitet 82,4 64,1 70,2 72,23 

pH 6,6 6,3 6,8 6,57 

Temperatur 8,1 9 8,3 8,47 

Syrehalt 1,2 1,3 1,5 1,33 

Turbiditet 0,65 0,63 0,88 0,72 

Färg, 405 nm 10 10 10 10,00 

Konduktivitet  17,8 15 18,7 17,17 

pH 7,1 6,8 7,2 7,03 

Alkalinitet, 

HCO3
-
 

65 49 72 62,00 

COD 3,4 3,6 3,4 3,43 

DOC 5,3 5,3 5,2 5,27 

TOC 5,4 5,3 5,6 5,43 

NH4-N 0,011 0,013 0,019 0,01 

NH4 >0,02 >0,02 0,02 0,02 

NO2-N >0,001 >0,001 >0,001  

NO2 >0,003 >0,003 >0,003  

Mangan, Mn 0,05 0,02 0,07 0,05 

Järn, Fe >0,05 >0,05 >0,05  

Kalcium, Ca 24 18 26 22,67 

Koppar, Cu >0,01 >0,01 >0,01  

Magnesium, 

Mg 

2,9 2,6 2,8 2,77 

Hårdhet 4 3,1 4,3 3,80 

Aluminium, Al 0,06 0,07 0,07 0,07 

Temp. 

Provtagning 

8,3 9,3 8,3 8,63 

 

Tabell 12: Rådata för jämförelse av kolsyra.  
Experimentell kolsyra och teoretisk kolsyra med beräknad differens och medelvärde 

metoderna emellan.  

Prov CO2 

experimentell 

CO2 

teoretisk 

Differens Medelvärde 

S040621 39,5 80 40,12 59,6 

34,36,38 24,4 38 13,15 31,0 
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22,24,26 19,8 29 9,61 24,6 

P3 23,1 24 0,69 23,4 

P2 28,6 69 39,91 48,6 

P1 18,7 45 25,95 31,7 

1,3,5 18,7 28 9,72 23,6 

S041012 8,8 1 -8,05 4,8 

11,13,15 14,3 16 2,02 15,3 

S010000 7,7 13 5,06 10,2 

Ink. Fröafall 25,3 59 33,66 42,1 

 

Tabell 13: Rådata för dagvattenledningsprov.  
Provtagning utfördes 2011-05-03 av Louise 

Eriksson, analyser utförda av Alcontrol 

Linköping. 

 Dagvattenledning 

Turbiditet 3,6 

Färg, 405 nm 60 

Konduktivitet  5,77 

pH 7 

Alkalinitet, HCO3 17 

COD 16 

DOC 17 

TOC 17 

NH4-N 0,011 

NH4 <0,02 

NO2-N <0,001 

NO2 <0,003 

Mangan, Mn 0,17 

Järn, Fe 0,57 

Kalcium, Ca 6,7 

Koppar, Cu <0,01 

Magnesium, Mg 1,1 

Hårdhet 1,2 

Aluminium, Al 0,49 

Temp. 

Provtagning 

4,5 

Teoretisk CO2 4 

 

A.2 Beräkningar 

A.2.1 Enhetsomvandling för alkalinitet 

Exempel berör provtagningsresultat från 2009-02-24, 0,5 meter.  
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A.2.2 Beräkning av nitrifikationseffekt på pH vid brunn S010000 

Nitrifikation är en reaktion som förbrukar syre och sänker pH och sker enligt två 

delreaktioner:  

*+
�	��	� + 	1,5	��	��� → *��

�	���� + 	2� +	�� + 7>73�8						�26� 

1 mol NH4
+
↔2 mol H+ 

Q6�å3	S3å>	*+ −*: 0,18
UV

"
  

�>6�3	1	�8673	I�667>, I8��76	�73	0,18	5� = 0,00018	�	*+ −*						�27�	 

= =
14�

59�
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Y>�8�6	7�I��689>	26:	159�	*+ −*	 ↔ 2	59�	�	�73	>��� = 2 ∙ 1,285771 ∙ 10�X	59�

= 2,57143	 ∙ 	10�X59� 

Det bör alltså bildas Z, [\]^_	 ∙ 	]`�[abc	d� vid nitrifikation i S010000.  

A.2.3 Beräkning av buffertkapacitet i brunn S010000 

Q6�å3	S3å>	ENSS73��H�e8676 = �����8>8676 = 97,6
5�

�
���

�	8	f010000 

�>6�3	1	�8673	I�667>, I8��76	�73	97,6	5� = 0,097	�	���
�						�29� 

=����
�� = 1 + 12 + �3 ∙ 16� = 61

�

59�
					�30� 

> =
5

=
�73	>����

�� =
0,0976	�

61	�/59�
= 0,0016	59�						�31� 

���
� +	� 	↔ 	����						�32� 

1 mol HCO3
- ↔ 1 mol H2CO3 

Y�I�689>	32	�73	0,0016	59�	� 

Vattnet i brunn S010000 bör alltså ha en buffertkapacitet på 0,0016	59� och borde alltså 

kunna buffra en lika stor koncentrationsökning av H+.  
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Z, [\]^_	 ∙ 	]`�[abc	 ≪ `, ``]h	abc innebär att tillskottet av vätejoner vid nitrifikation 

bör buffras av vattnet.  

 

A.3 Övriga resultat med diagram 
 

 
Figur 56: Turbiditet.  
Halter visas i geografisk ordning från väst till öst. Gränsvärdet för dricksvatten hos 

användaren är enligt Livsmedelsverket 1,5 FNU (Formazin Nephelometric Unit). För 

utgående dricksvatten är riktvärdet 1,5 FNU.  

 

 
Figur 57: Färgtal.  
Halter visas i geografisk ordning från väst till öst. Gränsvärdet för dricksvatten hos 

användaren är enligt Livsmedelsverket 30 mg/l Pt. För utgående dricksvatten är 

riktvärdet 15 mg/l Pt.  
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Figur 58: Kalcium, Ca.  
Halter visas i geografisk ordning från väst till öst. Gränsvärdet för dricksvatten hos 

användaren är enligt Livsmedelsverket 100 mg/l.  

 

 
Figur 59: Magnesium, Mg.  
Halter visas i geografisk ordning från väst till öst. Gränsvärdet för dricksvatten hos 

användare är enligt Livsmedelsverket 30 mg/l.  
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Figur 60: Hårdhet dHo.  
Halter visas i geografisk ordning från väst till öst. Inga gränsvärden eller riktvärden 

finns tillgängliga hos Livsmedelsverket för vare sig dricksvatten hos användare eller 

utgående dricksvatten.  

A.4 Övrig provtagningsinformation 
Tabell 14: Provtagningsinformation och rådata vid analys vid metodanalys för kolsyra.  
Provtagning och analys utfördes av Louise Eriksson 2010.12.20-21.  

Kolsyra analys v. 52 "Metod-koll" 

Prov Datum Tid 

   
  

Råvatten 1 101220 15.00 

   
  

Kommentar:  
Prov för att se om kolsyra analysen fungerar. Timer på magnetomrörare 
satt på två timmar, därefter sedimentering över natt.  

  
 

  

  Råvatten flaska nr provvolym HCl ml mult. faktor beräknad alk 

  prov: 232 50 ml 1,84 61 112,24 

  kontroll: 641 50 ml 0,9 61 54,9 

  
Marmoraggressiv 
kolsyra =  20,69974 

mg/l 
CO2 

 
  

  
     

  

Prov Datum Tid 

   
  

Kolsyrat H2O 101220 15.00 

   
  

Kommentar: Kranvatten kolsyrades i en kolsyremaskin. Vill se om analysen ger stora 

  skillnader i kolsyrehalt gentemot vanligt vatten.    

  Kolsyrat flaska nr provvolym HCl ml mult. faktor beräknad alk 

  prov: 207 50 ml 13,07 61 797,27 

  kontroll: 214 50 ml 0,58 61 35,38 

  
Marmoraggressiv 
kolsyra =  275,04229 

mg/l 
CO2 

 
  

  
     

  

Prov Datum Tid 

   
  

Dubbelprov 101221 8.00 

   
  

Kommentar:  
Dubbelprov på råvatten analyseras för att se hur pass noggrann metoden 
är.  
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  Sedimenterade endast mellan 3-5 timmar.   

  Råvatten flaska nr provvolym HCl ml mult. faktor beräknad alk 

  prov: 232 50 ml 2,37 61 144,57 

  kontroll: 214 50 ml 0,99 61 60,39 

  
Marmoraggressiv 
kolsyra =  30,38898 

mg/l 
CO2 

 
  

  
     

  

Prov Datum Tid 

   
  

Dubbelprov 101221 8.00 

   
  

Kommentar: 
Dubbelprov på råvatten analyseras för att se hur pass noggrann metoden 
är.  

  Sedimenterade endast mellan 3-5 timmar.   

  Kolsyrat flaska nr provvolym HCl ml mult. faktor beräknad alk 

  prov: 207 50 ml 2,3 61 140,3 

  kontroll: 641 50 ml 0,82 61 50,02 

  
Marmoraggressiv 
kolsyra =  32,59108 

mg/l 
CO2 

 
  

  
     

  

Differens dubbelprov:  2,2021         
 

Tabell 15: Provtagningsinformation samt rådata från fältundersökning i Scoutvik.  
Provtagning och analys utfördes av Louise Eriksson 2011.01.17-20.  

Kolsyra analys Scoutvik v. 3 2011 

  
      

  

Prov Datum Tid Temp O2 pH DOC TOC 

P1 110117 15.30 8,1 1,23 6,62 5,2 5,6 

Kommentar:  Pumpar 205m3/h vilket ger ca 5 min omsättningstid pH togs 110120 

  Omrörning 17-19. Läste av 110118 
 

  

  P1 flaska nr provvolym HCl ml mult. faktor beräknad alk   

  prov: 232 50 ml 4,4 30,5 134,2   

  kontroll: 641 50 ml 2,7 30,5 82,35   

  
Marmoraggressiv 
kolsyra =  18,71785 mg/l CO2 

  
  

  MA = 0,361*(Alk prov-Alk kontroll) 
  

  

  
      

  

Prov Datum Tid Temp O2 pH DOC TOC 

P2 110117 15.00 9 1,26 6,27 5,3 5,3 

Kommentar: Pumpar 205m3/h vilket ger ca 5 min omsättningstid pH togs 110120 

  Omrörning 17-19. Läste av 110118 
 

  

  P2 flaska nr provvolym HCl ml mult. faktor beräknad alk   

  prov: 236 50 ml 4,7 30,5 143,35   

  kontroll: 214 50 ml 2,1 30,5 64,05   

  
Marmoraggressiv 
kolsyra =  28,6273 mg/l CO2 

  
  

  MA = 0,361*(Alk prov-Alk kontroll) 
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Prov Datum Tid Temp O2 pH DOC TOC 

P3 110117 15.15 8,3 1,49 6,76 5,3 5,4 

Kommentar: Pumpar 205m3/h vilket ger ca 5 min omsättningstid 
 

  

  Omrörning 110118 8.00-10.00 
 

  

  P3 flaska nr provvolym HCl ml mult. faktor beräknad alk   

  prov: 207 50 ml 4,4 30,5 134,2   

  kontroll: 249 50 ml 2,3 30,5 70,15   

  
Marmoraggressiv 
kolsyra =  23,12205 mg/l CO2 

  
  

  MA = 0,361*(Alk prov-Alk kontroll) 
  

  

  
      

  

Prov Datum Tid Temp O2 pH DOC TOC 

samlingsprov 1 110118 12.15 8,9 8,34 6,58     

Kommentar:  ca 10 minuters pumpning. Provtagning skedde inne i huset, GL12 nivån reglerades  

  med ventil MV13. Omrörning 110118 13.45-15.45 

  34,36,38 flaska nr provvolym HCl ml mult. faktor beräknad alk   

  prov: 205 50 ml 4,5 30,5 137,25   

  kontroll: 643 50 ml 2,3 30,5 70,15   

  
Marmoraggressiv 
kolsyra =  24,2231 mg/l CO2 

  
  

  MA = 0,361*(Alk prov-Alk kontroll) 
  

  

  
      

  

Prov Datum Tid Temp O2 pH DOC TOC 

samlingsprov 2 110118 12.40 9 3,59 6,93     

Kommentar:  ca 10 minuters pumpning. Provtagning skedde inne i huset, GL12 nivån reglerades  

  med ventil MV12. Omrörning 110118 13.45-15.45 

  1,3,5 flaska nr provvolym HCl ml mult. faktor beräknad alk   

  prov: 236 50 ml 5,3 30,5 161,65   

  kontroll: 232 50 ml 3,6 30,5 109,8   

  
Marmoraggressiv 
kolsyra =  18,71785 mg/l CO2 

  
  

  MA = 0,361*(Alk prov-Alk kontroll) 
  

  

  
      

  

Prov Datum Tid Temp O2 pH DOC TOC 

samlingsprov 3 110118 13.00 9,1 4,84 7,15     

Kommentar:  ca 10 minuters pumpning. Provtagning skedde inne i huset, GL12 nivån reglerades  

  med ventil MV12. Omrörning 110118 16.00-18.00 

  11,13,15 flaska nr provvolym HCl ml mult. faktor beräknad alk   

  prov: 214 50 ml 5,7 30,5 173,85   

  kontroll: 641 50 ml 4,4 30,5 134,2   

  
Marmoraggressiv 
kolsyra =  14,31365 mg/l CO2 

  
  

  MA = 0,361*(Alk prov-Alk kontroll) 
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Prov Datum Tid Temp O2 pH DOC TOC 

samlingsprov 4 110118 13.15 9,2 8,02 6,82     

Kommentar:  ca 10 minuters pumpning. Provtagning skedde inne i huset, GL12 nivån reglerades  

  med ventil MV13. Omrörning 110118 16.00-18.00 

  22,24,26 flaska nr provvolym HCl ml mult. faktor beräknad alk   

  prov: 242 50 ml 4,7 30,5 143,35   

  kontroll: 210 50 ml 2,9 30,5 88,45   

  
Marmoraggressiv 
kolsyra =  19,8189 mg/l CO2 

  
  

  MA = 0,361*(Alk prov-Alk kontroll) 
  

  

  
      

  

Prov Datum Tid Temp O2 pH DOC TOC 

S040621 110119 12.40 8,3 1,25 5,97 4,3 4,1 

Kommentar:  Började pumpa 12.30. Vattnet var till en början brunt, men snabbt skifte till mycket  

  rent. Pumpade på ca 28 meters djup. Omrörning 110119 16-18 

  S040621 flaska nr provvolym HCl ml mult. faktor beräknad alk   

  prov: 243 50 ml 4,8 30,5 146,4   

  kontroll: 209 50 ml 1,2 30,5 36,6   

  
Marmoraggressiv 
kolsyra =  39,6378 mg/l CO2 

  
  

  MA = 0,361*(Alk prov-Alk kontroll) 
  

  

    

Prov Datum Tid Temp O2 pH DOC TOC 

S041012 110119 10.00 7,5 0,31 7,9 5,6 6,9 

Kommentar:  Började pumpa 9.15. Mkt brunt vatten till en början, se fotografier. Syresättning i 

  
sektion 1, udda brunnar var igång. Pumpade på ca 28 m djup. Omrörning 110119 16-
18. 

  S041012 flaska nr provvolym HCl ml mult. faktor beräknad alk   

  prov: 204 50 ml 5,7 30,5 173,85   

  kontroll: 235 50 ml 4,9 30,5 149,45   

  
Marmoraggressiv 
kolsyra =  8,8084 mg/l CO2 

  
  

  MA = 0,361*(Alk prov-Alk kontroll) 
  

  

  
      

  

Prov Datum Tid Temp O2 pH DOC TOC 

S010000 110119 12.15 7,5 0,27 7,22 5,9 6,9 

Kommentar: Började pumpa 12.00, samtidigt som syresättning avslutades helt. Sist ut var sektion 

  2, udda brunnar. Pumpade på ca 24 m djup. Omrörning 110119 16-18 

  S010000 flaska nr provvolym HCl ml mult. faktor beräknad alk   

  prov: 228 50 ml 3,9 30,5 118,95   

  kontroll: 226 50 ml 3,2 30,5 97,6   

  
Marmoraggressiv 
kolsyra =  7,70735 mg/l CO2 

  
  

  MA = 0,361*(Alk prov-Alk kontroll) 
  

  

  
      

  



 

Prov Datum 

Råvatten 110118 

Kommentar:  Syremätaren ej tillgänglig

  Omrörning 110118 

  

Ink. 

Fröafall 

  prov: 

  kontroll: 

  
Marmoraggressiv 
kolsyra =  

  MA = 0,361*(Alk prov

    

A.5 Övriga bilder

Tid Temp O2 pH 

7.40 9,3 - 6,35 

Syremätaren ej tillgänglig 

Omrörning 110118 8.00-10.00 

flaska nr provvolym HCl ml mult. faktor 

238 50 ml 4,6 30,5 

211 50 ml 2,3 30,5 
Marmoraggressiv 

25,32415 mg/l CO2 
 MA = 0,361*(Alk prov-Alk kontroll) 
         

Övriga bilder 

Figur 61: Syrgaselektrod med tillhörande 
mätutrustning. 
Användes i samband med provtagning i fält för 

att mäta den lösta halten syre i vattenprov. 

 

XIV 

DOC TOC 

- - 

 beräknad alk   

140,3   

70,15   
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Figur 62: Dagvattenledning.  
Bilden illustrerar den dagvattenledning som 

dränerar området sydväst om anläggningen i 

Scoutvik. Ledningen mynnar ut i den vik som är 

markerad i figur 21. 


